قانون هيئة سوق رأس المال
رقم ( )13لسنة 2004م
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل،

وبعد إقرار المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2004/11/24م.
أصدرنا القانون اآلتي:

الفصل األول

تعاريف وانشاء الهيئة
المادة ()1
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك.
الوزارة :وزارة المالية.

الوزير :وزير المالية.

الهيئة :هيئة سوق رأس المال.

قانون هيئة سوق رأس المال رقم ( )13لسنة 2004م

وبناء على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

مجلس اإلدارة :مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس :رئيس مجلس اإلدارة.
العضو :عضو مجلس اإلدارة.
الشخص :الشخص الطبيعي أو المعنوي.

المادة ()2

 .1تنشأأب بمقتض أأى ه أأذا الق أأانون هيئأأة تس أأمى مهيئ أأة س أأوق رأس الم أأالة تتمتأأال بالشخص أأية ا عتباري أأة وا س أأتقالل الم أأالي
األموال المنقولة وضير المنقولة الالزمة لسير أعمالها وممارسة نشاطها والتصرف تيها وتغ أحكام القانون.

 .2يكون المقر الرئيسي للهيئة تي مدينة القدس ولها تتح تروع تي المحاتظات األخرى.
 .3تتمتال الهيئة باإلعفاءات والتسهيالت الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية.
الفصل الثاني
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واإلداري واألهلي أأة القانوني أأة لمباشأ أرة جمي أأال األعم أأال والتص أأرتات الت أأي تكف أ أ له أأا تحقي أأغ أضراض أأها بم أأا ت أأي ذل أأك تملأ أأك

أهداف ومهام وصالحيات الهيئة
المادة ()3

تهأدف الهيئأة إلأى تهيئأة المنأاال المالئأم لتحقيأغ اسأتقرار ونمأو رأس المأال ،وتنظأيم وتطأوير ومراقبأة سأوق رأس المأال تأأي
تلس أأطين ،وحماي أأة حق أأوق المسأ أأت مرين ،وعليه أأا ت أأي سأ أأبي تحقي أأغ ه أأذه األهأ أأداف القيأ أام بم أأا يلأ أأي وتق أأا ألحك أأام القأ أأانون:

 .1اإلشراف على:

1

أ .سوق األوراق المالية بما يكف سالمة التعام .
ب .شركات التبمين.
ج .شركات التبجير التمويلي.
د .شركات تموي الرهن العقاري.

والخدمات المالية ضير المصرتية.
 . 3تنظيم اإلتصاح عن أية بيانات أو معلومات تخص القطاع المالي ضير المصرتي.
 .4مراقبأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأة تط أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأور المرسسأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأات المالي أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأة ضيأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأر المص أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأرتية بمأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأا يض أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأمن سأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأالمة عمله أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأا.

المادة () 4
تهدف نشاطات الهيئة إلى تحقيغ الربح ويحظر عليها ممارسة أي نشاط تجاري ،كما يحظر عليها أن تقوم

باإلقراض أو ا تجار باألوراق المالية أو ببي نشاط يدخ ضمن أعمال التبمين أو التبجير التمويلي أو تموي الرهن
العقاري.
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 . 2التنظأ أأيم والرقاب أ أأة واألش أ أراف عل أ أأى نشأ أأاطات المرسس أ أأات الماليأ أأة ضي أ أأر المصأ أأرتية بم أ أأا تيهأ أأا ت أ أأداول األوراق المالي أ أأة

الفصل الثالث
إدارة الهيئة
مجلس اإلدارة
المادة ()5

 .1يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء وذلك على النحو التالي:

أ .رئيس من ذوي الخبرة وا ختصاص تي شرون رأس المال يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية.

ج .مم

عن وزارة المالية.

هأ .مم

واحد عن المصارف الع املة تي تلسطين يجري اختياره من بين ال ة مرشحين تقترحهم الجهة التي تم لهم.

د .مم

عن سلطة النقد الفلسطينية.

