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متهيد
يعتبر إعداد إطار قانوني سليم عنصرا ً ال غنى عنه إلصالح قطاع األمن وشرطا ً أساسيا ً
حلكم هذا القطاع بصورة فعالة وناجعة وخاضعة للمساءلة .وعلى الرغم من الظروف
القاسية التي سادت األراضي الفلسطينية على مدى السنوات املاضية ،بذل الساسة
والباحثون ونشطاء املجتمع املدني في فلسطني العديد من احملاوالت التي تهدف إلى إصالح
قطاعهم األمني ،غير أنهم ألْفوا أنفسهم في مواجهة مع الكثير من التحديات ،من قبيل غياب
إطار تضعه الدولة لتنظيم حكم قطاع األمن ،واالحتالل اإلسرائيلي واإلرث البترومينالي
الذي يطغى على السلطة الوطنية الفلسطينية .وعلى نحو التحديات التي يفرضها النظام
القانوني الساري في فلسطني ،يتم إنفاذ ميراث من التشريعات التي تشتمل على قوانني
صادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ،جنبا ً إلى جنب مع
تشريعات أخرى أردنية ومصرية وتشريعات سبق أن وضعتها السلطات البريطانية إبان
سني انتدابها على فلسطني .وفوق كل ذلك ،على املرء أن ال يغفل األوامر العسكرية التي
أصدرتها سلطات االحتالل اإلسرائيلية ،والتي تضفي املزيد من التعقيدات القانونية وجتعل
من اإلصالح املنشود لقطاع األمن مهمة عسيرة املنال.
وفي الواقع ،يستحق الفلسطينيون الثناء والتقدير على التقدم الذي باتوا يحرزونه في إعداد
اإلطار التشريعي الذي ينظم قطاعهم األمني .ومع ذلك ،فال تزال العديد من الثغرات ومواضع
اخللل تشوب النظام القانوني الفلسطيني ،مما يستلزم خلق االنسجام بني التشريعات القائمة
وبذل املزيد من اجلهود لتقنني املسائل التي ال تزال بحاجة إلى تقنني .وعالو ًة على ذلك،
ميثل إصالح قطاع األمن ،كما هو احلال في جميع أنحاء العالم وليس في السلطة الوطنية
الفلسطينية وحدها ،مشروعا ً متواصالً ،مما يجعل من اإلصالح القانوني وتعديل إجراءاته
مهم ًة دائم ًة ال تفتر.

الغرض من هذا الكتاب
يضم هذا الكتاب بني دفتيه أول مجموعة للتشريعات الناظمة لقطاع األمن على مستوى
العالم العربي .وقد مت إعداد هذه املجموعة كي تؤدي هدفني اثنني؛ فباعتبارها تعرض
جردا ً بالتشريعات القائمة ،تسعى هذه املجموعة إلى إتاحة الفرصة للمختصني واخلبراء
الفلسطينيني والدوليني الستعراض التشريعات السارية بشأن قطاع األمن في فلسطني.
وفي هذا السياق ،ميكن للمعنيني استخدام النصوص التشريعية التي يشملها الكتاب كدليل
مرجعي سريع .وثانياً ،متثل هذه املجموعة من التشريعات التي نضعها بني يدي القارئ أداة
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تهدف إلى تشجيع النقاش واحلوار وتسهيل إجرائهما بني الفلسطينيني في ورشات العمل
والندوات العلمية التي تبحث في تشريعات قطاع األمن .وفي هذا السياق ،نرى أنه ال بد
أن يتحرر الساسة الفلسطينيون واخلبراء القانونيون والطالب ومؤسسات املجتمع املدني
من العبء املضني الذي يستهلك وقتهم في البحث عن الوثائق التشريعية التي يريدونها.
وبدالً من ذلك ،يجب إتاحة الفرصة لهم للتركيز على دراسة النصوص التشريعية ،وحتديد
الثغرات والتداخالت التي تعتريها ،واكتشاف مواطن اخللل والقصور التي تشوبها ،وتقييم
االحتياجات الالزمة إلجراء التعديالت املطلوبة وإعداد تشريعات جديدة تتيح إجراء اإلصالح
القانوني املرج ّو.
وقد ارتأينا أن من املفيد نشر هذه املجموعة باللغة العربية ،إلى جانب ترجمتها اإلجنليزية،
حيث أن ذلك مي ّكن الفلسطينيني من مناقشة التشريعات التي حتكم قطاعهم األمني مع عدد
أكبر من اخلبراء ،ومقارنتها مع مجموعة واسعة من املمارسات الدولية املرعيّة في هذا
اجلانب .وإننا يحدونا األمل بأن يحفز هذا الكتاب اخلبراء الفلسطينيني والعرب والدوليني
للتعليق على القوانني واألنظمة التي يضعها بني أيديهم ،وأن يساهموا في إثراء احلوار حول
اإلطار القانوني الناظم للقطاع األمني الفلسطيني .ومن هذا املنظور ،ال يتعدى هذا الكتاب
مجرد خطوة أولى على طريق عملية اإلصالح ،وليس إجنازا ً لها.

