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لم یعد هنالـك مجـال للشـك بـأن الوضـع الفلسـطیني الـراهن، وخاصـة بعـد التجربـة 
م، 25/1/2006التشــــریعیة یــــوم الدیمقراطیـــة الرائــــدة التــــي حققهــــا شـــعبنا فــــي االنتخابــــات 

  . یتعرض ألبشع مخطط تآمري منذ النكبة األولى وحتى الیوم
فمــا نواجهــه الیــوم یتعــدى حــدود المواقـــف السیاســیة المجــردة إلــى وجــود مخطـــط 
إســرائیلي لــوأد الحلــم الفلســطیني فــي بنــاء نظــام سیاســي حقیقــي یتــولى زمــام مبــادرة الــدفع 

جهــــاض التجربـــة الدیمقراطیــــة باتجـــاه التحـــرر الــــوطني والبنـــاء ا ٕ لــــداخلي فـــي آنٍ واحـــد، وا
تیـــان كـــل مـــا مـــن شـــأنه تغییـــر عناصـــر  ٕ األنبـــل واألنصـــع فـــي تـــاریخ المنطقـــة بأســـرها، وا

  .المعادلة الداخلیة التي أفرزتها صنادیق االقتراع

لذا لم یكن مستغربًا أن تعمد إسرائیل إلـى ضـرب أسـس الدیمقراطیـة  ومرتكزاتهـا، 
فرازاتهاومحاولة طمس نتا ٕ   .ئجها، وامتهان شخوصها وا

وفـــي هـــذا الســـیاق یبـــدو أن اســـتهداف المؤسســـات السیاســـیة الفلســـطینیة، وعلـــى 
رأســها المجلــس التشــریعي الفلســطیني، أصــبح واضــحًا جلیــًا ال یحتــاج إلــى كثیــر شــرح أو 
تبیان، فقد تواطأ على ذلك حلف آثم جمع أطرافـًا متعـددة ابتغـاء تحقیـق مصـلحة مشـتركة 

  .اوق مع المصلحة اإلسرائیلیة واألمریكیة، وال تمت لمصلحة شعبنا وقضیته بصلةتتس

وعلیــه فقــد اختطفــت إســرائیل أكثــر مــن أربعــین نائبــًا بهــدف شــل عمــل المجلــس 
وخلط أوراقه، وسلب حق األغلبیـة لكتلـة التغییـر واإلصـالح فیـه، إال أن المجلـس أبـى إال 

اتـه المجیـدة إزاء شـعبنا وقضـیته العادلـة، فكـان أن یواصـل رسـالته التلیـدة، ویضـطلع بواجب
العمل والبذل والعطاء رغم العراقیـل والمعوقـات كافـة التـي حاولـت طمـس الجهـد المبـارك، 
وحجــــب اإلشــــعاع الــــوطني األصــــیل الــــذي یشــــرق مــــن قبــــة المجلــــس وجنباتــــه وباحاتــــه 

  .المختلفة

م واقتـــدار، وهكــذا اســتمر المجلـــس فــي عملـــه التشــریعي والرقـــابي بكــل همـــة وعــز 
وشــــق طریقــــه فــــي اتجاهــــات عملــــه المرســــومة، ال یبــــالي بمزایــــدة المزایــــدین أو اســــتنكاف 
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المســــتنكفین، حتـــــى أفرغـــــت طــــائرات الحقـــــد اإلســـــرائیلیة مكنونــــات عنصـــــریتها وفاشـــــیتها 
البغیضــة فــي جدرانــه الشــامخة إبــان  حــرب الفرقــان، لیتحــول مقــر المجلــس أثــرًا بعــد عــین 

دو كومــــة مـــن الركــــام واألنقـــاض، كمـــا أقــــدمت إســـرائیل علــــى م، ویغـــ1/1/2009بتـــاریخ 
اغتیال النائب الشـهید سـعید صـیام وعشـرة مـن أهلـه وجیرانـه بثالثـة صـواریخ مـن طـائرات 

، لكن الهدف اإلسرائیلي بشـلّ عمـل المجلـس لـم یتحقـق، فقـد نهـض المجلـس مـن 16إف 
رادتـــه، وباشـــر أعمالـــه دون أي انق ٕ طـــاع، فـــي تحـــدّ لكـــل جدیـــد، واســـتجمع أركـــان عزمـــه وا
  .أشكال العقبات وألوان المعیقات التي تنتصب في وجهه یوما بعد یوم

 
 

إن المجلـــس التشـــریعي هـــو مؤسســـة وطنیـــة صـــرفة ذات أهـــداف وطنیـــة ســـامیة 
ونبیلــة تســتعلي علــى كــل السفاســف الفئویــة والصــغائر الحزبیــة، وترتفــع علــى كــل مــا مــن 

ـ ل مجمـوع الشـعب بأطیافـه وشـرائحه وتوجهاتـه شأنه اإلضرار بالمصالح الوطنیة، فهو یمّث
ــل همومــه وآمالــه وطموحاتــه، ویتبنــى معالجــة مشــكالته وقضــایاه كافــة، ممــا  كافــة، ویتمّث
یستوجب أن یبقى بعیدًا عن دائرة المناكفات الحزبیـة والسـجاالت السیاسـیة التـي ال تسـمن 

  .التأزیم الوطنيوال تغني من جوع، وال تسهم إال في مزید من التدابر السیاسي و 

وهـا نحــن الیــوم نســجل فخرنــا واعتزازنـا بمســیرة المجلــس الطیبــة المباركــة، ونضــع 
بــین یــدي أبنــاء شــعبنا ومؤسســاته الرســمیة والشــعبیة حصــاد عمــل المجلــس التشــریعي مــن 

امتـــداد أعوامـــه األربعـــة الماضـــیة، والتـــي حفلـــت بـــالكثیر مـــن الجهـــد  اقـــرار للقـــوانین علـــى
  .الفیاضالمتواصل والعطاء 

ّ وظیفتـــه  فقـــد أنجـــز المجلـــس خـــالل أعوامـــه األربعـــة األخیـــرة الكثیـــر؛ حیـــث أتـــم
  .قانوناً  عشرون التشریعیة عبر إقرار

ـــــــى هـــــــذه اإلنجـــــــازات  ـــــــدم التشـــــــریعیة ونحـــــــن إذ نقـــــــدم إل المغموســـــــة بـــــــالعرق وال
والتضـــــحیات، فإننـــــا نأمـــــل أن تشـــــكل مـــــدخًال الســـــتعادة وحـــــدتنا الوطنیـــــة، وتـــــرمیم بیتنـــــا 

ني الــداخلي، وتغلیــب انحیازنــا للمصــلحة الوطنیــة العلیــا عمــا ســواها مــن مصــالح الفلســطی
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جزئیــةٍ أو مكاســب ضــیقةٍ أو مــرامٍ صــغرى، واالســتعالء علــى كــل الخالفــات والتناقضــات 
ســتراتیجیة فلســطینیة صـــلبة فــي مواجهـــة  ٕ الثانویــة، فهــدفنا بنـــاء موقــف فلســطیني موحـــد وا

  .رجیةالمخططات اإلسرائیلیة والتحدیات الخا

  أحمد محمد بحر. د
 النائب األول لرئیس المجلس التشریعي
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*

                                                        
  لوقائع الفلسطینیةوالستون من ا الخامسنشر في العدد   *
 

  المجلس التشریعي الفلسطیني
  *م2006قانون املوازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية لسنة 
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   2006لسنة ) 6(قانون رقم 
بشأن تقدیم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة 

  م 2006لسنة 
  

  رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة
  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة  

) 41(سـیما المـادة ال وتعدیالتـه، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعـدل لسـنة 
  منه،

  م بشأن تنظیم الموازنة العامة والشئون المالیة،1998لسنة ) 7(وعلى القانون رقم  
ً على ما أقره المجلس التشریعي في جلسته المنعقدة بتاریخ     م،29/3/2006وبناء

  وباسم الشعب العربي الفلسطیني،
  أصدرنا القانون التالي  
  

  ) 1(مادة 
من قانون تنظیم الموازنة العامة والشـئون المالیـة ) 31(،)4(،)3(المواد  استثناء مما ورد في

  :م یعمل بموجب أحكام هذا القانون بما یلي1998لسنة ) 7(رقم 
إلـــى المجلـــس التشـــریعي حتـــى  2006یقـــدم مجلـــس الـــوزراء مشـــروع قـــانون موازنـــة  - 1

 وفــــق اإلیــــراداتیكــــون لــــوزارة المالیــــة ســــلطة تحصــــیل  -2. م31/5/2006تــــاریخ 
اآللیــات والشــروط والمعــدالت المنصــوص علیهــا فــي التشــریعات المرعیــة، ویســتمر 

لكـــل شـــهر مـــن ) واحـــد مـــن اثنـــي عشـــر( 1/12عتمـــادات شـــهریة بنســـبة ااإلنفـــاق ب
  . م30/6/2006موازنة السنة المالیة المنصرمة بحد أقصاه تاریخ 

  
  ) 2(مادة 

  . م حصرًا ولمرة واحدة2006 تسري أحكام هذا القانون على تقدیم مشروع قانون موازنة
  

  ) 3(مادة 
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ـه -علـى الجهـات المختصـة كافـة تنفیـذ أحكـام هـذا القـانون، ویعمـل بـه مـن  -كـلٌّ فیمـا یخصّ
  . تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  

  .میالدیة 29/3/2006: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  .هجریة 1427صفر  /29: الموافق               

  
  محمود عباس                                          

  رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة                                 
  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة                                    
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*  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  والستون من الوقائع الفلسطینیة السادسنشر في العدد * 
 

  المجلس التشریعي الفلسطیني
لقانون مشروع املوازنة العامة للسلطة الوطنية معدل قانون 

  *الفلسطينية
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  م2006لسنة ) 6(انون رقم م بتعدیل الق2006لسنة ) 7(قانون رقم 
  بشأن تقدیم مشروع الموازنة العامة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة 

  

  ،رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة
  ،رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة 
) 41(سـیما المــادة م وتعدیالتـه ال2003المعـدل لســنة  بعـد االطـالع علـى القــانون األساسـي 

  منه،
  م بشأن تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة،1998لسنة ) 7(ى القانون رقم وعل 
  م،31/05/2006وبناء على ما أقره المجلس التشریعي في جلسته المنعقدة بتاریخ  
ً على الصالحیات المخولة لنا،    وبناء
  وتحقیقًا للمصلحة العامة، 
  وباسم الشعب العربي الفلسطیني، 
  : تاليأصدرنا القانون ال 
  

  ) 1(مادة 
بشــأن تقــدیم مشــروع الموازنــة العامـــة  2006لســـنة ) 6(مــن قــانون رقــم ) 1(تســتبدل المــادة 

ً ممـا ورد فـي : م لتصـبح علـى النحـو التـالي2006للسلطة الوطنیة الفلسطینیة لسـنة  اسـتثناء
 1998لســنة ) 7(مــن قــانون الموازنــة العامــة والشــؤون المالیــة رقــم ) 31(و) 4(و) 3(المـواد 

  :بشأن تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة یعمل بموجب أحكام هذا القانون بما یلي
إلـى المجلـس التشـریعي حتـى تـاریخ ) 2006(یقدم مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة . 1 

01/09/2006.  
یكـــون لـــوزارة المالیـــة ســـلطة تحصـــیل اإلیـــرادات وفـــق اآللیـــات والشـــروط والمعـــدالت . 2 

علیهـــا فـــي التشـــریعات المرعیـــة ویســـتمر اإلنفـــاق باعتمـــادات شـــهریة بنســـبة المنصـــوص 
لكـــل شـــهر مـــن موازنـــة الســـنة المالیـــة المنصـــرمة بحـــد ) واحـــد مـــن اثنـــي عشـــر) (1/12(

  . 31/12/2006أقصاه تاریخ 
  

  ) 2(مادة 



 م2010                    القوانین الفلسطینیة              المجلس التشریعي الفلسطیني 

12 
 

  . یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القانون
  ) 3(مادة 

ـه كلّ فیمـا – كافة على الجهات المختصة تنفیـذ أحكـام هـذا القـانون، ویعمـل بـه مـن  -یخصّ
  . تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  

  .میالدیة 22/6/2006: صدر في مدینة رام اهللا بتاریخ
  .هجریة 1427/األولىجمادى /26: الموافق          

  
  

  محمود عباس                                    
  رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة                                 

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة                                       
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  من الوقائع الفلسطینیة الثالث والسبعوننشر في العدد * 
 

  المجلس التشریعي الفلسطیني              
 *قانون حق العودة لالجئني الفلسطينيني                         
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  نقانون حق العودة لالجئین الفلسطینیی
  م2008لسنة ) 1( رقم

  
  ،رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة

  ،رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة
  ،منه) 41(سیما المادة دیالته، البعد االطالع على القانون األساسي وتع

  ،منه) 71(سیما المادة ظام الداخلي للمجلس التشریعي، الوبعد االطالع على الن 
  ،22/11/2007وبناء على ما أقره المجلس التشریعي في جلسته المنعقدة بتاریخ 

ــرئیس الســلطة  وبعــد االطــالع ــة الصــادر عــن المجلــس التشــریعي ل ــاب اإلحال علــى كت
  ،م8/12/2007الفلسطینیة بتاریخ  الوطنیة

  ،الشعب العربي الفلسطیني اهللا ثم باسم باسم
  :أصدرنا القانون التالي

  )1(مادة 
  تعاریف 

 یكون للكلمات والعبارات التالیة الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه
  :ما لم تدل القرینة علي خالف ذلك

أو یحـــول االحـــتالل الصـــهیوني دون /هـــو كـــل فلســـطیني حـــال و: الالجـــئ الفلســـطیني
أو ذریتـــه بحـــق اإلقامـــة الدائمـــة فـــي بلدتـــه األصـــلیة مـــن فلســـطین التاریخیـــة ، /تمتعـــه و

، أو لــى تــاریخ بــدء حرمانــه مــن هــذا الحــقوبكامــل حقــوق المواطنــة فیهــا، دون النظــر إ
حرمانـــــه بـــــاللجوء أو النـــــزوح أو التهجیـــــر أو الطـــــرد أو اإلبعـــــاد أو التغییـــــب أو  طریقـــــة

 .التجنیس أو المنع أو استخدام أي وسیلة تحرمه من حقه في العودة

هـو حـق عـودة الالجئـین الفلسـطینیین المتواجـدین داخــل  :حـق العـودة لالجـئ الفلسـطیني
بقعـــة مـــن فلســـطین التاریخیـــة أو خـــارج فلســـطین إلـــى دیـــارهم وأمالكهـــم وحقـــوقهم فـــي أي 
أو ســـــتلحق بهـــــم /أو تلحـــــق و/وتعویضـــــهم عـــــن أي أضـــــرار معنویـــــة أو مادیـــــة لحقـــــت و
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أو بــأمالكهم ودیــارهم وحقــوقهم بصــورة مباشــرة أو غیــر مباشــرة جــراء اللجــوء /وبــذریتهم و
  .وحتى العودة

 
  )2(مادة

لحــق بهــم مــن  حــق العــودة لالجئــین الفلســطینیین إلــى دیــارهم وممتلكــاتهم وتعویضــهم عمــا
معاناة هو حق ثابت ومقدس ال مساومة علیه وال مقایضة بـه وهـو خـارج نطـاق االجتهـاد 

  .أو التفسیر أو االستفتاء
  

  )3( مادة
حق العودة هو حق طبیعـي فـردي وجمـاعي مـدني وسیاسـي ینتقـل مـن اآلبـاء إلـى األبنـاء 

التصــرف بــه أو التنــازل ، وال یجــوز یــة اتفاقیــةوال یســقط بمــرور الــزمن أو بــالتوقیع علــي أ
  .عنه بأي وجه كان

  
  )4( مادة

یتحمـــل االحـــتالل الصـــهیوني كامـــل المســـؤولیات السیاســـیة والقانونیـــة واإلنســـانیة  - أ
واألخالقیــــة عــــن معانــــاة الشــــعب الفلســــطیني وعــــدم االعتــــراف بحقــــه فــــي تقریــــر 

 .مصیره

  .تتحمل بریطانیا المسؤولیة التاریخیة عن معاناة الشعب الفلسطیني -  ب
زالـــة هـــذه المعانـــاة عـــن  -ج ٕ ـــدولي المســـؤولیة الكاملـــة عـــن رفـــع وا یتحمـــل المجتمـــع ال

  . الشعب الفلسطیني
للفلسـطینیین الحــق فــي مقاضــاة االحــتالل الصـهیوني وكــل مــن تســبب فــي معانــاة  -د

الشــــعب الفلســــطیني ومطــــالبتهم بــــالتعویض عمــــا لحــــق بهــــم مــــن أضــــرار مادیــــة أو 
  .معنویة

  
  )5( مادة

  . الجئین الفلسطینیین أو تهجیرهم كبدیل عن حق العودةال یجوز توطین ال
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  )6(مادة 
كـل مـن یخـالف أحكـام هـذا القـانون یعــد مرتكبـا لجریمـة الخیانـة العظمـى وتقـع بحقـه كافــة 

  .العقوبات الجنائیة والمدنیة المقررة لهذه الجریمة
  

  )7( مادة
أو اتفـاق ینـتقص مـن یلغى كـل مـا یتعـارض وأحكـام هـذا القـانون ویقـع بـاطًال كـل تشـریع  

  .حق العودة أو یخالف أحكام هذا القانون
  

  )8( مادة
تنفیـذ أحكـام هـذا القـانون ، ویعمـل بـه  -كل فیما یخصـه  -على الجهات المختصة كافة 

  .فور صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة
  
  

  .میالدیة 2008/  1/  8:  صدر بتاریخ
  .هجریة1429/ذو الحجة/ 29: الموافق 
  
  

  محمود عباس                                       
  رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة                                      
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*

                                                        
  نشر في العدد الثالث والسبعون من الوقائع الفلسطینیة *
 

   المجلس التشریعي الفلسطیني                
 *    قانون حتريم وجتريم التنازل عن القدس                          
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  قانون تحریم وتجریم التنازل عن القدس
  م2008لسنة ) 2(رقم 

  
  ،حریر الفلسطینیةرئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة الت
  ،رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة

  ،منه) 41(سیما المادة ى القانون األساسي وتعدیالته، البعد االطالع عل
   ،2002لسنة ) 4(وعلى قانون العاصمة رقم 

  ،وعلى قانون العقوبات الفلسطیني وتعدیالته
  ،منـــه) 71( ســـیما المـــادةي للمجلـــس التشـــریعي الفلســـطیني، الوعلـــى النظـــام الـــداخل

  ،م19/2/2008وبناء على ما أقره المجلس التشریعي بجلسته المنعقدة بتاریخ 
ــرئیس الســلطة  ــة الصــادر عــن المجلــس التشــریعي ل ــاب اإلحال وبعــد االطــالع علــى كت

  ،م10/3/2008الوطنیة الفلسطینیة بتاریخ 
  ،الشعب العربي الفلسطیني اهللا ثم باسم باسم

  :أصدرنا القانون التالي
  )1( مادة

القـــدس أرض فلســـطینیة عربیـــة إســـالمیة بحـــدودها المعروفـــة فـــي أواخـــر عهــــد  -1
  .الخالفة العثمانیة

یمـس بحقـوق  االحـتاللال یعتد بأي تغییر طرأ أو یطـرأ علـى تلـك الحـدود بفعـل  -2
 .الشعب الفلسطیني أو ینتقص منها

  
  )2(المادة 

لــى األجیـال الفلســطینیة القـدس بحــدودها وآثارهـا ومقدســاتها اإلسـالمیة والمســیحیة وقـف ع
  .والعربیة واإلسالمیة
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  )3(مادة 
جـــرم ویقـــع بـــاطًال بطالنـــًا مطلقـــًا أي تصـــرف أو تفـــریط أو تنـــازل أو مقایضـــة أو  ُ حـــرم وی ُ ی

علـــى أي جـــزء مـــن القـــدس ، وبـــأيّ وجـــه كـــان، ویبقـــى ذلـــك  االحـــتاللمســـاومة لمصـــلحة 
  .خارج نطاق التفاوض واالستفتاء

  
  )4(مادة 

و یفـــرط أو یتنـــازل أو یقـــایض أو یســـاوم لمصـــلحة االحـــتالل كـــل مـــن یتصـــرف أ - أ
علــى أي جــزء مــن القــدس یعــد مرتكبــًا لجریمــة الخیانــة وتقــع بحقــه أشــد العقوبــات 

 .الجنائیة والمدنیة المقررة لهذه الجریمة وال تسقط بالتقادم مهما طال الزمن

مـن فلسـطین  للتنـازل عـن أي جـزء) المخالفـة(ال یعد هذا القـانون مجیـزًا بمفهـوم   -  ب
 .التاریخیة

  
  )5(مادة 

  .یلغى كل ما یتعارض وأحكام هذا القانون
  

  )6(مادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـانون، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه  -على الجهـات المختصـة كافـة 

  .فور صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  .میالدیة 2008/  4/  10:صدر بتاریخ
  .ریةهج 1429/ربیع اآلخر/ 4: الموافق

  
  محمود عباس                          

  رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة                     
  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة                                     
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*

                                                        
  من الوقائع الفلسطینیة الثالث والسبعوننشر في العدد  *
 

  المجلس التشریعي الفلسطیني                   
   *املدنية قانون معدل لقانون األحوال                         
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لسنة ) 2( م معدل لقانون األحوال المدنیة رقم2008لسنة ) 3(قانون رقم 
  م1999
  

  ،رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة
  ،رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة

  ،منه) 41(سیما المادة ى القانون األساسي وتعدیالته، البعد اإلطالع عل
ـــم  ـــانون األحـــوال المدنیـــة رق ـــد اإلطـــالع علـــى ق م المعمـــول بـــه 1999لســـنة ) 2(وبع

  ،وتعدیالته
  ،منـــه) 71(ســـیما المـــادة لتشـــریعي الفلســـطیني، الالـــداخلي للمجلـــس اوعلـــى النظـــام 

  ،م20/2/2008وبناء على ما أقره المجلس التشریعي بجلسته المنعقدة بتاریخ 
ــرئیس الســلطة  ــة الصــادر عــن المجلــس التشــریعي ل ــاب اإلحال وبعــد االطــالع علــى كت

  ،م10/3/2008الوطنیة الفلسطینیة بتاریخ 
  ،عب العربي الفلسطینيباسم اهللا ثم باسم الش
  :أصدرنا القانون التالي

  
  )1(مادة 

مـن القـانون ) 1(بعد لفظ المستخرج الـواردة فـي المـادة " المحكمة المختصة"تضاف عبارة 
  :لتصبح على النحو التالي

  محكمة الصلح: المحكمة المختصة
  

  )2(مادة 
  ) 18(للمادة ) 3(إضافة فقرة 

ــ -3 د الخــالف تكــون التســمیة مــن حــق والــده تســمیة المولــود مــن حــق الوالــدین وعن
 .فوالدته فاألقرب نسبًا أو الموكل عن صاحب الحق رسمیاً 

  



 م2010                    القوانین الفلسطینیة              المجلس التشریعي الفلسطیني 

23 
 

  )3(مادة 
  )36(أمام الفقرة المدونة في المادة  )أ(إضافة رقم  -
ضافة الفقرتین المستحدثتین التالیتین - ٕ    -:وا
ز شـهادة المــیالد ال یجـوز تغییـر تـاریخ المـیالد المثبـت فـي سـجالت الموالیـد إال بـإبرا -ب

  .األصلیة أو ثبوت التزویر أمام المحكمة المختصة
ال یجـــوز إجـــراء أي تغییـــر أو تصـــحیح ألي مـــن البیانـــات الـــواردة فـــي قیـــود األحـــوال  -ج

المدنیــة التــي ســبق وأن تــم تصــحیحها بقــرار مــن المحكمــة المختصــة أو اللجنــة المختصــة 
  .إال إذا ثبت التزویر بها أمام المحكمة المختصة

  
  )4(مادة 

م بشــأن األحــوال المدنیــة 1999لســنة ) 2(مــن القــانون رقــم ) 37(تضــاف إلــى المــادة 
  :وتنص على ما یلي) 3(فقرة مستحدثة تحمل رقم 

  .أسماء األطفال دون الخامسة من العمر بقرار من اللجنة المختصة -3
  

  )5(مادة 
م تلـــي المـــادة 1999 لســـنة) 2(تضـــاف مـــادة مســـتحدثة إلـــى قـــانون األحـــوال المدنیـــة رقـــم 

  -:مكرر وتكون بالنص التالي) 48(وتصبح المادة تحت رقم مادة ) 48(
ال یجـــوز تغییـــر أو تعـــدیل اســـم عائلـــة المـــرأة فـــي بیانـــات بطاقـــة الهویـــة بســـبب  -1

  .الزواج
یضــاف اســم الــزوج رباعیــًا فــي ملحــق بطاقــة هویــة الزوجــة ، مــع تعــدیل حالتهــا  -2

 االجتماعیة إلى متزوجة
 

  )6(مادة 
أو مــا یعادلهــا بالعملــة " وبعــد كلمــة دینــار أردنــي عبــارة) 52(ضــاف إلــى دیباجــة المــادة ی

ضافة فقرتي " المتداولة قانوناً  ٕ   )52(لنفس المادة ) 7،6(،وا



 م2010                    القوانین الفلسطینیة              المجلس التشریعي الفلسطیني 

24 
 

ــــة مــــن البیانــــات الواجــــب  -6 كــــل مــــن قــــدم للطبیــــب المخــــتص بیانــــات ومعلومــــات كاذب
  .تسجیلها ألیة واقعة میالد أو وفاة

ة مـــیالد أو وفـــاة مـــزورة باعتبارهـــا صـــحیحة مـــع علمـــه بأنهـــا كـــل مـــن اســـتعمل شـــهاد -7
  .مزورة

  

  )7(مادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القانون

  

  )8(مادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـانون ویعمـل بـه   -كـل فیمـا یخصـه   -على الجهـات المختصـة كافـة

  .بعد ثالثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة
  

  میالدیة 2008/  4/ 10: صدر بتاریخ
  .هجریة 1429/ربیع اآلخر/ 4 :فقالموا

  
  

  محمود عباس                           
  رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة                                         
  
  



 م2010                    القوانین الفلسطینیة              المجلس التشریعي الفلسطیني 

25 
 

*

                                                        
  من الوقائع الفلسطینیة والسبعونالثالث نشر في العدد  *
 

  المجلس التشریعي الفلسطیني                
  *قانون القضاء العسكري                   
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  م2008ة لسن) 4(قانون القضاء العسكري رقم 
  

  

  ،رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة
  ،رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة

  ،منه) 101،41(سیما المادتین ى القانون األساسي وتعدیالته، البعد اإلطالع عل
  ،منـــه) 71(ســـیما المـــادة ي للمجلـــس التشـــریعي الفلســـطیني، الوعلـــى النظـــام الـــداخل
  ،م21/2/2008جلس التشریعي بجلسته المنعقدة بتاریخ وبناء على ما أقره الم

ــرئیس الســلطة  ــة الصــادر عــن المجلــس التشــریعي ل ــاب اإلحال وبعــد االطــالع علــى كت
  ،م10/3/2008الوطنیة الفلسطینیة بتاریخ 

  باسم اهللا ثم باسم الشعب العربي الفلسطیني،
  :أصدرنا القانون التالي

  

  الباب األول
  العسكریةتشكیل المحاكم والنیابة 
  الفصل األول

  المحاكم العسكریة
  
  )1(مادة 

  :تتكون المحاكم العسكریة في فلسطین من
  .المحكمة العسكریة العلیا -1
  .المحاكم العسكریة الخاصة -2
  .المحاكم العسكریة الدائمة -3
  .المحاكم العسكریة المركزیة -4
 .محكمة المیدان العسكریة -5
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  )2(مادة 
ریة تسـمى المحكمـة العسـكریة العلیـا، وتؤلـف مـن تنشأ بمقتضى هذا القانون محكمة عسك

قاض ال تقـل رتبتـه عـن عقیـد یكـون رئیسـًا لهـا، ونائـب لـه قـاض ال تقـل رتبتـه عـن مقـدم، 
وعــدد كــاف مــن القضــاة ال تقــل رتــبهم عــن رائــد، وتشــكل هیئتهــا مــن ثالثــة قضــاة برئاســة 

  .أقدمهم على أال تقل رتبته في جمیع األحوال عن مقدم
  
  )3(مادة 

  :ختص المحكمة العسكریة العلیا بالنظر فيت
الطعون واالسـتئنافات المرفوعـة إلیهـا فـي القـرارات واألحكـام الصـادرة عـن المحكمـة  -1

 .العسكریة الخاصة، أو الدائمة بصفتها محكمة أول درجة
  .المسائل المتعلقة بتعیین المرجع -2
 .أیة طلبات ترفع إلیها بموجب القانون -3
  

  

  )4(مادة 
هذا القانون محكمـة عسـكریة تسـمى المحكمـة العسـكریة الخاصـة، وتؤلـف  تنشأ بمقتضى 

مــن قــاض ال تقــل رتبتــه عــن مقــدم یكــون رئیســًا لهــا، ونائــب لــه قــاض ال تقــل رتبتــه عــن 
رائــد، وعــدد كــاف مــن القضــاة ال تقــل رتــبهم عــن نقیــب، وتشــكل هیئتهــا مــن ثالثــة قضــاة 

  .ل عن رائدبرئاسة أقدمهم على أال تقل رتبته في جمیع األحوا
  

  )5(مادة 
تخــتص المحكمــة العســكریة الخاصــة بــالنظر فــي الجــرائم التــي یرتكبهــا الضــباط مــن رتبــة 

  .رائد فما فوق
  

  )6(مادة
یكــون المقــر الــدائم للمحــاكم العســكریة العلیــا والخاصــة مدینــة القــدس، وتنعقــد مؤقتــًا فــي  

  .مدینتي غزة ورام اهللا حسب مقتضى الحال
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  )7(مادة 
ضــــى هــــذا القــــانون محــــاكم عســــكریة تســــمى المحــــاكم العســــكریة الدائمــــة تنشــــأ بمقت -1

وتؤلـف كــل محكمـة عســكریة دائمـة مــن قـاض  ال تقــل رتبتـه عــن رائـد یكــون رئیســًا 
لها ، ونائب له قاض  ال تقل رتبتـه عـن نقیـب ، وعـدد كـاف مـن القضـاة ، وتشـكل 

ع األحـوال عـن هیئتهـا مـن ثالثـة قضـاة برئاسـة أقـدمهم علـى أال تقـل رتبتـه فـي جمیـ
  .نقیب

تكون مقار المحاكم العسـكریة الدائمـة فـي مراكـز المحافظـات المنشـأة فیهـا، ویجـوز  -2
لهــا أن تعقــد جلســاتها فــي أي مكــان خــارج نطــاق اختصاصــها المكــاني بقــرار مــن 

  .رئیس المحكمة العسكریة العلیا في حالة الضرورة
  
  )8(مادة 
  :تختص المحكمة العسكریة الدائمة بالنظر في

كافـة الجـرائم التـي تقــع فـي دائـرة اختصاصـها وتكــون داخلـة فـي اختصـاص القضــاء   -1
  .العسكري وفقًا لهذا القانون، ما لم یرد نص خاص بذلك وفقًا للقانون

االســتئنافات المرفوعــة إلیهــا فــي القــرارات الصــادرة عــن المحــاكم العســكریة المركزیــة   -2
  .الواقعة في دائرة اختصاصها

  .إلیها بموجب القانونأیة طلبات ترفع   -3
  
  )9(مادة 

تنشأ بمقتضى هذا القانون محكمة عسكریة تسمى المحكمة العسـكریة المركزیـة فـي  -1
كل دائرة محكمة عسـكریة دائمـة، ویجـوز بقـرار مـن الـوزیر المخـتص إنشـاء محـاكم 

  .عسكریة مركزیة أخرى إذا دعت الضرورة لذلك
ل رتبتــه عـن نقیــب یكـون رئیســًا تؤلـف المحكمـة العســكریة المركزیـة مــن قـاض ال تقـ -2

  .لها، ونائب له قاض ، وعدد كاف من القضاة وتنعقد هیئتها من قاض فرد
تكــــون مقــــار المحــــاكم العســــكریة المركزیــــة فــــي مراكــــز دوائــــر اختصــــاص المحــــاكم  -3

العســكریة الدائمــة المنشــأة فیهــا، ویجــوز لهــا أن تعقــد جلســاتها فــي أي مكــان خــارج 
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رار مـن رئـیس المحكمـة العسـكریة الدائمـة التابعـة لهـا نطاق اختصاصها المكاني بقـ
 .في حالة الضرورة

  

  )10(مادة 
تخـــــتص المحكمــــــة العســـــكریة المركزیــــــة بــــــالنظر فـــــي المخالفــــــات والجـــــنح الداخلــــــة فــــــي 
اختصـــاص القضـــاء العســـكري طبقـــًا لهـــذا القـــانون والتـــي ال یزیـــد الحـــد األقصـــى للعقوبـــة 

دائــرة اختصاصـها، باســتثناء الجـرائم التــي یرتكبهــا  المقـررة لهــا علـى الســنة، والتـي تقــع فـي
  .الضباط أو یكونون مشتركین أو مساهمین في ارتكابها

  

  )11(مادة 
تشـكل محكمــة المیـدان العســكریة بـأمر مــن الـوزیر المخــتص أو مـن یفوضــه أو بـأمر مــن 

  .قائد القوة المنعزلة
  

  )12(مادة 
القـانون برئاسـة قـاض ال تقـل رتبـة عـن  تؤلف محكمة المیـدان العسـكریة وفقـًا ألحكـام هـذا

  .رائد وعضوین ال تقل رتبة أي منهما عن نقیب
  

  

