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 المقر بالقراءة الثانية                                م بشأن الجريدة الرسمية الفلسطينية           2007قانون رقم) ( لسنة

  م2007قم ) ( لسنة ر قانون 
 الفلسطينيةالجريدة الرسمية بشأن  

 "الوقائع الفلسطينية"
 

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
 ،بعد اإلطالع على القانون األساسي وتعديالته

 م  2008وبناء على ما أقره المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته بتاريخ /  / 
 طينيالشعب العربي الفلس سماببسم هللا ثم 

 -أصدرنا القانون التالي:
 (1مادة )

يكااون للملمااا  والعبااارا  التاليااة المعااانل المدننااة للااا لدناااي مااا لاام تااد  القرينااة  – تعريفااا 
 على غير ذلك:

 الديوان: ديوان الفتوى والتشريع
 : الجريدة الرسمية الفلسطينيةالفلسطينية الوقائع

 (2مادة)
  الفلسطينية "الوقائع الفلسطينية"سمية يسمى هذا القانون قانون الجريدة الر 

 
 (3مادة )

 الفلسطينية.الفلسطينية التل ندر  وتندر فل فلسطين هل الجريدة الرسمية  تعتبر الوقائع
 (4مادة )

تنشاااأ باااديوان الفتاااوى والتشاااريع دائااارة تسااامى دائااارة الجريااادة الرسااامية ويرلسااالا رئاااي  دائااارة يتباااع 
 للديوان. 

 (5) مادة

ئع الفلسطينية جميع القوانين واألنظمة، واللوائح، والقرارا ، واألوامر، والمراسايم ينشر فل الوقا
الرئاساية والبغغااا ، وانعغنااا  الرساامية والعغمااا  التجارياة وكقااول  الملميااة الفكريااة، وكاا  

 .ما فل ككملا من القرارا  ذا  الطابع االداري 
 
 

 (6مادة )
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التال تنادرها الادوائر الرسامية لمنالكة األشادا  يجوز نشر إعغناا  المكاامم وانعغناا  
 تعريفاتلا وزير المالية. كددي بأجر،

 (7مادة )
باللغااة العرةيااة ويجااوز نشاار ترجمااة بعااد مااواد الجرياادة الرساامية  تناادر الجرياادة الرساامية -1

 بلغة لجنبية.
، تشاريعدياوان الفتاوى والبأعاداد عادياة لو ممتاازة باأمر مان رئاي   تندر الجريدة الرسمية -2

 كلما دع  الضرورة لذلك.
 (8مادة )

ماان لناا  ونااورتين ولن تمااون واضااكة ومقااروءة باادون  مطبوعااةتمااون المااواد المااراد نشاارها 
 .هشطب لو إضافة لو تشوي

 (9مادة )
دائرة العاماة نشارها مساتقلة عان طلاب النشار وترفال بالطلاب المعتماد مان الا رادتمتب المواد الما

 عنوان الجريدة الرسمية كسب األنو .للجريدة الرسمية وترس  على 
 (10مادة )

تقااوم دائاارة الجرياادة الرساامية بمراجعااة المااادة المطلااوب نشاارها، ويكاال للااا تنااكيح ليااة لدطاااء 
 ويتم إكاطة  الجلة الطالبة بالتنكيح الواقع.  ،مادية فل الطباعة لو اللجاء لو األرقام

 (11مادة )
للمطبعااة قباا  التاااريج الواجااب النشاار فيااه بدمسااة  المااواد المااراد نشاارهايجااب ونااو  لو تسااليم 
 عشر يومًا على األق .

 (12مادة )
 .لإلعغنا يجب تكديد عدد مرا  النشر فل الطلب بالنسبة 
 (13مادة )

 الرسمية.  جازا يمنع إجراء النشر فل ليام الجمع وان
 (14مادة )

لمجلاا  التشااريعل الفلسااطينل، ولعضاااء ا ،الجرياادة الرساامية مجانااًا إلااى الاادوائر الرساامية ترساا 
والمءسساااا  األماديميااااة، والماااوظفين المدتاااارين الااااذين  ،والقضااااة، ورءسااااء الليئااااا  المكلياااة
 يكددهم وزير العد  بإرساللا إليلم.
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 (15مادة )
الغئكاااة التااال تكااادد باااد  االشاااتراك  بإنااادار بالتنسااايل ماااع رئاااي  الاااديوان يقاااوم وزيااار المالياااة

، كماا ويكادد نظاام الواكد وفقًا لمتوسط عدد النفكا  وثمن العدد السنوي لو ننف السنوي،
 دفع بد  االشتراك سلفًا.يتم  لن ةطيشر  لألفراد والمءسسا  االشتراك فل الجريدة الرسمية

 (16مادة )
يعين مدير دائرة الجريدة الرسمية وفقًا لألنو  وانجراءا  المنناو  عليلاا فال قاانون  -1

 وتعديغته. 1998نة لس 4الددمة المدنية  رقم 
يكااااون ماااادير الاااادائرة مساااائواًل عاااان إعااااداد الجرياااادة الرساااامية وتناااادر عاااان ديااااوان الفتااااوى  -2

 والتشريع.
 (17مادة )

عااداد وةيااع األ يتااولى ديااوان الفتااوى والتشااريع  توزيااع األعااداد وتكنااي  بااد  االشااتراما  فيلااا،
يداعلا فل كساب ديوان الفتوى والتشريع.  بالثمن المكدد وا 

 (18مادة )
 يلغى ك  ما يتعارد مع لككام هذا القانون.

 (19مادة )
يقوم ديوان الفتوى والتشريع بوضع األنظمة الغزمة لتطبيل لككام هذا القانون، وتندر بقارار 

 عن مجل  الوزراء، وتنشر فل الجريدة الرسمية.
 (20)مادة 

، ويعما  باه بعاد تنفياذ لككاام هاذا القاانون  - كا  فيماا يدناه -على جميع الجلاا  المدتناة
 ثغثين يومًا من تاريج نشري فل الجريدة الرسمية.

 ميالدية 2008صدر في مدينة       بتاريخ  /  / 
 هجرية 1429الموافق  /   /                       

 محمود عباس                                   
 نظمة التحرير الفلسطينيةرئيس اللجنة التنفيذية لم                               

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية                                