هيكلية الكتاب
تتضمن هذه املجموعة جميع التشريعات الناظمة لقطاع األمن التي سنتها السلطة الوطنية
الفلسطينية – وهي تشمل القوانني والقرارات التنفيذية واألنظمة الداخلية للمؤسسات
التي يتعلق عملها بقطاع األمن .وال تشتمل هذه املجموعة على التشريعات التي لم تصدر
عن السلطة الوطنية الفلسطينية ،والتي ال تزال حتتل أهمية بالنسبة حلكم قطاع األمن
الفلسطيني .وبطريقة أو بأخرى ،ال تزال السلطة الفلسطينية تطبق القوانني الصادرة عن
منظمة التحرير الفلسطينية ،والقوانني األردنية واملصرية ،فضالً عن وثائق قانونية أخرى
تعود في تاريخها إلى حقبة االنتداب البريطاني على فلسطني .وفي املقابل ،هناك عدد من
املجاالت التي لم تصدر فيها السلطة الفلسطينية تشريعات تنظمها ،وال سيما فيما يتعلق
بقوانني العقوبات املدنية والعسكرية والقوانني التي حتكم عمل مختلف أجهزة القطاع
األمني .وسوف يتم توثيق التشريعات التي ُسنّت قبل إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية
ونشرها في جزء ٍ
ثان يتمم هذا الكتاب.
يضم هذا الكتاب سبعة فصول تعكس مبجموعها الوظائف األساسية التي يضطلع بها
احلكم املدني الدميوقراطي لقطاع األمن .1ومييز كل فصل من هذه الفصول ،حيثما كان
ذلك ممكناً ،بني القوانني والقرارات التنفيذية والقرارات اإلدارية الصادرة بشأن مؤسسات
القطاع األمني ،كما يضعها في سياق ترتيبها الزمني بحسب سنة صدورها .ويتيح هذا
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الترتيب للقارئ ّ
اإلطالع على التشريعات الفلسطينية الناظمة لقطاع األمن وحتليلها وفق
تاريخ سنّها .كما يساعد ذلك القارئ في اخلروج بفهم أفضل حول تدخّ ل التطورات األمنية
والسياسية على أرض الواقع ،إلى جانب الضغوطات الدولية ،في تشكيل العملية التشريعية
التي لم تزل مجتزأة وغير مكتملة .ولكننا في هذا السياق وضعنا استثنا ًء وحيدا ً للتسلسل
الزمني فيما يتعلق بالقوانني التي تع ّدل تشريعات سابقة؛ حيث يتبع القانون املع ِّدل في هذه
احلالة القانون األصلي مباشر ًة بغض النظر عن تاريخ صدور التعديل ،بحيث يتمكن القارئ
من ّ
اإلطالع على القانون الذي يريده على وجه السرعة.
ويستعرض الفصل األول في هذا الكتاب اإلطار الدستوري حلكم قطاع األمن في فلسطني،
واملتمثل في القانون األساسي املعدل لسنة  .2003وفي الواقع ،كان من املقرر أن ُيطبَّق
القانون األساسي الفلسطيني ،الذي اعتُمد عقب إجراء نقاشات مكثفة على املستوى احمللي،