  )13(مادة 
یحلف رئیس وأعضاء محكمة المیدان العسكریة قبل بدء المحاكمة أمـام الـوزیر المخـتص 

أقســم بــاهللا  ": أو مــن یفوضــه أو قائــد القــوة المنعزلــة حســب مقتضــى الحــال الیمــین التالیــة
  ".حكم بالعدل و أن أحترم القانونالعظیم أن أ

  

  
  
  
  )14(مادة 
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تطبق محكمة المیدان العسكریة القواعد واإلجراءات المنصـوص علیهـا فـي القـانون، وفـي 
  .جمیع األحوال یجب كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه طبقًا للقانون

  
  

  )15(مادة 
القضـاء العسـكري وفقـًا  تنظر المحـاكم العسـكریة فـي كافـة الجـرائم الداخلـة فـي اختصـاص

ـــــع  ـــــى جمی ـــــنص خـــــاص، وتمـــــارس ســـــلطة القضـــــاء عل ـــــانون، إال مـــــا اســـــتثني ب لهـــــذا الق
  .  العسكریین

  

  )16(مادة 
تكون جلسات المحـاكم العسـكریة علنیـة إال إذا قـررت المحكمـة العسـكریة مـن تلقـاء  -1

نفســـها أو بنـــاء علـــى طلـــب أحـــد الخصـــوم جعلهـــا ســـریة مراعـــاةً لـــآلداب العامـــة أو 
حافظة على األمن والنظام العام، وفي جمیع األحوال یكـون النطـق بقـرار الحكـم للم

  .في جلسة علنیة
دارتها منوطان برئیسها -2 ٕ  .ضبط جلسة المحكمة العسكریة وا
    

  )17(مادة 
ـــــل اإلدعـــــاء بـــــالحقوق المدنیـــــة أمـــــام المحـــــاكم العســـــكریة، إال أنهـــــا تقضـــــي بـــــالرد  ال یقب

  .والمصادرة وفقا ألحكام القانون
  

  )18(مادة 
یمتنع على رئـیس أو عضـو محكمـة عسـكریة أن یشـترك فـي نظـر الـدعوى إذا تحقـق فیـه 

  :سبب من األسباب اآلتیة
  .أن تكون الدعوى قد رفعت علیه شخصیاً  -1
  .أن یكون قد قام فیها بعمل من أعمال التحقیق أو اإلحالة -2
  .أن یكون شاهدًا أو أدى عمًال من أعمال الخبرة فیها -3
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أو لزوجه أو ألحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجـة الرابعـة مصـلحة فـي أن تكون له  -4
  .الدعوى

 .إذا كان قریبًا أو صهرًا ألحد المتهمین حتى الدرجة الرابعة -5
  

  )19(مادة 
یجــوز رد القاضــي العســكري، كمــا یجــب علیــه التنحــي عــن نظــر الــدعوى إذا تــوافرت فیــه 

  .أحد األسباب الواردة في المادة السابقة
  

  

  )20(ة ماد
  :یجوز مخاصمة القضاة العسكریین أو أعضاء النیابة العسكریة في األحوال اآلتیة

إذا وقع من القاضي العسكري أو عضو النیابة العسكریة فـي عملهـم غـش أو تـدلیس  -1
  .أو غدر أو خطأ مهني جسیم

فـــي األحــــوال األخــــرى التــــي قضــــى فیهـــا القــــانون بمســــئولیة القاضــــي والحكــــم علیــــه   -2
  .  بالتعویضات

  

 الفصل الثاني

  هیئة القضاء العسكري
  )21(مادة 

القضـــاء العســـكري هیئـــة قضـــائیة عســـكریة ال ســـلطان ألحـــد علیهـــا تتبـــع رئـــیس الســـلطة 
الوطنیة الفلسطینیة، ویتبع هذه الهیئة محاكم عسكریة ونیابة عسـكریة، وفـروع أخـرى وفقـًا 

  .ألحكام القانون واألنظمة العسكریة
  

  )22(مادة 
سة هیئة القضاء العسـكري ضـابط مجـاز فـي الحقـوق أو الشـریعة والقـانون یتولى رئا  -1

 .ال تقل رتبته عن عقید
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یعــین رئــیس هیئــة القضــاء العســكري بقــرار مــن رئــیس الــوزراء بنــاء علــى تنســیب مــن  -2
  .الوزیر المختص

یكــون رئــیس هیئــة القضــاء العســكري رئیســًا للمحكمــة العســكریة العلیــا ویعاونــه عــدد   -3
  .ط الحقوقیینكاف من الضبا

ـــه وفقـــا ألحكـــام   -4 یمـــارس رئـــیس هیئـــة القضـــاء العســـكري االختصاصـــات الممنوحـــة ل
  .القانون

  

  الفصل الثالث
  النیابة العسكریة

  )23(مادة 
تخـــــتص النیابـــــة العســـــكریة برفـــــع الـــــدعاوي الداخلـــــة فـــــي اختصـــــاص القضـــــاء العســـــكري 

  .ومباشرتها على الوجه المبین في القانون
 

  )24(مادة 
نیابـة العسـكریة مـدع عـام مجــاز فـي الحقـوق أو الشـریعة والقـانون، یعـین مــن یتـولى ال -1

بین ضباط األمن الوطني بقرار من الـوزیر المخـتص بنـاء علـى تنسـیب مـن المجلـس 
األعلــى للقضــاء العســكري، وال تقــل رتبتــه عــن مقــدم یعاونــه عــدد مــن أعضــاء النیابــة 

 .العسكریة ال تقل رتبهم عن مالزم
أكثــــر للمــــدعي العــــام العســــكري وعــــدد كــــاف مــــن أعضــــاء النیابــــة یعــــین مســــاعد أو  -2

العسكریة من رؤساء ووكالء ومعـاونین، ویصـدر بتعییـنهم قـرار مـن المجلـس األعلـى 
 .للقضاء العسكري بناء على تنسیب من المدعي العام العسكري

مـن هـذا القـانون یشـترط فـیمن یعـین مسـاعدًا ) 31،30(مع مراعـاة أحكـام المـادتین  -3
ي العـام العسـكري أال تقـل رتبتـه عــن رائـد، ومـن یعـین رئـیس نیابـة عســكریة أال للمـدع

تقــل رتبتــه عــن نقیــب، ومــن یعــین وكیــل نیابــة عســكریة أن ال تقــل رتبتــه عــن مــالزم 
  .أول، ومن یعین معاون نیابة عسكریة أال تقل رتبته عن مالزم
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دعي العـام العسـكري أو یقوم بأداء وظیفة النیابة العسكریة لدى المحاكم العسكریة الم -4
أيٍ مـــن أعضــــاء النیابــــة العســــكریة، ویكونــــون تــــابعین للمــــدعي العــــام العســــكري فــــي 

  .أعمالهم
عنــد غیــاب أحــد أعضــاء النیابــة العســكریة أو وجــود مــانع لدیــه ینــدب المــدعي العــام  -5

  .العسكري من یحل محله
یتعلـــق  أعضـــاء الضـــبط القضـــائي العســـكري یكونـــون تـــابعین للنیابـــة العســـكریة فیمـــا -6

 .بأعمال وظائفهم لهذا الشأن
  

  )25(مادة 
  :تباشر النیابة العسكریة التحقیق في الجرائم اآلتیة فور إبالغها إلیها   -أ
  .كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري -1
  .الجرائم العسكریة المرتبطة بجرائم القانون العام -2
 .من السلطات المختصة طبقًا للقانونالجرائم العسكریة المحالة إلیها  -3
علــى النیابــة العســكریة إخطــار الســلطات العســكریة المختصــة بقــرار التصــرف فـــي   -ب

 .التحقیق
  

  

  )26(مادة 
تســـري أحكـــام الفصـــل الســـادس مـــن هـــذا البـــاب علـــى أعضـــاء النیابـــة العســـكریة، وتقــــام 

رئـیس هیئـة القضــاء  الـدعوى التأدیبیـة علـیهم مـن قبـل المـدعي العـام العسـكري بطلـب مـن
  .العسكري أو الوزیر المختص

  

  )27(مادة 
فشــاؤها جریمــة یعاقــب علیهــا  ٕ التحقیقــات التــي تباشــرها النیابــة العســكریة ونتائجهــا ســریة وا

  .القانون
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 )28(مادة 
تتـــولى النیابـــة العســـكریة اإلشـــراف علـــى الســـجون العســـكریة، وتحـــیط الجهـــات المختصـــة 

  .حظات في هذا الشأنعلمًا بما یبدو لها من مال
  

  الفصل الرابع
  القضاة العسكریون

  )29(مادة 
ً علـى تنسـیب مـن المجلـس  األعلـى  یعین القضاة العسكریون بقرار من رئیس الوزراء بناء

  :للقضاء العسكري، ویكون شغل وظیفة قاض عسكري وفقًا لما یلي
1-   ً   .بطریق التعیین ابتداء
  .مراعاة الكفاءةبطریق الترقیة على أساس األقدمیة مع   -2
  .بطریق التعیین من النیابة العسكریة  -3

  

  )30(مادة 
یشترط فیمن یعین في القضاء العسكري بوظیفة قاض، أو مـدٍع عـام، أو عضـو نیابـة مـا 

  :یلي
  .أن یكون ضابطًا في قوات األمن الفلسطینیة - 1
أن یكــون حاصــًال علــى إجــازة فــي الحقــوق أو الشــریعة والقــانون علــى األقــل مــن  - 2

  .الجامعات الفلسطینیة، أو إحدى الجامعات المعترف بها قانوناً  إحدى
أن یكـــون غیـــر محكـــوم علیـــه بعقوبـــة جنایـــة، أو فـــي جنحـــة مخلـــة بالشـــرف أو  - 3

  .األمانة ولو كان قد رد إلیه اعتباره أو شمله عفو عام
  .أن یكون محمود السیرة حسن السمعة - 4
 .أن یتقن اللغة العربیة - 5
 .ة المنظمة بالئحةأن یجتاز المسابقة القضائی - 6
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  )31(مادة 
ال یباشر القضاة العسكریون والمدعي العام العسـكري وأعضـاء النیابـة العسـكریة وظـائفهم 

  :إال بعد حلف الیمین التالیة
أقسم باهللا العظیم أن أكون مخلصًا هللا ثـم للـوطن وأن أحكـم بـین النـاس بالعـدل وأن ألتـزم "

لي بكل إخالص وأمانـة وشـرف واهللا علـى مـا أقـول وأحترم القوانین وأن أودي مهامي وعم
  ".شهید

ویـــؤدى الیمـــین أمـــام رئـــیس الســـلطة الوطنیـــة وبحضـــور رئـــیس الـــوزراء ورئـــیس المجلـــس 
  .األعلى للقضاء العسكري

  

  )32(مادة 
ال یجــــوز نقــــل القضــــاة العســــكریین أو نــــدبهم إال فــــي األحــــوال والكیفیــــة المبینــــة فــــي هــــذا 

  .القانون
  

  )33(مادة 
ــــدبهم یكــــون بقــــرار مــــن المجلــــس األعلــــى للقضــــاء نقــــل  -1 القضــــاة العســــكریین أو ن

  .العسكري
ال یجـوز نقـل القضـاة العسـكریین أو نـدبهم لغیـر العمـل فـي وظیفـة قـاض عسـكري  -2

  .إال برضائهم
یجــوز نــدب القاضــي العســكري مؤقتــًا للقیــام بأعمــال قانونیــة فــي غیــر عملــه متــى  -3

ر المخـــتص بعـــد موافقـــة المجلـــس اقتضـــت ذلـــك مصـــلحة وطنیـــة بقـــرار مـــن الـــوزی
 .األعلى للقضاء العسكري

 

  )34(مادة 
یجــوز أن ینــدب مؤقتــًا للعمــل بالمحكمــة العســكریة الخاصــة أحــد قضــاة المحكمــة  -1

العســكریة الدائمــة ممــن تتــوافر فیــه الرتبــة العســكریة التــي تؤهلــه للعمــل بالمحكمــة 
  .واحدة فقط العسكریة الخاصة، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجدید مرة
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یجـــوز أن ینـــدب مؤقتـــًا للعمـــل بالمحكمـــة العســـكریة الدائمـــة أحـــد قضـــاة المحكمـــة  -2
العسـكریة المركزیــة ممـن تتــوافر فیــه الرتبـة العســكریة التــي تؤهلـه للعمــل بالمحكمــة 

  .العسكریة الدائمة، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجدید مرة واحدة فقط
مــــة العســــكریة الدائمــــة، أو أحــــد قضــــاة یجــــوز أن ینــــدب مؤقتــــًا أحــــد قضــــاة المحك -3

المحكمة العسكریة المركزیة، للعمل في محكمة عسكریة أخرى مـن الدرجـة ذاتهـا، 
 .وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجدید مرة واحدة فقط

  
  

   )35(مادة 
فـي حالــة خلـو منصــب رئـیس محكمــة عسـكریة أو غیابــه أو قیـام مــانع لدیـه یقــوم بمباشــرة 

  .لعسكري األعلى رتبة من أعضاء المحكمة ذاتها حسب األحوالاختصاصه القاضي ا
  

  )36(مادة 
  :ال یجوز للقاضي العسكري -1

  .االنتساب إلي أي حزب أو تنظیم سیاسي أو ممارسة أي عمل سیاسي - أ
القیـــام بـــأي عمـــل تجـــاري، أو أي عمـــل ال یتفـــق واســـتقالل القضـــاء العســـكري  -  ب

 .وكرامته

الســـــریة التــــي یحصــــلون علیهــــا أثنـــــاء  إفشــــاء أســــرار المــــداوالت أو المعلومــــات - ج
  .تأدیتهم لعملهم

یجـــوز للمجلـــس األعلـــى للقضـــاء العســـكري أن یقـــرر منـــع القاضـــي العســـكري مـــن  -2
 .مباشرة أي عمل یرى أن القیام به یتعارض مع واجبات الوظیفة وحسن أدائها

 

  ) 37(مادة 
مالیـة الخاصـة یقدم كل قـاض عسـكري عنـد تعیینـه بوظیفـة قـاض عسـكري إقـرارًا بالذمـة ال

ـــر مفصـــًال فیـــه كـــل مـــا یملكـــون مـــن عقـــارات ومنقـــوالت وأســـهم  َ بـــه وبزوجـــه وأوالده القص
وسندات وأموال نقدیة وغیرها داخل فلسـطین وخارجهـا، ومـا علـیهم مـن دیـون، إلـى رئـیس 
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المحكمة العسكریة العلیا الذي یضع الترتیبات الالزمة للحفـاظ علـى سـریتها، وتبقـى سـریة 
  .طالع علیها إال بإذن خاص من المجلس األعلى للقضاء العسكريوال یجوز اال

  

  )38(مادة 
یخضــع القضــاة العســكریون، والمــدعي العـــام العســكري، وأعضــاء النیابــة العســـكریة   -1

لكافة األنظمة المنصوص علیها فـي القـوانین ذات العالقـة بالخدمـة فـي قـوى األمـن، 
ریة، والترقیــــــات، واألقدمیــــــة، وذلـــــك فیمــــــا یتعلـــــق بــــــالزي العســـــكري، والرتــــــب العســـــك

والمرتبــات، والعــالوات، والمكافــآت، والبــدالت، والحــوافز، واإلجــازات، وغیــر ذلــك مــن 
  .القواعد التي تطبق على جمیع الضباط

مـن الراتـب األساسـي، %) 100(یستحق المذكورون أعاله عـالوة اختصـاص بقیمـة  -2
منهمـــا أیهمـــا أكبـــر، وال  أو عـــالوة طبیعـــة العمـــل المقـــررة وفقـــًا للقـــانون، یصـــرف لـــه

 . یجوز الجمع بینهما

 .تنتهي خدمة المذكورین أعاله لبلوغهم سن الخامسة والستین من العمر -3
  

  )39(مادة 
  .القضاة العسكریون غیر قابلین للعزل إال في األحوال المبینة في هذا القانون

  
  

  )40(مادة 
ن بیــنهم قرابــة ال یجـوز أن یجلــس للقضــاء فــي أي محكمــة عســكریة قضــاة عســكریو  -1

  .أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة
ال یجــوز أن یجلــس للقضــاء فــي أي محكمــة عســكریة قــاض عســكري تربطــه صــلة  -2

قرابـــة أو مصــــاهرة حتــــى الدرجــــة الرابعــــة مـــع ممثــــل االدعــــاء العســــكري أمــــام تلــــك 
 .المحكمة، أو أحد طرفي الدعوى المنظورة أمامها

  
     

  الفصل الخامس
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  ء العسكريالمجلس األعلى للقضا
  )41(مادة 

ینشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس أعلى للقضـاء العسـكري یمـارس صـالحیاته  -1
  .وفقًا للقانون

  :یشكل المجلس األعلى للقضاء العسكري من -2
  ، رئیسًا      )رئیس المحكمة العسكریة العلیا(رئیس هیئة القضاء العسكري  - أ

  .                                 رئیسنائب رئیس المحكمة العسكریة العلیا، نائبًا لل -  ب
  .                                              رئیس المحكمة العسكریة الخاصة، عضواً  -  ت
  .                                     أحد أقدم رؤساء المحاكم العسكریة الدائمة، عضواً  -  ث
                                   . أحد أقدم رؤساء المحاكم العسكریة المركزیة، عضواً  - ج

  .                                              المدعي العام العسكري، عضواً   -ح         
  . للمجلس األعلى للقضاء العسكري اختیار أمین سر من بین أعضائه - 3   

  

  )42(مادة 
وجــود مــانع لدیــه عنــد خلــو وظیفــة رئــیس المحكمــة العســكریة العلیــا، أو غیابــه، أو  -1

  .یحل محله في رئاسة المجلس األعلى للقضاء العسكري نائبه
عنــد خلــو وظیفــة نائــب رئــیس المحكمــة العســكریة العلیــا، أو غیابــه، أو وجــود مــانع  -2

لدیه یحل محله األقدم من قضاة المحكمـة العسـكریة العلیـا مـن غیـر األعضـاء فـي 
  .المجلس األعلى للقضاء العسكري

أي مـن رؤسـاء المحـاكم العسـكریة األعضـاء فـي المجلـس األعلـى عند خلو وظیفـة  -3
للقضـاء العســكري أو غیابــه أو وجــود مـانع لدیــه یحــل محلــه القاضـي التــالي لــه فــي 

  .األقدمیة
عنــد خلـــو وظیفــة المـــدعي العــام العســـكري فــي عضـــویة المجلــس األعلـــى للقضـــاء  -4

 .العسكري أو غیابه أو وجود مانع لدیه یحل محله أقدم مساعدیه
 

  )43(مادة 
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یتـــولى رئـــیس المجلـــس األعلـــى للقضـــاء العســـكري تمثیـــل المجلـــس ویقـــوم بمتابعـــة تنفیـــذ 
  .قراراته

  

  )44(مادة 
یجتمــع المجلــس األعلــى للقضــاء العســكري بمقــر المحكمــة العســكریة العلیــا أو فــي  -1

أي مكان یـراه مناسـبًا مـرة كـل شـهر علـى األقـل، ویجتمـع عنـد الضـرورة بـدعوة مـن 
  .بطلب ثالثة من أعضائه أو بطلب من الوزیر المختصرئیسه أو 

یكـــون اجتمـــاع المجلـــس األعلـــى للقضـــاء العســـكري صـــحیحًا بحضـــور أربعـــة مـــن  -2
أعضـــائه علـــى األقـــل علـــى أن یكـــون مـــن بیـــنهم رئیســـه أو نائبـــه، وتصـــدر قراراتـــه 

 . بأغلبیة أعضاء المجلس وعند تساوي األصوات یرجح الجانب الذي فیه الرئیس

الجهات الحكومیة وغیر الحكومیة تقدیم كل ما یطلبـه المجلـس األعلـى  على جمیع -3
 .للقضاء العسكري من بیانات أو مستندات أو وثائق ذات عالقة بصالحیاته

  

  )45(مادة 
یضــــع المجلــــس األعلــــى للقضــــاء العســــكري الئحــــة تــــنظم ســــیر أعمالــــه فــــي مباشــــرة 

بـــالتفتیش علـــى القضـــاة  اختصاصـــاته، واإلجـــراءات الالزمـــة ألداء عملـــه فیمـــا یتعلـــق
  .العسكریین والتطویر والتدریب القضائي ونتائجها

  

  )46(مادة 
  .یجب إجراء التفتیش على هیئة القضاء العسكري مرة على األقل كل سنة-1
یودع تقریر التفتیش لدى المجلس األعلى للقضاء العسكري خالل شهر على  -2

 .األكثر من تاریخ انتهائه
هیئة القضاء العسكري علمًا بما یتضمنه تقریر التفتیش یجب أن یحاط عضو  -3

 .وكل ما یودع في ملف خدمته من مالحظات أو مستندات
  .یستثنى من التفتیش رئیس المحكمة العسكریة العلیا-4
  



 م2010                    القوانین الفلسطینیة              المجلس التشریعي الفلسطیني 

40 
 

  )47(مادة 
دون  –متوســــط  –جیــــد  –جیــــد جــــدا  –ممتــــاز (تقــــدر الكفــــاءة بإحــــدى الــــدرجات التالیــــة 

  .)المتوسط
  

  )48(مادة 
ُخ -1 ــر المجلــس األعلــى للقضــاء العســكري عضــو هیئــة القضــاء العســكري الــذي ی طِ

ـــتظلم خـــالل  قـــدرت كفاءتـــه بتقـــدیر متوســـط أو أقـــل، ولمـــن أخطـــر الحـــق فـــي ال
  .خمسة عشر یومًا من إخطاره

یكــون الــتظلم بعریضــة تقــدم إلــى المجلــس األعلــى للقضــاء العســكري، ویجــب أن  -2
اریخ تقدیمـه وذلـك بعـد االطـالع یفصل في التظلم خالل شهر على األكثر من ت
 .على الوثائق والمستندات وسماع أقوال المتظلم

  

  الفصل السادس
  المساءلة التأدیبیة

  )49(مادة 
لــرئیس هیئــة القضــاء العســكري اإلشــراف اإلداري علــى المحــاكم العســكریة، ولــرئیس   -1

كــل محكمــة عســـكریة اإلشــراف علـــى القضــاة العســـكریین العــاملین فیهـــا وعلــى ســـیر 
  .العمل بها

لــرئیس كــل محكمــة عســكریة تنبیــه القاضــي العســكري العامــل فیهــا إلــى مــا یقــع منــه   -2
 .مخالفًا لواجباته أو لمقتضیات مهامه

للمــــدعي العــــام العســــكري تنبیــــه عضــــو النیابــــة العســــكریة إلــــى مــــا یقــــع منــــه مخالفــــًا  -3
 .لواجباته أو مقتضیات مهامه

4-   ، فـإذا كـان التنبیـه كتابـًة جـاز لمـن وجـه إلیـه یجوز أن یكون التنبیـه شـفاهًة أو كتابـًة
التنبیه االعتراض علیه بطریق التظلم منه خالل خمسة عشر یومـًا مـن تـاریخ تبلیغـه 

 .بعریضة تقدم إلى المجلس األعلى للقضاء العسكريبه، ویكون التظلم 
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یجـب أن یفصـل فــي الـتظلم خــالل شـهر علـى األكثــر مـن تــاریخ تقدیمـه، ویجــب أن   -5
تظلم من إبداء أقواله أمام المجلس والدفاع عن نفسه، ویكون قـرار المجلـس  یمكّن الم

  .في هذا الشأن نهائیاً 
ترفــع الــدعوى التأدیبیــة إذا تكــرر ارتكــاب المخالفــة التــي جــرى التنبیــه بشــأنها، أو إذا   -6

 .استمرت بعد صیرورة التنبیه نهائیاً 
 

  )50(مادة 
لعســكریین بجمیــع رتــبهم ووظــائفهم مــن تأدیــب القضــاة العســكریین وأعضــاء النیابــة ا -1

 .اختصاص مجلس التأدیب العسكري
 :یشكل مجلس التأدیب العسكري من -2
أقدم قاضیین من قضـاة المحكمـة العسـكریة العلیـا مـن غیـر أعضـاء المجلـس األعلـى  - أ

 .للقضاء العسكري
 .أقدم قاض من قضاة المحكمة العسكریة الخاصة من غیر رئیسها -  ب
اكم العســكریة الدائمــة مــن غیــر أعضــاء المجلــس األعلــى أقــدم قــاض مــن قضــاة المحــ -  ت

 .للقضاء العسكري
 .أقدم أعضاء النیابة العسكریة من غیر أعضاء المجلس األعلى للقضاء العسكري -  ث
عنــد غیــاب أحــد أعضــاء مجلــس التأدیــب العســكري یحــل محلــه األقــدم فاألقــدم ممــن   -3

  .یلونه في األقدمیة من بین قضاة المحكمة التي یتبعها
تـــولى رئاســـة مجلـــس التأدیـــب العســـكري أقـــدم أعضـــائه الحاضـــرین مـــن المحكمـــة ی -4

 .العسكریة العلیا، وتصدر قراراته باألغلبیة
  
  
  

  )51(مادة 
 -:تقام الدعوى التأدیبیة على -1
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القضاة العسكریین من قبل المدعي العـام العسـكري بنـاء علـى طلـب مـن الـوزیر  - أ
أو مــن رئــیس المحكمــة التــي  المخــتص أو مــن رئــیس المحكمــة العســكریة العلیــا

  .یتبعها القاضي العسكري
أعضاء النیابة العسكریة من قبل المدعي العام العسـكري بنـاء علـى طلـب منـه   -  ب

 .أو من الوزیر المختص أو من رئیس هیئة القضاء العسكري
المدعي العام العسكري من قبل أحـد أقـدم قضـاة المحكمـة العسـكریة العلیـا مـن   -  ت

لــى طلــب مــن الــوزیر المخــتص أو مــن رئــیس هیئــة القضــاء غیـر رئیســها بنــاء ع
  .العسكري

ال تقــام الــدعوى التأدیبیــة إال بنــاء علــى تحقیــق جنــائي أو بنــاء علــى تحقیــق یجریــه  -2
أحــد قضــاة المحكمــة العســكریة العلیــا یندبــه رئیســها لــذلك مــن تلقــاء نفســه أو بنـــاء 

و مـــن رئـــیس علـــى طلـــب مـــن الـــوزیر المخـــتص أو مـــن المـــدعي العـــام العســـكري أ
المحكمــــة التــــي یتبعهــــا القاضــــي، ویكــــون للقاضــــي المنتــــدب للتحقیــــق صــــالحیات 

 .المحكمة بالنسبة لسماع الشهود الذین یرى سماعهم
یمثــل النیابــة العســكریة أمــام مجلــس التأدیــب العســكري المــدعي العــام العســكري أو  -3

 . من یقوم مقامه
  

  )52(مادة 
شــتمل علــى التهمــة أو الــتهم التــي انتهــى تقــام الــدعوى التأدیبیــة بموجــب عریضــة ت -1

  .إلیها التحقیق، وتودع لدى مجلس التأدیب العسكري
إذا رأى مجلــس التأدیــب العســكري وجهــًا للســیر فــي اإلجــراءات أمــر بتكلیــف المــتهم  -2

بالحضور فـي الموعـد الـذي یحـدده المجلـس، ویجـب أن یشـتمل التكلیـف بالحضـور 
یـة وأدلـة االتهــام، وتسـلم للمـتهم بنـاء علــى علـى بیـان كـاف لموضــوع الـدعوى التأدیب

  .طلبه صورة من أوراق الدعوى قبل موعد الجلسة بأسبوع على األقل
یجـــوز لمجلـــس التأدیـــب العســـكري وقـــف المـــتهم عـــن مباشـــرة أعمـــال وظیفتـــه حتـــى  -3

تنتهي محاكمته، وله أن یعید النظر في قرار الوقف المشـار إلیـه فـي أي وقـت، وال 
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تهم وقــــف راتبــــه مــــدة الوقــــف إال إذا قــــرر مجلــــس التأدیــــب یترتــــب علــــى وقــــف المــــ
 .العسكري خالف ذلك

  

  )53(مادة 
  .تكون جلسات مجلس التأدیب العسكري سریة إال إذا طلب المتهم أن تكون علنیة -1
یحضـر المـتهم بشخصـه أمـام مجلـس التأدیـب العسـكري، ولـه أن یقـدم دفاعـه كتابـة  -2

ـــم  أو أن ینیـــب أحـــد القضـــاة العســـكریین أو أحـــد ذا ل ٕ المحـــامین فـــي الـــدفاع عنـــه، وا
یحضــر هــو أو مــن ینــوب عنــه جــاز لمجلــس التأدیــب العســكري أن یحكمــه غیابیــا 

 .بعد التحقق من صحة إعالنه وغیابه بدون عذر مقبول
 

  )54(مادة 
یصـــدر مجلـــس التأدیـــب العســـكري قـــراره فـــي الـــدعوى التأدیبیـــة بعـــد ســـماع طلبـــات  -1

جــب أن یتلــى  القــرار مشــتمًال علــى األســباب االدعــاء العســكري ودفــاع المــتهم، وی
  .التي بني علیها، في جلسة سریة

للمحكوم علیه أو المدعي العام العسكري الحق في الطعن فـي القـرار الصـادر عـن  -2
مجلـــس التأدیـــب العســـكري أمـــام المجلـــس األعلـــى للقضـــاء العســـكري وذلـــك خـــالل 

 .یغه إن كان غیابیاً خمسة عشر یومًا من الیوم التالي لتاریخ صدوره أو لتبل
  
  
 

  )55(مادة 
تنقضي الدعوى التأدیبیة باستقالة القاضـي أو عضـو النیابـة العسـكري أو بانتهـاء خدمتـه، 
وال تــأثیر للــدعوى التأدیبیــة علــى الــدعوى الجنائیــة أو المدنیــة الناشــئة عــن واقعــة الــدعوى 

  .التأدیبیة ذاتها
  

  )56(مادة 
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وز توقیعهـــا علـــى القاضـــي أو عضـــو النیابـــة العســـكري العقوبـــات التأدیبیـــة التـــي یجـــ: أوالً 
  :هي
  .التنبیه -1
  .اللوم -2
 .العزل من وظیفة قاضٍ أو نائب عسكري -3

إذا تبـین للجنـة التأدیبیـة مـن األوراق أو التحقیـق أن القضـیة جنائیـة أو مدنیـة تحـال : ثانیاً 
  .للمحكمة المختصة

  
  )57(مادة 

لقـــرارات التأدیبیـــة الصـــادرة عـــن یتـــولى المجلـــس األعلـــى للقضـــاء العســـكري تنفیـــذ ا -1
ذا كـــان القـــرار صـــادرًا بعقوبـــة  ٕ مجلــس التأدیـــب العســـكري بعـــد صـــیرورتها نهائیـــة، وا
العـزل اعتبـر القاضــي العسـكري أو عضـو النیابــة فـي إجـازة حتمیــة حتـى صــیرورته 

  .نهائیاً 
یصــدر بتنفیــذ القــرار الصــادر بعــزل القاضــي العســكري أو عضــو النیابــة قــرار مــن  -2

 .لمختص ، ویعتبر العزل نافذًا من تاریخ صدور هذا القرارالوزیر ا
  

  )58(مادة 
في غیر حاالت التلبس بالجریمة ال یجوز القبض علـى القاضـي  أو عضـو النیابـة  -1

العسكریة أو توقیفه إال بعد الحصول علـى إذن بـذلك مـن المجلـس األعلـى للقضـاء 
  .العسكري

العســــكري عنــــد القــــبض علــــى  فـــي حــــاالت التلــــبس بالجریمــــة علــــى المــــدعي العــــام -2
القاضــي أو عضــو النیابــة العســكریة أن یرفــع األمــر إلــى المجلــس األعلــى للقضــاء 
العســكري خــالل األربــع والعشــرین ســاعة التالیــة للقــبض علیــه، وللمجلــس أن یقــرر 
مــا  ٕ بعـد ســماع أقـوال القاضــي أو عضـو النیابــة إمــا اإلفـراج عنــه بكفالـة أو بــدونها وا

  .دة التي یقررها حسب القانوناستمرار توقیفه للم
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یجـــري توقیـــف القاضـــي أو عضـــو النیابـــة العســـكریة وتنفیـــذ العقوبـــة المقیـــدة للحریـــة  -3
 .علیه في مكان مستقل عن األماكن المخصصة لباقي السجناء العسكریین

  
  )59(مادة 

یخـتص المجلـس األعلـى للقضــاء العسـكري بـالنظر فـي توقیــف القاضـي أو عضـو النیابــة 
  .تجدید حبسه ما لم یكن األمر منظورًا أمام محكمة مختصةالعسكري، و 

  

  )60(مادة 
یجــوز للمجلــس األعلــى للقضــاء العســكري بنــاء علــى طلــب مــن الــوزیر المخــتص أو مــن 
القاضي المنتدب للتحقیق أن یأمر بوقف القاضي أو عضو النیابة العسـكریة عـن مباشـرة 

نســــوبة إلیــــه، ویترتــــب علــــى هــــذا أعمــــال وظیفتــــه أثنــــاء إجــــراءات التحقیــــق فــــي جریمــــة م
التوقیـــف وقفـــه عـــن مباشـــرة أعمـــال وظیفتـــه مـــدة توقیفـــه، وتطبـــق فـــي هـــذه الحالـــة أحكـــام 

  .من هذه القانون) 52(المواد 
  

  )61(مادة 
ال ترفــع الــدعوى الناشــئة عــن أي مــن الجــرائم الداخلــة فــي اختصــاص القضــاء العســكري 

ـــــإذن ـــــة العســـــكریة إال ب ـــــى القاضـــــي أو عضـــــو النیاب ـــــى للقضـــــاء  عل ـــــس األعل مـــــن المجل
  .العسكري، الذي یحدد المحكمة التي تنظر الدعوى