و .مم الن عن الشركات المساهمة الفلسطينية المقبول أسهمها تي هيئة سوق رأس المال.
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ب .مم

عن وزارة ا قتصاد الوطني .نائباً للرئيس.

 .2تكون مدة العضوية للرئيس ونائبه أربال سنوات ومدة عضوية باقي أعضاء المجلس الث سنوات.
 .3يجوز إعادة تعيين الرئيس أو نائبه أو العضو لمرة أخرى تقط.

2

اجتماعات مجلس اإلدارة
المادة ()6
 . 1يجتمأأال مجل أأس اإلدارة دوري أأا بأأدعوة م أأن رئيس أأه أو نائبأأه ،عل أأى أن

تقأ أ عأأدد اجتماعات أأه ع أأن سأأتة اجتماع أأات ت أأي

السنة.
رئيس المجلس الدعوة إلى ا جتماع خالل خمسة عشر يوما من تاريخ استالم الطلب.

.3

يكون ا جتماع قانونيا إ إذا حضره األضلبية المطلقة ألعضاء المجلس.

 .4يصدر المجلس قراراته باألضلبية المطلقة ألعضاء المجلس.

 .5تي حال تساوي األصوات يكون لرئيس مجلس اإلدارة الصوت المرجح.
.6

يجوز التصويت بالوكالة تي اجتماعات مجلس اإلدارة.

 .7ينظم المجلس محاضر اجتماعاته ويو قها تي سج خاص.
الفصل الرابع

مهام وصالحيات مجلس اإلدارة
المادة ()7
يمارس مجلس اإلدارة المهام والصالحيات التالية:
 .1وضال السياسات المتعلقة بعم الهيئة.
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 . 2يعقأد مجلأس اإلدارة اجتماعأا ضيأر عأأادي بأدعوة مأن رئيسأه أو بنأأاء علأى طلأب ال أة أعضأأاء ،وتأي هأذه الحالأة علأأى

 .2وضال قواعد الرقابة والتفتيش والتحقيغ مال األشخاص الخاضعين ألحكام هذا القانون.

 .3وضال اللوائح أو األنظمة المتعلقة بالعقوبات بما تيها الغرامات على مخالفة أحكام هذا القانون.
 .4إبرام العقود وا تفاقيات وقبول اإلعانات والهبات التي تقدم للهيئة بما

يتعارض مال أحكام هذا القانون.

 . 5إعداد اللوائح أو األنظمة المتعلقة باإلجراءات الخاصأة بأا عتراض وأيأة منازعأات تنشأب بأين الهيئأة والمتعأاملين معهأا

بمقتضى أحكام هذا القانون.

 .6إعداد األنظمة الالزمة لتنظيم شرون الهيئة وادارتها.
الهدايا التي يسمح لهم باستالمها وطريقة اإلتصاح عنها.

 .8النظر تي طلبات الترخيص والمواتقة عليها.

 .9اإلقرار والمصادقة على مشروع موازنة الهيئة.
 .10تحديأأد وتعأأدي قيمأأة الرسأأوم التأأي تحصأألها الهيئأأة لقأأاء الخأأدمات التأأي تقأأدمها ولهأأا إعأأادة النظأأر تيهأأا وتقأأا لنظ أأام
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 .7وضأأال التعليمأأات المتعلقأأة بأأالموظفين المطل أأوب مأأنهم ذمأأة ماليأأة واإلتصأأاح ع أأن أيأأة مأأوارد ماليأأة إضأأاتية ،وطبيع أأة

يصدر لهذه الغاية.

 . 11تعيين مدقغ حسابات خارجي لتدقيغ حسابات الهيئة ،وتحديد أتعابه.
 .12شطب أو تعليغ أو إلغاء الترخيص وترض الغرامات وتقا للقانون.
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المادة ()8
مهام وصالحيات رئيس مجلس اإلدارة
 .1يتولى رئيس مجلس اإلدارة المهام والصالحيات التالية:
أ .دعوة المجلس لالنعقاد تي المواعيد المحددة.
ج .متابعة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.