خالل الفترة االنتقالية إلى حني تبنّي الدستور املنشود للدولة الفلسطينية .ويتضمن هذا
القانون أنظمة شاملة تتعلق بالهيكليات املؤسساتية األساسية للسلطة الوطنية الفلسطينية،
وهو في وضعه احلالي ميثل وثيقة ״شبيهة بالدستور״ .أما الفصل الثاني من الكتاب
فيع ّرج على اإلطار التشريعي الذي ينظم اإلدارة التشريعية والرقابة التنفيذية على قطاع
األمن الفلسطيني .كما يشمل الفصل الثالث جميع التشريعات املتعلقة بتنظيم األجهزة
األمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية .وقد حرصنا في هذا الفصل على التمييز بني
النصوص القانونية التي تتعامل مع التنظيم اإلداري واملالي – الذي ينطبق على القوات
األمنية مبجموعها – وبني النصوص األخرى التي حتكم الهيكليات التنظيمية واملهام املوكلة
لكل جهاز من أجهزة األمن .ويعرض الفصل الرابع كذلك اإلطار التشريعي للقانون والنظام
السائد في السلطة الوطنية الفلسطينية .وبدوره ،يعرض الفصل اخلامس اإلطار التشريعي
للسلطة القضائية الفلسطينية .وباإلضافة إلى القوانني والقرارات التنفيذية ذات الصلة،
فقد أدرجنا في هذا الفصل عددا ً من القرارات التي أصدرتها السلطة القضائية لتنظيم عمل
احملاكم والنيابة العامة .ويجد القارئ في الفصل السادس من هذه املجموعة التشريعات
املتعلقة باإلجراءات اجلنائية .وأخيراً ،يتضمن الفصل السابع اإلطار التشريعي الذي ينظم
دور املجتمع املدني الفلسطيني في حكم قطاع األمن.
إن مجموعة التشريعات التي يضمها هذا الكتاب شاملة في طبيعتها ،وهي تشمل جميع
التشريعات التي وضعتها السلطة الوطنية الفلسطينية ألغراض حكم قطاعها األمني .ومن
جانب آخر ،ال تشتمل هذه املجموعة على مشاريع القوانني التي ال تزال بانتظار مصادقة
رئيس السلطة الفلسطينية عليها أو تلك التي ال تزال قيد املراجعة في املجلس التشريعي
الفلسطيني .ومع احتمال خضوع مشاريع القوانني املذكورة للتغيير والتعديل ،فقد ارتأينا
2
أن ال نض ّمنها في هذا الكتاب.
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شكر وتقدير
السخي واملساعدة اجلليلة
لم يكن من املمكن إخراج هذا الكتاب إلى النور دون الدعم
ّ
التي قدمتها لنا نخبة من املختصني واخلبراء الفلسطينيني .ونحن نعبّر عن عميق شكرنا
جلميع أولئك الذين قدموا املساعدة والدعم لنا في حتضير هذا الكتاب ،ونخص بشكرنا
كالً من:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