  
  
  

  الباب الثاني    
  أصول المحاكمات العسكریة

  الفصل األول
  )62(مادة 

  :الباب كل منیخضع ألحكام هذا 
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   .قوى األمن الفلسطینیة منتسبي -أ
  .عسكریةطلبة المدارس ومراكز التدریب المهني والمعاهد والكلیات ال -ب
  .أسرى الحرب -ج

عســـكریو القـــوات الحلیفــــة أو الملحقـــون بهـــم إذا كــــانوا یقیمـــون فـــي فلســــطین، إال إذا  -د       
  .اتفاقیات خاصة أو دولیة تقضي بخالف ذلك كانت هناك معاهدات أو

   .بقوى األمن الفلسطینیة من المدنیین أو المجندین أو المتطوعین الملحقون -هـ
 

  )63(مادة 
  .یرتكب إحدى الجرائم اآلتیةكل من  على القانونأحكام هذا  تطبق
الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنـات أو المؤسسـات أو المصـانع أو السـفن أو  -1

شـــــغلها قــــوى األمـــــن أینمـــــا تالطــــائرات أو المركبـــــات أو األمــــاكن أو المحـــــالت التــــي 
 .وجدت

ئر ووثــائق وأســرار قــوى األمــن مهمــات وأســلحة وذخــاو الجــرائم التــي تقــع علــى معــدات -2
  .متعلقاتها وكافة
 األشخاص الخاضعین ألحكـام القـوانین العسـكریة متـى وقعـت الجرائم التي ترتكب من-3

بصفتهم الوظیفیة داخل أو خـارج فلسـطین مـع مراعـاة أي عقوبـة یكـون قـد قضـاها بسـبب 
  .الجریمة نفسها

القوانین العسـكریة إذا لـم یكـن  الجرائم التي ترتكب من األشخاص الخاضعین ألحكام -4
  .فیها شریك أو مساهم من غیر الخاضعین ألحكام القوانین العسكریة

  .الجرائم العسكریة التي تحال من الوزیر المختص للقضاء العسكري -5
الجــرائم التــي یكــون أحــد أطرافهــا مــدنیًا تكــون مــن اختصــاص القضــاء المــدني مــا لــم  -6

  .اء العسكريتُحال من الوزیر المختص للقض
  

  الفصل الثاني
  الضبط القضائي العسكري

  )64(مادة 
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المدعي العام أو من یقوم مقامه هو رئیس الضابطة القضائیة العسكریة ویخضع لرقابته 
جمیع أعضاء ومأموري الضابطة القضائیة في نطاق الصالحیات المعطاة لهم في هذا 

  .القانون
  

  )65(مادة 
  :العسكري كل في دائرة اختصاصه یكون من أعضاء الضبط القضائي

  .قوى األمن ضباط وضباط صف -1
  .من یخول هذه الصفة بمقتضى قوانین أخرى أو قرارات صادرة تنفیذًا لها -2
  

  )66(مادة 
على أعضاء الضبط القضائي العسكري أن یثبتوا جمیع اإلجراءات التـي یقومـون بهـا فـي 

  .اإلجراء وتاریخه ومكان حصولهضر موقع علیها منهم ویبین بها وقت اتخاذ امح
یرفعــــوا المحاضــــر واألشــــیاء المضــــبوطة مرفقــــة  نوعلــــیهم فــــور االنتهــــاء مــــن التحقیــــق أ

  .بخالصة عن القضیة إلى القائد أو النیابة العسكریة المختصة حسب مقتضى الحال
  
  
  
  
  
  الثالث الفصل

  التفتیش
  )67(مادة 

و التفتیش في أي محل مسكون ال یجوز ألعضاء الضبط القضائي العسكري الدخول أ
  .إال في األحوال المبینة في القانون

 

  )68(مادة 
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لعضو الضبط القضائي العسكري في حالة الجنایة أو الجنحـة المتلـبس بهـا أن یفـتش أي 
شخص أینما كان یشتبه فیه بأنه فاعل جرم أو شریك أو حائز علـى أشـیاء تتعلـق بـالجرم 

ولـــه أن یضـــبط األشـــیاء واألوراق التـــي تفیـــد فـــي  ،مـــةأو مخفیـــًا شخصـــًا لـــه عالقـــة بالجری
  .كشف الحقیقة إذا اتضح له من أمارات قویة أنها موجودة معه

  

  )69(مادة 
ألعضاء الضبط القضائي العسكري في الجنایات والجنح كـل فـي دائـرة اختصاصـه، حـق 

الســفن  أو الطــائرات أو متعلقــاتالتفتــیش فــي المعســكرات أو المؤسســات أو الثكنــات أو ال
. شـــغلها قـــوى األمـــن الفلســـطینیة أینمـــا وجـــدتتأو المركبـــات العســـكریة أو األمـــاكن التـــي 

  .وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التي یجري فیها التفتیش
  

  )70(مادة 
یكون التفتیش للبحث عن األشـیاء الخاصـة بالجریمـة الجـاري جمـع األدلـة أو التحقیـق  -أ

  .بشأنها
لتفتــیش وجــود أشــیاء تعــد حیازتهــا جریمــة أو تفیــد فــي كشــف إذا ظهــر عرضــًا أثنــاء ا -ب

  .التحقیق عن جریمة أخرى جاز ضبطها
ال یخل ذلك بالحق المخـول للقـادة فـي التفتـیش علـى الوحـدات واألفـراد طبقـًا لألوامـر  -ج

  .العسكریة
  

  )71(مادة 
  .عند ضبطهفیها قانونًا القبض على المتهم یجوز تفتیشه وقائیًا  یجوزفي األحوال التي 

  

  )72(مادة 
ــاء الضــــبط القضــــائي العســــكري كــــل فــــي دائــــرة اختصاصــــه تفتــــیش الــــداخلین أو  ألعضــ

  :طبقًا للقانون الخارجین من المناطق التالیة
  .مناطق األعمال العسكریة -1
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  .والموانئ مناطق الحدود -2
  .المناطق التي تحددها األوامر العسكریة والقوانین األخرى -3

  

  الرابع الفصل
  التحقیق

  )73(ادة م
أن یبلـغ فـورًا السـلطات المختصـة ویكـون تبلیـغ أفـراد قـوى كل من علم بوقوع جریمـة على 

  .األمن إلى قادتهم أو النیابة العسكریة
  

  )74(مادة 
للقائـــد أو مـــن ینیبـــه مـــن الضـــباط التـــابعین لـــه فـــي جمیـــع األحـــوال اتخـــاذ إجـــراءات   -1

  .طبقًا للقانون التحقیق في الجرائم العسكریة
إذا تبــین أن الجریمــة المرتكبــة داخلــة فــي اختصاصــه فلــه حــق التصــرف فیهــا علــى   -2

  :الوجه اآلتي
د مبرر لذلك القضیة حفظ - أ جِ ُ   .إذا و

  .مجازاة مرتكب الجریمة انضباطیاً  - ب
  .إحالة الموضوع إلى السلطة األعلى - ت
  .إحالة الموضوع إلى النیابة العسكریة المختصة - ث
  .یة طبقًا للقانونطلب اإلحالة إلى المحاكمة العسكر  - ج
إذا كانـت الجریمـة المرتكبــة خارجـة عـن اختصاصــه فیجـب علیـه إحالتهــا إلـى النیابــة  -4

  .صرف طبقًا للقانونتالعسكریة المختصة لل
  

  )75( مادة
  .تحدد الجرائم والعقوبات االنضباطیة بقرار من السلطات المختصة طبقًا للقانون

  

  )76(مادة 
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مـن النیابـة بـأمر  ي مرحلة من مراحـل الـدعوىالمتهم احتیاطیًا في أ حبسیجوز  -1
   .أو رؤساء المحاكم العسكریة كل في دائرة اختصاصه

ینتهــي الحــبس االحتیــاطي الصــادر مــن النیابــة العســكریة بمضــي خمســة عشــر  -2
  .حبسال من یومیومًا 
الحـبس مـدة أو مـددًا أخـرى ال تمدیـد یجوز لقاضـي المحكمـة العسـكریة المركزیـة  -3

  .یوما  نخمسة وأربعی علىعها یزید مجمو 
 حبســه تمدیــدلمحكمــة العســكریة الدائمــة المختصــة محلیــًا فلإذا لــم ینتــه التحقیــق  -4

  .أو اإلفراج عنه لمدد أخرى
ال یجــوز بــأي حــال أن تزیــد مــدد الحــبس المشــار إلیهــا فــي الفقــرات أعــاله علــى  -5

ال یفرج فورًا عن المتهم ما لم تتم إحالته للمح ٕ   .كمة المختصة لمحاكمتهستة أشهر وا
  .ال یجوز حبس المتهم أكثر من مدة العقوبة المقررة للجریمة المحبوس بسببها -6

عنــد حــبس أحــد منتســبي قــوى األمــن أو اإلفــراج عنــه یجــب علــى المــدعي العــام  -7    
  .العسكري تبلیغ قائده فوراً 

  
  
  

  )77(مادة 
ان عســكریًا مــا لــم تــأمر النیابــة األمـر الصــادر بحــبس المــتهم ینفــذ فــي ســجن وحدتـه إذا كــ

 ُ ســـلم النیابـــة نســـخة مـــن أمـــر العســكریة بتنفیـــذه فـــي أحـــد الســـجون العســـكریة أو المدنیـــة وت
  .الحبس إلى الجهة التي تكلفها بالتنفیذ

  

  )78(مادة 
ــــى  -أ ــــة عل إذا رأت النیابــــة العســــكریة أن الواقعــــة ال یعاقــــب علیهــــا القــــانون، أو أن األدل

  .برد الدعوىصدر أمرًا المتهم غیر كافیة، ت
الـدعوى فـي الجنایـات مـن المـدعى العـام العسـكري أو مـن یقـوم  بحفـظ یصدر األمـر -ب

  .مقامه
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فـي الحـالتین المـذكورتین أعــاله یفـرج عـن المـتهم المحبــوس فـورًا إن لـم یكـن محبوســًا  -ج
  .لسبب أخر

تسـتدعي ال یمنع ذلك من إصدار أمر جدید بإعادة حبسـه إذا ظهـرت ظـروف جدیـدة  -د
  .ذلك

  

  )79(مادة 
فیجــوز لهــا إحالــة  إذا رأت النیابـة العســكریة أن الواقعــة مخالفــة أو جنحــة عســكریة بســیطة

  .التحقیق إلى قائد المتهم لمجازاته انضباطیًا طبقًا للسلطات المخولة له قانوناً 
  

  )80(مادة 
ا للمحكمـــة ترفعهـــإذا كـــان هنـــاك وجـــه إلقامـــة الـــدعوى فیجـــب علـــى النیابـــة العســـكریة أن 

  .العسكریة طبقًا للقانون
  
  
  
  

   الخامس الفصل
  إجراءات المحاكمة

  )81(مادة 
رئیســها النیابــة والخصـــوم  العســكریة یكلــفبعــد تســجیل الــدعوى فــي قلــم كتــاب المحكمــة 

  .ال یتجاوز شهراً والشهود بحضور جلسة المحاكمة في موعد 
  

  )82(مادة 
ـــــى أوراق الـــــدعوى بمجـــــرد تبلـــــیغهم بالحضـــــور أمـــــام المحكمـــــة  للخصـــــوم أن یطلعـــــوا عل

  .العسكریة ویجوز منعهم من أخذ صور من األوراق السریة
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  )83(مادة 
یكون تكلیـف المـتهم والشـهود بالحضـور إلـى المحكمـة العسـكریة بموجـب ورقـة تكلیـف  -أ

  .ن ساعة على األقل، غیر مواعید المسافةیتبلغ إلیهم قبل الجلسة بأربع وعشر 
بالحضـور، بإشــارة  بهــمأو الملحقـین  منتســبي قـوى األمــنهود مـن ویجـوز تكلیـف الشــ -ب

  .سلكیة أو السلكیة وذلك عن طریق رؤسائهم
بالحضـور بموجـب ورقـة تكلیـف  منتسـبي قـوى األمـنویكون تكلیف الشهود مـن غیـر  -ج

  .ترسل إلیهم عن طریق السلطات اإلداریة
  

  )84(مادة 
ه جـاز الحكـم علیـه بـسـكریة بعـد تكلیفـه إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمـام المحكمـة الع

  .بالعقوبات المقررة قانوناً 
  

  )85(مادة 
یجــوز للمحكمــة العســكریة عنــد اللـــزوم تأجیــل جلســتها مــن وقـــت آلخــر بنــاء علــى طلـــب 

  .المتهم أو ممثل النیابة العسكریة أو إذا رأت وجهًا لذلك
  

  )86(مادة 
یة مراعاةً للنظـام العـام أو محافظـة ویجوز للمحكمة العسكر تجري المحاكمة بصورة علنیة 

علـــى األســـرار الحربیــــة أو علـــى اآلداب أن تــــأمر بســـماع الـــدعوى كلهــــا أو بعضـــها فــــي 
نشــــر أي  تحظــــرأو  حضـــورهاســـریة أو أن تمنــــع أفــــرادًا معینـــین مــــن  أو جلســــات جلســـة

  .أخبار عنها
  

  )87(مادة 
دارتهـــا منوطـــان برئیســـها، ولـــه فـــي ســـبیل ذلـــك أن -أ ٕ ُ  ضـــبط الجلســـة وا ج مـــن قاعـــة خـــرِ ی
لــم یمتثــل كــان للمحكمــة أن تحكــم علــى الفــور بحبســه  نمــن یخــل بنظامهــا، فــإ محكمــةال



 م2010                    القوانین الفلسطینیة              المجلس التشریعي الفلسطیني 

53 
 

أربعـــًا وعشـــرین ســـاعة أو بتغریمـــه عشـــرة دنـــانیر أردنیـــة أو مـــا یعادلهـــا بالعملـــة المتداولـــة 
  .قانوناً 

فللمحكمــــة  أي شــــخص مــــن منتســــبي قــــوى األمــــنإذا كــــان اإلخــــالل قــــد وقــــع مــــن  -ب
  .توقع علیه العقوبات االنضباطیة المناسبةالعسكریة أن 

  .قبل انتهاء الجلسة للمحكمة العسكریة أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته -ج
  

  )88(مادة  
 علــى رئــیس المحكمــة العســكریة أن ینــدب لــه ضــابطاً فإذا لــم یكــن للمــتهم بجنایــة محــام، 

  .وفقًا ألحكام القانون للدفاع عنه حقوقیًا أو محامیاً 
   

  )89(مادة 
مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم أن تــأمر  للمحكمــة العســكریة - أ

صالح الخطأ المادي وتدارك السهو في عبارة االتهام ٕ    .بتعدیل التهمة وا
، و تمنحـه أجـًال لتحضـیر دفاعـه لتعـدیلعلـى المحكمـة أن تنبـه المـتهم إلـى هـذا ا -  ب

  .إذا طلب ذلك
  
  

  السادس الفصل
  المحاكمة الغیابیة

  )90(دة ما
یجوز للمحكمة العسكریة محاكمة المتهم غیابیًا بعد تبلیغه قانونیًا وتخلفه عن الحضور 

  .بدون عذر مقبول
  

  السابع الفصل
  الحكم

  

  )91(مادة 
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  .في جلسة علنیة باألغلبیة تصدر األحكام - أ
 .یجب أن یكون حكم اإلعدام باإلجماع -  ب
  

  )92(مادة 
  .ق علیها على الوجه المبین في هذا القانونال تصبح األحكام نهائیة إال بعد التصدی

  
  

  الثامن الفصل
  إجراءات التحقیق والمحاكمة في خدمة المیدان

  

  )93(مادة 
  :في إحدى الحاالت اآلتیة تكون خدمة المیدان 
فـي عملیـات حربیـة ضـد  هنـاك إنـذار بـالتحرك أو االسـتعداد لالشـتراك عنـدما یكـون -1

  .عدو داخل البالد أو خارجها
 .والطائرات الحربیة وما في حكمها بمجرد مغادرتها فلسطینالسفن  -2
  .المختص وزیرالفي الحاالت األخرى التي یصدر بشأنها قرار من  -3
  
  

  )94(مادة 
تباشر النیابة العسكریة أثناء الخدمة في المیدان اختصاصاتها على الوجـه المبـین فـي  -أ

  .هذا القانون
الخدمــة فــي المیــدان یباشــر القــادة اختصاصــاتها  إذا لــم توجــد النیابــة العســكریة أثنــاء -ب

ویجـــوز للقائــد أن یكلــف أحـــد الضــباط التـــابعین لــه بأعمـــال ، ویكــون لهــم جمیـــع ســلطاتها
  .النیابة في حدود اختصاصه

  

  )95(مادة 
  -:للقائد أثناء الخدمة في المیدان
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  .سلطة إصدار األمر بحبس المتهم احتیاطیاً  - أ
میدان بأوامر الحبس االحتیـاطي الصـادرة علـى خطار قائد القوات في الوجوب إ  -  ب

الضــباط ویكــون اإلفــراج عــنهم بــأمر مــن قائــد القــوات فــي المیــدان أو مــن ینــوب 
  .عنه

  

  التاسع الفصل
  التصدیق

  )96(مادة 
  .الصادرة باإلعدام دق رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة على األحكامایص - أ

 ى الضـــباط بـــالطرد مـــناألحكـــام الصـــادرة علـــیصـــادق الـــوزیر المخـــتص علـــى   -  ب
   .الوظیفة التي یشغلها أو من الخدمة في قوى األمن

ــــهبعــــد إعــــادة المحاكمــــة  -ج     ــــالبراءة، وجــــب التصــــدیق علی وفقــــًا  إذا صــــدر الحكــــم ب
  .للقانون

  
  
  
  

  العاشر الفصل
  التماس إعادة النظر

  

  )97(مادة 
فـي أحكـام المحــاكم تخـتص المحكمـة العســكریة العلیـا بـالنظر فــي التماسـات إعـادة النظــر 

  .العسكریة على الوجه المبین في هذا القانون
  

  
  

  )98(مادة 
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بعـــد إتمـــام التصـــدیق ال یجـــوز إعـــادة النظــــر فـــي أحكـــام المحـــاكم العســـكریة إال بمعرفــــة 
قةالسلطة األعلى  ادِ َ ص ُ    .الم

  

  )99(مادة 
  :األسباب التالیةال یقبل التماس إعادة النظر إال إذا أسس على أحد  -أ
  .أو تطبیقه یكون الحكم مبنیًا على مخالفة للقانون أو على خطأ في تأویلهأن  -1
 .أن یكون هناك خلل جوهري في اإلجراءات ترتب علیه إجحاف بحق المتهم -2
 .أن یكون الحكم غیابیاً  -3
یقدم االلتماس بإعادة النظـر فـي الحـاالت السـابقة خـالل عشـرة أیـام مـن تـاریخ تبلیـغ  -ب

  .الحكم قانونیاً 
  

  )100( مادة
خمسـة عشــر یومـًا مــن تـاریخ إعــالن  خـاللیقـدم التمـاس إعــادة النظـر كتابــة  - أ

  .أو من تاریخ تبلیغ المحكوم غیابیًا بالحكم الحكم
 .إلى قادتهم لمنتسبي قوى األمن یكون تقدیم االلتماس بالنسبة  -  ب
  .یحال االلتماس إلى المحكمة العسكریة العلیا في جمیع األحوال -  ت

  
  
  

  )101(مادة 
الســلطة إلــى الســلطة األعلــى مــن  رفعــهحكمهــا و  بإصــدارالمحكمــة العســكریة العلیــا  تقــوم

قة ــــادِ َ ص ُ خــــالل شــــهر مــــن تــــاریخ تقــــدیم طلــــب  علــــى الوجــــه المبــــین فــــي هــــذا القــــانون الم
  .االلتماس

  

  عشر  الفصل الحادي
  تنفیذ األحكام
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  )102(مادة 
دق افیــذ العقوبــة المصـــال یترتــب علــى التمـــاس إعــادة النظــر المقـــدم مــن المــتهم إیقـــاف تن

  .علیها قانونًا إال إذا كان الحكم صادرًا باإلعدام
  

  )103(مادة 
یفــرج فــي الحــال عــن المــتهم المحبــوس احتیاطــًا إذا كــان الحكــم صــادرًا بــالبراءة أو بعقوبــة 

 أمضـىالحكـم بوقـف تنفیـذ العقوبـة أو إذا كـان المـتهم قـد  كـانالحـبس، أو إذا  غیرأخرى 
  .طي مدة العقوبة المحكوم بهافي الحبس االحتیا

  

  )104(مادة 
لمـدنیین فینفـذ علـى ارمیًا بالرصاص، أمـا  على منتسبي قوى األمن ینفذ حكم اإلعدام .1

  .طبقًا للقانون
  .تحدد األوامر العسكریة كیفیة تنفیذ حكم اإلعدام .2
 .ینظم محضر بالتنفیذ یحفظ مع أوراق الدعوى .3

  

  )105(مادة 
مـدة  احتسـاب للحریة مـن یـوم القـبض علـى المحكـوم، مـع مراعـاةتبدأ مدة العقوبة السالبة 

  .من الحكم الحبس االحتیاطي
  

  
  )106(مادة 

فــي الســجون العســكریة  منتســبي قــوى األمــنتنفــذ العقوبــات الســالبة للحریــة الصــادرة علــى 
ـ ُ أمـا بالنســبة للمـدنیین فتنفــذ ، ردوا مـن صــفتهم فیجـوز نقلهــم إلـى السـجون المدنیــةإال إذا ج

  .باتهم في السجون المدنیةعقو 
  

  )107(مادة 
  .یصدر مجلس الوزراء األنظمة الداخلیة للسجون العسكریة طبقًا ألحكام القانون
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  )108(مادة 
  

  .تنفذ المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص علیها في القانون العام
  

  الثاني عشر الفصل
  قوة األحكام العسكریة

  

  )109(مادة 
المقضـي طبقـًا  األمـرمن المحاكم العسـكریة بـالبراءة أو باإلدانـة قـوة  یكون للحكم الصادر

  .علیه قانوناً  مصادقةللقانون بعد ال
  

  )110(مادة 
األحكام الصـادرة عـن المحـاكم العسـكریة واجبـة التنفیـذ، واالمتنـاع عـن تنفیـذها أو تعطیـل 

عـــد جریمـــة یعاقـــب علیهـــا بـــالحبس والعـــزل مـــن الوظ ُ یفـــة إذا كـــان تنفیـــذها علـــى أي نحـــو ی
ن في حكمه َ   .المتهم موظفًا عامًا أو م

  
  
  
  

  الفصل الثالث عشر
  أحكام ختامیة

  )111(مادة 
  . تطبق القوانین ساریة المفعول التي لم یرد بشأنها نص في هذا القانون

  

  )112(مادة 
  .یلغى كل ما یتعارض وأحكام هذا القانون
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  )113(مادة 
  .ة لهذا القانونیصدر مجلس الوزراء الالئحة التنفیذی

  
  
  

  )114(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــانون ویعمــل بــه  -كــل فیمــا یخصــه  -علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة
  

 .میالدیة 2008/  4/  10: صدر بتاریخ

  .هجریة 1429/ربیع اآلخر/ 4: الموافق
  محمود عباس           

  رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة                                 
  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة    
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*

                                                        
  نشر في العدد الخامس والسبعون من الوقائع الفلسطینیة *
 

  المجلس التشریعي الفلسطیني                   
 *قانـون معدل لقانون االنتخابات العامة                             
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  2008ة ـلسن) 5(م ـون رقـقان
  بشأن االنتخابات العامة 2005لسنة ) 9(معدل للقانون رقم 

  
  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة

  ،2005وتعدیالته لسنة  2003معدل لسنة بعد االطالع على القانون األساسي ال
لسنة ) 16(، والقوانین المعدلة له رقم 1995لسنة ) 13(وعلى قانون االنتخابات رقم 

1995،  
  ،2004لسنة ) 4(وقانون رقم 

  بشأن االنتخابات، 2005لسنة ) 9(وعلى القانون رقم 
  منه،) 71(وعلى النظام الداخلي للمجلس التشریعي الفلسطیني، السیما المادة 

ً على ما أقره المجلس التشریعي بجلسته المنعقدة بتاریخ    م،5/6/2008وبناء
وبعد االطالع على كتاب اإلحالة الصادر عن المجلس التشریعي لرئیس السلطة 

  م،13/6/2008الوطنیة الفلسطینیة بتاریخ 
  باسم اهللا ثم باسم الشعب العربي الفلسطیني،

  :أصدرنا القانون التالي
  

  الرئیس انتخاب
  )1(مادة 

م بشـأن االنتخابـات لتصـبح علـى النحـو 2005لسـنة ) 9(من قانون رقـم ) 7(تعدل المادة 
  :التالي

یصــدر الــرئیس خــالل مــدة ال تقــل عــن ثالثــة أشــهر قبــل تــاریخ انتهــاء مــدة والیتــه أو 
والیة المجلـس مرسـومًا یـدعو فیـه إلجـراء انتخابـات رئاسـیة أو تشـریعیة فـي فلسـطین، 

یــه موعــد االقتـراع وینشــر هــذا المرسـوم فــي الجریــدة الرسـمیة ویعلــن عنــه فــي ویحـدد ف
  .الصحف الیومیة المحلیة
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  )2(مادة 
بشــأن االنتخابــات لتصـبح علــى النحــو  2005لسـنة ) 9(مـن قــانون رقــم ) 2(تعـدل المــادة 

  :التالي
تجري االنتخابات لمنصب الرئیس باالقتراع العـام المباشـر الحـر والسـري، ویفـوز  -1

منصب الرئیس المرشح الذي یحوز علـى األغلبیـة المطلقـة ألصـوات المقتـرعین ب
ذا لــــم یحصــــل أي مــــن المرشــــحین علــــى األغلبیــــة المطلقــــة ینتقــــل  ٕ الصـــحیحة، وا

 15المرشحان الحائزان على أعلى األصوات إلى دورة انتخابیـة ثانیـة تجـري بعـد 
ئیس المرشــح الــذي یومــًا مــن تــاریخ إعــالن النتــائج النهائیــة، ویفــوز بمنصــب الــر 

  .یحصل على أعلى األصوات في هذه الدورة
مــدة والیــة الــرئیس أربــع ســنوات مــن تــاریخ انتخابــه، وال یجــوز انتخابــه ألكثــر مــن  -2

 .دورتین متتالیتین
  

  انتخاب أعضاء المجلس
  )3(مادة 

بشــأن االنتخابــات العامــة مــادة مســتحدثة  2005لســنة ) 9(یضــاف إلــى القــانون رقــم 
  :مكرر تنص على) 2(وتحمل رقم ) 2(تلي المادة 

ینتخــــب أعضــــاء المجلــــس فــــي انتخابــــات عامــــة حــــرة ومباشــــرة بطریــــق االقتــــراع  -1
  .السري

 .عضواً ) 132(یتألف المجلس من  -2

تكون مدة والیة المجلس أربـع سـنوات مـن تـاریخ آخـر انتخابـات تشـریعیة وتجـرى  -3
 .االنتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دوریة

  

  )4(مادة 
مــن ) 97(مــن المـادة ) 2(مــن الفقـرة ) لمــدة أقصـاها تســعین یومـًا ( العبـارة تلغـى  . أ

  .بشأن االنتخابات العامة 2005لسنة ) 9(قانون رقم 
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بشـأن  2005لسـنة ) 9(مـن القـانون رقـم ) 97(كاملة مـن المـادة ) 4(تلغى الفقرة  . ب
 .االنتخابات العامة

  

  )5(مادة 
  .بشأن االنتخابات العامة 2005ة لسن) 9(من القانون رقم ) 111(تلغى المادة 

  

  )6(مادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القانون

  

  )7(مادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـانون، ویعمـل بــه  –كـل فیمـا یخصـه  –علـى الجهـات المختصـة كافـة 

  .بعد ثالثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة
  

  .میالدیة 14/07/2008:صدر بتاریخ
  .هجریة 1429/رجب / 11:فقالموا  
  

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة                                              
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*

                                                        
  من الوقائع الفلسطینیة الرابع والسبعوننشر في العدد * 
 

  المجلس التشریعي الفلسطیني                   
  *قانون محايـة املقاومـة الفلسطينيـة                             
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  ةـة الفلسطینیـة المقاومـقانون حمای
  م2008ة ـلسن) 6(مـرق

  
  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة
  ،منه) 41(المادة السیما  وتعدیالته 2003لسنة  بعد االطالع على القانون األساسي

  منه،) 71(سیما المادة لي للمجلس التشریعي الفلسطیني الوعلى النظام الداخ
ً علـــى مـــا أقـــره المجلـــس التشـــریعي الفلســـطیني فـــي جلســـته ـــاریخ  المنعقـــدة وبنـــاء بت

  م،22/5/2008
ــرئیس الســلطة  ــة الصــادر عــن المجلــس التشــریعي ل ــاب اإلحال وبعــد االطــالع علــى كت

  13/6/2008بتاریخ  الوطنیة الفلسطینیة
  باسم اهللا ثم باسم الشعب العربي الفلسطیني

  -:أصدرنا القانون التالي
  )1(مادة 

المقاومة الفلسطینیة بأشكالها وصورها كافة لطرد االحـتالل الصـهیوني الغاصـب عـن أرض 
فلسطین وتقریر المصیر، هي حق ثابت كفلته الشرائع السماویة والمواثیق واألعراف الدولیة 

  .جب مقدس یقع على عاتق األمتین العربیة واإلسالمیة والشعب الفلسطینيووا
  

  )2(مادة 
حق المقاومة باق ما بقي االحتالل علـى أرض فلسـطین، وال یسـقط بمـرور الـزمن وال یجـوز 

  .التنازل عنه بأي وجه كان ، ویظل خارج نطاق االجتهاد أو التفسیر أو االستفتاء
  

  )3(مادة 
لسطینیة هو سالح شرعي مصـان یحـرم ویجـرم التعـدي علیـه أو المسـاس سالح المقاومة الف

  .به
  

  )4(مادة 
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كـل مــن یتخــابر مــع االحــتالل علــى المقاومــة الفلســطینیة أو یالحقهــا أو یتــآمر علیهــا وعلــى 
، وبـــأي وجـــه كـــان یعـــد مرتكبـــًا لجریمـــة الخیانـــة ها الموجـــه إلـــى االحـــتالل الصـــهیونيســـالح

، ویعــزل مــن الوظیفــة بقــوة هــذا والمدنیــة المقــررة لهــذه الجریمــةة ویعاقــب بالعقوبــات الجنائیــ
  .القانون إن كان موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة

  
  )5(مادة 

یلغـــى كـــل مـــا یتعـــارض وأحكـــام هـــذا القـــانون ویقـــع بـــاطًال كـــل تشـــریع أو اتفـــاق یمـــس حـــق 
  .المقاومة الفلسطینیة أو یخالف أحكام هذا القانون

  
  )6(مادة 

، تنفیذ هذا القانون، ویعمل به فـور صـدوره -كل فیما یخصه -هات المختصة كافةعلى الج
  .وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  

  .م میالدیة14/07/2008: بتاریخصدر 
  .هجریة 1429/رجب / 11: قـالمواف

                                                                    
  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة                                             
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*

                                                        
  من الوقائع الفلسطینیة الرابع والسبعوننشر في العدد   *
 

  المجلس التشریعي الفلسطیني                   
 *قانون بشأن رسوم جوازات السفر الفلسطينية              
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  قانون بشأن رسوم جوازات السفر الفلسطینیة
  م2008لسنة ) 7( رقم

  
  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة

  ،منه) 88،41( تینسیما المادلى القانون األساسي وتعدیالته البعد االطالع ع
م المعمول به في المحافظات 1934لسنة ) 35(فر رقم وعلى قانون جوازات الس

  الجنوبیة،
المعمول به في المحافظات  1969لسنة ) 2(وعلى قانون جوازات السفر رقم 

  الشمالیة،
  منه،) 71(وعلى النظام الداخلي للمجلس التشریعي الفلسطیني السیما المادة 

ً على ما أقره المجلس التشریعي بجلسته المنعقدة بت   م،10/4/2008-9اریخ وبناء
وبعد االطالع على كتاب اإلحالة الصادر عن المجلس التشریعي لرئیس السلطة 

  م،17/6/2008الوطنیة الفلسطینیة بتاریخ 
  باسم اهللا ثم باسم الشعب العربي الفلسطیني،

  -:أصدرنا القانون التالي
  )1(مادة 

المعاني المخصصة لها أدناه  لغایات أحكام هذا القانون یكون للكلمات والعبارات التالیة
  .ما لم تدل القرینة على خالف ذلك

  .وزارة الداخلیة :الوزارة
  .وزیر الداخلیة :الوزیر
  .جواز السفر الفلسطیني باختالف أنواعه ودرجاته الصادر عن الوزارة :السفر تجوازا

  .إدخال بیانات ضروریة على صفحات المالحظات مع ختم الجوازات :التظهیر
  
  

  )2( مادة



 م2010                    القوانین الفلسطینیة              المجلس التشریعي الفلسطیني 

70 
 

لحین إصدار العملة الفلسطینیة تستوفي الوزارة لدى إصدارها جواز السفر الرسوم 
  :المدرجة أدناه بالدینار األردني أو ما یعادلها بعملة الدولة المضیفة وفقًا لما یلي

  
  القیمة  الرسم  الرقم
  دینارًا أردنیاً  30  .جواز سفر عادي .1
  دینارًا أردنیاً  45  .جواز سفر دبلوماسي .2
  دنانیر أردنیة 10  .جواز سفر عادي لمن هو دون السادسة عشرة .3
  دینارًا أردنیاً  30  .جواز سفر دبلوماسي لمن هو دون السادسة عشرة .4
  دینارًا أردنیاً  45  .جواز سفر بدل تالف .5
جواز سفر مدته غیر منتهیة أو جواز سفر ممتلئ  .6