د .أية مهام أخرى يكلف بها من قب مجلس اإلدارة.
 . 2يمارس نائب الرئيس مهام وصالحيات الرئيس عند ضيابه أو شغور منصبه.
اإلفصاح من قبل أعضاء مجلس اإلدارة
المادة ()9
 . 1على ك عضو من أعضاء مجلس اإلدارة عند تسلمه مهامه بالمجلس اإلتصاح عما يلي كتابة:
أ .األوراق المالي أأة الت أأي يملكه أأا أو الموجأ أأودة تح أأت تص أأرته أو تص أأرف زوجأ أأه أو أو ده أو أي م أأن أقارب أأه حت أأى الدرجأ أأة

األولى.

ب .الحصأ أأص أو المسأ أأاهمات تأ أأي أيأ أأة مرسسأ أأة ماليأ أأة يمتلكهأ أأا أو الواقعأ أأة تحأ أأت تصأ أأرف العضأ أأو أو زوجأ أأه وأو ده أو
الواقعة تحت تصرف أحد أقاربه حتى الدرجة األولى.
ج .أية مصلحة مالية تعود لعضو مجلس اإلدارة إذا كانت هذه المصلحة خاضعة لرقابة الهيئة.
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ب .يعتبر رئيس مجلس اإلدارة رئيسا للهيئة ويم لها لدى الغير وأمام جميال الجهات.

 .2علأى عضأأو مجلأأس اإلدارة أن ايشأأعر الهيئأأة ببيأأة تغيي أرات تط أرأ علأأى مأأا جأأاء تأأي الفق أرة م1ة مأأن هأأذه المأأادة خأأالل
ال ة أيام من تاريخ إجراء التغيير.
 . 3إذا كانأت هنأأاك أيأأة مصأألحة ألي عضأأو مأن أعضأأاء مجلأأس اإلدارة سأأواء كانأأت مباشأرة أو ضيأأر مباش أرة ناشأأئة عأأن
تعاقأأد أو تعامأ أ تج أأاري م أأال الهيئأأة أو أي أأة جه أأة خاض أأعة لرقابتهأأا وج أأب علي أأه اإلتص أأاح عأأن ذل أأك خطي أأا للمجل أأس .و

يجوز له المشاركة أو التصويت تي أي قرار أو توصية صادرة عن الهيئة تيما يتعلغ بذلك الطلب.
 . 4علأى المأأدير العأام عنأأد تسألمه مهامأأه اإلتصأاح كتابأأة عأن الحصأأص أو المسأاهمات تأأي أيأة مرسسأأة ماليأة يمتلكهأأا
 . 5يتم إيداع الو ائغ المطلوبة تي هذه المادة لدى وزير المالية.

السرية والتعامل بالمعلومات الداخلية
المادة ()10
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أو واقعة تحت تصرته أو تصرف زوجه وأو ده أو واقعة تحت تصرف أحد أقاربه حتى الدرجة األولى.

 .1يحظأأر عل أأى أعض أأاء مجل أأس اإلدارة ومأأوظفي الهيئ أأة اس أأتغالل أي أأة معلوم أأات داخليأأة أو سأ أرية وص أألت إل أأيهم بحك أأم
مناص أأبهم أو أن يس أأتغلوا هأ أأذه المعلوم أأات لتحقيأ أأغ مكاس أأب مادي أأة أو معنويأ أأة لمص أألحتهم الخاصأ أأة أو لمص أألحة الغيأ أأر
بشك مباشر أو ضير مباشر.

