
اإلحصائيات:	 
البيانات  حتليل  إىل  هتدف  بيانية  رسومًا  املرجع  يوفر 
بجمع  تقوم  إذ  إحصائية،  بصورة  املرجع  عىل  املرفوعة 
البيانات وعرضها بصورة رسم بياين، بحيث تكون بمثابة 
لتشخيص  هبا  يسرتشد  املستخدم  ترصف  حتت  أداة 
املشاكل وتقييم التقدم احلاصل عىل مستوى الترشيعات 

والقرارات الصادرة.
القرار  صناع  مساعدة  إىل  اإلحصائيات  هتدف  كام 
واملؤرشات  والبيانات  املعلومات  كافة  بتقديم  الدولة  يف 
من  املدخلة  املعلومات  عىل  بناًء  التقارير  الستخراج 
األساس  مصدرها  من  أي  عليه،  يعتمد  موثوق  مصدر 
املؤسسات  يف  الشفافية  يعزز  مما  الرسمية(،  )اجلريدة 
احرتام  مبادئ  وجيسد  الشعب،  عىل  وانفتاحها  العامة 

حقوق اإلنسان.
ويشار إىل أن املرجع اإللكرتوين يوفر نتائج بحث دقيقة 

لكل ما هو منشور يف اجلريدة الرسمية.

    الوصول إىل املرجع:
يتم الوصول إىل املرجع عن طريق:

احلاجة . 1 دون   mjr.lab.pna.ps اإللكرتوين  الرابط 
لتسجيل دخول، وبآلية بحث بسيطة. 

الرسمي . 2 والترشيع  الفتوى  ديوان  موقع  زيارة 
إىل  والدخول   info@lab.pna.ps الرابط  عرب 

أيقونة املرجع.



وحتتوي قاعدة الترشيعات عىل:
كل . 1 عن  األساسية  باملعلومات  مرجعية  قاعدة 

أي  ببعضها،  الترشيعات  ربط  إمكانية  مع  ترشيع، 
موضوع  أي  تطّور  متابعة  الباحث  باستطاعة  أن 

قانوين خالل السنوات واحلقب املختلفة.
يف . 2 ُنرش  كام  للترشيع  األصل  طبق  صورة 

اجلريدة الرسمية. 
الترشيعات املعدلة.. 3

آلية البحث: 
بحث  أساليب  خالل  من  الترشيع  إىل  الوصول  يتم 
سنة  أو  رقم  إدخال  طريق  عن  البحث  فيمكن  متعددة، 
فيه  املنشور  العدد  رقم  خالل  من  أو  الترشيع  نوع  أو 

هذا الترشيع، كام يمكن البحث عن طريق النص.

قاعدة األحكام القضائية:	 
صدرت  التي  القضائية  األحكام  كافة  عىل  حتتوي 
2005م،  العام  منذ  العليا  الدستورية  املحكمة  عن 
باإلضافة إىل األحكام والتباليغ الغيابية الواجب نرشها 

يف اجلريدة الرسمية بموجب أحكام القانون.

آلية البحث: 
أساليب  خالل  من  القضائي  احلكم  إىل  الوصول  يتم 
رقم  إدخال  طريق  عن  البحث  فيمكن  متعددة،  بحث 
التي  املحكمة  اسم  أو من خالل  الدعوى  نوع  أو  أو سنة 
أصدرت احلكم أو تاريخ احلكم، كام يمكن البحث عن 

طريق النص.

قاعدة اإلعالنات:	 
حتتوي عىل كافة اإلعالنات املنشورة يف اجلريدة الرسمية 

مصنفة عىل النحو اآليت:
اإلعالنات اخلاصة باجلمعيات التعاونية.. 1
إعالنات احلكم املحيل.. 2
إعالنات تدقيق احلسابات.. 3
إعالنات األرايض.. 4
إعالنات الرشكات.. 5
إعالنات أخرى.. 6

وتشمل اإلعالنات األخرى  اآليت:
إعالنات وعالمات جتارية.. 1
إعالنات تصحيح األسامء.. 2
إعالنات سلطة النقد.. 3
إعالنات صندوق االستثامر.. 4
إعالنات صادرة عن مراقب الرشكات.. 5
إعالنات هيئة سوق رأس املال.. 6
إعالنات هيئة الرقابة العامة.. 7
إعالنات صادرة عن سلطة الطاقة.. 8

آلية البحث: 
بحث  أساليب  خالل  من  اإلعالن  إىل  الوصول  يتم 
القرار  رقم  إدخال  طريق  عن  البحث  فيمكن  متعددة، 
املحافظة أو العدد املنشور فيه اإلعالن أو تصنيفه أو  أو 
اإلعالن،  تاريخ  أو  اإلعالن  مصدرة  اجلهة  خالل  من 

كام يمكن البحث عن طريق النص.

قوائم التجميد:	 
جلنة  عن  الصادرة  التجميد  قوائم  عىل  املرجع  حيتوي 
تنفيذ قرارات جملس األمن املنشورة يف اجلريدة الرسمية، 
سواء املحددة يف قوائم جلنة العقوبات أو املحددة حمليًا 
املرسوم  أحكام  وفق  خارجية  دولة  طلب  عىل  بناًء  أو 
رقم )14( لسنة 2015م بشأن تنفيذ قرارات جملس األمن.

آلية البحث:
يتم الوصول إىل قوائم التجميد من خالل أساليب بحث 
القرار  رقم  إدخال  طريق  عن  البحث  فيمكن  متعددة، 
أو السنة أو عدد اجلريدة الرسمية، أو من خالل البحث 

يف نص أو عنوان هذه القوائم.

         التعريف باملرجع:
قانونية  بيانات  قاعدة  ألول  شاملة  إلكرتونية  منصة 
حكومية متكن الكافة من االطالع والوصول لكل ما ينرش 

يف اجلريدة الرسمية »الوقائع الفلسطينية«.

بتاريخ  املرجع  والترشيع  الفتوى  ديوان  أطلق  وقد 
احلكومة  توجهات  مع  انسجامًا  2019/10/31م، 
اخلدمات  وتقديم  احلكومية  املؤسسات  أداء  تطوير  يف 
كافة  يف  إعداده  عىل  العمل  تم  حيث  اإللكرتونية، 
العاملني  املوظفني  قبل  من  وتغذيته  وتصميمه  مراحله 

يف ديوان الفتوى والترشيع.

البيانات  وتطوير  حتديث  عىل  مستمرًا  العمل  يزال  وال 
وآليات البحث املوجودة يف املرجع.

       أهداف املرجع:
هيدف املرجع إىل حتقيق اآليت:

بصورة . 1 الرسمية  اجلريدة  يف  ينرش  ما  كل  توثيق 
إلكرتونية.

ضامن حق املواطن يف الوصول للمعلومة القانونية . 2
من مصدرها الرسمي.

احلفاظ عىل اإلرث القانوين للدولة.. 3

        حمتويات املرجع:
قاعدة الترشيعات:	 

تصدر  التي  الفلسطينية  الترشيعات  كافة  تتضمن 
بـ  املتمثلة  1994م  العام  منذ  الرسمية  اجلريدة  يف 
الرئاسية،  املراسيم  بقوانني،  القرارات  )القوانني، 
والقرارات  اللوائح  األنظمة،  الوزراء،  جملس  قرارات 

والتعليامت الوزارية(.