.الصفحات وأي منهما ساري المفعول  

  دینارًا أردنیاً  45

  دینارًا أردنیاً  55  .جواز سفر بدل فاقد للمرة األولى .7
  دنانیر أردنیة 110  .جواز سفر بدل فاقد أي مرة تلي المرة األولى .8
جواز سفر للمقیمین في الخارج إذا قدم من غیر  .9

  حامله
  دینارًا أردنیاً  30

جواز سفر للمقیمین في الخارج إذا قدم من غیر .10
  .ة عشرةحامله لمن هو دون السادس

  دنانیر أردنیة 10

  دنانیر أردنیة 10  .إصدار وثائق مؤقتة للحج للحاالت االضطراریة.11
  دنانیر أردنیة 5  .التظهیر على جواز السفر.12
  دنانیر أردنیة 5  .فاكس لداخل فلسطین.13
  دنانیر أردنیة 10  فاكس لخارج فلسطین.14

  
  
  )3(مادة 
  .ذا كانت المدة أقل من ستة أشهرتعد مدة جواز السفر منتهیة لغایة التجدید إ
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  )4(مادة 
ثالث (صفحات ) 6(یعد جواز السفر ممتلئ الصفحات لغایة التجدید إذا كان باقي به 

  ).ورقات من المخصصات للتأشیرات
  

  )5(مادة 
ُستوفى نصف الرسوم المستحقة علـى تجدیـد جـواز السـفر المنتهـي إذا قـدم طلـب تجدیـده  ی

ذا لــم یقــدم طلــب التجدیــد خــالل المــدة  خـالل ســتین یومــًا مــن تــاریخ ٕ انتهــاء مــدة سـریانه، وا
  .المذكورة فتدفع الرسوم كاملة

  

  )6(مادة 
یجوز تجدید صـالحیة جـواز السـفر بإشـارة وزارة الداخلیـة وختمهـا علـى الجـواز نفسـه لمـرة 

  .واحدة فقط بعد دفع الرسوم المقررة لذلك
  

  )7(مادة 
مـن هـذا القـانون أو أي رسـوم أخـرى ) 2(المـادة  ال تستوفى الرسوم المنصوص علیها فـي

  .عن أي جواز سفر سبق استیفاء الرسم عنه من قبل الوزارة
  

  )8(مادة 
یجوز لمجلس الوزراء وبناء على اقتراح من الوزیر تعدیل الرسوم الـواردة فـي هـذا القـانون 

أن  مــن هــذا القــانون، علــى) 2(أو أكثــر لمــا هــو مــذكور فــي المــادة % 10وبحــد أقصــى 
  .یكون التعدیل كل ثالث سنوات مالیة متتالیة

  
  
  
  )9(مادة 
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بنـاء علـى اقتـراح مقـدم مـن الـوزیر یصـدر مجلـس الـوزراء اللـوائح والقـرارات الالزمـة لتنفیـذ 
  .أحكام هذا القانون

  

  )10(مادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القانون

  

  )11(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــانون، ویعمــل بــه  -خصــهكــل فیمــا ی -علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .فور نشره في الجریدة الرسمیة

  
  

  .میالدیة 17/07/2008: صدر بتاریخ
  .هجریة 1429/رجب /14:قـالمواف

  
  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة                                                  
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*

                                                        
  من الوقائع الفلسطینیة الرابع والسبعوننشر في العدد   *
 

  المجلس التشریعي الفلسطیني                   
  يـة الفلسطينيـةقانون اجلريـدة الرمس                         

  *"الوقائـع الفلسطينيـة"                        
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  2008ة ـلسن) 8(م ـقانون رق
  ةـة الفلسطینیـدة الرسمیـریأن الجـبش

  "ةـع الفلسطینیـالوقائ" 
  

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة
  ،منه) 41(السیما المادة  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته

  منه،) 71(سیما المادة لي للمجلس التشریعي الفلسطیني الوعلى النظام الداخ
ً علـــى مـــا أقـــره المجلـــس التشـــریعي ال ـــاریخ وبنـــاء فلســـطیني فـــي جلســـته المنعقـــدة بت

  م22/05/2008
ــرئیس الســلطة  ــة الصــادر عــن المجلــس التشــریعي ل ــاب اإلحال وبعــد االطــالع علــى كت

  ،17/6/2008الوطنیة الفلسطینیة بتاریخ 
  باسم اهللا ثم باسم الشعب العربي الفلسطیني

  -:أصدرنا القانون التالي
  

  )1(مادة 
ـــم تـــدل یكـــون للكلمـــات والعبـــارا -تعریفـــات ت التالیـــة المعـــاني المخصصـــة لهـــا أدنـــاه مـــا ل

  :القرینة على غیر ذلك
  دیوان الفتوى والتشریع :الدیوان

  الجریدة الرسمیة الفلسطینیة :الوقائع الفلسطینیة
  

  )2(مادة 
  " الوقائع الفلسطینیة" یسمى هذا القانون قانون الجریدة الرسمیة الفلسطینیة 
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  )3(مادة 
فلســــطینیة التــــي صــــدرت وتصــــدر فــــي فلســــطین هــــي الجریــــدة الرســــمیة تعتبــــر الوقــــائع ال

  .الفلسطینیة
  

  )4(مادة 
تنشأ بدیوان الفتوى والتشریع دائـرة تسـمى دائـرة الجریـدة الرسـمیة ویرأسـها رئـیس دائـرة یتبـع 

  .للدیوان
  

  )5(مادة 
وامـــر، ینشـــر فـــي الوقـــائع الفلســـطینیة جمیـــع القـــوانین واألنظمـــة، واللـــوائح، والقـــرارات، واأل

والمراســیم الرئاســیة والبالغــات، واإلعالنــات الرســمیة والعالمــات التجاریــة وحقــوق الملكیــة 
  .الفكریة، وكل ما في حكمها من القرارات ذات الطابع اإلداري

  

  )6(مادة 
ــــدوائر الرســــمیة لمصــــلحة  یجــــوز نشــــر إعالنــــات المحــــاكم واإلعالنــــات التــــي تصــــدرها ال

  .زیر المالیةاألشخاص بأجر، یحدد تعریفاتها و 
  

  )7(مادة 
ــدر الجریـــدة الرســـمیة باللغـــة العربیـــة ویجــــوز نشـــر ترجمـــة بعـــض مـــواد الجریــــدة  -1 تصـ

  .الرسمیة بلغة أجنبیة
تصـــدر الجریــــدة الرســــمیة بأعــــداد عادیــــة أو ممتــــازة بــــأمر مــــن رئــــیس دیــــوان الفتــــوى  -2

  .والتشریع ، كلما دعت الضرورة لذلك
  

  )8(مادة 
ا مطبوعة من أصل وصورتین وأن تكون واضحة ومقـروءة بـدون تكون المواد المراد نشره

  .شطب أو إضافة أو تشویه
  



 م2010                    القوانین الفلسطینیة              المجلس التشریعي الفلسطیني 

76 
 

  )9(مادة 
تكتــب المــواد المــراد نشــرها مســتقلة عــن طلــب النشــر وترفــق بالطلــب المعتمــد مــن الــدائرة 

  .العامة للجریدة الرسمیة وترسل على عنوان الجریدة الرسمیة حسب األصول
  

  )10(مادة 
دة الرســمیة بمراجعـــة المــادة المطلــوب نشـــرها ، ویحــق لهـــا تصــحیح أیـــة تقــوم دائــرة الجریـــ

أخطـاء مادیــة فــي الطباعــة أو الهجــاء أو األرقـام، ویــتم إحاطــة الجهــة الطالبــة بالتصــحیح 
  .الواقع

  

  )11(مادة 
یجـــب وصـــول أو تســـلیم المـــواد المـــراد نشـــرها للمطبعـــة قبـــل التـــاریخ الواجـــب النشـــر فیـــه 

  .قلبخمسة عشر یومًا على األ
  

  )12(مادة 
  .یجب تحدید عدد مرات النشر في الطلب بالنسبة لإلعالنات

  

  )13(مادة 
  .یمنع إجراء النشر في أیام الجمع واإلجازات الرسمیة 
  

  )14(مادة 
ـــــس التشـــــریعي  ـــــدوائر الرســـــمیة، وأعضـــــاء المجل ـــــى ال ـــــًا إل ـــــدة الرســـــمیة مجان ترســـــل الجری

، والمؤسســــات األكادیمیــــة، والمــــوظفین الفلســــطیني، والقضــــاة، ورؤســــاء الهیئــــات المحلیــــة
  . المختارین الذین یحددهم وزیر العدل بإرسالها إلیهم
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  )15(مادة 
یقوم وزیر المالیـة بالتنسـیق مـع رئـیس الـدیوان بإصـدار الالئحـة التـي تحـدد بـدل االشـتراك 
السنوي أو نصف السنوي، وثمن العدد الواحـد وفقـًا لمتوسـط عـدد الصـفحات، كمـا ویحـدد 
نظام االشتراك في الجریدة الرسمیة لألفراد والمؤسسات شریطة أن یتم دفع بـدل االشـتراك 

  .سلفاً 
  

  )16(مادة 
یعـین مــدیر دائـرة الجریــدة الرســمیة وفقـًا لألصــول واإلجـراءات المنصــوص علیهــا  -1

  .وتعدیالته 1998لسنة  4في قانون الخدمة المدنیة رقم 
لجریدة الرسمیة وتصدر عن دیـوان الفتـوى یكون مدیر الدائرة مسئوًال عن إعداد ا -2

 .والتشریع
  
  )17(مادة 

یتــــولى دیــــوان الفتــــوى والتشــــریع توزیــــع األعــــداد وتحصــــیل بــــدل االشــــتراكات فیهــــا، وبیــــع 
یداعها في حساب دیوان الفتوى والتشریع ٕ   .األعداد بالثمن المحدد وا

  

  )18(مادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القانون

  

  )19(مادة 
یقوم دیوان الفتوى والتشریع بوضع األنظمـة الالزمـة لتطبیـق أحكـام هـذا القـانون، وتصـدر 

  .بقرار عن مجلس الوزراء، وتنشر في الجریدة الرسمیة
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  )20(مادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـانون، ویعمـل بـه بعـد  -كـل فیمـا یخصـه-على الجهات المختصـة كافـة 

  .یدة الرسمیةثالثین یومًا من تاریخ نشره في الجر 
  
  

  .م میالدیة17/07/2008:صدر بتاریخ
  .هجریة 1429/رجب  /14:قـالمواف

  
  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة                                                  
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*

                                                        
  من الوقائع الفلسطینیة الرابع والسبعونفي العدد نشر  *
 

  المجلس التشریعي الفلسطیني                   
 *قانـون تنظيـم الزكـاة                         
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  )9(م ـاة رقـم الزكـون تنظیـقان
  م2008ة ـلسن

  
  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة

  منه،) 41(القانون األساسي وتعدیالته، السیما المادة بعد االطالع على 
  منه،) 71(سیما المادة لي للمجلس التشریعي الفلسطیني الوعلى النظام الداخ

ً على ما أقره المجلس التشریعي بجلسته المنعقدة بتاریخ    ،23/9/2008وبناء
طة وبعــد االطــالع علــى كتــاب اإلحالــة الصــادر عــن المجلــس التشــریعي لــرئیس الســل

  م،20/10/2008الوطنیة الفلسطینیة بتاریخ 
  باسم اهللا ثم باسم الشعب العربي الفلسطیني،

  :أصدرنا القانون التالي
  الباب األول

  التسمیة والتعاریف
  ) 1(مادة 

  ).قانون تنظیم الزكاة(یسمى هذا القانون  
  

  ) 2(مادة 
المعاني المبینة أدناه ما  في تطبیق أحكام هذا القانون تكون لأللفاظ والعبارات التالیة 

  :لم تدل القرینة علي خالف ذلك
  .الحصة المقدرة شرعًا في مال المسلم بالشروط المقررة في الشریعة اإلسالمیة :الزكاة
  .كل ما كان مملوكًا عقارًا كان أو منقوًال أو نقدًا أو ما في حكمهم :المال
  هیئة الزكاة الفلسطینیة :الهیئة

  أمناء الهیئة مجلس :مجلس األمناء
  مجلس إدارة الهیئة :مجلس اإلدارة

  رئیس مجلس اإلدارة :الرئیس
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  .عام هجري كامل :الحول
  .بلوغ المال مقدارًا محددًا شرعًا تصبح الزكاة واجبة فیه :النصاب
  ).ماعز وضأن(والغنم ) تشمل الجاموس(هي اإلبل، والبقر  :األنعام

  .لكأل المباح معظم أیام الحولهي األنعام التي تكتفي وترعى ا :السائمة
  .هي أنثى اإلبل التي أتمت سنة من عمرها ودخلت في الثانیة :بنت مخاض

  .هي أنثى اإلبل التي أتمت سنتین من عمرها ودخلت في الثالثة :بنت لبون
  .هي أنثى اإلبل التي أتمت ثالث سنوات من عمرها ودخلت في الرابعة :حقة

  .ت أربع سنوات من عمرها ودخلت في الخامسةهي أنثى اإلبل التي أتم :جذعة
  .ما أكمل من البقر سنة من عمرة ودخل في الثانیة :تبیع

  .هي أنثى البقر التي أتمت سنتین من عمرها ودخلت في الثالثة :مسنة
یشمل كل كنز من ذهب أو فضه أو غیرهما من المعادن واألموال یوجد مدفونا  :الركاز

  .ا أو ینحسر عنه الماء أو یوجد غارقًا في البحرفي األرض أو یبرز إلى سطحه
كــل مــا تولــد عــن األرض وكــان مــن غیــر جنســها ســواء كــان یطبــع بالنــار أو ال  :المعــدن

  .یطبع وسواء كان مائعًا أو غیر مائع مثل النفط والغاز
هو كل ما بـذر أو غـرس لمنفعـة اإلنسـان، وكـذا مـا بـذر أو زرع إلطعـام  :الزروع والثمار

  .الحیوان
ـــري الطبیعـــي الـــري دون كلفـــة أو مشـــقة كـــالري بمیـــاه األمطـــار والفیضـــانات والســـیول  :ال

  .والحیاض وغیر ذلك
  .الري بكلفة ومشقة كالري باآلالت الرافعة والمضخات وغیرها :الري الصناعي

كــل مــال ملكــه صــاحبه اختیاریــًا ونــوى عنــد ابتــداء تملكــه االتجــار فیــه  :عــروض التجــارة
  .ا ما نوى عند بیعه االتجار بثمنه، ومن ذلك الدیون المتولدة منهبقصد الربح، وكذ

نمـا أتخـذ للنمـاء بواسـطة تـأجیر عینـه أو بیـع مـا  :المستغالت ٕ كل مال غیر معد للتجـارة وا
  .یحصل من إنتاجه

  الباب الثاني
  وجوب الزكاة وشروطها العامة
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  ) 3(مادة  
  :زكاة علىمع مراعاة عدم االزدواج في دفع الزكاة تجب ال -1 
  .كل فلسطیني مسلم یملك داخل فلسطین أو خارجها ماًال تجب فیه الزكاة -أ

كل مسلم غیر فلسطیني یعمل في فلسطین أو یقـیم فیهـا ویملـك مـاًال فـي فلسـطین  -ب
  . تجب فیه الزكاة

  .یعتبر مال الشركاء  ماًال واحدًا لغرض تكملة النصاب -2
مـــن هـــذه المـــادة تـــوافر الشـــروط ) 1(الفقـــرةیشـــترط لوجـــوب الزكـــاة بموجـــب أحكـــام  -3

  :التالیة
  .امتالك النصاب الشرعي ملكًا تامًا ولو تغیرت صفة المال خالل الحول -أ

  .أن یحول الحول في األموال التي یشترط فیها حوالن الحول -ب
  .باالستعمال الشخصي أن یكون المال غیر متعلق -ج
لنصاب، وینطبق ذلك على الشركات أال یكون المال مستغرقًا بدین یفقده ا - د

  .والشراكات والملكیة الشائعة
تلزم جمیع الشركات والمصارف والمؤسسات واألشخاص اإلعتباریین ومن في  -4

حكمهم بدفع الزكاة جبرًا لهیئة الزكاة طبقًا للنظام الذي یصدره مجلس األمناء، ویكون 
الخیریة والهیئات األهلیة دفع الزكاة للهیئة من األشخاص الطبیعیین والجمعیات 

  ).طوعاً ( جوازیاً 
  الباب الثالث

  األموال التي تجب فیها الزكاة ومقادیرها
  الفصل األول
  زكاة األنعام

  )4(مادة 
  :تجب الزكاة في األنعام بالشروط التالیة -1
  .أن تبلغ النصاب -أ

  .أن یحول علیها الحول -ب
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  .أن تكون سائمة -ج
األرض أو ســـقي الـــزرع أو حمـــل األثقـــال أو الركـــوب، أال تكـــون عاملـــة فـــي حـــرث  -د

  .وهذا بالنسبة لإلبل والبقر
مس من اإلبل فما فوق كما هو موضح في الجدول اآلتي -2   :تجب الزكاة في الخَ

 المقدار الواجب فیه النصاب من اإلبل

 إلى من

 .شاه جذع من الضأن أو ثني من المعز 9 5

 .ي من المعزشاتان جذع من الضأن أو ثن 14 10

15 19 
ثـــالث شـــیاه جـــذع مـــن الضـــأن أو ثنـــي مـــن 

 .المعز

20 24 
أربــــع شــــیاه جــــذع مــــن الضــــأن أو ثنــــي مــــن 

 .المعز

 بنت مخاض  35 25

 بنت لبون  45 36

 حقة  60 46

 جذعة  75 61

 بنتا لبون  90 76

 حقتان  120 91

ین بنــت لبـــون، وفیمــا زاد علــى المائــة وعشــرین ففــي كــل خمســـین حقــه، وفــي كــل أربعــ
  .وهكذا یكون التفاوت بزیادة عشرة فعشرة، وال زكاة عما بین الفریضتین

  
  

  :تجب الزكاة في الثالثین من البقر فما فوق كما هو موضح في الجدول التالي -3
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 النصاب من البقر
 المقدار الواجب فیه

 إلى من

 تبیع 39 30

 مسنة  59 40

 تبیعان  69 60

 مسنة  79 70

 سنتان م 89 80

 ثالثة أتبعة 99 90

 مسنة مع تبیعین 109 100

 مسنتان وتبیع 119 110

 ثالث مسنات أو أربعة أتبعة 129 120

  تبیع أو تبیعة وفي كل أربعین مسنة: وهكذا فیما زاد علي هذا العدد ففي كل ثالثین
  

  :تجب الزكاة فیما فوق األربعین من الغنم كما هو موضح في الجدول التالي -4
 نصاب من الغنمال

 المقدار الواجب فیه
 إلى من

 جذعة أو ثنیة من الغنم 120 40

 شاتان 200 121

 ثالثة شیاه 399 201

 أربع شیاه 499 400

 خمس شیاه 599 500

  
علـى هـذا العـدد مـن الغـنم ففـي كـل مائـة مـن الغـنم شـاة واحـدة وال  دوهكذا في كل مـا زا

  .زكاة عما بین الفریضتین
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   )5(مادة 

  .لتكمیل نصاب زكاة األنعام تضم الذكور واإلناث، وتحسب الصغار مع الكبار 
  

  ) 6(مادة 
ــائر الحیوانــــات غیــــر مــــا نــــص علیــــه فــــي المــــواد أعــــاله، مــــا لــــم تكــــن   ال زكــــاة فــــي ســ

  .مخصصة للتجارة
  الفصل الثاني

  زكاة الذهب والفضة
  ) 7(مادة 

  :روط التالیةتجب الزكاة في الذهب والفضة وما في حكمهما بالش -1
  .إذا حال علیها الحول -أ

خمسـة وثمـانین جرامـًا مـن الـذهب ، أمـا الفضـة ) 85(نصاب الذهب إذا بلغ وزنـه  -ب
خمسـمائة وخمسـة وتسـعین جرامـًا مـن الفضـة ،ومـا دون ) 595(فنصابها إذا بلغ وزنهـا 
  .ذلك ال یجب فیه الزكاة

  %).2.5(یكون مقدار زكاة الذهب والفضة ربع العشر  -ج
  .لوجوب الزكاة في الذهب والفضة فإنه ال یشترط أن یكونا مضروبین -2
  

  الفصل الثالث
  زكاة النقود وما یقوم مقامها

  ) 8(مادة 
تجــب الزكــاة فــي أوراق النقــد الوطنیــة واألجنبیــة واألســهم والحصــص فــي الشــركات  -1

خرة منهــــا والســــندات والصــــكوك وســــائر األوراق التــــي تقــــوم مقــــام النقــــود واألمــــوال المــــد
والودائــع النقدیــة لــدى المصــارف بشــرط أال تكــون لمنشــأة تجاریــة أو صــناعیة ســبق وأن 

  .دخلت في وعائها الزكوي الخاضع للزكاة المستحقة علیها
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یشــــترط لوجــــوب الزكــــاة فــــي األمــــوال المــــذكورة فــــي الفقــــرة الســــابقة أن یبلــــغ المــــال  -2
  .النصاب المحدد وأن یحول علیه الحول

خمسـة وثمـانون جرامـا مـن الـذهب ) 85(كاة في النقود هو قیمة ما وزنه نصاب الز  -3
ر بالعملة المتداولة قانونًا في فلسطین قدَ ُ   .وی

  %).2.5(یكون مقدار زكاة النقود وما یقوم مقامها هو ربع العشر  -4
  

  الفصل الرابع
  زكاة عروض التجارة والصناعة

  )9(مادة 
  بما في ذلك األراضي والعقارات ومنافعها  -تجب الزكاة في العروض التجاریة  -1 

  :المعدة للبیع بقصد التجارة بالشروط التالیة -و الزروع والثمار واألنعام والدواجن
  .توافر النصاب -أ

  .مرور الحول -ب
  .توافر نیة التجارة -ج

تحســـب الزكـــاة فـــي عـــروض التجـــارة بجـــرد التجـــارة وتقـــویم البضـــاعة وتضـــاف إلیهـــا  -2
خرات المخصصـــة للتجـــارة ودیونهـــا المتوقـــع تحصـــیلها ویطـــرح مـــن كـــل ذلـــك النقـــود والمـــد

الدیون التي علیها والنفقـات، ویزكـي عمـا تبقـى، وتحـدد الالئحـة التنفیذیـة عـروض التجـارة 
ومــــا فـــــي حكمهـــــا ونطـــــاق ســـــریانها، وال تحســــب مـــــن عـــــروض التجـــــارة آالتهـــــا كالـــــدكان 

ضــاعة ونحوهــا ممــا یســتخدم لعــروض والمــوازین وآلــة الحســاب والســفینة وســیارات نقــل الب
  .فیه لالتجارالتجارة ال 

خمسـة وثمـانون جرامـًا ) 85(هـو قیمـة مـا وزنـه : نصاب الزكاة في عروض التجارة -3
  .من الذهب بالعملة المتداولة قانونا كل حول

  %).2.5(مقدار الزكاة في عروض التجارة والصناعة هو ربع العشر  -4 
لتجــارة ومــا یلحــق بهــا مــرور الحــول مــا عــدا العقــارات یكــون میقــات زكــاة عــروض ا -5

  .ونحوها المعدة للتجارة فتزكى مرة واحدة عند بیعها مع اعتبار مرور الحول
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  ) 10(مادة 
تسري أحكام زكاة عروض التجارة على كل مال صار للتجارة، ویعامل معاملتها من  

  .حیث الخضوع وتحدید الوعاء الزكوي وكذا النصاب
  

  ) 11(مادة 
تجــب الزكــاة فــي المنتجــات الصــناعیة إذا تــوفرت فیهــا الشــروط المنصــوص علیهــا  -1

  .من توافر النصاب ومرور الحول وتوافر نیة الصناعة والتجارة) 9-8(في المادة 
تحسب الزكاة في المنتجات الصناعیة عند جردها وتقییمهـا آخـر الحـول، ویضـاف  -2

یلها، ویطـــرح منهـــا كـــل الـــدیون التـــي علیهـــا، إلیهـــا الـــدیون المتولـــدة منهـــا المرجـــو تحصـــ
  .ویزكى عما بقي بعد خصم التكالیف والنفقات

  

  الفصل الخامس
  والثمار عالزرو زكاة 

  ) 12(مادة 
خمسة ) 5(تجب الزكاة في الزروع والثمار بأنواعها المختلفة إذا بلغت النصاب، وهو 

یكون میقات إخراج ستمائة وثالثة وخمسین كیلو جرامًا ،و ) 653(أوسق، وتقدر ب
  .زكاة الزروع والثمار عند حصادها

  

  ) 13(مادة 
تجب الزكاة على مالك األرض الزارع لها، أما لو قام بتأجیرها فتجب الزكاة على  

  .المستأجر باعتباره مالكًا لوعاء الزكاة
  ) 14(مادة 

إذا سقیت بالري الطبیعي %) 10(یكون مقدار زكاة الزروع والثمار هو العشر 
إذا سقیت بالري الصناعي ونحوه، وسبعة ونصف بالمائة %) 5(نصف العشر و 
  .إذا سقیت بكلتي الطریقتین%) 7,5(
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  الفصل السادس
  زكاة المستغالت

  ) 15(مادة 
تجب الزكاة فـي المسـتغالت مـن األراضـي والعمـارات والسـیارات والطـائرات والسـفن  -1

  .التجاریة ووسائل النقل األخرى أو ما في حكمها
خمسـة ) 85(نصاب زكاة المستغالت هو نصاب الذهب أي مـا قیمتـه تعـادل قیمـة  -2

  .وثمانین جرامًا من الذهب
  .من إجمالي اإلیراد السنوي%) 2.5(یكون مقدار زكاة المستغالت   -3
  

  الفصل السابع
  زكاة عسل النحل والمنتجات الحیوانیة والمائیة

  ) 16(مادة 
سبعین كیلوجراما، فإذا بلغ هذا ) 70(بلغ نصابه تجب الزكاة في عسل النحل إذا 

یؤخذ من صافي إیراد العسل %) 5(المقدار فما فوق وجب فیه الزكاة نصف العشر 
  .بعد خصم التكالیف والنفقات ولیس فیما دون ذلك زكاة

  

  ) 17(مادة 
 تجب الزكاة في المنتجات الحیوانیة المعدة للتجارة كاأللبان ومشتقاتها وبیض الدجاج

وحریر دودة القز وغیرها، وتعامل هذه المنتجات معاملة عروض التجارة بعد خصم 
  . التكالیف والنفقات

  
  )18(مادة 

تجب الزكاة في كل ما استخرج من البحر كالسمك واللؤلؤ والعنبر وغیره، وفیها ربع 
  .إذا بلغت النصاب%) 2.5(العشر 

  

  الفصل الثامن 
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  زكاة الدخل
  ) 19(مادة 

  :اة على دخول أصحاب الشرائح اآلتیةتثبت الزك
  .المستوصفات الخاصة -2.                 المستشفیات الخاصة -1
  .الورش المصنعة -4.                    العیادات الخاصة -3
  .المكاتب الهندسیة -6مكاتب المحامین                       -5
لمــــــدارس والمعاهــــــد والجامعـــــــات ا - 8مكاتــــــب المحاســــــبین القـــــــانونیین            -7

  .الخاصة
ـــــارات ومحـــــالت الصـــــرافة  -9 ـــــأمین ومحـــــالت االتجـــــار بالعق المصـــــارف وشـــــركات الت

  .الفلسطینیة، وما في حكمها
یحصـــل نصـــاب الزكـــاة مـــن صـــافي أربـــاح الشـــركات الفلســـطینیة المســـجلة وفـــق  -10

  .األصول
الدولـــــة والقطاعـــــات الرواتــــب واألجـــــور والمكافـــــآت والمعاشـــــات لكافــــة العـــــاملین ب -11

  .األخرى
  .أرباح أصحاب المهن الحرة والحرف التي یقرها مجلس األمناء -12

وتحســب الزكـــاة علــى مـــا اجتمـــع مــن دخـــولهم فــي نهایـــة العـــام بعــد احتســـاب التكـــالیف 
والنفقــات الخاصــة بهــا، وعلــى أن تخصــم الزكــاة مــن الضــریبة المطلوبــة مــنهم، ومقــدار 

  .لتجارة مع توفر النصابالزكاة علیها كمقدار زكاة ا
  
  
  

  الفصل التاسع
  ما یجب في الركاز والمعادن

  ) 20(مادة 



 م2010                    القوانین الفلسطینیة              المجلس التشریعي الفلسطیني 

90 
 

في الركاز والمعادن المستخرجة من باطن األرض أو البحر %) 20(یجب الخمس  
أیًا كانت حالتها الطبیعیة جامدة أو سائلة إذا خرجت تلقائیًا من باطن األرض أو عثر 

نقیب مع خصم التكالیف إذا لم تستخرج إال علیها بسهولة دون إجراءات بحث وت
  .ببحث وتنقیب

  

  ) 21(مادة 
تحدد الالئحة التنفیذیة لهذا القانون ماهیة الركاز وأنواعه بما یتفق وأحكام الشریعة 

  .اإلسالمیة نوعًا ومصرفاً 
  

  الفصل العاشر
  زكاة الفطر

  ) 22(مادة 
تجب زكاة الفطر على كل من هذا القانون ) 23(مع مراعاة ما نصت علیه المادة  

مسلم ومسلمة كبیرًا أو صغیرًا یدفعها الشخص عن نفسه وعن من یعولهم ممن تلزمه 
نفقته ویجوز تحصیلها من بدایة شهر رمضان على أن یكون نهایة صرفها للفقراء 

  .قبل صالة العید
  

  ) 23(مادة 
ه ولیلته یشترط لوجوب زكاة الفطر على الشخص المسلم أن یملك معها قوت یوم 

  .وقوت من تلزمه نفقته كذلك
  
  
  

  ) 24(مادة 
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من غالب قوت أهل البلد، ویجوز دفع القیمة نقدًا إن ) صاع(مقدار زكاة الفطر  
كانت المصلحة تقتضي ذلك، وتحدد الهیئة سعر الصاع حسب سعر السوق في 

  .حینه
  

  ) 25(مادة
  .یجوز للمزكي دفع زكاة الفطر للهیئة أو لغیرها

  

  لرابعالباب ا
  هیئة الزكاة الفلسطینیة

  الفصل األول
  إنشاء الهیئة ومهامها

   )26(مادة 
تتمتـــع ) الزكـــاة الفلســـطینیة هیئـــة(تنشـــأ بمقتضـــى أحكـــام هـــذا القـــانون هیئـــة تســـمى . 1

بالشخصـــیة االعتباریـــة واالســـتقالل المـــالي واإلداري واألهلیـــة القانونیـــة، لمباشـــرة جمیـــع 
هـــا تحقیـــق أغراضـــها، بمـــا فـــي ذلـــك تملـــك األمـــوال األعمـــال والتصـــرفات التـــي تكفـــل ل

المنقولــة وغیــر المنقولــة الالزمــة لســیر أعمالهــا وممارســة نشــاطها والتصــرف فیهــا وفــق 
  .أحكام القانون

أي مكـان  ویكون المقر المؤقت لهـا فـي یكون المقر الرئیس للهیئة في مدینة القدس. 2
  .ي المحافظات األخرى، وله الحق في فتح فروع فأخر یتخذه مجلس األمناء

تتمتــع الهیئــة باإلعفــاءات والتســهیالت الممنوحــة للــوزارات والــدوائر الحكومیــة وأیــة . 3 
  . إعفاءات أخرى تمنح للهیئة بموجب القانون

  

  )27(مادة 
 :من هیئةتتكون الموارد المالیة لل

  .بموجب أحكام هذا القانون تحصلةالزكاة الم-1
 .والمسلمین في العالمة من بیوت الزكا رسلةزكاة المال -2
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 .الصدقات والتبرعات والهبات -3

  .إدارة الهیئة أخرى یوافق علیها مجلس أي موارد-4
 

  )28(مادة 
  مهام الهیئة

  .وفقًا ألحكام هذا القانون تحصیل وصرف الزكاةالتنظیم واإلدارة واإلشراف على . 1 
  .ل الشرعیةجواز استثمار الفائض من الزكاة والموارد األخرى وفقًا لألصو . 2  
  

  الفصل الثاني
  مجلس األمناء

  )29(مادة
نشــأ مجلــس یســمى  -1 ُ یتكــون مــن خمســة عشــر عضــوًا بتنســیب مــن ) مجلــس األمنــاء(ی

 .مجلس الوزراء للمجلس التشریعي

ُصدر رئیس الوزراء  -2   بعد مصادقة المجلس التشریعي باألغلبیة المطلقة ی
  .قرارًا بذلك     

  .نوات و تجدد بتنسیب ومصادقة جدیدینمدة مجلس األمناء خمس س -3
نتخب أعضاء المجلس من بینهم رئیسًا ونائبًا للرئیس -4 َ   .ی
یكــون أعضــاء المجلــس ممــن عرفــوا بالكفــاءة والنزاهــة وحســن الســیرة علــى أن یكــون  -5

عشـــرة مـــنهم علـــى األقـــل مـــن كبـــار العلمـــاء المختصـــین فـــي العلـــوم الشـــرعیة واالقتصـــاد 
  .لین عن المؤسسات األهلیة وكبار دافعي الزكاةاإلسالمي والباقي ممث

فـــي حالـــة شـــغور عضـــویة مجلـــس األمنـــاء ألي ســـبب مـــن األســـباب یجـــري اختیـــار  -6
 .البدیل وفقا لإلجراءات المذكورة أعاله

ُصدر مجلس األمناء الئحة داخلیة لتنظیم أعماله -7  .ی

 .یكون مجلس األمناء مسئوال أمام المجلس التشریعي -8

  )30(مادة
  اختصاصات مجلس األمناء
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یكـون لمجلـس األمنـاء السـلطة العلیـا التـي تتـولى اإلشـراف العـام علـى تحقیـق أهــداف 
  :الهیئة ویكون له في سبیل ذلك االختصاصات التالیة