 .2يحظأر علأى أعضأأاء مجلأس اإلدارة ومأأوظفي الهيئأة والمتعاقأأدي ن معهأا إتشأاء أيأأة معلومأات أو بيانأأات وصألت إلأأيهم
نتيجة لعالقتهم بالهيئة ،ألي شخص من ضير مسئولي أو موظفي أو خبراء الهيئة وتقا للقانون.
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 . 3على الهيئة وضال نظام تحدد تيه المعلومات السأرية الواجأب عأدم إتشأائها وتحأدد العقوبأات الواجأب إنزالهأا بحأغ مأن
يخأأالف النظأأام مأأن األ عضأأاء الح أأاليين والسأأابقين لمجلأأس إدارة الهيئأأة وموظفيهأأا والمتعاق أأدين معهأأا ،وذلأأك بهأأدف من أأال
تضارب المصالح والنشاطات المحظورة األخرى.
إنهاء خدمات األعضاء ،واستبدال أعضاء المجلس
 . 1تنتهأي خأأدمات رئأيس مجلأأس اإلدارة أو نائبأه أو أي عضأأو مأن أعضأأاء المجلأس إذا قأأدم اسأتقالة خطيأأة إلأى مجلأأس
اإلدارة والجهة التي قامت بتعيينه وتعتبر ا ستقالة ناتذة من تاريخ المواتقة عليها.
 . 2تنتهي خدمات رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه أو أي عضو من أعضاء المجلس حكما تي أي من الحا ت التالية:
أ .إذا حكم عليه بجنحة مخلة بالشرف أو األمانة أو بجناية.

ب .إذا أاشهر إتالسه أو طلب صلحا واقيا أو ابرم اتفاقا إلقراضه اتقاء اإلتالس.
ج .إذا صدر حكم من محكمة باعتباره تاقد األهلية.

د .إذا تغيب عن حضور الث جلسات متتالية أو ستة جلسات ضير متتالية دون عذر مقبول.

ه أأ .إذا وج أأدت محكم أأة مختصأأة أن العض أأو ق أأد خ أأالف أيأأا م أأن أحك أأام ه أأذا القأأانون أو األنظم أأة أو التعليم أأات الص أأادرة
بموجبه.

 .3مأأال مراعأأاة أحكأأام الم أأادة م5ة مأأن هأأذا الق أأانون ،إذا شأأغر منصأأب رئ أأيس مجلأأس اإلدارة أو نائبأأه أو أي عض أأو ألي
من األسباب الواردة تي الفقرتين م 2،1ة من هذه المادة أو بسبب الوتاة يتم تعيين بديال عنه إلكمال المدة المتبقية.
المدير العام
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المادة ()11

المادة ()12

 .1يكون للهيئة مدير عام متفرغ من ذوي الخبرة وا ختصاص والكفاءة العالية تي الشرون ا قتصادية والمالية.
 .2يع أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأين المأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأدير العأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأام بق أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أرار م أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأن مجلأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأس الأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأوزراء بن أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أاء عل أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأى تنسأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأيب مأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأن الأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأوزير.
 .3يحدد راتب ومكاتبة المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
.4

يجوز الجمال بين عضوية مجلس اإلدارة ومنصب المدير العام.
صالحيات مدير عام الهيئة

 .1المدير العام هو المسرول التنفيذي للهيئة ويتولى المهام والصالحيات التالية:
أ .تنفيذ سياسات الهيئة كما يحددها مجلس اإلدارة.

ب .تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس اإلدارة.
ج .رتال تقارير إلى مجلس اإلدارة بصورة منتظمة عن أعمال الهيئة وأدائها.
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المادة ()13

د .إعداد مشروع موازنة الهيئة السنوي ورتعه للمجلس إلقرارها ،وترتال إلى وزير ا لمالية للمصادقة عليها.

هأ .أية مهام أو صالحيات أخرى تنص عليها الالئحة التنفيذية أو النظام الداخلي لهيئة سوق رأس المال.
 . 2للمدير العام أن يفوض بعضا من صأالحياته ألي مأن مأدراء الأدوائر ويخضأال قأرار المأدير العأام بهأذا الشأبن لمواتقأة
مجلس اإلدارة.
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تفويض الصالحيات والخبراء
المادة ()14
 . 1لمجلس اإلدارة أن يفوض أي من صالحياته لرئيس مجلس اإلدارة باست ناء إصدار التعليمات.