السيد روحي فتوح ،رئيس املجلس التشريعي الفلسطيني األول.
الدكتور عبد العزيز الدويك ،رئيس املجلس التشريعي الثاني.
الدكتور حسن خريشه ،النائب الثاني لرئيس املجلس التشريعي الثاني.
السيد إبراهيم خريشه ،أمني عام املجلس التشريعي.
السيد جمال اخلطيب ،مدير عام الدائرة القانونية في املجلس التشريعي.
السيد إياد محمد ،مدير عام دائرة العالقات الدولية في املجلس التشريعي.
السيد سعيد زياد ،املوظف السابق في جلنة الداخلية واألمن في املجلس
التشريعي.
السيد إبراهيم عازم ،املوظف في جلنة الرقابة على حقوق اإلنسان واحلريات العامة
في املجلس التشريعي.
اآلنسة جيهان أبو ديه ،املوظفة في اللجنة القانونية في املجلس التشريعي.
السيد محمد صالح الدين ،املوظف في جلنة املوازنة والشؤون املالية في املجلس
التشريعي.

كما إن شكرنا اخلاص موصول كذلك للدكتور سامر فارس ،املدير السابق ملعهد احلقوق
في جامعة بيرزيت برام الله ،لسماحه لنا باستخدام منظومة القضاء والتشريع في
فلسطني (املقتفي) التي يرعاها املعهد ،إلى جانب معهد احلقوق نفسه إلتاحته الفرصة
لنا إلدراج ترجمات بعض النصوص القانونية في منت هذا الكتاب .كما قدم السيد
ياسني نور الدين السيد ،وهو مترجم قانوني معتمد في رام الله ،مساعدة قيّمة لنا في
ترجمة معظم التشريعات التي تضمنتها هذه املجموعة إلى اللغة اإلجنليزية ،فضالً عن
مراجعة وتنقيح بعض الترجمات التي كانت متوفرة أصالً لتشريعات أخرى .كما ترجم
السيد التمهيد لهذا الكتاب ومقدمته إلى اللغة العربية .وقدمت اآلنستان بسمه شامي
وانتصار أبو خلف ،مساعدتا البحث في مكتب مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية
على القوات املسلحة في رام الله ،والسيد جوناس لويتشر ،منسق املشاريع في مكتب
رام الله ،املساعدة لنا خالل جميع مراحل العمل على هذه املجموعة ،وذلك من خالل
النصائح العملية والعناية بأدق التفاصيل واجلهود التي لم تفتر في إخراج هذا املؤلف
إلى النور .وإلى جانب هؤالء ،ساندنا في امتام هذا املشروع السيد وائل دويك ،املصمم
اجلرافيكي ،والسيد خالد ناصيف ،منسق املشاريع ،والسيد ندمي أبو شيخه ،مساعد
البحث ،وجميعهم يعملون مبكتب املركز في رام الله.
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كما ومن ّد آيات الشكر والعرفان حلكومتي سويسرا والسويد اللتني لم تبخال بتوفير املساندة
لنا لتحويل هذا املشروع إلى حقيقة واقعة.
رام الله ،كانون الثاني/يناير 2008
احملررون
الهوامش

1

2

من وجهة نظر احلكم والتنمية ،من املنطقي تعريف مصطلح «قطاع األمن» بصورة فضفاضة .فهو على
هذه الشاكلة يشمل األجهزة املفوضة باستخدام القوة ،وهيئات اإلدارة والرقابة املدنية ،ومؤسسات
العدالة وإنفاذ القوانني ،ومؤسسات املجتمع املدني ،باإلضافة إلى القوات األمنية غير النظامية .أنظر مثالً،
املبادئ التوجيهية بشأن إصالح قطاع األمن الصادرة عن جلنة مساعدات التنمية التابعة ملنظمة التعاون
االقتصادي والتنمية .املبادئ التوجيهية وسلسلة املراجع الصادرة عن جلنة مساعدات التنمية :إصالح
نظام األمن وحكمه (باريس :جلنة مساعدات التنمية التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية) ،ص.
.21 - 20
ولكن ميكن ّ
اإلطالع على مشاريع القوانني على املوقع اإللكتروني ملركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على
القوات املسلحة على اإلنترنت ( ،)www.dcaf.ch/menaحيث يعرضها املوقع كإضافة للنسخة اإللكترونية
لهذا الكتاب املطبوع.
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املقدمة

روالند فريدريك وأرنولد ليتهولد وفراس ملحم
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مدقملا