  .إقرار السیاسات والخطط العامة للهیئة -1
 إقرار توصیات مجلس اإلدارة بشأن تعدیل معاییر وأنظمة تحصیل  -2

 .لهذا القانون الزكاة وفقاً     

 .إقرار السیاسات بشأن استقطاب المزكین من خارج فلسطین -3

 .الموازنة السنویة والحساب الختامي للهیئة إقرار -4

 أنظمة الموظفین والعاملین في الهیئة والهیكل التنظیمي وفقًا  إقرار -5

 .للقوانین المعمول بها في فلسطین     

 .النصاب الشرعي للزكاة إعالن -6

 .وتوجهات الصرف على البنود المختلفة وفقًا لهذا القانون تحدید سیاسات -7

 .القیام بأي عمل أو ممارسة لتحقیق أهداف الهیئة -8
 

  جلس اإلدارةم
  )31(مادة 

ن مجلـــس األمنـــاء مـــن غیـــر أعضـــائه مجلـــس إدارة للهیئـــة یتكـــون مـــن تســـعة  -1 ِ◌ عـــيِ ُ ی
فــي العلــوم الشــرعیة  أعضــاء ممــن عرفــوا بالكفــاءة والنزاهــة وحســن الســیرة والخبــرة الكافیــة

  .والمالیة واإلداریة واالقتصادیة والقانونیة
  .یكون مجلس اإلدارة مسئوال أمام مجلس األمناء -2
  

  )32(مادة 
  :یشترط في من یعین عضوًا في مجلس اإلدارة ما یلي

  .عام) 33(أن ال یقل عمره عن . 1 
  . غیرها أن ال یكون فاقد األهلیة وفقًا لقرار محكمة فلسطینیة أو. 2 
  .أن ال یكون قد أشهر إفالسه. 3
  .أن یكون مشهودًا له باألمانة واالستقامة والكفاءة وحسن السیر والسلوك. 4
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      ،أن ال یكون محكومًا علیه بجنایة أو جنحة مخلة بالشرف واألخالق واألمانة. 5
  . واالعتداء على المال العام أو الخاص

  

  )33(مادة 
  :مهام واالختصاصات التالیةیكون لمجلس اإلدارة ال

 .اقتراح السیاسات والخطط العامة للهیئة، ورفعها إلى مجلس األمناء -1

رفــع التوصــیات إلــى مجلــس األمنــاء لتعــدیل معــاییر وأنظمــة تحصــیل الزكــاة عنــدما  -2
 .تدعو الضرورة إلقرارها وفقًا لهذا القانون

 .إعداد الموازنة السنویة والحساب الختامي للهیئة -3

نظمــــة المــــوظفین والعــــاملین فــــي الهیئــــة والهیكــــل التنظیمــــي وفقــــًا للقــــوانین اقتــــراح أ -4
 .المعمول بها في فلسطین ورفعها إلى مجلس األمناء إلقرارها

 .تنفیذ سیاسات الهیئة وخططها المقرة من مجلس األمناء -5

 .البت في الطعون المقدمة إلیه من المتظلمین -6

  .أي أعمال أو تكلیفات أخرى یكلفه بها مجلس األمناء -7
  

   )34(مادة 
اإلدارة الحصـــول علـــى مكافـــأة وفقـــًا لنظـــام یصـــدر مـــن األمنـــاء و  يیحـــق لعضـــو مجلســـ

  .األمناءمجلس 
  

   )35(مادة 
وتؤخــذ قــرارات أغلبیــة األعضــاء، ، إذا حضــره اً مجلــس اإلدارة قانونیــ اجتمــاعكــون ی .1

ــــ المجلـــس بأغلبیــــة الحضــــور، وفــــي ُ  الجانــــب الــــذي فیــــهرجح حالــــة تســــاوي األصــــوات ی
  . رئیسال
، إال إذا حضره الرئیس أو نائب .2  .هال یعتبر اجتماع مجلس اإلدارة قانونیًا

  )36(مادة 
1.  ُ   .بدعوة من الرئیس عقد مجلس اإلدارة مرة في الشهر على األقلی
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 .علي األقل ثالثة أعضاء بطلب من طارئالدعوة لعقد اجتماع  یجوز .2

 .مجلس اإلدارة أحد األعضاء للقیام بمهام أمین السریختار   .3

  .غیاب العضو ثالث مرات متتالیة دون عذر مقبول یعد فاقدًا للعضویة .4
  

  )37(مادة 
 :یقدم مجلس اإلدارة  إلى مجلس أمناء الهیئة التقاریر المالیة التالیة

  .التقریر الربع سنوي عن النشاط اإلداري والمالي للهیئة في مواعیدها -1
 :ریر عام عن السنة المالیة المنصرمة یتضمن األتيتق -2

  .الحسابات الختامیة للهیئة والمعدة وفقًا للقواعد المتبعة - أ
 .حساب اإلیرادات والمصروفات  -  ب

 .تقریر عن أعمال الهیئة وحالتها المالیة  -  ت
 

  الباب الخامس
  تحصیل الزكاة ومصارفها

  )38(مادة 
ن تتولى الهیئة تحصیل الزكاة وتضعها في مكان بما ال یتعارض وأحكام هذا القانو   -1

  .وحساب خاص وفق نظام یعده مجلس األمناء
یتمتع المكلفون من الهیئة بتحصیل الزكـاة مـن مصـادرها بصـفة الضـبطیة القضـائیة   -2

  .وعلى الجهات ذات االختصاص تسهیل مهامهم في ذلك
  

  )39(مادة 
كل نوع من أنواع المصارف الثمانیة تحدد الالئحة التنفیذیة نِسب الصرف الخاصة ب

  .الواردة  في الشریعة اإلسالمیة مع مراعاة الوضع الخاص بزكاة الفطر
  

  الباب السادس
  العقوبات



 م2010                    القوانین الفلسطینیة              المجلس التشریعي الفلسطیني 

96 
 

  )40(مادة 
  :من هذا القانون) 3(من المادة ) 4(مع مراعاة أحكام الفقرة 

ویعاقـب  كل شخص یمتنع عن دفع الزكاة الواجبـة علیـه یـتم إلزامـه بـدفعها كاملـة،  -1
  .بغرامة ال تزید على  نصف مقدار تلك الزكاة الواجبة علیه

كـــل شـــخص یتحایـــل أو یتهـــرب عـــن دفـــع الزكـــاة الواجبـــة علیـــه شـــرعًا  یـــتم إلزامـــه  -2
ـــة ویعاقـــب بغرامـــة ال تزیـــد علـــى  مـــن مقـــدار تلـــك الزكـــاة الواجبـــة %) 20(بـــدفعها كامل

  .علیه
حصـل الزكـاة المقـررة شـرعًا مـع الغرامـة في جمیع األحوال  الواردة في هذه المـادة ت -3

  .جبراً 
  

  )41(مادة 
كل شخص یكون له بحكم وظیفته أو اختصاصه أو عمله شأن في تحصیل الزكاة  

أو االطالع على البیانات المتعلقة بها وفقًا ألحكام هذا القانون أو الفصل فیما یتعلق 
ي به القوانین طبقًا لما تقضبها من منازعات أو تظلمات فإنه ملزم بمراعاة سر المهنة 

كٍ واللوائح واألنظمة َ بقصد  -، فإذا أفشى سرًا أو أدلى ببیانات أو معلومات متعلقة بمز
عوقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر، وال تزید على سنة وللمتضرر  -اإلضرار

  .الحق في المطالبة بالتعویض المدني
  
  
  
  
  
  
  

  الباب السابع
  اإلقرارات والتظلمات
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  )42(دة ما
  :من هذا القانون) 3(من المادة) 4(مع مراعاة أحكام الفقرة

على كل شخص مكلف بأداء الزكاة أن یقـدم إلـى الهیئـة أو فروعهـا أو الجهـات التـي  -1
تحــددها إقـــرارًا یتضــمن بیانـــًا بمقــدار الزكـــاة الواجـــب أداؤهــا، ویجـــب علیــه أن یـــؤدي ذلـــك 

  .ددالمقدار المبین في إقراره في الوقت المح
یعتمد اإلقرار ما لـم تقـم قرینـة قویـة بعـدم صـدقه، فـإن قامـت القرینـة فللهیئـة وفروعهـا  -2

  .أن تلجأ إلى الوسائل المشروعة للكشف عن قدر الزكاة
فــض تقــدیره  -3 ُ ــدرت علیــه الزكــاة بقــرار إداري مــن قبــل الهیئــة أو ر یجــوز ألي شــخص قُ

  .الذاتي التظلم للرئیس أو من یفوضه
ئیس أو من یفوضه المتظلم إلى جلسة للنظر في تظلمـه، وللمـتظلم أن یقـدم یدعو الر  -4

البینة على أسـباب تظلمـه، وال یجـوز لـه خـالل جلسـة أو جلسـات النظـر فـي الـتظلم إبـداء 
  . أیة أسباب غیر مذكورة في التظلم المقدم للهیئة

ة بــأموال للــرئیس أو مــن یفوضــه حــق طلــب المعلومــات والتفاصــیل والبیانــات المتعلقــ -5
زكي ُ   . الشخص الم

زكــي المـتظلم أن یـدفع المبلــغ الـذي یســلم بـه فـي الــتظلم عنـد تقــدیم  -6 ُ علـى الشـخص الم
  . تظلمه كدفعة على حساب الزكاة

زكـــي والـــرئیس أو مـــن یفوضـــه علـــى تقـــدیر أمـــوال  -7 ُ إذا تـــم االتفـــاق بـــین الشـــخص الم
زكي الطعن فیه استناداً  ُ   . ألحكام هذا القانون الزكاة، فإنه ال یجوز للشخص الم

زكـي علـى تقـدیر  -8 ُ إذا لم یتوصل الـرئیس أو مـن یفوضـه  إلـى اتفـاق  مـع الشـخص الم
زكــي جلســة النظــر فــي الــتظلم المحــددة لــه فإنــه یجــوز  ُ الزكــاة أو لــم یحضــر الشــخص الم
ـتظلم منهـا أو یخفضـها أو یزیـدها أو  ُ علـل أن یقـر الزكـاة الم ُ للرئیس أو من یفوضه بقـرار م

  .یها وذلك وفق المعلومات والبیانات المتوفرةیلغ
قرارات الرئیس أو مـن یفوضـه قابلـة للطعـن لـدى محكمـة االسـتئناف الشـرعیة خـالل  -9 

زكي بقرار الزكاة المستحقة ُ غ الم    . خمسة عشر یومًا من تاریخ تبُل
   

  )43(المادة 
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عـن فـي قـرارات تختص محكمـة االسـتئناف الشـرعیة بـالنظر فـي الطلبـات المقدمـة للط -1
عــادة النظــر فــي تقــدیرات الزكــاة التــي یجــوز اســتئنافها بموجــب أحكــام  ٕ الزكــاة المســتحقة وا

  . هذا القانون
تُعطــي قضــایا الزكــاة المطعــون بهـــا صــفة االســتعجال وتكــون جلســاتها ســـریة إال إذا  -2

  . أمرت المحكمة بخالف ذلك
تقًال عـن كـل سـنة مطعــون علـى الطـاعن أن یـدفع عنـد تقــدیم طلـب الطعـن رسـمًا مســ -3

من الفرق بین مقـدار قیمـة الزكـاة المقـدرة علیـه والمقـدار الـذي یسـلم بـه %) 1(فیها بنسبة 
مــن تلــك الزكــاة علــى أن ال یزیــد عــن مائــة دینــار أردنــي أو مــا یعادلهــا بالعملــة المتداولــة 

  . قانونا  ،ویدفع نصف هذا الرسم عند تجدید الطلب الذي شطب
  .محكمة نهائیًا وغیر قابل لالستئنافیكون قرار ال -4
ال یجــوز إثبــات أیــة وقــائع لــم یــدٍع بهــا أمــام الشــخص الــذي صــدر عنــه قــرار أو أمــر  -5

  . التقدیر المطعون فیه وعلى الطاعن إقامة الدلیل إلثبات ادعاءاته
على الطاعن أن یبین في طلب الطعن المبلغ الذي یسلم بـه مـن الزكـاة المقـدرة علیـه  -6

قـدم إلـى المحكمـة مـع طلـب الطعـن إیصـاًال بدفعـه إلـى المطعـون ضـده، ویـرد طلـب وأن ی
  . الطعن إذا لم یدفع المبلغ المسلم به على هذا الوجه

زكـي خطیـًا بمقــدار الزكـاة المســتحقة  -7 ُ یتـولى الـرئیس أو مــن یفوضـه تبلیـغ الشــخص الم
  . علیه وفقًا لقرار المحكمة

ة بمــا فــي ذلــك المدافعــة والمرافعــة عنهــا فــي كافــة یتــولى تمثیــل الهیئــة لــدى المحكمــ -8
القضـــایا المتعلقـــة بالزكـــاة أحـــد مـــوظفي الهیئـــة الحقـــوقیین أو أكثـــر وبتفـــویض خطـــي مـــن 

   . الرئیس
   
  

  )44(مادة 
للمحكمة الحق في أن تستعین بمن تراه من ذوي الخبرة والمعرفة على أن یكون من 

  .جهة محایدة
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  الباب الثامن
  األحكام العامة

  )45(مادة 
  .یحظر صرف ما تم تحصیله من أموال الزكاة في غیر مصارفها المحددة شرعاً 

  

  )46(مادة 
تدفع الزكاة عند استحقاقها من عین المال، ویجوز أن تدفع نقدًا بقیمتها وقت 

  .الوجوب
  

  )47(مادة 
من الدیون الممتازة التي لها حق  - أیا كان نوعه أو مصدره  -یعتبر دین الزكاة 

  .ألولویة وتحصل قبل أي حق آخر من الشخص المكلف بالزكاة أو من كفیلها
  

  )48(مادة 
تعتبــر جمیــع البیانــات المتعلقــة بــدافعي الزكــاة ســریة ال یجــوز الكشــف عنهــا إال ألمــور  

ـــــذ أحكـــــام هـــــذا القـــــانون، وال یجـــــوز ألي شـــــخص إفشـــــاؤها أو اســـــتخدامها  تتعلـــــق بتنفی
  .ویعاقب من یخالف ذلك وفقًا للقانون او مستحقیهلإلضرار بالغیر من دافعي الزكاة أ

  

  )49(مادة 
  .كل ما لم یرد بشأنه نص في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة اإلسالمیة

  
  

  )50(مادة 
تخضـــع الهیئـــة وحســـابات الزكـــاة للفحـــص والمراجعـــة مـــن قبـــل دیـــوان الرقابـــة المالیـــة  

  .واإلداریة
  

  )51(مادة 
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ُصدر مجلس األمنا   .ء األنظمة واللوائح الالزمة لتنفیذ هذا القانونی
  

  )52(مادة 
تنفیذ أحكام هذا القانون، ویعمل  -كل فیما یخصه  -على الجهات المختصة كافة 

  .به بعد ثالثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة
  
  

  میالدیة 2008/ 20/11: صـدر بتاریخ
  هجریة 1429/ ذو القعدة / 23: الموافق

  
  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة                                          
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*

                                                        
  من الوقائع الفلسطینیة الرابع والسبعوننشر في العدد  *
 

  المجلس التشریعي الفلسطیني                   
 *الشخصيةقانون معدل لقانون األحوال                         
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  معدل لقانون األحوال الشخصیة  2009لسنة ) 1(قانون رقم 
  

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة
  منه،) 41(سیما المادة ال بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  لى قانون األحوال الشخصیة المطبق في قطاع غزة،وع
م المطبق في قطـاع 26/1/1954الصادر بتاریخ  303وعلى قانون حقوق العائلة رقم 

  غزة،
  م المطبق في الضفة الغربیة،1976لسنة ) 61(وعلى قانون األحوال الشخصیة رقم 

  منه،) 71(سیما المادة ي الفلسطیني، الوعلى النظام الداخلي للمجلس التشریع
ً على ما أقره المجلس التشریعي بجلسته المنعقدة بتاریخ    ،3/12/2008وبناء

ــرئیس الســلطة  ــة الصــادر عــن المجلــس التشــریعي ل ــاب اإلحال وبعــد االطــالع علــى كت
  ،5/12/2008الوطنیة الفلسطینیة بتاریخ 

  باسم اهللا ثم باسم الشعب العربي الفلسطیني،
  :أصدرنا القانون التالي

  

  )1(مادة 
فــــي قــــانون األحــــوال الشخصــــیة والمطبــــق فــــي قطــــاع غــــزة والمــــادة ) 391(تعـــدل المــــادة 

ـــــواردة فـــــي قـــــانون حقـــــوق العائلـــــة رقـــــم ) 118( م 26/1/1954الصـــــادر بتـــــاریخ  303ال
) 61(الــواردة فــي قــانون األحــوال الشخصــیة رقــم ) 162(المطبــق فــي قطــاع غــزة والمــادة 

  -:على النحو التالي م المطبق بالضفة الغربیة لتصبح1976لسنة 
للقاضـــي أن یـــأذن بحضـــانة النســـاء للصـــغیر بعـــد ســـبع ســـنین إلـــى تســـع ســـنین  . أ

وللصغیرة بعد تسع سنین إلى إحدى عشـرة سـنة إذا تبـین أن مصـلحتهما تقتضـي 
  .ذلك
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للقاضــي أن یـــأذن باســـتمرار حضـــانة األم المتــوفى عنهـــا زوجهـــا وحبســـت نفســـها  . ب
مصـلحتهم ذلـك مـع اشـتراط األهلیـة فـي  على تربیة أوالدهـا ورعـایتهم إذا اقتضـت

 .الحاضنة والمشاهدة والمتابعة للعصبة

للمتضــرر الطعــن فــي قــرار اســتمرار الحضــانة حســب األصــول القانونیــة المتبعــة  . ت
ً على حیثیات جدیدة ً إعادة الطعن  بناء  . واستثناء

  

  )2(مادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القانون

  
  )3(مادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـانون، ویعمـل بـه   -كل فیما یخصـه  -المختصة كافة على الجهات 
  .بعد ثالثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

  
  

  .میالدیة 05/01/2009:در بتاریخـص
  .هجریة 1430/محـرم / 09: الموافق

  
  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة                           
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*

                                                        
  نشر في العدد الخامس والسبعون من الوقائع الفلسطینیة *
 

  المجلس التشریعي الفلسطیني              
 *قانون املعهد العايل للقضاء الفلسطيني                   
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  لمعهد العالي للقضاء الفلسطینيقانون ا
  م2009لسنة ) 2( رقم

  
  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي لسنة 
  م،2002لسنة ) 1(وعلى قانون السلطة القضائیة رقم 

  م بإنشاء معهد القضاء الفلسطیني،2004لسنة ) 89(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،و 

  منه،) 72،71(وعلى النظام الداخلي للمجلس التشریعي الفلسطیني السیما المادتین 
ً على ما أقره المجلس التشریعي بجلسته المنعقدة بتاریخ    ،  4/12/2008وبناء

 2003ة لسـن األساسـيمـن القـانون ) 41(وبعد أن أصبح القانون مصدرًا بقوة المادة  
  وتعدیالته،

  باسم اهللا ثم باسم الشعب العربي الفلسطیني،
  :أصدرنا القانون التالي

  الفصل األول
  تعاریف وأحكام عامة

  )1(مادة 
فــي تطبیــق أحكــام هــذا القــانون یكــون للكلمــات والعبــارات اآلتیــة المعــاني المخصصــة لهــا 

  :أدناه ما لم تدل القرینة على خالف ذلك
  .دلوزارة الع :الوزارة
  .وزیر العدل :الوزیر
  .المعهد العالي للقضاء :المعهد
  .عمید المعهد :العمید

  .مجلس إدارة المعهد :المجلس
  .رئیس المجلس :الرئیس
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  .قضاة المحاكم الشرعیة والنظامیة والعسكریة :القضاة
  أعضاء النیابة النظامیة والعسكریة :أعضاء النیابة

  

  )2(مادة 
  :یليیهدف المعهد إلى تحقیق ما 

تطـــویر أداء القضـــاة وأعضـــاء النیابـــة وأعضـــاء دیـــوان الفتـــوى والتشـــریع وطـــالب  -1
المعهــــد مــــن خریجــــي كلیــــات الشــــریعة والقــــانون والحقــــوق ورفــــع مســــتواهم مهنیــــًا 

  .وعملیاً 
رفع مستوى القانونیین العاملین في الوزارات والمؤسسات الرسمیة مـن خـالل عقـد  -2

 .دورات قانونیة تدریبیة لهم
ـــــ - 3 ـــــوى  اإلداریـــــیندریب المـــــوظفین إعـــــداد وت ـــــوان الفت ـــــة العامـــــة ودی بالمحـــــاكم والنیاب

 .والتشریع

والمعلومــات والمبــادئ القانونیــة  واألبحــاثجمــع وحفــظ ونشــر الوثــائق والتشــریعات  - 4
 .والسوابق القضائیة والقانونیة وغیر ذلك مما یساعد على تحقیق العدالة

والدولیة التي تباشر النشاط نفسـه  التعاون مع المنظمات والجهات المحلیة والعربیة - 5
 .وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات القانونیة والقضائیة معها

  .تنمیة البحث العلمي في المجاالت القانونیة والقضائیة -6
  

  )3(مادة 
  :تتكون الموارد المالیة للمعهد مما یلي

  .االعتمادات المخصصة له في الموازنة العامة -1
 اإلدارةبات والوصایا والتبرعات والرسوم التـي یقبلهـا مجلـس المنح والمعونات واله -2

 .لألصولوفقًا 
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  الفصل الثاني
  اإلدارةمجلس 
  )4(مادة 

  :یكون للمعهد مجلس إدارة یشكل على النحو التالي
  .وزیر العدل                                           رئیساً  -1
  .نائبًا للرئیس               للقضاء النظامي  األعلىرئیس المجلس  -2
  .وكیل وزارة العدل                                    عضواً  -3
  .رئیس هیئة القضاء الشرعي                           عضواً  -4
  .رئیس هیئة القضاء العسكري                          عضواً  -5
  .عضواً                النائب العام                              -6
  .نقیب المحامین أو نائبه                                عضواً  -7
اثنــان مــن عمــداء أو أســاتذة كلیــات الشــریعة والقــانون یختارهمــا وزیــر العــدل بالتنــاوب  -8

  .كل سنتین
  

  )5(مادة 
قیــق هــو الســلطة العلیــا المشــرفة علــى شــؤون المعهــد وتصــریف أمــوره وتح اإلدارةمجلــس 

  :ما یلي األخصأغراضه وله على 
  .رسم السیاسة العامة للمعهد وهیكله التنظیمي -1
 .تحدید برامج التدریب والدراسة وخطط تطویرها وتوجیه أنشطة المعهد -2

 .إقرار نظام االختبارات وكیفیة إجرائها -3

 .تحدید الرسوم المقررة للدراسة والتدریب في المعهد -4

قرار الالئحة الداخلیة  -5 ٕ  .للمعهدإعداد وا

الموافقة على اختیـار أعضـاء هیئـة التـدریس والمشـرفین الفنیـین وقبـول اسـتقالتهم  -6
نهاء خدماتهم ٕ  .وا

السـنوي والتقـاریر الدوریـة التـي تقـدم عـن  واإلداريالمصادقة على التقریـر المـالي  -7
 .سیر العمل بالمعهد
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دراجها ضمن موازنة الوزارة -8 ٕ  .اقتراح موازنة المعهد وا

 .لتعاون مع المعاهد والمؤسسات ذات العالقةإقرار اتفاقات ا -9

  .أیة مسائل أخرى تتعلق بنشاط المعهد ویرى المجلس النظر فیها -10
  

  )6(مادة 
یجتمع المجلس بـدعوة مـن رئیسـه أو نائبـه مـرة واحـدة كـل شـهر وكلمـا دعـت الحاجـة إلـى 
ذلــك، ویكــون اجتماعــه قانونیــا بحضــور ســبعة أعضــاء علــى األقــل شــریطة أن یكــون مــن 

ینهم الرئیس أو نائبه، ویصدر قراراتـه بأغلبیـة أعضـاء المجلـس الحاضـرین وعنـد تسـاوي ب
  .یرجح الجانب الذي فیه رئیس االجتماع األصوات

  

  عمید المعهد
  )7(مادة 

یكــون للمعهـــد عمیـــد یـــتم اختیــاره مـــن بـــین القضـــاة أو أعضــاء النیابـــة العامـــة أو أعضـــاء 
ین القـــــانونیین أو المحــــامین أو أســـــاتذة كلیـــــة دیــــوان الفتـــــوى والتشــــریع أو أحـــــد المستشــــار 

الحقوق، المشهود لهم بالكفایة العلمیة والعملیة، ویصدر بتعیینه أو ندبه قـرار مـن مجلـس 
ً على تنسیب من وزیر العدل   .الوزراء بناء

  

  )8(مادة 
أن یعهــد إلــى عمیــد المعهــد أو لجنــة مــن أعضــائه بــبعض اختصاصــاته،  اإلدارةلمجلــس 

  .أحد أعضائه في القیام بمهمة محددةوله أن یفوض 
  

  )9(مادة 
علـى تنفیـذ برامجـه  واإلشـرافالتنفیذیـة لنشـاط المعهـد وأعمالـه  اإلدارةیتولى عمیـد المعهـد 

  :التي یقرها المجلس من خالل
والفنیـــة ومتابعـــة ســـیر  واإلداریـــةإدارة المعهـــد وتصـــریف شـــؤونه العلمیـــة والمالیـــة  -1

  .العمل في أقسامه ووحداته
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 د مشـروعات بـرامج التـدریب والبحــوث والحلقـات الدراسـیة والنـدوات بالتشــاورإعـدا -2
 .مع الجهات ذات العالقة

، ومقترحاتـــه واإلداریـــةإعـــداد التقریـــر الســـنوي عـــن ســـائر أنشـــطة المعهـــد المالیـــة  -3
 .لتطویر أسلوب العمل

إقرارهـا  تقدیم خطط وبرامج التطویر وبرامج التطویر المقترحة ألنشـطة المعهـد ال -4
 .من قبل المجلس

 .أیة اختصاصات أو مهام أخرى قد یعهد بها إلیه من المجلس -5
  

  

  الفصل الثالث
  أحكام الدراسة والتدریب

  )10(مادة 
الحالیون والسابقون الـذین یختـارهم المجلـس  األعضاءیقوم بالتدریس والتدریب في المعهد 

  :من الفئات التالیة
  .القضاة وأعضاء النیابة -1
 .وى والتشریعدیوان الفت أعضاء -2

 .أعضاء هیئات التدریس بالجامعات والمعاهد العلیا من ذوي االختصاص -3

 .ذوي الخبرة بموضوعات الدراسة والتدریب -4

 .الزائرین األجانب واألساتذةكبار رجال القضاء  -5
  

  )11(مادة 
مـــن هــذا القـــانون تكــون مـــدة الدراســة فـــي المعهــد ســـنتین ) 13(مــع مراعــاة أحكـــام المــادة 

  .الالزمة لذلك واألنظمةلس اللوائح ویصدر المج
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  )12(مادة 
مــن هــذا القــانون یشــترط فــیمن یقبــل للدراســة بالمعهــد مــا ) 13(مــع مراعــاة أحكــام المــادة 

  :یلي
أن یكـــون فلســـطیني الجنســـیة، ویجـــوز قبـــول دارســـین مـــن جنســـیات أخـــرى وفقـــًا  -1

  .للشروط التي یضعها المجلس
األولـــــى فـــــي الحقـــــوق أو الشـــــریعة أن یكـــــون حاصـــــًال علـــــى الشـــــهادة الجامعیـــــة  -2

 .والقانون من إحدى الجامعات المعترف بها

ــــة  -3 ــــه بجنایــــة أو جنحــــة مخل أن یكــــون حســــن الســــیرة والســــلوك غیــــر محكــــوم علی
 .األمانةبالشرف أو 

أن یجتـــــاز مســـــابقة القبـــــول التـــــي یعقـــــدها المعهـــــد وفـــــق الشـــــروط التـــــي یضـــــعها  -4
 .المجلس

 . األسبابسبب من  أن ال یكون قد سبق فصله من المعهد ألي -5

  )13(مادة 
یجــوز بقــرار مــن المجلــس عقــد دورات تدریبیــة لمــدد أقــل مــن ســنتین وفقــًا لشــروط خاصــة 
یضـعها المجلـس، ویمـنح مــن أتـم أحـد الــدورات التدریبیـة بنجـاح شــهادة مصـدقة مـن وزیــر 

  .العدل
  )14(مادة 

لعلــوم القانونیـــة یمــنح خــریج المعهــد الــذي أتــم ســنتین دراســـیتین شــهادة دبلــوم عــالي فــي ا
تتضــمن إتمامــه للمتطلبــات الدراســیة فــي المعهــد ودرجــة نجاحــه وتــاریخ تخرجــه ویصــادق 

  .لألصولعلیها من وزارتي العدل والتربیة والتعلیم العالي وفقًا 
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  الفصل الرابع
  أحكام ختامیة وانتقالیة

  )15(مادة 
فـي التعیـین فـي الوظـائف  ةاألولویـیكون للحاصل على شهادة الـدبلوم العـالي مـن المعهـد 

  .القضائیة والقانونیة
   

  )16(مادة 
یســـتوفي المعهـــد مقابـــل الدراســـة والتـــدریب رســـومًا تحـــدد وفقـــًا لقـــرارات المجلـــس الصـــادرة 

  .بمقتضى أحكام هذا القانون
  

  )17(مادة 
ً علــى اقتــراح المجلــس اللــوائح  والقــرارات والتعلیمــات الالزمــة  واألنظمــةیصــدر الــوزیر بنــاء

  .نفیذ أحكام هذا القانونلت
  

  )18(مادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القانون

  

  )19(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــانون، ویعمــل بــه  -كــل فیمــا یخصــه -علــى الجهــات المختصــة كافــة

  .بعد ثالثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة
  
  

  .م میالدیة18/01/2009:صدر بتاریخ
  .هجریة 1430/محـرم  /22 :الموافق

  
  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة                                      
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*  

                                                        
  من الوقائع الفلسطینیة بعونوالس الخامسنشر في العدد   *
 

  المجلس التشریعي الفلسطیني                             
  *معدل لقانون العقوباتقانون                                           
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  1936لسنة ) 74(معدل لقانون العقوبات رقم  2009لسنة ) 3(قانون رقم 
  

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة
  :بعد االطالع

  وتعدیالته، 2003لسنة  األساسيعلى القانون 
  ،1936لسنة  74ون العقوبات الفلسطیني رقم وعلى قان

  ،1960لسنة  64رقم  األردنيوعلى قانون العقوبات 
  بشأن جواز وقف تنفیذ العقوبة، 1950لسنة  120رقم  األمروعلى 
بشــأن تطبیــق المــواد الخاصــة بالزنــا الــواردة فــي  1953لســنة  260رقــم  األمــروعلــى 

  لعقوبات المصري،الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون ا
  منه،) 71(وعلى النظام الداخلي للمجلس التشریعي الفلسطیني السیما المادة 
ً على ما أقره المجلس التشریعي في جلسته المنعقدة بتاریخ    25/05/2009وبناء

 2003لسـنة  األساسـيمـن القـانون ) 41(وبعد أن أصبح القانون مصـدرًا بقـوة المـادة 
  وتعدیالته،

  اسم الشعب العربي الفلسطیني،باسم اهللا ثم ب
  :صدر القانون التالي

  

  )1(مادة 
) 18(مـــادة مســـتحدثة تلـــي المـــادة  1936لســـنة ) 74(یضـــاف إلـــى قـــانون العقوبـــات رقـــم 

  :مكرر تنص على) 18(وتحمل رقم 
  .یجوز للمحكمة اعتبار عفو ولي الدم أو دفع الدیة سببًا مخففًا للعقوبة

  

  )2(مادة 
  .م بإضافة فقرة جدیدة1936لسنة ) 74(ن قانون العقوبات رقم م) 152(تعدل المادة 

  مكرر ) أ(
 .واقع أنثى أو كل أنثى سمحت برضاها لذكر بمواقعتها دون عقد زواج شرعي
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  )3(مادة 
مادة مستحدثة تلي المادة  1936لسنة ) 74(یضاف إلى قانون العقوبات رقم 

  :مكرر تنص على) 262(وتحمل رقم ) 262(
  :كل من  -1
أیًا كان  األجهزةلسمع أو سجل أو نسخ أو نقل عن طریق جهاز من استرق ا - أ

، أو عن طریق الهاتف بدون رضاء األماكننوعه حدیثًا خاصًا جرى في أحد 
  .صاحب الشأن

فـي مكـان صـورة شـخص  األجهـزةنسخ أو أرسل بأي جهاز من  نقل أو التقط أو -  ب
ومـــــرأى المـــــذكورة أثنـــــاء اجتمـــــاع علـــــى مســـــمع  األفعـــــال، فـــــإذا صـــــدرت خـــــاص

ـــذین یهمهـــم  األشـــخاص الحاضـــرین فـــي ذلـــك االجتمـــاع فـــإن رضـــاءهم  األمـــرال
  .یكون مفترضًا ما لم یبدوا اعتراضهم على الفعل

أســـــاء عمـــــدًا اســـــتعمال أجهـــــزة الخطـــــوط الهاتفیـــــة أو االنترنـــــت أو أیـــــة وســـــیلة  -ج
، تكنولوجیة أخرى بأن روج أو نقل أو طبع أو نسـخ أیـة مـواد إباحیـة، أو أزعـج الغیـر

مخلــة بالحیــاء أو تضــمن حدیثــه معهــم تحریضــًا علــى  بذیئــة أو ألفاظــاً أو وجــه إلــیهم 
  .الفسق والفجور