 .2لمجلأس اإلدارة أن يسأتعين بأالخبراء لمسأاعدته تأي القيأام بمهامأأه ،ويخضأعون لنظأام الهيئأة والسأرية التأي يخضأال لهأأا
الحصانة
المادة ()15
تعتبأأر الهيئ أأة أو أي عضأأو م أأن أعضأأاء مجل أأس اإلدارة أو أي مأأن موظفيه أأا أو وكالئهأأا أو المتعاق أأدين معهأأا مس أأرو
عمأأا يقأأوم ب أأه مأأن أعم أأال بحكأأم وظيفتأأه أو حس أأب شأأروط العق أأد .إ إذا تسأأبب تأأي إح أأداث الضأأرر للغي أأر نتيجأأة خطئ أأه

الجسيم أو إهماله.

الفصل الخامس
دوائر الهيئة
المادة ()16
 .1تتكون الهيئة من عدد من الدوائر المختصأة با سأتناد إلأى الهيكأ التنظيمأي والوصأف الأوظيفي المعتمأد مأن مجلأس
اإلدارة ،المصادق عليه من وزير المالية.
 .2تدار ك دائرة من قب مدير متخصص ذي كفاءة عالية.
 .3يرتال المدير تقاريره مباشرة إلى المدير العام.
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أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الهيئة.

مسؤول يات الدوائر
المادة ()17

تتولى الدوائر المهام والصالحيات التالية:

 .2التنظيم واإلشراف على جميال األشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين لها.
 .3التوصية بالترخيص أو تعليغ الترخيص.

 .4أية مهام أخرى تحدد من قب مجلس اإلدارة.
نشاط العاملين
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 .1تنفيذ السياسات والتعليمات التي يصدرها مجلس اإلدارة.

المادة ()18
يجوز ألي موظف تي الهيئة ممارسة أي من النشاطات التالية:
 . 1إشغال منصب وزاري أو عضوية المجلس التشريعي أو أية وظيفة حكومية أو مرسسة عامة رسمية.

 .2أن تكأأون ل أأه سأأيطرة مباشأ أرة أو ضي أأر مباش أرة عل أأى األعم أأال والق أرارات ال مالي أأة أو اإلس أأت مارية أليأأة مرسس أأة خاض أأعة
لرقابة الهيئة أو أن يكون مستشارا ألي منها.

 .3أن يكون مدققا للحسابات أو مستشارا قانونيا أو إداريا ألي شخص طبيعي أو معنوي.
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 .4أن تكون له مشاركة مالية لدى أية جهة أو مرسسة أو شركة خاضعة أو ذات عالقة بسوق رأس المال.
الرواتب
المادة ()19
 . 1يخضأأال موظفأأو الهيئ أأة لنظأأام خأأاص يص أأدر عأأن مجلأأس ال أأوزراء بتنسأأيب مأأن وزي أأر الماليأأة يحأأدد تي أأه سأألم الروات أأب
 . 2يأتم صأأرف بأأدل السأفر والمصأأاريف األخأأرى خأالل أداء واجبأأات العم أ بموجأب تعليمأأات تصأأدر عأن المجلأأس لهأأذه
الغاية.
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والخبراء
المادة ()20

 . 1يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مكاتآت أعضاء مجلس اإلدارة.
 . 2يحدد مجلس اإلدارة أتعاب ومكاتآت الخبراء والمتعاقدين مال الهيئة.
مادة()21
 .1يكون للهيئة موازنة مستقلة.

 .2تبأأدأ الس أأنة الماليأأة للهيئ أأة تأأي األول م أأن ينأأاير مك أأانون ال أأانية وتنتهأأي ت أأي الحأأادي وال ال أأين مأأن ديس أأمبر مك أأانون
األولة من ك سنة ميالدية.
الموارد المالية للهيئة
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والعالوات والترقيات.

المادة ()22

 .1تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:
أ .الرسوم والغرامات المتعلقة بالتبخير التي تتقاضاها الهيئة.
ب .العوائد التي تتقاضاها ا لهيئة لقاء استخدام مراتقها ،وحصيلة بيال موجوداتها ،وعوائد أموالها.
ج .المساعدات والتبرعات والمنح والهبات التي تحص عليها بمواتقة مجلس الوزراء.