التشريعات الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية
بشأن قطاع األمن
تشريعات قطاع األمن قبل أوسلو – اإلرث التشريعي الناظم
عملت األنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم فلسطني على مدى احلقب التاريخية السابقة
على فرض أنظمة قانونية فيها لم تكن تعكس في مضمونها ما يطمح إليه الفلسطينيون؛ فقد
تدخّ ل نظام احلكم العثماني (الذي استمر حتى عام  )1917وسلطات االنتداب البريطاني في
تشكيل جانب ال ُيستهان به من الواقع القانوني في فلسطني .وبعد اندالع حرب عام 1948
بني العرب وإسرائيل ،باتت القدس الشرقية والضفة الغربية تخضع للحكم األردني ،بينما
خضع قطاع غزة لإلدارة املصرية .ولم تتسبب حرب عام  1948في فصل الضفة الغربية،
مبا فيها القدس الشرقية ،عن قطاع غزة من الناحية اجلغرافية فحسب ،بل إنها عزلت هاتني
املنطقتني في نظامني قانونيني وقضائيني وإداريني متمايزين .وبعد احتالل إسرائيل للضفة
الغربية وقطاع غزة عام  ،1967عززت سلطات االحتالل اإلسرائيلية النظامني القانونيني
املنفصلني عن بعضهما البعض فيهما ،وزادت عليهما عددا ً ضخما ً من األوامر العسكرية
التي عملت على التحكم في مختلف مناحي حياة املواطنني الفلسطينيني .وفي ذات الوقت،
قامت إسرائيل بضم القدس الشرقية (التي تبلغ مساحتها  6,5كيلومتر مربع من مساحة
الضفة الغربية) ،باإلضافة إلى  70كيلومترا ً مربعا ً من أراضي الضفة الغربية ،إلى حدود
بلدية القدس الغربية ،حيث عملت بذلك على فرض النظامني القانوني واإلداري النافذين في
َ
املواطنة
إسرائيل على هذه املناطق ،ولكن دون أن متنح املواطنني الفلسطينيني القاطنني فيها
اإلسرائيلية .وفوق كل ذلك ،سنّت منظمة التحرير الفلسطينية تشريعات تهدف من خاللها
إلى تقنني هيكلياتها التنظيمية واإلدارية.
وفي إطار سعيها إلى تنظيم كافة جوانب احلياة العامة في فلسطني ،كانت األنظمة املتعاقبة
على حكم هذا اإلقليم تُعنى باحملافظة على النظام العام أكثر من عنايتها ببناء قطاع أمن متكامل.
ولعل هذا يفسر غياب التشريعات التي تنظم مسائل الدفاع وعمل أجهزة املخابرات في فلسطني
في املرحلة التي سبقت قيام السلطة الوطنية الفلسطينية .ولم ُيعنى ذلك العدد الضئيل من
التشريعات األمنية الفلسطينية إال باألمن الداخلي ،وهو ينظم في معظمه عمل جهاز الشرطة.
ومن جهة أخرى ،أع ّدت السلطات األردنية إطارا ً قانونيا ً شامالً لقطاعها األمني ،بحيث أصبح
هذا اإلطار يشمل في تنظيمه كالً من القوات املسلحة ،واالستخبارات اخلارجية واألمن الداخلي.
وأضحى هذا اإلطار القانوني ساريا ً في الضفة الغربية كذلك بعد ض ّمه إلى األردن عام .1950
وعلى نقيض الضفة الغربية ،لم تس َع اإلدارة املصرية في غزة إلى ضم القطاع إلى مصر .وهناك
وجدت السلطة الوطنية الفلسطينية نفسها أمام إطار قانوني ال يأتي إال على تنظيم مسائل األمن
الداخلي ويختلف متام االختالف عن ذلك اإلطار السائد في الضفة الغربية.
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التشريعات الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية بشأن قطاع األمن

وفيحنيألغيتجميعالقواننيالعثمانيةوغالبيةاألنظمةالصادرةعنسلطاتاالنتدابالبريطاني،
فلم تزل بعض األنظمة الصادرة في احلقب التي سبقت إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية ساري ًة
حتى هذا اليوم .وبغض النظر عن سريانها على أرض الواقع ،فال تزال التشريعات املذكورة نافذ ًة
من ناحية مبدأية في جميع املجاالت التي لم تس ّن السلطة بع ُد تشريعات أخرى تستبدلها بها
أو تلغيها .وفي هذا السياق ،تكتسب أربعة تشريعات كانت قد ُسنّت قبل قيام السلطة الوطنية
الفلسطينية أهمية متميزة عن غيرها ،هي :قانون العقوبات االنتدابي البريطاني لسنة ،1936
وقانون األمن العام األردني رقم ( )38لسنة  ،1965وقانون العقوبات األردني لسنة ،1960
والقرار بقانون املصري رقم ( )6لسنة  1963بشأن الشرطة .وفضالً عن هذه القوانني ،ال تزال
السلطة الوطنية الفلسطينية تطبق بعض القوانني الصادرة عن منظمة التحرير الفلسطينية ،وهما
بالتحديدقانونأصولاحملاكماتاجلزائيةالثوريملنظمةالتحريرالفلسطينيةلعام 1979وقانون
العقوبات الثوري ملنظمة التحرير الفلسطينية لسنة  ،1979واللذان يشكالن األساس التشريعي
لنظام القضاء العسكري في السلطة الوطنية الفلسطينية.
ويعرض اجلدول رقم ( )1نظرة عامة على أهم تشريعات القطاع األمني التي ُسنت إبان احلقب
التاريخية التي سبقت قيام السلطة الوطنية الفلسطينية مرتب ًة بحسب تاريخ صدور كل واحد منها.

