اجلريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"

اجلريدة الرسمية ،وهي األداة الرسمية لنشر التشريعات الصادرة عن اجلهات املختصة يف دولة فلسطني.
وقــد نــص القانــون األساســي املعــدل لســنة 2003م وتعديالتــه ،علــى ضــرورة نشــر القوانــن يف اجلريــدة الرســمية ،حيــث نصــت املــادة ()116
علــى« :تصــدر القوانــن باســم الشــعب العربــي الفلســطيني ،وتنشــر فــور صدورهــا يف اجلريــدة الرســمية ،ويعمــل بهــا بعــد ثالثــن يومـاً
مــن تاريــخ نشــرها ،مــا لــم ينــص القانــون علــى خــاف ذلــك».

◊ ◊أهمية النشر يف اجلريدة الرسمية:
1.1نفاذ التشريعات.
2.2اطالع العامة عليها.
3.3معرفة املواطن حلقوقه والتزاماته مبوجب التشريعات املنشورة.

◊ ◊هيكلية اإلدارة العامة للجريدة الرسمية:
اإلدارة العامة للجريدة الرسمية
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◊ ◊تتولى اإلدارة العامة للجريدة الرسمية واملطبوعات املهام اآلتية:
1.1اإلشراف على إصدار اجلريدة الرسمية وأي مطبوعات أخرى واملنشورات الدورية للديوان.
2.2اإلشــراف علــى توثيــق املــواد القانونيــة املــراد نشــرها يف اجلريــدة الرســمية واملطبوعــات قبــل إرســالها للطباعــة والنشــر
وتوثيــق النســخة النهائيــة ورقي ـاً وإلكتروني ـاً لــدى اإلدارة.
3.3اإلشراف على عملية اإلدخال االلكتروني للمنشورات القانونية والتحقق من مطابقتها لألصل الوارد.
4.4اإلشــراف علــى توزيــع وبيــع اجلريــدة الرســمية واملطبوعــات األخــرى للجهــات الرســمية وطالبتهــا وفقــاً للقــرارات النافــذة
وتعليمــات رئيــس الديــوان.
5.5اإلشــراف واملتابعــة إلجنــاز عمــل اإلدارة بالســرعة املمكنــة بتجهيــز املــادة القانونيــة واجبــة النشــر يف كل عــدد مــن أعــداد
اجلريــدة الرســمية.
6.6اإلشراف على ما يقدم الديوان من منشورات ومواد قانونية للمعنيني.
7.7اإلشــراف علــى إعــداد الدراســات لتحديــد احتياجــات اإلدارة مــن كتــب ومنشــورات قانونيــة بالتنســيق والتعــاون مــع اجلهــات
ذات االختصــاص.

◊ ◊يتم إعداد وإصدار اجلريدة الرسمية ،ونشرها ورقي ًا وإلكتروني ًا ،باللغة العربية على النحو اآلتي:
– –عدد عادي ،يتم نشره بشكل دوري وبأرقام متسلسلة.
– –عدد ممتاز ،كلما دعت الضرورة إلى ذلك ،بنا ًء على طلب من سيادة الرئيس أو دولة رئيس الوزراء.

◊ ◊ينظم عمل اجلريدة الرسمية أحكام القانون رقم ( )29لسنة 1949م وتعديالته ،ويتم نشر التالي يف اجلريدة الرسمية:
1.1التشريعات الرئيسية ،واملراسيم والقرارات الرئاسية الصادرة عن الرئيس.
2.2األنظمة الصادرة عن رئيس الوزراء.
3.3قرارات رئيس مجلس الوزراء.
4.4قرارات مجلس الوزراء.
5.5القرارات والتعليمات الوزارية.
6.6قرارات احملكمة الدستورية العليا.
7.7األحكام القضائية الواجب نشرها مبوجب التشريعات النافذة.
8.8اإلعالنات الواجب نشرها مبوجب التشريعات النافذة.
9.9كل ما نصت التشريعات النافذة على نشره يف اجلريدة الرسمية.

◊ ◊التوزيع واالشتراك والبيع ألعداد اجلريدة الرسمية:
مت تنظيم عملية االشتراك وبيع وتوزيع اجلريدة الرسمية مبوجب قرار وزير املالية رقم ( )1لسنة 2012م ،على
النحو اآلتي:
التوزيــع :يتــم توزيــع أعــداد اجلريــدة الرســمية علــى الــوزارات واملؤسســات العامــة الفلســطينية مــن خــال البريــد املركــزي الفلســطيني،
كمــا يتــم توزيــع األعــداد علــى املشــتركني مــن أفــراد ومؤسســات خاصــة ،وبنــوك ومؤسســات أهليــة.
البيــع :ميكــن للمعنيــن احلصــول علــى أعــداد اجلريــدة الرســمية مــن خــال شــرائها مــن ديــوان الفتــوى والتشــريع حيــث مت حتديدهــا
علــى النحــو علــى النحــو اآلتــي:
1.1العدد املكون من صفحات ال تتجاوز ( )159صفحة مببلغ ( )20شيكل.
2.2العدد املكون من صفحات ما بني ( )200 - 160صفحة مببلغ ( )30شيكل.
3.3العدد املكون من صفحات ما بني ( )300 - 200صفحة مببلغ ( )40شيكل.
4.4ما زاد على ذلك مببلغ ( )50شيكل.
االشتراك :مت حتديد املبالغ حسب فترة االشتراك على النحو اآلتي:
1.1االشتراك السنوي ( )200شيكل.
2.2االشتراك النصف سنوي ( )120شيكل.

⭕

⭕لالتصــال والتواصــل الرجــاء املتابعــة مــع املوظفة منــال خالدي على:
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 -مرفق :منوذج قسيمة االشتراك.