نشـــر أو طبـــع أو نســـخ أو اســـتعمل ولـــو فـــي غیـــر عالنیـــة، تســـجیًال أو  أذاع أو -د
مــن ) أ، ب، ج(صــورة أو مســتندًا متحصــًال علیــه بإحــدى الطــرق المبینــة فــي البنــود 

رضــاء صـــاحب الشــأن یعتبــر أنــه اعتــدى علــى حرمـــة  هــذه المــادة وكــان ذلــك بــدون
  .عاقب بالحبس مدة ال تزید على سنةی األشخاص ألحدالحیاة الخاصة 

مــن هــذه المــادة بمــا ) 1(المنصــوص علیهــا فــي الفقــرة  األحــوالیحكــم فــي جمیــع  -2
  :یلي

  .محو التسجیالت المتحصلة عن الجریمة أو إعدامها -أ
  .یكون قد استخدم في الجریمة أو تحصل عنهاوغیرها مما  األجهزةمصادرة  -ب
كــل مــن اقــتحم نظامــًا لمعلومــات حاســوب خــاص بــالغیر أو بقــي فیــه دون وجــه  -3

مشروع، یعاقب بالحبس مدة ال تزید على سنة، وبغرامة ال تتجاوز ألـف دینـار أردنـي 
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ذا نـتج ٕ عـن ذلـك  أو ما یعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو بإحـدى هـاتین العقـوبتین، وا
تعطیـــل تشـــغیل النظـــام أو محـــو المعلومـــات التـــي یحتـــوي علیهـــا أو تعـــدیلها، تكــــون 
العقوبــة الحــبس، وبغرامــة ال تتجــاوز ثالثــة آالف دینــار أردنــي أو مــا یعادلهــا بالعملــة 

، أو بإحدى هاتین    .العقوبتینالمتداولة قانونًا
  

  )4(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القانون

  

  )5(مادة ال
تنفیذ أحكام هذا القانون، ویعمـل بـه مـن  -كل فیما یخصه -على الجهات المختصة كافة

  .تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة
  
  

  .م میالدیة25/06/2009:صـدر بتاریخ
  .هجریة 1430/رجـب / 03:الموافق  
  

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة                                      
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*

                                                        
  فلسطینیةمن الوقائع ال بعونوالس الخامسنشر في العدد   *
 

  المجلس التشریعي الفلسطیني                      
 قانون معدل لقانون اإلجراءات اجلزائية                                 
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  معدل 2009لسنة ) 4(قانون رقم 
  2001لسنة ) 3(الجزائیة رقم  اإلجراءاتلقانون  

  
  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة

  وتعدیالته، 2003لسنة  األساسيبعد االطالع على القانون 
  ،2001لسنة 3الجزائیة رقم  اإلجراءاتوعلى قانون 

نات في المواد المدنیة والتجاریة رق ّ   ،2001لسنة ) 4(م وعلى قانون البی
  منه،) 71(وعلى النظام الداخلي للمجلس التشریعي الفلسطیني السیما المادة 
ً على ما أقره المجلس التشریعي في جلسته المنعقدة بتاریخ    25/05/2009وبناء

 2003لسـنة  األساسـيمـن القـانون ) 41(وبعد أن أصبح القانون مصدرًا بقوة المادة  
  وتعدیالته،

  باسم الشعب العربي الفلسطیني، باسم اهللا ثم
  :صدر القانون التالي

  
  )1(مادة 

بإضـــافة  2001لســـنة ) 3(الجزائیـــة رقـــم  اإلجـــراءاتمـــن قـــانون ) 206(تعـــدل المـــادة 
  :مكرر تنص على) 1(فقرة جدیدة وتحمل رقم 

مــــن هــــذه المــــادة تقــــام البینــــة فــــي الــــدعاوي الجزائیــــة ) 1(اســــتثناء مــــن أحكــــام الفقــــرة 
  .اإلثباتمخدرات وغیرها من المؤثرات العقلیة بأي من طرق المتعلقة بال

  

  )2(مادة 
  .یلغى كل حكم یتعارض مع أحكام هذا القانون
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  )3(مادة 
تنفیذ أحكام هذا القانون، ویعمـل بـه مـن  -كل فیما یخصه -على الجهات المختصة كافة

  .تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة
  
  

  .م میالدیة25/06/2009:صدر بتاریخ
  .هجریة 1430/رجـب / 03:الموافق

  
  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة       
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*

                                                        
  من الوقائع الفلسطینیة بعونوالس الخامسنشر في العدد   *
 

  المجلس التشریعي الفلسطیني               
  *قانون معدل لقانون مراكز اإلصالح والتأهيل                         
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  معدل 2009لسنة ) 5(قانون رقم 
  1998لسنة ) 6(لقانون مراكز اإلصالح والتأهیل رقم  

  

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة
  وتعدیالته، 2003لسنة  األساسيبعد االطالع على القانون 

  ،1998لسنة) 6(كز اإلصالح والتأهیل رقم وعلى قانون مرا
  منه،) 71(وعلى النظام الداخلي للمجلس التشریعي الفلسطیني السیما المادة 
ً على ما أقره المجلس التشریعي في جلسته المنعقدة بتاریخ    25/05/2009وبناء

 2003لسـنة  األساسـيمـن القـانون ) 41(وبعد أن أصبح القانون مصـدرًا بقـوة المـادة 
  دیالته،وتع

  باسم اهللا، ثم باسم الشعب العربي الفلسطیني،
  :صدر القانون التالي

  )1(مادة 
  :من قانون مراكز اإلصالح والتأهیل لتصبح كالتالي) 57(تعدل المادة 

  .یجوز لوزیر العدل في الظروف الطارئة منح النزیل إجازة -1
عــن مجلــس  مــن هــذه المــادة بنظــام یصــدر) 1(المــذكورة فــي البنــد  اإلجــازةتحــدد  -2

 .الوزراء

  )2(مادة 
  .یلغى كل حكم یتعارض مع أحكام هذا القانون

  )3(مادة 
تنفیذ أحكام هذا القانون، ویعمـل بـه مـن  -كل فیما یخصه -على الجهات المختصة كافة

  .تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة
  .م میالدیة25/06/2009:صدر بتاریخ

  .هجریة 1430/رجب / 3: قـالمواف
  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة                                      
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*

                                                        
  من الوقائع الفلسطینیة السادس والسبعوننشر في العدد   *
 

  المجلس التشریعي الفلسطیني    
   *العامة االستثنائية للسلطة الوطنية الفلسطينيةقانون املوازنة    
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  قانون الموازنة العامة االستثنائیة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة 
  م2009للسنة المالیة ) 6(رقم 

  
  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة 

) 90(, )61(,) 41(بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته والسیما المواد 
  منه،

  م،1998لسنة ) 7(وعلى أحكام قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 
  منه،) 74(,) 71(وعلى النظام الداخلي للمجلس التشریعي والسیما المادتان 

ً على تنسیب مجلس الوزراء بتاریخ   م،2009/ 7/ 5: وبناء
 ً   م،  1/10/2009منعقدة بتاریخعلى ما أقره المجلس التشریعي في جلسته ال وبناء

 2003من القانون األساسي لسنة ) 41(وبعد أن أصبح القانون مصدرًا بقوة المادة 
         وتعدیالته،

  ,وتحقیقًا للمصلحة العامة
  , باسم اهللا ثم باسم الشعب العربي الفلسطیني

  :صدر القانون التالي
  ) 1(مادة 

  ).م 2009ة االستثنائیة للسنة المالیة قانون الموازنة العام( یسمى هذا القانون 
  

  ) 2(مادة 
ـــــرادات وفـــــق اآللیـــــات والشـــــروط والمعـــــدالت  ـــــوزارة المالیـــــة ســـــلطة تحصـــــیل اإلی یكـــــون ل
المنصـــوص علیهـــا فـــي التشـــریعات  المرعیـــة ویســـتمر اإلنفـــاق باعتمـــادات شـــهریة بنســـبة 

بحـد أقصـاه م 2005لكـل شـهر مـن موازنـة السـنة المالیـة ) واحد من أثني عشـر) (1/12(
  . م31/12/2009تاریخ 
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  ) 3(مادة 
م علـــى النحـــو 2009تقـــدر إیـــرادات الســـلطة الوطنیـــة الفلســـطینیة ونفقاتهـــا للســـنة المالیـــة 

  -:التالي
ملیـون دوالر موزعـة علـى ) أربعمائة وثمانیة وعشـرون) (428(اإلیرادات العامة  -1

 :النحو التالي

  .رملیون دوال) ستة وثالثون ) (36(جبایة محلیة  . أ
ثالثمائة واثنـان وتسـعون ملیـون ) (392(المنح والمساعدات لدعم الموازنة  . ب

  ).دوالر
ملیــون دوالر موزعــة علــى ) أربعمائــة وثمانیــة وعشــرون) (428(النفقــات العامــة  -2

 -:النحو التالي

  .ثالثمائة وخمسة وخمسون ملیون دوالر أمریكي) 355(النفقات الجاریة  . أ
 .سبعون ملیون دوالر أمریكيثالثة و ) 73(النفقات التطویریة  . ب

  

  ) 4(مادة 
عــادة   ٕ عمــار ادون المســاس بــالحقوق وبعــد إقــرار المجلــس التشــریعي لخطتــي التعــویض وا

  -:قطاع غزة المقدمة من مجلس الوزراء یتم ما یلي
ــــغ  -أ  ــــى ) ملیــــار دوالر 1.7(تخصــــیص مبل لتعــــویض متضــــرري حــــرب الفرقــــان عل

 .قطاع غزة 

عمار لما تم من أضـرار خـالل حـرب الفرقـان إلعادة اإل) ملیار دوالر(تخصیص  - ب 
 .على غزة

مـــــن هـــــذه المـــــادة وفقـــــًا ) ب,أ (یكـــــون صـــــرف المبـــــالغ المـــــذكورة فـــــي الفقـــــرتین   -ج 
 .لإلمكانیات المالیة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة

  
  
  

  ) 5(مادة 
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م إال بعـد 2009ال یجوز اللجوء إلى االقتراض لتمویل تنفیذ الموازنة خـالل السـنة المالیـة 
  .مصادقة المجلس التشریعي الفلسطیني

  

  ) 6(المادة 
باســتثناء المــنح والمســاعدات والقــروض التــي وافــق علیهــا المجلــس التشــریعي تعــد المبــالغ 
كافة التي حصلت علیها أیة جهة فلسطینیة باسم السلطة الوطنیـة الفلسـطینیة دیـون علـى 

ا المســؤولیة الكاملــة عــن تلــك الجهــة وتتحمــل هــذه الجهــة أو المؤسســة التــي تعاونــت معهــ
  .هذه الدیون ولن یتم احتسابها ضمن الدین العام على السلطة الوطنیة الفلسطینیة

  

  ) 7(مادة 
یحظــــر كشـــــف , مــــن القــــانون األساســــي المعــــدل) 92(بمــــا ال یتعــــارض وأحكــــام المــــادة 

مائــــة وأربعـــین ملیــــون ) 140(حســـابات وزارة المالیـــة لــــدى المصـــارف بمــــا ال یزیـــد علـــى 
  .2009ر خالل السنة المالیة دوال

  

  ) 8(مادة 
, م2007تخصــص اعتمــادات مالیــة لكافــة التعیینــات التــي تمــت خــالل الســنتین المــالیتین 

م ویــتم حصــر التعیینــات فــي االحــداثات الملحقــة بهــذا القــانون ویــتم التعیــین علــى 2008
  .بدل الشواغر المتحققة بقرار من مجلس الوزراء

  

  ) 9(مادة 
اإلیــرادات والنفقــات وجــداول إحــداثات لكــل مراكــز المســؤولیة الملحقــة بهــذا تعتبــر جــداول 

  .القانون جزءًا ال یتجزأ منه
  
  
  
  ) 10(مادة 
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یقتصــر تطبیــق األحكــام الــواردة , مــن هــذا القــانون) 8, 6, 4(باســتثناء مــا ورد فــي المــواد 
  .2009في هذا القانون على الموازنة العامة االستثنائیة للسنة المالیة 

  

  ) 11(مادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القانون

  

  ) 12(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــانون ویعمــل بــه  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .م وینشر في الجریدة الرسمیة1/1/2009من 
  
  

  .ةـم میالدی01/11/2009:در بتاریخـص
  .هجریة 1430/ ذو القعدة/ 14: قـالمواف

  
  السلطة الوطنیة الفلسطینیةرئیس 
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*

                                                        
  من الوقائع الفلسطینیة السادس والسبعوننشر في العدد  *
 

  المجلس التشریعي الفلسطیني                 
  *" هيئـة حقـوق أسـر الشهـداء"قانون                      
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  " داءـر الشهـوق أسـة حقـهیئ"ون ـقان
  2009ة ـلسن) 7(م ـرق

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة 
  وتعدیالته،  2003بعد اإلطالع على القانون األساسي لسنة 

  وتعدیالته،  1998لسنة "  4"وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
  ، 2005لسنة ) 8(ن الخدمة في قوى األمن الفلسطیني رقم وعلى قانو

  ،2005لسنة ) 7(وعلى قانون التقاعد العام رقم 
المطبــق فــي قطــاع  1964لســنة ) 8(وعلــى القــرار بقــانون التــأمین والمعاشــات رقــم 

  غزة وتعدیالته،
  المطبق في الضفة الغربیة، 1959لسنة ) 34(وعلى قانون التقاعد المدني رقم 

  ،2008لسنة ) 6(قانون حمایة المقاومة الفلسطینیة رقم وعلى 
  منه،) 71(وعلى النظام الداخلي للمجلس التشریعي السیما المادة 

ــــــا أقـــــــــره المجلـــــــــس التشـــــــــریعي فـــــــــي جلســـــــــته المنعقـــــــــدة  وبنـــــــــاء علـــــــــى مـــ
  م، 22/10/2009:بتاریخ

من القانون األساسي لسنة ) 41(وبعد أن أصبح القانون مصدرًا بقوة المادة    
  وتعدیالته،        2003

  بسم اهللا ثم باسم الشعب العربي الفلسطیني 
  :صدر القانون التالي

  

  تعریفات 
  ) 1(المادة 

لغایات تطبیق أحكام هذا القـانون یكـون للكلمـات والعبـارات التالیـة المعـاني المخصصـة   
  :لها أدناه ما لم تدل القرینة على خالف ذلك

  .طینیةالسلطة الوطنیة الفلس :السلطة
  .هیئة حقوق أسر الشهداء :الهیئة
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  .رئیس هیئة حقوق أسر الشهداء :رئیس الهیئة
كـل من قُتـل دفاعـًا عــن الــوطن فــي مواجهــة العـدو خـالل المقاومـة، أو اإلعـداد  :الشهید

أو التجهیــز أو اإلســناد لهــا، أو بسبـــب االحــتالل داخــل فلســطین واعتمــد مــن قبــل الهیئــة 
، أو مـــن صـــدر قـــرار عـــن مجلـــس الـــوزراء باعتبـــاره شـــهیدًا العتبـــارات المصـــلحة  شـــهیدًا

  .الوطنیة
المنتفعـون مـن هـذا القـانون والقـوانین المطبقـة بشـأن التقاعـد العـام والتـأمین  :أسرة الشهید

  .والمعاشات
  

  أهداف القانون
  )2(مادة 

  :یهدف هذا القانون إلى    
  .تكریم الشهداء ورفع شأنهم  -1
  .سر الشهداءحفظ الحقوق المالیة أل  -2
 .توفیر الرعایة الالزمة ألسر الشهداء  -3
 

  إنشاء الهیئة 
  ) 3(مادة 

، "هیئـــة حقـــوق أســـر الشـــهداء"تنشـــأ بمقتضـــى أحكـــام هـــذا القـــانون هیئـــة تســـمى  -1
وتتمتــــع بالشخصــــیة االعتباریـــــة المســــتقلة واالســـــتقالل المــــالي واإلداري واألهلیـــــة 

رفات التـي تكفـل تحقیـق األغـراض القانونیة الكاملة لمباشرة جمیـع األعمـال والتصـ
  .التي قامت من أجلها وفقا ألحكام هذا القانون

 .تتبع الهیئة لمجلس الوزراء -2

 .تكون للهیئة میزانیة مستقلة ضمن الموازنة العامة للسلطة  -3

یكـــون المقـــر الرئیســـي للهیئـــة مدینـــة القـــدس، والمقـــر المؤقـــت لهـــا فـــي أي مكـــان  -4
 .تخذ فروعًا لها في محافظات فلسطینتختاره في فلسطین، ویجوز لها أن ت
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  رئیس الهیئة 
  ) 4(المادة 

یعین رئیس الهیئة من موظفي الفئـة العلیـا بقـرار یصـدر عـن مجلـس الـوزراء بعـد  -1
 .المصادقة علیه من المجلس التشریعي

  .یكون رئیس الهیئة مسئوًال أمام مجلس الوزراء -2
مـة لتمكـین الهیئـة مـن القیـام ینسب رئیس الهیئة عددًا كافیـًا لشـغل الوظـائف الالز  -3

 .بمهامها طبقًا للقانون
 

  نطاق سریان القانون
  )5(المادة 

 .تتولى الهیئة رعایـة حقوق أسـر شهـداء فلسـطین داخـل نفوذ السلطة -1

تتــولى الهیئــة اإلشــراف والتنســیق مــع الجهــات ذات العالقــة بشــئون أســر الشــهداء  -2
 .داخل نفوذ السلطة

 

  الحقوق المالیة       
  )6(المادة 

غیــر الموظــف "فــور اعتمــاد وتســجیل الشــهید لــدى الهیئــة یصــرف ألســرة الشــهید       
ألفـا دوالر أو مـا یعادلهـا بالعملـة المتداولـة قانونـًا ولمـرة ) $2000(مبلـغ مقـداره " الحكـومي

  .واحدة من تاریخ نفاذه
  

  )7(المادة 
الـذي بلـغ " وميغیر الموظـف الحكـ"یكون المخصص الشهري األساسي ألسرة الشهید 

مـــائتین وخمســـین دوالرًا أو مـــا یعادلهـــا بالعملـــة ) $250(الثامنـــة عشـــرة مـــن عمـــره مبلـــغ 
، ویضاف إلیه العالوات التالیة   :المتداولة قانونًا

  .ثالثین دوالرًا ألي من الزوجین) $30(مبلغ  -1
  .عشرة دوالرات لكل ولد ذكرا أو أنثى) $10(مبلغ  -2
  .من الوالدینخمسین دوالرًا لكل ) $50(مبلغ  -3
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  )8(المادة 
  :أعاله) 7(مع مراعاة أحكام المادة       

یكون المخصص الشهري اإلجمالي ألسـرة الشـهید دون الثامنـة عشـرة مـن عمـره   -1
 .مائة وخمسین دوالرًا أو ما یعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ) $150(مبلغ 

ر دون یكــــون المخصــــص الشــــهري اإلجمــــالي ألســــرة قــــدمت ثالثــــة شــــهداء فــــأكث -2
خمســمائة دوالر أو مــا یعادلهــا بالعملــة المتداولــة ) $500(الثامنــة عشــرة مــن العمــر مبلــغ 

  .قانوناً 
 

  )9(المادة 
إذا كــان الشــهید موظفــًا عامــًا مــدنیًا أو عســكریًا وتتقاضــى أســرته راتبــًا مــن خزینــة       

معاشـات عنـد السلطة أو هیئة التقاعد الفلسطینیة أو ممن ینطبق علـیهم قـانون التـأمین وال
ذا  ٕ استشـــهاده یصـــرف ألســـرته الراتـــب التقاعـــدي إذا كـــان أعلـــى مــــن مخــــصص الشهیــــد وا

  .كـان الراتـب التقاعدي أقل من مخصص الشهید یصرف له الفرق من الهیئة
  

  آلیة الصرف    
  )10(المادة 

تصـــرف مخصصــــات أســـر الشهـــــداء مـــن خــــالل حســـابات مصــــرفیة للمنتفعــــین   -1
 .مباشرة، أو وكالئهم

 .یكون المبلغ المخصص ألسرة الشهید مربوطًا بجدول غالء المعیشة  -2

  .یستمر الصرف ما دام في أسرة الشهید منتفعون من المخصص  -3
تــوزع وتُصــرف مخصصــات ُأســر الشــهداء المقــررة علــى المنتفعــین وفقــًا لقــانوني  -4

 .      التقـاعد العـام والتأمین والمعـاشـات

  
  
  

  توزیع التركة
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  )11(المادة 
ــ لحــق بهــا كــل الهبــات المقطوعــة التــي تُ ُ وزع تركــة الشــهید حســب الشــریعة اإلســالمیة وی

  .تمنح إثر استشهاده
  

  امتیازات خاصة 
  )12(المادة 

یعفــــى أبنــــاء وبنــــات وزوجــــات الشــــهید مــــن رســــوم التعلــــیم الفلســــطیني بالمــــدارس  -1
مـــة الحكومیــة وأقســـاط التعلـــیم الجـــامعي فـــي الجامعـــات الفلســـطینیة الحكومیـــة والعا

  .وفقا ألنظمة اإلعفاء الجامعي المعتمدة
 .تعفى أسرة الشهید من رسوم التأمین الصحي -2

تحدد حاالت اإلعفاء المذكورة وفقـًا لنظـام یصـدره مجلـس الـوزراء بموجـب أحكـام  -3
 .هذا القانون

 

  تكریم الشهداء 
  )13(المادة 

م وجـرائم تقوم الهیئة بإعداد قاعدة بیانات موثقة عن الشهداء وظروف استشـهاده -1
  .االحتالل التي مورست بحقهم

تؤســـس الهیئـــة متحــــفًا خاصـــًا یوثـــق حیـــاة الشـــهداء وآثـــارهم ووصـــایاهم وســـیرهم  -2
  .الذاتیة وجهودهم العلمیة واألدبیة

ــــى  -3 طــــالق أســــمائهم عل ٕ ــــة مشــــاریع تكــــریم الشــــهداء واالحتفــــاء بهــــم وا ترعــــى الهیئ
ثراء المنهاج الفلسطیني  ٕ  .   بفقرات خاصة بهماألحیاء والمدارس والشوارع، وا

      

  
  
  

  أحكام عامة
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  )14(المادة 
  .یصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفیذ أحكام هذا القانون      

 

  )15(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض وأحكام هذا القانون      

  

  )16(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـانون ویعمـل  –كـل فیمـا یخصـه  –على الجهات المختصـة كافـة     
  .بعد ثالثین یومًا من تاریخ نشره بالجریدة الرسمیة به

  
  
  .ةـم میالدی22/11/2009:در بتاریخـص

  هجریة 1430/ ذو الحجة/ 05: الموافـق
  

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة
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*

                                                        
  نشر في العدد السادس والسبعون من الوقائع الفلسطینیة  *
 

  المجلس التشریعي الفلسطیني                 
  *)م2010(املوازنة العامة للسنة املالية قانون                      
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  )م2010(قانون الموازنة العامة للسنة المالیة 
  2010لسنة ) 1(رقم 

  
  یة رئیس السلطة الوطنیة الفلسطین

, )61(,) 41(، )36(بعــد االطــالع علـــى القــانون األساســي وتعدیالتـــه والســیما المـــواد
  منه،) 90(

  م،1998لسنة ) 7(وعلى أحكام قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 
  منه،) 74(,) 71(وعلى النظام الداخلي للمجلس التشریعي والسیما المادتان 

ً على تنسیب مجلس ال   وزراء،وبناء
  م،31/12/2009وبناء على ما أقره المجلس التشریعي في جلسته المنعقدة بتاریخ

 2003مـن القـانون األساسـي لسـنة ) 41(وبعد أن أصبح القانون مصـدرًا بقـوة المـادة 
  وتعدیالته،         

  , باسم اهللا ثم باسم الشعب العربي الفلسطیني
  :صدر القانون التالي

  )1(المادة 
ویعمل به اعتبارًا من ) م2010(لقانون قانون الموازنة العامة للسنة المالیة هذا ایسمى 

  .م1/1/2010
  

  )2(المادة 
بما  31/12/2010تقدر إیرادات ونفقات السلطة لإلثنى عشر شهرًا المنتهیة بتاریخ 

  :یلي
 ملیون شیكل   13,940        اإلیرادات العامة ومصادر التمویل -1

 ملیون شیكل   6,600                اإلیرادات المحلیة  -أ

 ملیون شیكل   5,340      المنح والمساعدات لدعم الموازنة  - ب

 ملیون شیكل   2,000  المنح المقدرة لتمویل النفقات التطویریة-ج

 0                     سداد القروض  - د
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 ملیون شیكل  13,940      النفقات العامة وصافي اإلقراض -2

 ملیون شیكل   11,940          النفقات الجاریة -أ

 ملیون شیكل   2,000               النفقات التطویریة  - ب
  

  )3(المادة 
ملیون شیكل ویستخدم هذا المبلغ  )7,340(تقدر مصادر التمویل في هذا القانون بمبلغ 

  .لتمویل العجز
  

  )4(المادة 
من المادة  )1(من الفقرة ) ج(تخصص المنح والمساعدات الخارجیة المقدرة في البند 

) ب(ملیون شیكل لتغطیة النفقات التطویریة المبینة في البند  )2,000(أعاله بمبلغ  )2(
  .أعاله وال یجوز اإلنفاق إال بالقدر الذي یتحقق منها )2(من المادة  )2(من الفقرة 

  

  )5(المادة 
  االقتراض

ة النقد ال یجوز اللجوء إلى االقتراض من صندوق التأمین والمعاشات أو سلط -أ
 .م2010الفلسطینیة لتمویل تنفیذ الموازنة خالل السنة المالیة 

ال یجوز اللجوء إلى االقتراض بفوائد ربویة بأي حال من األحوال من أي جهة  - ب
  .كانت سواء داخلیة أو خارجیة

 

  ):6(المادة 
 من القانون األساسي المعدل للسلطة الوطنیة) 92(بما ال یتعارض مع أحكام المادة 

من هذا القانون یحظر كشف حسابات وزارة  )5(من المادة " ب"الفلسطینیة والفقرة 
  .2010ملیون دوالر خالل عام  160المالیة لدى القطاع المصرفي بما یزید عن 

  
  

  )7(المادة 
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ال یجوز ألي مركز مسؤولیة , من هذا القانون) 6(بما ال یتعارض مع أحكام المادة 
انون االقتراض أو السحب على المكشوف من أي بنك محلي وردت موازنته في هذا الق

  .أو مؤسسة مالیة
  

  )8(المادة 
تورد جمیع اإلیرادات والمساعدات والمنح ومصادر التمویل األخرى التي یتم الحصول 

  .علیها إلى حساب الخزینة الموحد في وزارة المالیة
  

  )9(المادة 
ً على أوامر مالیة عامة  یتم اإلنفاق من المخصصات المرصودة في هذا -أ القانون بناء

أو خاصة مصدقة من وزیر المالیة وبموجب حواالت مالیة شهریة صادرة عن 
أما . اإلدارة العامة للموازنة العامة وفق األصول وعلى ضوء الموارد المالیة المتاحة
 ً نما بناء ٕ على  فیما یتعلق بالنفقات الرأسمالیة ال یتم الصرف علیها بطریقة تلقائیة وا

 .موافقة مسبقة من وزیر المالیة

یجوز إصدار حواالت مالیة بمخصصات أكثر من شهر واحد للنفقات الجاریة أو  - ب
 .الرأسمالیة أو التطویریة إذا توفرت أسباب خاصة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد

إذا أنیط تنفیذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة أو هیئة ما بوزارة أو  - ت
رسمیة أخرى یجوز نقل صالحیة اإلنفاق من المخصصات الواردة في الحوالة جهة 

المالیة المصدقة إلى المسؤول عن اإلنفاق في الوزارة أو الهیئة أو الجهة الرسمیة 
 .األخرى بموافقة وزیر المالیة

ال یجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة لم یرصد لها مخصصات في هذا  - ث
ذا اقتضت ا ٕ لمصلحة العامة صرف نفقات إضافیة فیتوجب إصدار قانون القانون وا

 .ملحق بهذا القانون قبل الصرف یأخذ نفس دورة هذا القانون

ال یجوز استعمال المخصصات الواردة في الحواالت المالیة لغیر األغراض المحددة  -ج
 .لها وال یجوز تجاوز المخصصات الواردة في هذه الحواالت
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أي مبلغ یزید عن المخصصات الواردة في الحواالت الصادرة ال یجوز االلتزام ب -ح
بموجب أحكام هذا القانون أو طرح عطاء أي مشروع تزید كلفته عن المخصصات 
ً على تنسیب وزیر  المرصودة له في هذا القانون إال بموافقة مجلس الوزراء بناء

نون على المالیة وبصفة عامة یجب أن ینظر إلى المخصصات المقرة في هذا القا
أنها المبالغ القصوى ویجب أال تتجاوز النفقات الفعلیة للمخصصات الصادرة 

 .بحواالت مالیة

ال یجوز صرف أي مبلغ من المخصصات المرصودة ألي مركز مسؤولیة إال بعد  -خ
 .توقیع المفوض باإلنفاق عن ذلك المركز

یمته إال بعد التأكد ال یجوز للجان العطاءات المركزیة طرح أي عطاء مهما كانت ق - د
من توفر المخصصات المالیة الالزمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق من مدیر 

 .عام الموازنة العامة

ال یجوز فتح حساب أمانات من المخصصات المرصودة في هذا القانون إال بموافقة  - ذ
 .وزیر المالیة

ز مسؤولیة ال یجوز صرف راتب أي موظف جدید على حساب مخصصات أي مرك - ر
إال بعد صدور قرار تعیینه من دیوان الموظفین العام وتخصیص االعتماد المالي له 

ً على تنسیب من الوزیر المختص  .من قبل وزیر المالیة بناء
  

  )10(المادة 
یتم اإلنفاق من مخصصات االحتیاطات المالیة المرصودة في فصل وزارة المالیة بقرار 

لوزیر المختص إذا كانت النفقة ناتجة عن ظروف طارئة من وزیر المالیة بتنسیب من ا
  .لم تؤخذ بعین االعتبار حین إعداد هذا القانون

  
  
  

  )11(المادة 
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یتم اإلنفاق من مخصصات النفقات التطویریة المرصودة في فصل وزارة المالیة بقرار 
  .من وزیر المالیة

  

  )12(المادة 
صودة في فصل وزارة المالیة بقرار من یتم اإلنفاق من مخصصات النفقات العامة المر 

  .وزیر المالیة
  

  )13(المادة 
یتم اإلنفاق من مخصصات صندوق الرعایة االجتماعیة المرصودة في فصل وزارة 
ً على تنسیب من وزیر العمل واعتماد من وزیر  العمل بقرار من مجلس الوزراء بناء

  .المالیة
  

  )14(المادة 
النفقات الجاریة إلى مواد النفقات الرأسمالیة في یجوز نقل المخصصات من مواد  -أ

ً على تنسیب مدیر عام الموازنة وال یجوز  الفصل ذاته بقرار من وزیر المالیة وبناء
 .النقل بالعكس

ال یجوز نقل المخصصات من الرواتب واألجور والعالوات الواردة في المجموعة  - ب
 )401(العكس باستثناء المادة في النفقات الجاریة ألي مجموعة أخرى أو ب )100(

من النفقات التحویلیة كما ال یجوز نقل أي مخصصات من والى الرواتب واألجور 
 .الواردة في النفقات الرأسمالیة من المواد األخرى في هذه النفقات

) 203(,)202(,) 201(ال یجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد  - ت
 )401(ومن مخصصات المادة  )200(مجموعة الواردة في ال )205(, )204(,

في فصول النفقات الجاریة  )400(الواردة في المجموعة  -الجتماعي االضمان 
 .ویجوز النقل فیما بینها والیها
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من هذه المادة یجوز نقل المخصصات من ) ت,ب,أ(مع مراعاة أحكام الفقرات  - ث
ً على تنسیب مدیر مادة إلى مادة أخرى في الفصل ذاته بموافقة وزیر الم الیة بناء

 .عام الموازنة

یتم نقل المخصصات المرصودة في موازنة أي مركز مسؤولیة ألي موظف یتم  -ج
ً على طلب الجهة المنقول إلیها وموافقة ذلك المركز بشكل مباشر من قبل , نقله بناء

  .اإلدارة العامة للموازنة العامة إلى الجهة المنقول إلیها
 

  )15(المادة 
  .یجوز نقل المخصصات من فصل إلى فصل آخر إال بقانون ال
  

  )16(المادة 
من هذا القانون یجوز نقل المخصصات  )15+14(على الرغم مما ورد في المادتین 

االحتیاطات  –النفقات العامة (من برنامج إلى برنامج آخر من فصل وزارة المالیة 
ً على موافقة وزیر المالیة) المالیة   .بناء

  

  )17( المادة
یتم تحدید تشكیالت الوظائف للوزارات والهیئات والجهات الرسمیة المرصودة 

في أي فصل من فصول النفقات الجاریة في هذا  )100(مخصصاتها في المجموعة 
ً على كشف لكل فصل والذي یحدد عدد الوظائف ومسمیاتها وفئاتها  القانون بناء

ساریة المفعول وال یجوز أن یتجاوز عدد ودرجاتها أو رواتبها وفق أحكام التشریعات ال
  .موظفي كل مركز مسؤولیة عدد الوظائف المحددة بموجب الكشف المرفق بهذا القانون

  

  )18(المادة 
إیقاف صرف البدالت المترتبة على العمل بنظام الساعات اإلضافیة ویتم العمل على 

 :استبداله بما یلي

 .نظام الوردیات -أ
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 )7(مل بنظام الوردیات یتم منح الموظف یوم إجازة مقابل كل في حاالت تعذر الع - ب
 .وذلك باإلضافة إلى اإلجازات الرسمیة, ساعات عمل إضافي