هأ .أية موارد أخرى يتم اعتمادها من مجلس اإلدارة.
 . 2ترول إلى الخزينة العامة أية توائض نقدية لدى الهيئة زائدة عن حاجتها.
المادة ()23
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د .المبالغ التي تخصصها الحكومة للهيئة لتغطية أي نقص أو أي عجز تي حساب اإليرادات.

أ .تقأوم الهيئأأة خأالل ال أأة أشأهر مأأن إنتهأاء السأأنة الماليأة بدعأأداد تقريأر إداري ومأأالي تشأرح تيأأه نشأاطاتها خأأالل السأأنة
المنتهية مرتقا بأه الميزانيأة السأنوية موقعأة مأن ق بأ مأدقغ حسأابات قأانوني ويرتأال هأذا التقريأر والميزانيأة إلأى وزيأر الماليأة

للمصادقة عليهما.

ب .تقدم الهيئة نسخة عن التقرير اإلداري والمالي إلى المجلس التشريعي.
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الرسوم
المادة ()24
 .1تتقاضى الهيئة الرسوم مقاب الخدمات التالية:
أ .رسوم ترخيص اإلصدار لإلكتتاب العام.
ج .أية رسوم أخرى تفرض بموجب القوانين واألنظمة.

 .2تعتبر أموال الهيئة أموال عامة تتم جبايتها وتحصيلها بموجب قانون تحصي األموال العامة.
 .3تخضال نفقات وايرادات الهيئة لمراقبة وزارة المالية.

التعاون مع الهيئات األخرى
المادة ()25

 .1تتعاون الهيئة مال الهيئأات العامأة التأي تمأارس اختصاصأات تنظيميأة أو إشأراتية علأى المرسسأات الماليأة وعملياتهأا
تي تلسطين.
 . 2علأى جميأال األشأخاص والمأوظفين تأي الأوزارات واإلدارات والمرسسأات الحكوميأة ا سأتجابة لطلبأات الهيئأة وتزويأأدها
بالمس أأتندات والمعلوم أأات الض أأرورية ألضأ أراض تنفيأ أأذ واجباته أأا ونش أأاطاتها وتق أأا ألحكأ أأام ه أأذا الق أأانون واألنظم أأة الصأ أأادرة

بمقتضاه .

 .3للهيئة أن تكون عضوا وأن تشارك ببعمال المنظمات الوطنية والدولية ذات العالقة بتنظيم أسواق األوراق المالية.
الفصل السادس
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ب .رسوم اإلشراف السنوي على الشركات والمرسسات والنشاطات المرخص لها الخاضعة إلشراتها.

أحكام انتقالية
المادة ()26
 .1تضال الهيئة شروط ومتطلبات التراخيص الالزمة طبق ًا لهذا القانون.
 . 2يستمر العم بالتراخيص القائمة إلى حين سريان متطلبات الترخيص الجديدة.
 . 3علأأى جميأأال األش أأخاص الحاصأألين عل أأى الت أراخيص القائم أأة توتيأأغ أوضأأاعهم خ أأالل  90يأأوم م أأن س أريان متطلب أأات

الفصل السابع
أحكام عامة
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الترخيص الجديدة ويجوز لمجلس اإلدارة تمديد هذه المدة ولمرة واحدة تقط.

المادة ()27
تحال األنظمة المعدة من قب مجلس اإلدارة بموجب هذا القانون إلى مجلس الوزراء إلقرارها واصدارها.
المادة ()28

يلغى ك حكم يخالف أحكام هذا القانون.
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المادة ()29
علأأى جميأأال الجهأأات المختص أأة ك أ تيمأأا يخصأأه ،تنفي أأذ أحكأأام هأأذا القأأانون ،ويعمأ أ بأأه بعأأد ال أأين يوم أأا مأأن نش أره ت أأي
الجريدة الرسمية.

المواتغ/18 :شوال 1425 /هجرية.

روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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صدر بمدينة ضزة بتاريخ/1 :ديسمبر 2004/ميالدية.
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