اجلدول رقم ( :)1نظرة عامة حول التشريعات األمنية التي س ّنت قبل إنشاء السلطة
الوطنية الفلسطينية

االنتداب
البريطاني

اإلدارة
املصرية
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وضعه
التشريع
قانون البوليس الفلسطيني لسنة  1926وتعديله ملغى
لسنة 1946
ملغى
نظام إحالة البوليس على التقاعد لسنة 1933
ساري في قطاع غزة
قانون العقوبات لسنة 1936
إعالن بشأن طلبات أفراد اجلمهور أو تظلماتهم ساري في قطاع غزة
املقدمة لاللتحاق بقوة البوليس والكليات
العسكرية لسنة 1958
قرار بقانون بشأن الشرطة رقم ( )6لسنة  1963ساري في قطاع غزة
قرار بشأن جرائم الشرطة املخلة بحسن نظام ساري في قطاع غزة
وانضباط القوة لسنة 1964
قرار مدير الداخلية واألمن العام بشأن شروط ساري في قطاع غزة
وقواعد الترقية لسنة 1964
قانون بشأن اخلدمة العسكرية والوطنية باسم ملغى ضمنيا ً في قطاع
غزة
الشعب الفلسطيني رقم ( )4لسنة 1965

مدقملا

ساري في الضفة الغربية
ساري في الضفة الغربية
ملغى

نظام التقاعد العسكري رقم ( )55لسنة 1959
قانون العقوبات لسنة 1960
نظام الكلية احلربية امللكية رقم ( )54لسنة
1963
قانون القوات املسلحة األردنية رقم ( )11لسنة ساري من الناحية
النظرية في الضفة
1964
احلكم
الغربية
األردني
ملغى
قانون املخابرات رقم ( )24لسنة 1964
ملغى ضمنيا ً في الضفة
قانون األمن العام رقم ( )38لسنة 1965
الغربية
ً
قانون األمن العام املعدل رقم ( )50لسنة  1965ملغى ضمنيا في الضفة
الغربية
قانون أصول احملاكمات اجلزائية الثوري لعام ساري في الضفة الغربية
منظمة
وقطاع غزة
1979
التحرير
ساري في الضفة الغربية
وقانون العقوبات الثوري لعام 1979
الفلسطينية
وقطاع غزة