  .ویستثنى من ذلك ما صدر بقرار من الوزیر المختص وموافقة وزیر المالیة -ج
 

  )19(المادة 
ملحقة بهذا تعتبر جداول اإلیرادات والنفقات وجدول الوظائف لكل مركز مسؤولیة ال

ً ال یتجزأ منه   .القانون جزء
  

  )20(المادة 
تتولى اإلدارة العامة للموازنة بوزارة المالیة مراقبة ومتابعة تنفیذ المخصصات في هذا 

  .القانون دون اإلخالل بالصالحیات المنوطة بالجهات الرسمیة األخرى
  

  )21(المادة 
  .لقانونمجلس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفیذ أحكام هذا ا

  

  )22(المادة 
یقتصر تطبیق األحكام الواردة في هذا القانون على الموازنة العامة للسنة المالیة 

   .م2010
   
  

  .میالدیة 31/01/2010:صدر بتاریخ
  .هجریة 1431/ صفر/16:الموافق   
  

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة                                             
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  المجلس التشریعي الفلسطیني       
   2010تعديالت بشأن قانون املوازنة العامة لسنة            
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  )4/1ع.غ/ 1231(قرار رقم 
  

المجـلـس التشـــریعي الفلســـطیني فـــي جلســـته الخاصـــة الثانیـــة المنعقـــدة فـــي مـــدینتي رام اهللا 
  .م31/12/2009وغزة یوم الخمیس الموافق 

  

  :أخذًا بعین االعتبار
  .م المقدم من الحكومة2010خطاب الموازنة العامة للسنة المالیة  -
ئون المالیـــة لمشـــروع قـــانون الموازنـــة العامـــة للســـنة المالیـــة تقریـــر لجنـــة الموازنـــة والشـــ -

  .م2010
  .أحكام النظام الداخلي -
  .نقاش وتوصیات األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
  : ررــیق

  

قبـــول تقریـــر لجنـــة الموازنـــة والشـــئون المالیـــة لمشـــروع قـــانون الموازنـــة العامـــة للســـنة  :أوالً 
  .مع التعدیالت حسب األصولم باألغلبیة المطلقة 2010المالیة 

  

إقرار توصیات تقریر لجنة الموازنة والشـئون المالیـة لمشـروع قـانون الموازنـة العامـة  :ثانیاً 
  -:م باألغلبیة المطلقة مع التعدیالت حسب األصول لتكون كالتالي2010للسنة المالیة 

  

  .على الصعید المالي واإلغاثي 
  : من خالل العمل على زیادة اإلیرادات المحلیة -1

 .االلتزام بتطبیق قانون ضریبة الدخل والتشریعات الضریبیة األخرى -أ 
 .یرادیة في وزارتي الصحة والنقل والمواصالتإلاالهتمام باإلدارات ا - ب 

  .ضرورة قیام الحكومة بتزوید المجلس التشریعي بمصادر تمویل الموازنة -2
لبــدء بصــرفها خــالل عــام تلتــزم الحكومــة بتــأمین مســتحقات المــوظفین ووضــع خطــة ل -3

وتـــــوفیر الضـــــمانات الكافیـــــة بخصـــــوص أمـــــوال التـــــأمین والمعاشـــــات لضـــــمان , م2010
 .صرفها في موعدها
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جبـــار شـــركات الفلســـطیني لتعویضـــات صـــندوق التفعیـــل  -4 ٕ مصـــابي حـــوادث الطـــرق وا
ــــاً  ــــى دفــــع مســــاهماتها المحــــددة قانون ــــة عل ــــأمین العامل ــــدء بالصــــرف , الت ــــتم الب ــــى أن ی عل

من حوادث الطرق خالل مدة أقصاها ثالثة أشـهر مـن تـاریخ البـدء بتحصـیل  للمتضررین
 .مساهمة شركات التأمین

ضــرورة ربــط مــنح تــراخیص المركبــات بتقــدیم وثیقــة تــأمین ســاریة المفعــول علــى أن  -5
  .وفقًا ألحكام قانون التأمین وقانون المرور, تتساوى مدة التأمین ومدة الترخیص

انون تنظـــیم الزكـــاة الـــذي أقـــره المجلـــس التشـــریعي فـــي العـــام اإلســـراع فـــي تطبیـــق قـــ -6
  .م2008

إجــراء مقاصــة بــین الحكومــة وشــركة كهربــاء غــزة بمــا یكفــل تســدید فــاتورة مســتحقات  -7
  .الكهرباء للعائالت معدومة الدخل واألكثر فقراً 

تشـــكیل لجنـــة وزاریـــة لوضـــع رؤیـــة وآلیـــة واضـــحة لضـــبط كافـــة المســـاعدات والهبـــات  -8
 .وأن تتولى وزارة المالیة ذلك, ح العینیةوالمن

صـرف أي نفقـة إضـافیة لـم یرصـد لهـا مخصصـات فـي  مبعـدالحكومـة ضرورة التزام  -9
قـــانون الموازنـــة اًألصـــلي إال بعـــد موافقـــة المجلـــس التشـــریعي مـــن خـــالل ملحـــق الموازنـــة 

  .تعزیزًا لمبدأ الشفافیة وتحسین آلیة الرقابة على المال العام
  

  .اإلدارة العامة والتنمیةعلى صعید 
فـــاتورة الرواتـــب  ف القائمـــة وذلـــك بهـــدف تخفـــیض إعـــادة النظـــر فـــي سیاســـة التوظیـــ -1

  : واألجور من خالل الخطوات التالیة
  .2009,  2008شواغر عامي  تجمید -أ 
مـن خـالل نظـام العقـود ولمـدة ال تزیـد , ي الوظائف الخدمیـةأن تكون التعیینات ف - ب 

  .شهراً  أحد عشرعن 
  .إلى حین رسم سیاسة توظیف واضحة 2010إحداثات عام  تجمید -ج 
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تشـــكیل لجنـــة خاصـــة تضـــم فـــي عضـــویتها ممـــثًال عـــن لجنـــة الموازنـــة والشـــؤون  - د 
المالیــــة فــــي المجلــــس التشــــریعي وممــــثًال عــــن وزارة المالیــــة وممــــثًال عــــن دیــــوان 

 .وتقوم هذه اللجنة على ضبط كافة التعیینات والترقیات, الموظفین العام
داد نظام جدول تشكیالت الوظـائف وفقـًا للهیاكـل التنظیمیـة ومسـمیات ضرورة إع - ه 

الوظـــائف للـــوزارات والمؤسســـات العامـــة وان یـــتم تحدیـــد الشـــواغر الوظیفیـــة فـــي 
  .الموازنة على أساسها وااللتزام في التوظیف بما یقر في الموازنة

تـتم المسـاواة بـین إعادة النظر في قانوني الخدمة المدنیة والخدمة العسكریة على أن  -2
  .الموظفین المدنیین والعسكریین

وعـدم االكتفـاء باالهتمـام بالجانـب , نؤكد على االهتمـام بالجانـب التنمـوي االقتصـادي -3
  .اإلغاثي

وذلــك خــالل مــدة ال تتجــاوز ثالثــة أشــهر مــن , تعیــین رئــیس لهیئــة ســوق رأس المــال -4
  .قانونوتفعیل الهیئة وفقًا لل, م2010بدء السنة المالیة 

لضــمان رقابــة فاعلــة , تعیــین نائــب محــافظ لســلطة النقــد الفلســطینیة فــي قطــاع غــزة -5
  .على المصارف وشركات األموال العاملة في فلسطین

الطاقة والمیاه والمحروقات واالهتمام بمحطات  مطالبة الحكومة بترشید استهالك -6
  .معالجة میاه الصرف الصحي لمنع تلوث میاه الشرب والري

راعــــى فــــي رقابــــة المالیــــة واإلداریــــة علــــى أن یتعیــــین رئــــیس ونائــــب رئــــیس لــــدیوان ال -7
مور المالیــــة واإلداریــــة وفقــــًا ألالمرشــــحین  شــــروط االختصــــاص والكفــــاءة فیمــــا یتعلــــق بــــا

  . ألحكام القانون
ضــرورة تعمــیم تطبیــق مبــدأ أتمتــة جمیــع األعمــال فــي جمیــع الجهــات العامــة وربطهــا  -8

  .یة بهدف الوصول إلى ما یعرف بالحكومة اإللكترونیةبشبكة حاسوب مركز 
  :القیام بالخطوات التالیة من أجل التطویر اإلداري -9
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فـي وزارة  اإلدارة العامـة للرواتـبدمج كل من دیـوان المـوظفین ووزارة التخطـیط و  -أ 
  ."خطیط والتنمیة البشریة واإلداریةوزارة الت" واحدة تحت مسمى

مي الحكـومي ووزارة الثقافـة ووزارة السـیاحة واآلثـار دمج كل من المكتب اإلعال  - ب 
 ".المكتب الحكومي لإلعالم والثقافة و السیاحة"في إطار واحد تحت مسمى 

دمــج كـــل مـــن وزارة شـــئون المــرأة ووزارة العمـــل ووزارة الشـــئون االجتماعیـــة فـــي   -ج 
علـــى أن , "وزارة المـــرأة والعمــل والشـــئون االجتماعیـــة"وزارة واحــدة تحـــت مســـمى 

 .تتحول الوزارات الثالثة إلى إدارات ضمن إطار الوزارة الجدیدة

الموجـــودة فـــي ســـلطة األراضـــي ودائـــرة " الطـــابو"دمـــج دائـــرة تســـجیل األراضـــي  - د 
علـــى أن یـــتم , مســـجل الشـــركات الموجـــودة فـــي وزارة االقتصـــاد إلـــى وزارة العـــدل

 .دمج باقي إدارات سلطة األراضي إلى وزارة األشغال العامة واإلسكان
وزارة القــــــدس واألوقــــــاف "إلــــــى  "وزارة األوقــــــاف والشــــــؤون الدینیــــــة" مســــــمى تعــــــدیل -10

وهــذا یتطلــب تخصــیص , الصــراعوذلــك الن القــدس قضــیة مركزیــة فــي  "والشــؤون الدینیــة
  .ملیون دوالر لدعم القدس وصمود أبنائها 30موازنة مقدارها 

و مخصـــص لهـــا فـــي زیـــادة مخصصـــات وزارة الزراعـــة بقیمـــة ملیـــون دوالر عمـــا هـــ -11
  .المشروع المقدم

ملیــون دوالر مــن موازنــة وزارة  2تحســین الخدمــة الصــحیة وذلــك بتخصــیص مبلــغ  -12
  .من أجل شراء خدمات طبیة من القطاع الطبي الخاص, الصحة

إصــدار نظــام خــاص مــن قبــل الحكومــة بتنظــیم عمــل األطبــاء العــاملین لــدى وزارة  -13
ـــــة بحیـــــث یســـــمح لهـــــم العمـــــل فـــــي , الصـــــحة عیـــــادات خاصـــــة ضـــــمن المجمعـــــات الطبی
, وتقاسم الـدخل بـین االختصاصـي ووزارة الصـحة, وتحت إشراف وزارة الصحة, الحكومیة

  .والتأكید على إغالق عیاداتهم الخاصة
لــزام كافــة األطبــاء  -14 ٕ إقــرار مشــروع قــانون المســؤولیة الطبیــة بأقصــى ســرعة ممكنــة وا

ول علـى تـرخیص مزاولـة المهنـة بتقـدیم وثیقـة وربـط الحصـ, بالتـأمین لـدى شـركات التـأمین
  .تأمین ضد أخطاء المهنة

  -:التزام الحكومة بتحسین العملیة التعلیمیة بالقیام بما یلي -15
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 . مدرسة 75تخصیص مبلغ لبناء  -أ 

 .تخصیص مبلغ لتدریب الكادر البشري العامل في وزارة التربیة والتعلیم - ب 

صـــالحه تخصــیص مبلـــغ للجـــان مختصـــة إلعــادة النظـــر ب -ج  ٕ المنهـــاج الفلســـطیني وا
 .وفقًا للمصلحة الفلسطینیة

تشكیل لجنـة وزاریـة إلعـداد خطـة تطویریـة بشـأن البـرامج المطبقـة فـي الجامعـات  - د 
, الفلســـطینیة لضـــمان موائمـــة هـــذه البـــرامج واحتیاجـــات ســـوق العمـــل الفلســـطینیة

حتـــى ال نكـــون أمـــام طـــابور مـــن الخـــریجین العـــاطلین عـــن العمـــل بســـبب غیـــاب 
علـــى أن تقـــدم هـــذه اللجنـــة خطتهـــا , ؤیـــا التطویریـــة فـــي مجـــال التعلـــیم العـــاليالر 

 .خالل ثالثة أشهر

 .إنصاف المعلمین وذلك بزیادة رواتبهم - ه 
اإلســـراع فـــي إقـــرار مشـــروعي قـــانون األراضـــي وقـــانون تنظـــیم اســـتغالل األراضـــي  -16

  .الحكومیة
ة إعمـار قطـاع غـزة ضـرورة قیـام الحكومـة بتقـدیم تقریـر مفصـل حـول نشـاطات لجنـ -17

مـــن قــــانون الموازنــــة العامــــة ) 4(ونؤكـــد علــــى مــــا جـــاء فــــي المــــادة , المشـــكلة مــــن قبلهــــا
دون المســاس بــالحقوق وبعــد ( "  -:والــذي نــص علــى  2009االســتثنائیة للســنة المالیــة 

عـادة إعمـار قطـاع غـزة المقدمـة مـن مجلـس  ٕ إقرار المجلس التشریعي لخطتي التعویض وا
  -:ليالوزراء یتم ما ی

لتعــــویض متضــــرري حــــرب الفرقــــان علــــى ) ملیــــار دوالر 1.7(تخصــــیص مبلــــغ  - د 
 .قطاع غزة

إلعادة اإلعمار لما تم من أضـرار خـالل حـرب الفرقـان ) ملیار دوالر(تخصیص  - ه 
 .على غزة

ـــــالغ المـــــذكورة فـــــي الفقـــــرتین   -و  مـــــن هـــــذه المـــــادة وفقـــــًا ) ب,أ(یكـــــون صـــــرف المب
  ").ینیةلإلمكانیات المالیة للسلطة الوطنیة الفلسط

  
  .على صعید العدالة والقضاء 
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لمادـةـ  -1 فـي قـانـونـ الـمواـزـنـة الـعامـة اـالـستثنائـیة )  6( تـؤكـد اـلـلجنة على مـا جـاءـ فـي اـ
حكومة ( بشأن الجهات والمؤسسات  م2009للسلطة الوطنیة الفلسطینیة للسنة المالیة 

كما ,  لقروضالتي تسطو على أموال المانحین وأموال المقاصة وا)  رام اهللا غیر الشرعیة
  .اتوالمؤسسات تطالب الحكومة بسرعة المالحقة القضائیة لتلك الجه

العمــل علــى تجهیــز المحــاكم وتزویــدها بأحــدث التقنیــات وتــوفیر مبــان مناســبة خــالل  -2
  .مدة أقصاها ثالثة أشهر

تطبیـــق ســلم الرواتـــب االلتــزام بتطبیــق قـــانون الســلطة القضـــائیة خاصــة فیمـــا یتعلــق ب -3
  .قانونالمرفق بال

لتتـولى المهـام التــي , إقـرار مشـروع قـانون الهیئـة الفلسـطینیة لمالحقــة مجرمـي الحـرب -4
قــرار , "توثیــق"تقــوم بهــا لجنــة  ٕ قــرار , 2010إحداثیــة بشــكل مبــدئي ضــمن موازنــة  15وا ٕ وا

  .الموازنة المقدمة من وزارة العدل لهذه الهیئة
بالمعهــد العــالي للتــدریب القضــائي إقــرار الموازنــة المقدمــة مــن وزارة العــدل والخاصــة  -5

  .م2010إحداثات جدیدة ضمن الموازنة العامة للسنة المالیة  10واعتماد 
معاملة القضاة العسـكریین والشـرعیین مالیـًا أسـوةً بنظـرائهم فـي القضـاء النظـامي إلـى  -6

  .أن یتم تعدیل سلم الرواتب وفقًا للسیاسة المالیة للدولة
م باألغلبیــة المطلقــة مــع 2010ون الموازنــة العامــة للســنة المالیــة إقــرار مشــروع قــان :اً لثــثا

  .التعدیالت حسب األصول
م  حســب األصــول وفــور 2010مشــروع قــانون الموازنــة العامــة للســنة المالیــة  نشــر :اً رابعــ

   .إصداره
  احمد بحر  . محمود الرمحي                                         د. د  

  النائب األول                                             أمین سر         
  لرئیس المجلس التشریعي                        المجلس التشریعي             
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*

                                                        
  عون من الوقائع الفلسطینیةنشر في العدد السادس والسب *
 

  المجلس التشریعي الفلسطیني                     
   *تنظيم اهليئات الرياضيةقانون                            
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  م2010لسنة ) 2( انون تنظیم الهیئات الریاضیة رقمق

  
  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة

  منه،) 41،36(األساسي وتعدیالته، السیما المواد بعد االطالع علي القانون 
بإنشاء مجلس أعلـى لرعایـة الشـباب والتربیـة  م1965لسنة  )13(وعلى القانون رقم 

  الریاضیة بقطاع غزة،
  م بشأن الهیئات المحلیة الفلسطینیة، 1997لسنة  )1(وعلى القانون رقم 
المعمـول بـه فـي الضـفة ) قانون رعایة الشباب(م 1987لسنة  )8(وعلى القانون رقم 

  الغربیة،
  م،1954لسنة  )335(وعلى قانون األندیة رقم 

وعلى قرار المجلس األعلى لرعایة الشـباب بتشـكیل الهیئـة العامـة الفلسـطینیة للكشـافة 
  م،1964والمرشدات بقطاع غزة لسنة 

  منه،) 71(وعلى النظام الداخلي للمجلس التشریعي، السیما المادة 
ً على ما   ،م12/1/2010أقره المجلس التشریعي بجلسته المنعقدة بتاریخ  وبناء

مـــن القـــانون األساســـي لســـنة ) 41(وبعـــد أن أصـــبح القـــانون مصـــدرًا بقـــوة المـــادة  
  وتعدیالته، 2003

  :صدر القانون التالي
  الفصل األول

 واألحكام العامة اتالتعریف

  )1(المادة 
المعـاني المخصصـة أدنـاه عبـارات التالیـة في تطبیق أحكام هذا القانون یكون للكلمات وال 

   .ما لم تدل القرینة على خالف ذلك



 م2010                    القوانین الفلسطینیة              المجلس التشریعي الفلسطیني 

156 
 

  .الریاضةالشباب و وزارة  :الوزارة
  .الریاضةالشباب و وزیر  :الوزیر

ُ  ذواتالـتتمثـل فــي  :الهیئـات الریاضــیة اعتبــاریین  أوطبیعیـین  أشــخاصؤســس مـن التـي ت
مــن خـــدمات ثقافیـــة  اتصـــل بهـــلمــدة غیـــر معینــة بهـــدف تـــوفیر الخــدمات الریاضـــیة ومــا ی

  .لألعضاءواجتماعیة وصحیة وترویحیة وذلك دون الحصول على كسب مادي 
  . الفلسطینیة األولمبیة  اللجنة :اللجنة
  .تحاد الریاضياال: االتحاد
  .المتخصصوالنادي الریاضي  الریاضي النادي :النادي

  .ریاضیةالنظام األساسي لكل هیئة  :النظام األساسي
ُ تتبــــع وزارة الشـــباب والریاضــــة دائـــرة  :المختصــــةالـــدائرة   عنـــى بشــــؤون تســـجیل الهیئــــاتت
  .الریاضیة

ُشــرف علــى  :)اللجنــة البارالمبیــة(اتحــاد عــام المعــوقین الریاضــي  اإلتحــاد الریاضــي الــذي ی
  .المعاقین ةریاض

اتحــــادات ریاضــــیة تُشــــرف علــــى األنشــــطة الریاضــــیة  :االتحــــادات الریاضــــیة القطاعیــــة
جامعـــات والكلیـــات والمعاهـــد العلیـــا واألنشـــطة الریاضـــیة للـــوزارات والمصـــالح المدرســـیة لل

نشـــأة  ُ والهیئـــات والمؤسســـات العامـــة والشـــركات والبنـــوك واالتحـــادات الریاضـــیة النوعیـــة الم
  .بمقتضى أحكام قوانین خاصة

  

  أهدافها واختصاصاتهاو  أنواع الهیئات الریاضیة
  )2(المادة 

نشـر وممارسـة  هـدفهاویكـون  الـربحال تسـتهدف  ،ت نفع عـامهیئة ذا الریاضیة هيالهیئة 
أغراضـها المحـددة فـي نظامهـا األساسـي،  ضـمن األنشطة الریاضـیة المختلفـة التـي تـدخل

  .لسیاسة العامة للدولة والتخطیط الذي تضعه الوزارةل وفقاً 
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  )3(المادة 
  ُ ٍ  فلسطینباشر النشاط الریاضي في ی   :من الهیئات اآلتیة كل
  .الفلسطینیةلجنة االولمبیة ال -1
  .الریاضیة لعاباتحادات األ -2
  .الریاضیة النوعیة واألندیة األندیة الریاضیة -3
  .االتحادات الریاضیة القطاعیة  -4

ویكون لكل من هذه الهیئات استقاللها فـي ممارسـة نشـاطها واختصاصـاتها المحـددة بهـذا 
  .وفي نظامها األساسي القانون

  

  الریاضیة وتسجیلهاتأسیس الهیئات 
  )4(المادة 

 ُ   :ما یأتي ریاضیةالهیئة ال وتسجیلشترط لتأسیس ی
 وخمســة وعشــرین شــخص باألندیــة الریاضــیة خمســینأال یقــل عــدد المؤسســین عــن  - 1

 اللعبـة تحـادبا مسـجلة ریاضیةالمتخصصة، وأربع هیئات الریاضیة ألندیة با شخصا
  .النوعيالریاضي القطاعي و  ادالتحبا مسجلة ریاضیةالریاضي، وثالث هیئات 

یكــون لهــا مقــر ثابــت ودائــم لــإلدارة ومرافــق صــالحة لمباشــرة األنشــطة الریاضــیة  أن - 2
نظــام مــن مجلــس التــي تنفــذها وذلــك طبقــًا للشــروط والمواصــفات التــي یصــدر بهــا 

  .الوزراء
  .من الوزارة مصادقًا علیهیكون النظام األساسي لها  أن -  3
  

  )5(المادة 
ـــدائرة  الریاضـــیة مؤسســـي الهیئـــة علـــى -1 تقـــدیم طلـــب خطـــي مســـتوفٍ للشـــروط إلـــى ال

وموقــــع مــــن ثالثــــة علــــى األقــــل مــــن المؤسســــین المفوضــــین  الــــوزارةالمختصــــة فــــي 
، ومرفـق بــثالث نســخ مــن النظــام األساســي الریاضــیة بالتسـجیل والتوقیــع عــن الهیئــة

  . موقعة من أعضاء اللجنة التأسیسیة
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شأن قبول تسجیل الهیئـة الریاضـیة أو رفضـه خـالل مـدة ال تزیـد یصدر الوزیر قراره ب -2
 .عن شهرین من تاریخ استیفاء شروط التسجیل

مســـجلة بحكـــم  الریاضـــیة انقضـــت مـــدة الشـــهرین دون اتخـــاذ قـــرار تعتبـــر الهیئـــةإذا   -3
فــي حالــة صــدور قــرار مــن الــوزیر بــرفض التســجیل یجــب أن یكــون القــرار ، و القــانون

مي الطلـب الطعـن فیـه أمـام المحكمـة المختصـة خـالل مـدة أقصـاها مسببًا ویحق لمقـد
  . ثالثون یومًا من تاریخ تبلیغهم قرار الرفض خطیاً 

  

  )6(المادة 
الخاضعة ألحكام هـذا القـانون البیانـات  الریاضیة ةللهیئ األساسيم اتضمن النظی أنیجب 
    :اآلتیة

    .لرئیسيا ومقرها الریاضیة وعنوانها وغایاتهااسم الهیئة  - 1
جراءات قبولها أو رفضـها أو إسـقاطها وحقـوق األعضـاء  - 2 ٕ شروط العضویة وأنواعها وا

  .وواجباتهم
جــــراءات دعوتهــــا وشــــروط  - 3 ٕ تنظــــیم الجمعیــــات العمومیــــة وتكوینهــــا واختصاصــــاتها وا

  .صحة انعقادها وصحة قراراتها
ء عضــویتهم تشــكیل مجلــس اإلدارة وشــروط عضــویته وعــدد األعضــاء وكیفیــة انتهــا - 4

جراءات دعوته وصحة اجتماعاته وقراراته ٕ   .واختصاصات ومدة المجلس وا
  .المالیةمراقبة وطرق الوكیفیة التصرف فیها  الریاضیةالهیئة  موارد - 5
جراءات إنشاء فروع الهیئة  - 6 ٕ   .بها اواختصاصاتها وعالقته الریاضیةقواعد وا
وكیفیـــــة  رهـــــا أو حلهـــــا وتصـــــفیتهافـــــي غی ریاضـــــیةالهیئـــــة ال أو اتحـــــاد طریقـــــة دمـــــج - 7

  .التصرف في أموالها
  

  )7(المادة 
وتحـتفظ الـدائرة لغایـات تنفیـذ  الریاضـیة تنشـئ الـوزارة دائـرة تعنـى بشـؤون تسـجیل الهیئـات 

  :هذا القانون بما یلي
  . سجل تقید فیه طلبات التسجیل بأرقام متسلسلة تبعًا لتاریخ تقدیمها -1
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التـي تـم تسـجیلها مـدون فیـه أسـماء ومراكــز  ةالریاضـی سـجل عـام لجمیـع الهیئـات -2
ــــذوي الشــــأن  ــــة معلومــــات أخــــرى تراهــــا الــــدائرة ضــــروریة ل نشــــاطها وأهــــدافها وأی

 .لالطالع علیها

التـــي رفـــض تســـجیلها مبینــــًا  الریاضـــیة ســـجل آخـــر یســـجل فیـــه أســـماء الهیئـــات -3
              .أهدافها وأسباب رفضها وأیة معلومات إضافیة ترى الدائرة ضرورة لتسجیلها

        

  )8(المادة 
بصــفة جمعیــة عمومیــة تأسیســیة ویبــرم فیهــا بیــنهم عقــد  ریاضــیةیجتمــع مؤسســو الهیئــة ال

ومقرهـا واسـم كـل مــن  وهـدفهاتأسـیس للهیئـة یتضـمن االسـم المقتـرح لهـا، ومجــال نشـاطها 
  .المؤسسین ولقبه وسنه وجنسیته ومهنته ومحل إقامته

  

  )9(المادة 
من بینهم مجلس اإلدارة األول ویفوض هذا المجلس أحد أعضائه ینتخب المؤسسون  

وعلى المندوب أن یتقدم للجهة المختصة  التسجیلمندوبًا عنه لیتولى القیام بإجراءات 
  :الهیئة مرفقًا به ثالث نسخ من األوراق اآلتیة تسجیلبالوزارة بطلب 

ارة األول بیــان بأســماء األعضــاء المؤسســین وآخــر بأســماء أعضــاء مجلــس اإلد -1
  .ویشتمل كل بیان على اسم العضو ولقبه وجنسیته ومهنته ومحل إقامته

عقــــد التأســـــیس ، ومحضـــــر اجتمـــــاع الجمعیــــة العمومیـــــة التأسیســـــیة، ومحضـــــر  -2
االجتمـــاع األول لمجلـــس اإلدارة، وقـــرار المجلـــس بتفـــویض المنـــدوب فـــي تقـــدیم 

  .التسجیلأوراق 
  .انیتها التقدیریةبیان بمقر الهیئة، ومرافقها ومنشآتها ومیز  -3
    .من الوزارة المصادق علیه ریاضیةالنظام األساسي للهیئة ال -4

ویجب توقیع جمیع هذه األوراق من رئیس مجلـس اإلدارة وأمـین السـر والمنـدوب 
 .المفوض بتقدیمها

  
  )10(المادة 
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ومرفقاتــه، ویتعــین  تســجیل الهیئــة الریاضــیةبــالوزارة بفحــص طلــب  الــدائرة المختصــةتقــوم 
تســـجیل الهیئـــة فـــي ســـجل الهیئـــات ونشـــر قـــرار  هااتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة لقیـــد ایهـــعل

  .والنظام األساسي لها في الجریدة الرسمیة الریاضیة
  

  )11(المادة 
 )اللجنــة البارالمبیــة(اتحــاد عــام المعــوقین الریاضــي باســتثناء اللجنــة األولمبیــة الفلســطینیة و 

أعــاله علــى كافــة الهیئــات الریاضــیة المحــددة تســري أحكــام التأســیس والتســجیل المــذكورة 
  .من هذا القانون) 3(في المادة 

  

  )12(المادة 
  :تتمتع الهیئات الریاضیة باالمتیازات اآلتیة 
   .نزع الملكیة للمنفعة العامةلقوانین جواز نزع الملكیة لصالحها وفقًا  -1
    .بالتقادم عدم جواز التعدي على أموالها أو اكتساب أي حق عیني علیها - 2
  .تعفى من رسوم تسجیل عقود الملكیة الریاضیة  -3
تعفـــى مـــن أي ضـــرائب أو رســـوم مســـتحقة للدولـــة عـــن أي نشـــاط ریاضـــي تقـــوم بـــه   -4

  .وذلك بعد موافقة وزارة المالیة
ُ عنــد الحاجــة  – 5 ٪ مــن 75 ال تزیــد عــن صــرف إعانــة حكومیــة للهیئــة الریاضــیة بنســبةت

میــاه، وفقـًا للضـوابط التـي یــتم االتفـاق علیهـا بـین الــوزارة ووزارة قیمـة اسـتهالك الكهربـاء وال
   .المالیة

  

  )13(المادة 
جــراء ســائر التصــرفات  ٕ بالتنســیق بشــأنها  القانونیــة یجــوز للهیئــة الریاضــیة تملــك العقــار وا

  .الوزارة مع
  
  

  الریاضیة اإلشراف والرقابة على الهیئات
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 )14(المادة 

 اإلداریـــــةورقابـــــة الــــوزارة مــــن كافـــــة الوجــــوه  إلشــــراف تخضــــع جمیــــع الهیئـــــات الریاضــــیة
  .یتولى الرقابة مفتشون مختصون یعینهم لهذا الغرض الوزیر، و والتنظیمیة

  

  )15(المادة 
 ُ وتاریخه، ودائرة  تسجیلهاثبت اسمها وشعارها ورقم یجب على الهیئة الریاضیة أن ت

تتخذ اسمًا أو  لها أن نشاطها على جمیع محرراتها ومطبوعاتها وسجالتها وال یجوز
  .أخرى ریاضیةشعارًا یثیر اللبس بینها وبین أي هیئة 

  
  )16(المادة 

  .التنسیق مع الوزارةإال بعد  فلسطینال یجوز االشتراك في أي هیئة مقرها خارج  .أ
 ال یجــوز للهیئــة الریاضــیة أن تشــترك فــي أیــة مباریــات أو مــؤتمرات أو اجتماعــات أو. ب

التـي یعتمـدها الـوزیر فـي  لالئحـةوطبقـًا التنسـیق مـع الـوزارة إال بعـد  معسكرات في الخارج
جراءات السفر خارج  ٕ     .فلسطینشأن قواعد وا

ال یجوز للهیئـة الریاضـیة اتخـاذ أي إجـراء لعقـد اتفـاق مـع أفـراد أو هیئـات أجنبیـة فـي . ج
  .ي هذا الشأنوفقًا للقواعد التي تصدرها فالتنسیق مع الوزارة الداخل أو الخارج إال بعد 

تقـــوم  الهیئـــات الریاضـــیة المنتســـبة لهیئـــات دولیـــة أو إقلیمیـــة قبـــل صـــدور هـــذا القـــانون .د
  .بتسویة أوضاعها وفقا للقانون خالل سنة من تاریخ العمل بهذا القانون

  

 للهیئة الریاضیة الجمعیة العمومیة

  )17(المادة 
لعــــاملین المســــتوفین جمعیــــة عمومیـــة تتكــــون مــــن األعضــــاء ا ریاضــــیةیكـــون لكــــل هیئــــة 

 للشــــروط التــــي یــــنص علیهــــا نظامهــــا األساســــي، ویجــــوز للــــوزیر أن یســــتثني االتحــــادات
النوعیـــة واللجـــان الریاضـــیة مـــن هـــذا الحكـــم وفقـــًا لطبیعتهـــا، ویكـــون لمجلـــس و  القطاعیـــة

  .إدارتها سلطات واختصاصات الجمعیة العمومیة
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  )18(المادة 
عضــاء الجمعیــة العمومیــة فیمــا یخــتص بتعــدیل تصــدر القــرارات باألغلبیــة المطلقــة أل   

أو بإدخـال تعـدیل الهیئـة فیمـا یخـتص بحـل الهیئة النظام األساسي وبأغلبیة ثلثي أعضاء 
أو عـزل أعضـاء مجلـس اإلدارة أو اتحادهـا أو إدماجهـا الهیئـة فـي نظامهـا یتعلـق بغـرض 

          .ما لم یرد في النظام نص یشترط أغلبیة أكثر من ذلك

  

  )19(ادة الم
للـــوزارة إعـــالن بطــــالن أي قـــرار تصــــدره الجمعیـــة العمومیـــة إذا خــــالف هـــذا القــــانون أو  

ویجــوز لمــن تضــرر مــن قــرار  ،القــرارات المنفــذة لــه أو النظــام األساســي للهیئــة الریاضــیة
صـادر عــن الجمعیــة العمومیــة للهیئــة الریاضــیة تقـدیم طلــب لــدى الــوزارة للنظــر بــه خــالل 

