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جميع حقوق الطباعة والنرش محفوظة

ديـــــوان الفــــتـــــــوى والتــشــــريــــــع ©

آلية االشتراك والبيع في الجريدة الرسمية

تم تنظيم عملية االشرتاك والبيع يف اجلريدة الرسمية 
بناًء عىل قرار وزير املالية رقم )1( لسنة 2012م.

النحو  عىل  االشرتاك  فرتة  حسب  املبالغ  حتديد  تم  وقد 
اآليت: 

االشرتاك السنوي )200( شيكل.. 1
االشرتاك النصف سنوي )120( شيكل.. 2

أعداد  كافة  عىل  احلصول  االشرتاك  ذلك  يتيح  حيث 
اجلريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية" الصادرة خالل 
يتم  بأنه  العلم  مع  اشرتاك،  تاريخ كل  وحسب  السنة، 

تعبئة نموذج اشرتاك خاص تم تصميمه هلذه الغاية.
اجلريدة  أعداد  عىل  احلصول  للمعنيني  يمكن  كام 
الرسمية من خالل رشائها من ديوان الفتوى والترشيع  

عىل النحو  اآليت:
العدد املكون من صفحات ال تتجاوز )159( صفحة  . 1

بمبلغ )20( شيكل. 
2 . )200  -  160( بني  ما  صفحات  من  املكون  العدد 

صفحة بمبلغ  )30( شيكل.
3 . )300  -  200( بني  ما  صفحات  من  املكون  العدد 

صفحة  بمبلغ )40( شيكل.
ما زاد عىل ذلك بمبلغ )50( شيكل.. 4

ديوان الفتوى والتشريع

للتواصل

Legislation and Advisory Bureau



التي  الرسمية  اجلريدة  هي  الفلسطينية  الوقائع 
قدوم  منذ  إصدارها  والترشيع  الفتوى  ديوان  يتوىل 
السلطة الفلسطينية، حيث صدر العدد األول بتاريخ  

1994/11/20م.
2003م  لسنة  املعدل  األسايس  القانون  أكد  وقد 
اجلريدة  يف  القوانني  نرش  رضورة  عىل  وتعديالته، 

الرسمية، حيث نصت املادة )116( منه عىل:
الفلسطيني،  العريب  الشعب  باسم  القوانني  "تصدر 
ويعمل  الرسمية،  اجلريدة  يف  إصدارها  فور  وتنرش 
هبا بعد ثالثني يومًا من تاريخ نرشها، ما مل ينص 

القانون عىل خالف ذلك".

تتكون اإلدارة العامة للجريدة الرسمية واملطبوعات 
من دائرتني، مها:

دائرة اجلريدة الرسمية، وتنقسم إىل:. 1
قسم التدقيق والنرش.أ. 
قسم التوزيع واملبيعات.	. 

دائرة املطبوعات، وتنقسم إىل:. 2
قسم املنشورات الدورية.أ. 
قسمنرش األبحاث والدراسات.	. 

من . 2 نرشها  املراد   املواد  مجيع  الديوان  يستقبل 
خالل  العامة   واملؤسسات  الفلسطينية  الوزارات 
النصف األول من الشهر، وذلك بتزويد الديوان  
األصل(  طبق  صورة  أو  )أصل  ورقية  بنسخة 

ونسخة  إلكرتونية.
الناحية   . 3 من  قانونيًا  الترشيعات  مراجعة  تتم 

خالل   من  لغويًا  وتدقيقها  والشكلية،  املوضوعية 
القانونية   التعديالت  وإدخال  النصوص،  معاجلة 
املطلوبة من قبل طاقم خمتص مكون من  مستشارين 
اجلهات  مع  بالتنسيق   لغويني،  ومدققني  قانونيني 
املختصة، ليتم اعتامدها هنائيًا، ونرشها يف اجلريدة 

الرسمية "الوقائع الفلسطينية".

الوزارات  عىل  الرسمية  اجلريدة  أعداد  توزيع  يتم 
واملؤسسات العامة الفلسطينية من خالل الربيد املركزي 
الفلسطيني، كام يتم توزيع األعداد عىل املشرتكني من 

أفراد ومؤسسات خاصة، وبنوك ومؤسسات أهلية.

املختصة  اجلهات  الصادرة عن  الترشيعات  يتم نرش 
ورقيًا  الرسمية  اجلريدة  يف  فلسطني،  دولة  يف 

وإلكرتونيًا، حيث يتوىل الديوان نرش اآليت:
والقرارات . 1 واملراسيم  الرئيسية،  الترشيعات 

الرئاسية      الصادرة عن الرئيس.
األنظمة الصادرة عن رئيس الوزراء.. 2
قرارات جملس الوزراء.. 3
القرارات والتعليامت الوزارية.. 4
قرارات املحكمة الدستورية العليا.. 5
بموجب . 6 نرشها  الواجب  القضائية  األحكام 

الترشيعات      النافذة.
الترشيعات . 7 بموجب  نرشها  الواجب  اإلعالنات 

النافذة.
النافذة عىل نرشه يف . 8 الترشيعات  كل ما نصت 

اجلريدة  الرسمية.

تصدر اجلريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية" . 1
العربية بأعداد عادية تنرش بشكل دوري  باللغة 
أعداد ممتازة  وبأرقام متسلسلة، وجيوز إصدار 
الوزراء،  رئيس  أو  الرئيس  من  طلب  عىل  بناًء 
ألحكام  وفقًا  ذلك،  إىل  الرضورة  دعت  كلام 
املادة )4( من قانون اجلريدة الرسمية رقم )29( 

لسنة 1949م وتعديالته.

ما يتم نشره في الجريدة الرسمية المقدمة

اإلدارة العامة للجريدة الرسمية والمطبوعات

آلية النشر في الجريدة الرسمية

آلية التوزيع في الجريدة الرسمية
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