إطار أوسلو :إنشاء قطاع األمن في السلطة الوطنية الفلسطينية

مثّل التوقيع على إعالن املبادئ بشأن ترتيبات احلكم الذاتي االنتقالي بني منظمة التحرير
الفلسطينية وحكومة إسرائيل في شهر أيلول/سبتمبر من عام  1993حتوالً سياسيا ً بارزا ً
في حياة الشعب الفلسطيني .ويهدف إعالن املبادئ املوقّع إلى الشروع في املفاوضات التي
تقود إلى إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية والتوصل إلى تسوية سلمية
للصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي .كما ينص إعالن املبادئ على إقامة سلطة فلسطينية
تتولى احلكم الذاتي في األراضي الفلسطينية وتتمتع بصالحية س ّن التشريعات في جميع
املجاالت التي تدخل ضمن االختصاص الذي ُمنح لها مبوجب اإلعالن واتفاقيات أوسلو
التي تلته .وفضالً عن ذلك ،تنص اتفاقيات أوسلو على إجراء انتخابات املجلس التشريعي
الفلسطيني وإنشاء قوة شرطة فلسطينية و»نظام قضائي مستقل للمحاكم والهيئات
1
احلكمية الفلسطينية».
وقد باشر الفلسطينيون إنشاء نظام قضائي يتضمن احملاكم املدنية باختالف مستوياتها
(والتي تشمل محاكم الصلح ومحاكم البداية ومحكمة االستئناف) ،واحملكمة العليا،
ومحكمة النقض ،واحملاكم الدستورية ،باإلضافة إلى احملاكم العسكرية .وفي عام ،1995
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ش ّكلت السلطة الوطنية الفلسطينية محاكم أمن الدولة التي تتولى النظر في اجلرائم املتعلقة
بأمن النظام فيها .ولكن هذه احملاكم ألغيت في عام  .2003وعقب إجراء انتخابات املجلس
التشريعي الفلسطيني األولى في عام  ،1996أصبح الفلسطينيون ميتلكون األداة التي
مت ّكنهم من سن التشريعات ،وبالتالي تنظيم عمل سلطتهم الوطنية.
ومن املعالم املهمة التي ساعدت على إنشاء قطاع األمن الفلسطيني اتفاقية غزة-أريحا
التي وقعت عام  ،1994والتي حددت القواعد الالزمة إلعادة انتشار القوات املسلحة
اإلسرائيلية .ومبوجب أحكام هذه االتفاقية ،كان يتوجب على القوات اإلسرائيلية
االنسحاب من قطاع غزة ومن منطقة أريحا وتسليمهما لسيطرة السلطة الوطنية
الفلسطينية .وأخيراً ،ينص امللحق األول  2لهذه االتفاقية على إنشاء ״مديرية فلسطينية
لقوة الشرطة״ .وكان من املقرر أن تش ّكل قوة الشرطة القوة الوحيدة في األراضي
اخلاضعة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية .كما تتألف هذه القوة من أربعة أجهزة
هي :الشرطة املدنية ،واألمن العام ،واملخابرات وخدمات الطوارئ واإلنقاذ (الدفاع
املدني) .كما كان من املقرر أن توضع هذه الفروع األربعة حتت قيادة مركزية واحدة
3
في كل محافظة من احملافظات الفلسطينية .وفضالً عن ذلك ،ينص هذا امللحق األول
على إنشاء قوة شرطة بحرية فلسطينية.
ومن جانب آخر ،نصت االتفاقية االنتقالية اإلسرائيلية-الفلسطينية حول الضفة الغربية
وقطاع غزة التي وقعت بني الطرفني عام  ،1995والتي حلت محل اتفاقية غزة-أريحا ،على
تقسيم الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مناطق (أ) ،و(ب) و(ج) .ومبوجب هذه االتفاقية ،لكل
منطقة من هذه املناطق حدودها التي متيزها عن غيرها ،واألصول املتبعة في إداراتها والقيود
األمنية املفروضة فيها .ففي املنطقة (أ) ،تتمتع السلطة الوطنية الفلسطينية مبسؤوليات
إدارية وأمنية ،بينما ال متتلك السلطة الفلسطينية سوى املسؤولية اإلدارية في املنطقة (ب).
أما في املنطقة (ج) ،فتمتلك إسرائيل املسؤولية اإلدارية واألمنية الكاملة فيها .4وال تشمل
هذه االتفاقية االنتقالية القدس الشرقية احملتلة ،التي ال تنفك السلطات اإلسرائيلية تعتبرها
ٍ
أراض إسرائيلية وتضمها إلى حدود بلدية القدس.
كما أعادت االتفاقية املذكورة التأكيد على أن قوة الشرطة الفلسطينية تشكل السلطة
األمنية الوحيدة في األراضي الفلسطينية؛ حيث تنص في هذا الصدد على أنه ״تتشكل
6
الشرطة الفلسطينية من وحدة واحدة ال تتجزأ حتت إشراف املجلس״ .5وفي امللحق األول
لها ،حتدد هذه االتفاقية املسؤوليات الرئيسية التي تضطلع بها الشرطة الفلسطينية على
النحو التالي:
•
•
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•
•
•
•
•

تبني كافة الوسائل الضرورية ملنع اجلرمية مبا يتفق مع القانون.
حماية املنشآت والبنية التحتية واألماكن العامة التي تكتسب أهمية خاصة.
منع أعمال املضايقات والعقوبات.
محاربة اإلرهاب والعنف ،ومنع التحريض على أعمال العنف.
7
أداء أية وظائف اعتيادية أخرى للشرطة.״

وتتيح االتفاقية في امللحق األول لها للسلطة الوطنية الفلسطينية إنشاء أجهزة أمنية جديدة،
مما يرفع عدد فروع قطاع األمن في األراضي الفلسطينية إلى ستة ،هي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

الشرطة املدنية.
األمن العام.
األمن الوقائي.
األمن الرئاسي.
املخابرات.
8
خدمات الطوارئ واإلنقاذ (الدفاع املدني) .