وللهیئـة الریاضـیة ، یومـا 30المـتظلم بالنتیجـة خـالل  غه بـه ویـتم إخطـارعشرة أیام من تبل
الوزیر من القرار المذكور خـالل خمسـة عشـر یومـا مـن تـاریخ إبالغهـا بـه،  إلىتتظلم  أن

خطـــار الهیئـــة بالنتیجـــة كتابـــة خـــالل ســـتین یومـــا مـــن تـــاریخ  ٕ ویجـــب بحـــث هـــذا الـــتظلم وا
  . تقدیمه

  

  الهیئة الریاضیة إدارة
  )20(المادة 

مجلـس إدارة  ریاضـیةفیما لم یرد بشأنه نص خاص في هذا القـانون یكـون لكـل هیئـة  -1
  .عشر عضوا ثالثةمدته أربع سنوات ال یقل عدده عن سبعة وال یزید عن 

وكیفیــــــة تشــــــكیله والشــــــروط  مجلــــــس اإلدارة اختصاصــــــات یحــــــدد النظــــــام األساســــــي -2
یـة رئـیس مجلـس إدارة الهیئـة ألكثـر ، وال یجوز أن تمتـد والالمطلوبة في أعضائه وعددهم

    .من دورتین متتالیتین
حكــام القـــانون والـــنظم والقـــرارات یتــولى مجلـــس إدارة كـــل هیئــة جمیـــع شـــؤونها وفقـــا أل -3

  .التي یصدرها الوزیر في هذا الشأن
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  )21(المادة 
ال یجــوز الجمــع بــین عضــویة مجلــس اإلدارة فــي أكثــر مــن هیئــة مــن الهیئــات الخاضــعة 

هــذا القــانون والتــي تســتهدف تحقیــق نشــاط نــوعي واحــد كمــا ال یجــوز الجمــع بــین  حكــامأل
  .عضویة مجلس إدارة الهیئة والعمل لدیها بأجر

  

  )22(المادة 
ــــس اإلدارة یقــــوم  ــــعبتمجل ــــة  متفــــرغ ین مــــدیری ــــأجر ال یجــــاوز مــــا تقــــرره الجمعی ــــة وب للهیئ

  .مجال الریاضيعمل آخر في ال أيال یجوز للمدیر المتفرغ مزاولة و  العمومیة
  

  )23(المادة 
ینعقـد مجلـس اإلدارة بصـورة عادیـة مـرة كــل شـهر علـى األقـل بـدعوة مـن الــرئیس أو  -1 

  .نائبه
ینعقد مجلس اإلدارة بصـورة اسـتثنائیة كلمـا دعـت الضـرورة لـذلك بـدعوة مـن الـرئیس  -2 

تكـون اجتماعـات المجلـس صـحیحة بحضـور ثلثـي و  أو نائبه أو بطلب مـن ثلـث أعضـائه
  . أعضائه

  . تتخذ قرارات مجلس اإلدارة في جمیع الحاالت باألغلبیة المطلقة -3 
  

  )24(مادة 
عنـــد تعـــذر اجتمـــاع مجلـــس اإلدارة بســـبب االســـتقالة أو الوفـــاة یتـــولى مـــن تبقـــى مـــن  -1

مهمــة المجلــس لمــدة أقصــاها شــهر وتــتم دعــوة ) باعتبــارهم لجنــة مؤقتــة(مجلــس اإلدارة 
  .الختیار مجلس إدارة جدیدنفسها ة الجمعیة العمومیة خالل المد

إذا كانــت االســـتقالة جماعیـــة أو لــم تقـــم اللجنـــة المؤقتـــة بمهامهــا المـــذكورة فـــي الفقـــرة   -2
من هذه المادة یقوم الوزیر بتعیـین لجنـة مؤقتـة مـن بـین أعضـاء الجمعیـة العمومیـة  )1(

النعقـاد خـالل لتقوم بمهام مجلس اإلدارة لمدة أقصاها شـهر ولـدعوة الجمعیـة العمومیـة ل
 . ذات األجل الختیار مجلس إدارة جدید
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  هیئات الریاضیةحل ال
  )25(المادة 

  :یجوز حل الهیئات الریاضیة في الحاالت التالیة     
الهیئــة الریاضــیة وتعیــین مجلــس إدارة  إدارةبحــل مجلــس  بقــرار مســبب مــن الــوزیر  -1

   -:یتینمؤقت من بین أعضائها لمدة سنة وذلك في الحالتین اآلت
غیـر العادیـة خـالل ثالثـة أشــهر أو عـدم تنفیـذ قـرارات الجمعیـة العمومیـة العادیـة  - أ

 .من تاریخ صدورها

 . جسیمةأو أخالقیة إداریة  أوارتكاب مخالفات مالیة  - ب

ار مجلــــس إدارة الهیئــــة الریاضــــیة خطــــبعــــد إ إالال یجــــوز إصــــدار قــــرار الحــــل و   
ثالثــین یومــا مــن تــاریخ اإلخطــار دون بكتــاب بالمخالفــات المنســوبة إلیــه، وانقضــاء 

ـــم تكـــن لدیـــه مبـــررات تقبلهـــا  أن ـــة أســـباب المخالفـــات مـــا ل یقـــوم مجلـــس اإلدارة بإزال
    .الوزارة

ویجب أن یبلـغ القـرار فـور  هیئة الریاضیةصدور قرار من الجمعیة العمومیة بحل ال -2
ُ  أنیجـب ، و صـدوره للـوزارة رسـمیة خـالل نشـر قـرار حـل مجلـس اإلدارة فـي الجریـدة الی

  .شهر من تاریخ صدوره
لمجلس اإلدارة ولكل عضو فیه التظلم من هذا القرار خـالل خمسـة عشـر یومـا مـن  -3

خطارویجب بحث هذا التظلم  تاریخ نشره، ٕ المتظلم بالنتیجـة خـالل سـتین یومـا مـن  وا
دون رد بمثابـــة  إلیـــهتـــاریخ تقـــدیم الـــتظلم، ویعتبـــر فـــوات میعـــاد الســـتین یومـــا المشـــار 

  .یجیز له الطعن به لدى القضاء ض ضمني للتظلمرف
  

  )26(المادة 
العـــاملین القـــائمین بالعمـــل المبـــادرة علـــى علـــى مجلـــس اإلدارة الـــذي صـــدر قـــرار بحلـــه و 

   .بتسلیم المجلس المؤقت جمیع األموال والسجالت والمستندات والموجودات
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  )27(المادة 
ة ویلتزم بإزالـة أسـباب المخالفـات اختصاصات مجلس اإلدار  جمیعیتولى المجلس المؤقت 

حــل المجلــس الســابق ودعــوة الجمعیــة العمومیــة لالنعقــاد قبــل انتهــاء مدتــه  إلــىالتــي أدت 
لیعرض علیها تقریـرا مفصـال عمـا قـام بـه خـالل فتـرة إدارتـه، وكـذلك انتخـاب مجلـس إدارة 

  .جدید في الجلسة ذاتها
  

  )28(المادة 
ُ  - أ دمجهــا  أوالریاضــیة التـي صــدر قـرار بحلهــا  حظـر علــى أعضـاء مجلــس إدارة الهیئـةی

 أوالتصــرف فــي أموالهــا فــور صــدور قــرار الحـــل  أووالعــاملین بهــا مواصــلة نشــاطها 
  .الدمج

ُ   -  ب   .نشر هذا القرار في الجریدة الرسمیةی
  

  )29(المادة 
لمـدة وبـأجر تحـددهما الـوزارة  يدمجهـا یعـین لهـا مصـف أوالهیئة التي صدر قرار بحلهـا   

القـائمین علـى إدارتهـا المبــادرة بتسـلیم المصـفى جمیـع المسـتندات والســجالت ویجـب علـى 
ویمنـــع علـــیهم وعلـــى الجهــــة المـــودع لـــدیها أمـــوال الهیئــــة  -بالهیئـــة عنـــد طلبهــــا  المالیـــة

بــأمر كتــابي مــن  إالحقوقهــا  أوشــأن مــن شــؤون الهیئــة  أيوالمــدینین لهــا التصــرف فــي 
 -الهیئــات األخــرى التــي تراهــا  إلــى حلولــةیئــة المالمصــفي وتقــوم الــوزارة بتوجیــه أمــوال اله

  .وفي حالة الدمج تسلم األموال المتبقیة للهیئة التي أدمجت فیها
  

 إنفاقهاه ـموارد الهیئة الریاضیة وأوج

  )30(المادة 
  :تتكون موارد الهیئة الریاضیة مما یأتي

  .األساسياشتراكات العضویة كما یحددها نظامها  -1
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  .اإلدارة هبات والوصایا التي یقبلها مجلس التبرعات وال -2
  .الریاضة ضمن موازنتها ةما تخصصه الوزارة للهیئ -3
  .إیرادات المباریات الریاضیة واألنشطة والدعایة واإلعالن والحفالت  -4
  .عائدات أموالها ومشروعاتها االستثماریة -5
  

  )31(المادة 
ــــة الریاضــــیة فــــي األول ــــایر وتنتهــــي فــــي الحــــادي  تبــــدأ الســــنة المالیــــة للهیئ مــــن شــــهر ین
تنتهـي السـنة المالیـة األولـى للهیئـة فـي  أنوالثالثین من شهر دیسمبر من كل عام، على 

الحـــادي والثالثـــین مــــن شـــهر دیســــمبر مـــن الســــنة المالیـــة التالیــــة للســـنة التــــي تبـــدأ فیهــــا 
    .نشاطها

  

  )32(المادة 
 لألصـــولطبقـــا  إعـــدادهمایجـــري تكـــون للهیئـــة الریاضـــیة میزانیـــة ســـنویة وحســـاب ختـــامي 

جـــــراءاتقواعـــــد  األساســـــيالمحاســـــبیة المقـــــررة ویبـــــین النظـــــام  ٕ وشـــــروط الصـــــرف مـــــن  وا
    .المیزانیة

  

  )33(المادة 
تسـتغل فـائض  أن، ولهـا أغراضـهافیما یحقـق  أموالهانفق ـت أنعلى الهیئة الریاضیة  -1 

یــؤثر ذلــك فــي  أال لــربح لضــمان مــورد ثابــت لهــا، علــىلمحققــة  أعمــالفــي  األمــوالهــذه 
  .   األساسيقدرتها على ممارسة نشاطها 

حــــد أبـــه لـــدى  أشـــهرتالنقدیـــة باســـمها الـــذي  أموالهـــاتـــودع  أنیجـــب علـــى الهیئـــة  -2 
االحتفـــــاظ بمبــــالغ ســـــائلة  أحكــــامللهیئـــــة  األساســــيویبــــین النظـــــام  المرخصـــــةالمصــــارف 

    . لمواجهة المصروفات الدوریة والعاجلة
والمالیة التـي یتطلبهـا حسـن  اإلداریةتحتفظ بالدفاتر والسجالت  أن الهیئةیجب على  -3

  .، وان تقدمها لمن خول لهم هذا القانون حق االطالع علیها اإلدارة
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  )34(المادة 
مضـــاربات مالیـــة بـــأي حـــال مـــن  أوال یجـــوز للهیئـــات الریاضـــیة الـــدخول فـــي مراهنـــات  

حرمـــة شـــرعًا والمنشـــطات ت التســـمح بإدخـــال المشـــروبا أن، كمـــا ال یجـــوز لهـــا األحـــوال ُ م
    .كان نوعها أیاالقیام بألعاب القمار  أوتناولها في مقرها  أوتقدیمها  أو الریاضیة

     

  )35(المادة 
غیـر ذلـك مـن  أوصـاالت  أومالعـب  أوتقوم بإنشاء مبان  أنال یجوز للهیئة الریاضیة  

  .الوزارة التنسیق معبعد  إال اإلنشاءات
  

  )اللجنة البارالمبیة(ین الریاضي اتحاد عام المعوق

  )36(المادة 
وتكـــون لـــه ) اتحـــاد عـــام المعـــوقین الریاضـــي(ینشـــأ بقـــرار مـــن الـــوزیر اتحـــاد یســـمى ) 1(

  .الشخصیة االعتباریة
اتحـاد عـام من هـذا القـانون علـى تأسـیس ) 39،41(تسري األحكام الواردة في المادة ) 2(

  .المعوقین الریاضي 
لمعـــوقین الریاضــي رعایــة النشـــاط الریاضــي للمعــوقین واإلشـــراف یتــولى اتحــاد عــام ا) 3(

على هیئاتهم الریاضیة علـى مسـتوى الفـرق واألندیـة واالتحـادات المحلیـة، وفقـًا لمـا تحـدده 
  .اللوائح و النظام األساسي التحاد عام المعوقین الریاضي

ن لالتحـاد العـام یجوز للوزیر، بموجب قرار منه، أن یعدل في فئات المعـوقین التـابعی) 4(
  .للمعوقین الریاضي

  
  الثانيالفصل 

  الفلسطینیةاللجنة األولمبیة 
  )37(المادة 



 م2010                    القوانین الفلسطینیة              المجلس التشریعي الفلسطیني 

168 
 

الریاضـــیة  األلعــابهیئـــة ریاضــیة تتكـــون مــن اتحـــادات  هــي الفلســـطینیةاللجنــة األولمبیــة 
وفــــق أحكــــام المیثــــاق االولمبــــي الــــدولي ویكــــون مقرهــــا  المدرجــــة فــــي البرنــــامج االولمبــــي

 .دینة القدس ویكون لها مقران مؤقتان في مدینتي رام اهللا وغزة الرئیسي الدائم م
  

  )38(المادة 

 أو فلســطینقیمــت داخــل أولمبیــة ســواء فــي الــدورات األ فلســطین  ولمبیــةتمثــل اللجنــة األ
ولمبیـة المعتـرف بهـا طبقـا للقواعـد ویـرخص لهـا فـي حمـل واسـتعمال الشـارات األ، خارجها

  : وعلیه فإنه لمبيو المنصوص علیها في المیثاق األ

 أو الفلســطینیةولمبیــة اســم اللجنــة األ حمــلاعتبــاري  أوال یجــوز ألي شــخص طبیعــي  -أ
  .مسمى یثیر اللبس في هذا الشأن أياتخاذ 

 إذناالتجـار بهـا بغیــر  أواألشـیاء  هصـنع هـذ أورمزهـا  أو اسـمهاال یجـوز اسـتعمال  -ب
ألوضــــاع التــــي یقررهــــا مجلــــس ولمبــــي والشــــروط واحكــــام المیثــــاق األأمســــبق منهــــا وفــــق 

  .اإلدارة

  )39(المادة 

الـــذي یعتمـــده الـــوزیر إطـــار عملهـــا  الفلســـطینیةیحـــدد النظـــام األساســـي للجنـــة االولمبیـــة 
وشــروط العضـــویة وحقــوق وواجبـــات الهیئــات األعضـــاء وطریقــة تشـــكیل مجلـــس اإلدارة 

جـــراءات دعــوة المجـه وطریقــة انتخابهــــدد أعضائـــوعــ ٕ نهــاء عضــویتهم وا ٕ لــس وصـــحة م وا
اجتماعاته وقراراته وغیرها من اإلجراءات التي تنظم عمـل اللجنـة وذلـك بمراعـاة القواعـد 

 .المقررة من اللجنة االولمبیة الدولیة

  )40(المادة 



 م2010                    القوانین الفلسطینیة              المجلس التشریعي الفلسطیني 

169 
 

االختصاصات الواردة في نظامها األساسي وعلى  الفلسطینیةتباشر اللجنة االولمبیة  
  :األخص ما یلي

وتنســـیق هـــذا النشـــاط بـــین مختلـــف  فلســـطینولمبـــي فـــي تنظـــیم النشـــاط الریاضـــي األ -1
واالشتراك معها في وضع برامجهـا وخططهـا الریاضـیة فـي حـدود  في فلسطیناالتحادات 

  .الحكومةالسیاسة العامة التي تضعها 

والمحافظـــة علـــى القواعـــد والمبـــادئ االولمبیـــة  فلســـطینرعایـــة الحركـــة االولمبیـــة فـــي  -2
  .لریاضي على كافة المستویات محلیا ودولیاوحمایة الهوایة في المجال ا

وذلــك طبقــا للقواعــد فلســطین تنظــیم الــدورات واللقــاءات االولمبیــة المقــرر إقامتهــا فــي  -3
  .والنظم االولمبیة والدولیة

ـــة اشـــتراكها فـــي الـــدورات  -4 اإلشـــراف علـــى إعـــداد المنتخبـــات والفـــرق التـــي تقـــرر الدول
  .االولمبیة 

فیهـــا طبقـــا للقواعـــد واألنظمـــة المقـــررة فـــي اللجنـــة االولمبیـــة  فلســـطیناختیـــار ممثلـــي  -5
الدولیــة ومــا تقــرره لجــان هــذه الــدورات واقتــراح تمثیــل االتحــادات المشــاركة فــي المــؤتمرات 

  .اإلقلیمیة أوالقاریة  أوالعالمیة  أوواالجتماعات الدولیة 

ة، فــــي وضــــع االشــــتراك مــــع جمیــــع االتحــــادات الریاضــــیة االولمبیــــة وغیــــر االولمبیــــ -6
 أو فلســـطینبرامجهـــا الریاضـــیة بالمقـــابالت مـــع الفـــرق والمنتخبـــات األجنبیـــة ســـواء داخـــل 

  .خارجها

اإلذن باســتعمال اســم ورمــز اللجنــة االولمبیـــة الدولیــة وفقــا للشــروط واألوضــاع التـــي  -7
  .اللجنة تحددها

النظــام نزاعــات ریاضــیة وفقــا لآللیــة التــي یتضــمنها  أومشــاكل  أیــةالعمــل علــى حــل  -8
  .األساسي لحل النزاعات بین الهیئات
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  )41(المادة 
یجـــري  أنأربـــع ســـنوات، علـــى  الفلســـطینیةتكـــون مـــدة مجلـــس إدارة اللجنـــة االولمبیـــة  -1

انتخــاب أعضــاء مجـــالس إدارتهــا فــي أول جمعیـــة عمومیــة تعقــد عقـــب كــل دورة اولمبیـــة 
  .شتركلم ت أو فلسطینلم تقم، اشتركت فیها  أوصیفیة، سواء أقیمت 

الفلســطینیة ألكثــر مـــن للجنــة االولمبیــة ا ال یجــوز أن تمتــد والیــة رئــیس مجلــس إدارة -2
  .دورتین متتالیتین

  

  الثالثالفصل 
 الریاضیة لعاباتحادات األ 

  )42(المادة 
هیئة ریاضیة تتكـون مـن األندیـة الریاضـیة التـي لهـا نشـاط فـي هي اتحاد اللعبة الریاضیة 
واالتحــاد هــو المســؤول فنیـا عــن شــؤون هـذه اللعبــة فــي كافــة ، حـاداللعبـة التــي یرعاهــا االت

  .ورفع مستواها في حدود القواعد التي یقررها االتحاد الدولي المختص فلسطینإنحاء 
  

  )43(المادة 
فــي إطــار  -یباشــر اتحــاد اللعبــة الریاضــیة االختصاصــات الــواردة فــي نظامــه األساســي  

  :ص ما یليوعلى األخ -السیاسة العامة للوزارة 
ورفــع مســتواها فنیــا بــین  فلســطینوضــع السیاســة العامــة التــي تكفــل نشــر اللعبــة فــي  -1

  .األندیة والهیئات األعضاء
إدارة شؤون اللعبة من جمیع النواحي الفنیة والمالیة والتنظیمیة ووضـع بـرامج وخطـط  -2

  .ومتابعتها اشتراك أعضائه في فعالیاته وأنشطته، واإلشراف على تنفیذ هذه البرامج
وضـــــع األســـــس والقواعـــــد والبـــــرامج التـــــي تـــــنظم شـــــؤون التـــــدریب، وكـــــذلك الشـــــروط  -3

والمواصــفات التــي یجــب توافرهــا فــي المــدربین الــوطنیین واألجانــب باالشــتراك مــع اللجنــة 
  .یعتمد ذلك من الوزارة أن، على الفلسطینیة االولمبیة 
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ة للعبـة وحمایـة الهوایـة ووضـع القواعـد المحافظة على القواعد والنظم والمبادئ الدولی -4
، وتنظــیم شــؤون االحتــراف وذلــك كلــه فلســطین هــا والمناســبة لظــروف لوالــنظم الریاضــیة 

  .وفقا للقواعد التي یحددها االتحاد الدولي المختص
ووضـع األسـس والشـروط  فلسـطینتنظیم البطوالت والمسـابقات الریاضـیة باللعبـة فـي  -5

  .ومنح ألقاب ومراكز الفوز والجوائز لهذه المسابقاتالالزمة لهذا التنظیم، 
في الدورات االولمبیة والعالمیـة والقاریـة  فلسطینإعداد المنتخبات الوطنیة التي تمثل  -6

  .واإلقلیمیة وفي كافة البطوالت واإلشراف على تدریبها
ءات مــع لقــا أومنافســات  أیــةاإلذن للهیئــات واألندیــة األعضــاء باالشــتراك بفرقهــا فــي  -7

 فلسـطینالخـارج واإلشـراف علـى تنظیمهـا فـي حالـة إقامتهـا داخـل  أوفرق أجنبیة بالداخل 
  .واعتماد الوزارة الفلسطینیةبعد موافقة اللجنة االولمبیة 

إجــراء البحــوث والدراســات المختلفــة وعقــد المــؤتمرات لبحــث أمــور اللعبــة ومشــكالتها  -8
عداد مراكز التدریب الریاضیة بها، ٕ بـ وا ٕ داء النصـح والمشـورة لألندیـة والهیئـات األعضـاء وا

  .خالفات تنشأ بینها أیةوالعمل على تسویة 
فــي المــؤتمرات واالجتماعـــات الدولیــة الریاضــیة باللعبــة وتنظــیم هـــذه  فلســطینتمثیــل  -9

ــــة  فلســــطینالمــــؤتمرات واالجتماعــــات فــــي حالــــة إقامتهــــا داخــــل  وذلــــك بعــــد موافقــــة اللجن
  .اعتماد الوزارة في الحالتینو  الفلسطینیةاالولمبیة 

ــــة والهیئــــات األعضــــاء واشــــتراكهم فــــي  -10 ــــین فــــي األندی ــــد وتســــجیل الالعب اعتمــــاد قی
المسـابقات المختلفــة وذلـك وفقــا للوائحـه ونظمــه وطبقــا للقواعـد الفنیــة التـي یقررهــا االتحــاد 

  .الدولي للعبة
أندیـــة  إلـــىتقـــالهم ان أووضـــع القواعـــد واألســـس المنظمـــة لالســـتغناء عـــن الالعبـــین  -11

  .فلسطینریاضیة مقرها خارج 
  

  )44(المادة 
  .ال یجوز تكوین أكثر من اتحاد واحد ألیة لعبة ریاضیة 
  

  )45(المادة 
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شــؤون  إدارة أویتولــوا بصــفة مباشــرة التــدریب  أناالتحــاد  إدارةال یجــوز ألعضــاء مجلــس 
  . إال علي سبیل التطوع اللعبة في األندیة والهیئات األعضاء به

التحكـیم فـي هـذه  أویشتركوا في مباریات االتحاد ومسابقاته الرسمیة  أنكما ال یجوز لهم 
  .المباریات

  

  )46(المادة 
 أومباریـــات مـــع الفـــرق الخارجیـــة داخـــل  أوالهیئـــات إقامـــة لقـــاءات  أوال یجـــوز لألندیـــة  

ة بعــــد الحصـــــول علـــــى موافقــــة االتحـــــاد المخــــتص واللجنـــــة االولمبیـــــ إال فلســـــطینخــــارج 
  .الوزارةوبالتنسیق مع  الفلسطینیة

  

  )47(المادة 
 أناالتحــاد اللــوائح التــي تتضــمن الشــروط والصــالحیات التــي یجــب  إدارةیضــع مجلــس  

یـــتظلم منهـــا للـــوزارة  أنالهیئـــة  أووللنـــادي ، تتـــوفر فـــیمن یشـــرف علـــى اللعبـــة فـــي النـــادي
  . ویكون قرارها في هذا الشأن نهائیا

  
  
  
  
  

  الرابعالفصل 
 الریاضیة النوعیة واألندیة دیة الریاضیةاألن

  )48(المادة 
بهـــدف تنمیـــة وتكـــوین  األفـــرادهیئـــة ریاضـــیة تكونهـــا جماعـــة مـــن هـــو النـــادي الریاضـــي 

ثقافیـًا شخصیاتهم بصورة متكاملة من جمیـع النـواحي ریاضـیا وصـحیا ونفسـیا واجتماعیـا و 
روح الـوالء واالنتمـاء فـیهم عن طریق نشر وممارسة التربیة الریاضیة السـلیمة بیـنهم وبـث 
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تاحـــة الظـــروف المناســـبة لتنمیــــة ملكـــاتهم وقـــدراتهم وتیســــیر الســـبل والوســـائل المتعــــددة  ٕ وا
  .لشغل أوقات فراغهم فیما یفید

  

  )49(المادة 
  :نوعان في فلسطیناألندیة الریاضیة  

  .ریاضیة متعددة أنشطة ریاضي عام تمارس فیه يناد -1
  .الرسمي على ریاضة واحدةویقتصر نشاطه  نوعيریاضي  يناد -2

  .وذلك وفقا للنظام األساسي الذي تضعه الوزارة في هذا الشأن
  

  )50(المادة 
یجب على النادي الذي یشارك في عضویة اتحاد ریاضي إتباع السیاسـة العامـة والبـرامج 

  .والتوجیهات التي یضعها ذلك االتحاد
  

  )51(المادة 
تكــون أغلبیــة مجلــس  أنوأجانــب، یجــب  یونفلســطیناألندیــة التــي یشــترك فــي عضــویتها  

، ویجــوز بقــرار مــن الــوزیر اســتثناء بعــض األندیــة مــن هــذا الفلســطینییناإلدارة فیهــا مــن 
  .الشرط

  
  
  

  )52(المادة 
تكـــون المقـــار اإلداریـــة والمنشـــآت الریاضـــیة للنـــادي صـــالحة لممارســـة األنشـــطة  أنیجــب 

ن تكــون مقامــة وفقــا أهمــات الالزمــة و غراضــه ومــزودة بــاألدوات والمالمختلفــة المحققــة أل
الوزارة واالشـتراطات الفنیـة والصـحیة واإلنشـائیة التـي  اتضعه التي للتصامیم والمخططات

  .تحددها الجهات المختصة ذات الصلة
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  )53(المادة 
 إلــى، باإلضــافة أعمالــهیكــون للنــادي ســجالته اإلداریــة والمالیــة الالزمــة لتنظــیم  أنیجــب 

  .وذلك وفقا للنظام األساسي لألندیة باألنشطة السجالت الریاضیة
  

  الفصل الخامس
  االتحادات الریاضیة القطاعیة

  )54(المادة 
تنشـــأ بموجـــب نظـــم للتأســـیس تصـــدر وفقـــًا ألحكـــام هـــذا القـــانون، اتحـــادات ریاضـــیة  -1

قطاعیــة، مــع عــدم اإلخــالل بعمــوم مــا تقــدم، تكــون كــل مــن االتحــادات اآلتیــة اتحـــادات 
  :قطاعیة وهي

  .االتحاد الریاضي المدرسي )أ( 
  .االتحاد الریاضي للجامعات والكلیات والمعاهد العلیا) ب(
ـــــوزارات والمصـــــالح والهیئـــــات والمؤسســـــات العامـــــة والشـــــركات ) ج( االتحـــــاد الریاضـــــي لل

  .والبنوك
تعتبر اتحادات قطاعیة كل من االتحـادات الریاضـیة المنشـأة بمقتضـى أحكـام قـوانین  -2

  .خاصة
كیفیة التعاون والتنسیق ما بـین االتحـادات الریاضـیة القطاعیـة والهیئـات  د اللوائحتحد -3

  .الریاضیة الواردة بالقانون فیما یتعلق باألنشطة الریاضیة
  
  

  الفصل السادس
  حظر التطبیع الریاضي مع العدو

  )55(المادة 
مــارس أي نشــاط ریاضــي مــع العــدو الصــهیوني   -1 ُ ُســهل أو ی ــنظم أو ی ُ عتبــر كــل مــن ی ُ ی

ــــة  أنــــه مرتكبــــًا جنایــــة ویعاقــــب بــــالحبس مــــدة ال تزیــــد عــــن عشــــر ســــنوات، وتُعاقــــب الهیئ
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أو  )عشرون ألـف دینـارٍ أردنـي(دینار أردني 20,000المخالفة بفرض غرامة ال تزید عن 
 .ما یعادلها بالعملة المتداولة مع عدم اإلخالل بأیة عقوبة أشد

 .هیئة أخرىفي  اأو دمجه مخالفةهیئة الریاضیة الال حل قرریأن  لوزیرل -2

ج أو شـــجع علــى التطبیــع الریاضـــي مــع العــدو الصـــهیوني یعتبــر أنـــه �كــل مــن رو -3
  .مرتكبًا لجنحة یعاقب علیها القانون

  

  سابعالفصل ال
  امةـام عـأحك

  )56(المادة 
ُ الریاضیة تعتبر جمیع الهیئات  سـجلة رسـمیًا علـى أن تقـوم القائمة قبل نفاذ هذا القانون م

ال اعتبــرت  ســنةبتوفیــق أوضــاعها وفــق أحكامــه خــالل مــدة أقصــاها  ٕ مــن تــاریخ نفــاذه وا
  .مخالفة ألحكام القانون

  

  )57(المادة 
  .یصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفیذ أحكام هذا القانون

  

  )58(المادة 
لغى كل ما یخالف أو یتعارض مع أحكام هذا القانون ُ   .ی

  
  

  )59(المادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــانون ویعمــل بــه  –كــل فیمــا یخصــه  –المختصــة كافــة  علــى الجهــات

  .بعد ثالثین یومًا من تاریخ نشره بالجریدة الرسمیة
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  میالدیة 12/02/2010: صدر في غـزة بتاریخ
  هجریة1431/صفر/28الموافق                 

  
 رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة
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   قرارات بقانون 
*

                                                        
  نشر في العدد الحادي والستون من الوقائع الفلسطینیة *
 

   المجلس التشریعي الفلسطیني       
  *قرار بقانون بشأن موعد اقرتاع أفراد الشرطة وقوى األمن
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  م2006لسنة ) 1(قرار بقانون رقم 
  بشأن موعد اقتراع أفراد الشرطة وقوى األمن

 

  رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة
  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة

  وتعدیالته، 2003من القانون األساسي المعدل لسنة ) 43(على المادة  اإلطالعبعد 
ً عل   ى الصالحیات المخولة لنا،وبناء

  وتحقیقًا للمصلحة العامة،
  :أصدرنا القرار بقانون التالي

  
  )1(مادة 

االقتراع على مدار ثالثة أیام تسبق الموعد  األمنیسمح ألفراد الشرطة وقوى        
المحدد لبدء االقتراع تحدد بقرار من لجنة االنتخابات المركزیة، على أن یتم البدء بفرز 

ت من صنادیق االقتراع ألفراد الشرطة وقوى األمن في نفس الوقت الذي یتم فیه األصوا
بدء فرز صنادیق االقتراع في االنتخابات العامة، باعتبار ان العملیة االنتخابیة كل 
متكامل، ویجري االقتراع طبقًا لنفس األحكام واإلجراءات المطبقة في یوم االقتراع 

  .المحدد بالمرسوم الرئاسي
  

  )2(دة ما
یعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشریعي إلقراره في أول جلسة یعقدها بعد 

  .صدوره
  

  )3(مادة 
  .یلغى كل حكم یتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون
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  )4(مادة 
صه -على جمیع الجهات المختصة اعتبارًا  القرار بقانونتنفیذ أحكام هذا  - كلٌّ فیما یخّ

  .لرسمیةشر في الجریدة امن تاریخ صدوره، وین
  
  

  .میالدیة 19/1/2006: صدر في مدینة رام اهللا بتاریخ
  .هجریة 1426/ ذو الحجة/19: الموافق

  
  

  محمود عباس                                      
  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة                                    

  یةرئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطین                                 
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*

                                                        
  نشر في العدد غیر االعتیادي من الوقائع الفلسطینیة *
 

   المجلس التشریعي الفلسطیني       
  *قرار بقانون بشأن تعديل قانون االنتخابات
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  م2006لسنة ) 4(قرار بقانون رقم 
  بشأن تعدیل قانون االنتخابات

 م2005لسنة ) 9(رقم 
  

  رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة 
  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة 

  تعدیالته، بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل و 
  م 2005لسنة ) 9(وعلى قانون االنتخابات رقم 

  وعلى النظام األساسي لمنظمة التحریر الفلسطینیة، 
ً على الصالحیات المخولة لنا،    وبناء

  وتحقیقًا للمصلحة العامة، 
  :أصــدرنا القرار بقــانون التــالي

  

  ) 1(مادة 
على ) 5(م بإضافة الفقرة 2005لسنة ) 9(تعدل المادة الثانیة من قانون االنتخابات رقم 

  : وذلك على النحو التالي) 2(المادة 
یكون أعضاء المجلس التشریعي المنتخبون أعضاء في المجلس الوطني الفلسطیني  -5

  . فور أدائهم القسم القانوني وفقًا ألحكام النظام األساسي لمنظمة التحریر الفلسطینیة
  

  ) 2(مادة 
على المجلس التشریعي إلقراره في أول جلسة یعقدها بعد  یعرض هذا القرار بقانون

  .صدوره
  

  ) 3(مادة 
  .یلغى كل حكم یتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون

  ) 4(مادة 
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تنفیذ أحكام هذا القرار بقانون اعتبارًا  -كل فیما یخصه-على جمیع الجهات المختصة
  من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
.  

  م07/02/2006: رام اهللا بتاریخ دینة مصدر في 
  
  

  محمود عباس                              
  رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة                             

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة                                  
  