كما يؤكد امللحق األول لالتفاقية االنتقالية اإلسرائيلية-الفلسطينية على تشكيل قوة للشرطة
البحرية الفلسطينية.9
وفي إطار تنفيذ البنود التي تنص عليها االتفاقية املذكورة ،باشرت السلطة الوطنية
الفلسطينية إنشاء أجهزتها األمنية في ظل قدر ضئيل من التخطيط االستراتيجي ،كما
عملت على إضافة أجهزة أمن جديدة لم تكن االتفاقيات التي وقعتها مع إسرائيل تنص
على تشكيلها .وفي مرحلة من املراحل ،كان قطاع األمن الفلسطيني يضم  17جهازا ً
أمنيا ً مختلفاً .ولم تكن جميع هذه األجهزة تستند في عملها إلى أية قاعدة قانونية وذلك
ألنها أنشئت قبل صدور التشريعات الالزمة لتنظيمها .ونتيج ًة لذلك ،عززت الصالحيات
واملسؤوليات املتداخلة املنافسة والنزاعات الداخلية بني مختلف األجهزة األمنية .وفضالً
عن ضعف رقابة املجلس التشريعي والسلطة القضائية على أداء هذه األجهزة ،فقد متخض
هذا الوضع عن ضعف حكم قطاع األمن ،مما أدى إلى ارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان،
كما أدى الى تقويض شرعية السلطة الوطنية الفلسطينية نفسها في نظر املواطنني
الفلسطينيني.
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اإلطار الدستوري والعملية التشريعية
القانون األساسي – الدستور الفلسطيني
عقب جدل سياسي محتدم ومتطاول ،أصدرت السلطة الوطنية الفلسطينية القانون
األساسي ،الذي ميثل الدستور الفلسطيني ،خالل عام  .2002وإلى حني إقامة الدولة
الفلسطينية العتيدة ،يتولى هذا القانون األساسي تنظيم مسائل احلكم واحلقوق واحلريات
العامة في األراضي اخلاضعة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية .وعلى هدي من معايير
احلكم الدميوقراطي التمثيلي والتعددية السياسية ،ينص القانون األساسي على حتكيم مبدأ
سيادة القانون والفصل بني السلطات .وقد خضع القانون األساسي للتعديل مرتني في
عامي  2003و.2005
متثل السلطة الوطنية الفلسطينية نظاما ً مختلطا ً يجمع بني طياته مكونات من الدميوقراطية
الرئاسية والبرملانية؛ حيث ״ينتخب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية انتخابا ً عاما ً ومباشرا ً
من الشعب الفلسطيني״ ،10وهو ״يختار رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته وله أن
يقيله״ .11وميثل مجلس الوزراء ״األداة التنفيذية واإلدارية العليا״ 12وهو مساءل أمام
املجلس التشريعي ويرأسه رئيس الوزراء الذي يختار أعضاء احلكومة بنفسه 13.وبدوره،
يتولى املجلس التشريعي مهامه التشريعية وميارس الرقابة على عمل احلكومة على الوجه
املبني في نظامه الداخلي .14وفيما يتعلق بالرقابة ،يجوز للمجلس التشريعي استخدام عدد
من األدوات ،من قبيل توجيه األسئلة واالستجوابات للحكومة أو إلى أحد الوزراء ،ومن في
حكمهم ،وعقد جلسات االستماع لهم ،15وتشكيل جلان تقصي احلقائق 16والتصويت بحجب
الثقة عن احلكومة 18.وباإلضافة إلى ما تقدم ،يتمتع املجلس التشريعي الفلسطيني بصالحية
تلقّي العرائض أو الشكاوى املتصلة بالشؤون العامة .وفي حني ال يأتي القانون األساسي على
18
تنظيم هذه املسألة ،فإن النظام الداخلي للمجلس التشريعي يتناولها على وجه التفصيل.
وال يشتمل القانون األساسي الفلسطيني في ذاته على أحكام محددة ومفصلة بشأن قوى
األمن ،ولكن املادة  39منه تنص على أن ״رئيس السلطة الوطنية هو القائد األعلى للقوات
الفلسطينية״ .وتوكل املادة  )7( 69من هذا القانون مسؤولية ״حفظ النظام العام واألمن
الداخلي״ ملجلس الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية .كما يع ّرف القانون األساسي
قوات األمن والشرطة باعتبارها ״قوات نظامية״:

״قوات األمن والشرطة قوة نظامية وهي القوة املسلحة في البالد وتنحصر وظيفتها
في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية املجتمع والسهر على حفظ األمن والنظام
العام واآلداب العامة وتؤدي واجبها في احلدود التي رسمها القانون في احترام كامل
19
للحقوق واحلريات.״
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كما ينص القانون األساسي على أن تنظيم قوات األمن والشرطة يتم من خالل تشريعات
20
ثانوية.
وفيما يتعلق بالسلطة القضائية ،يشمل القانون األساسي الفلسطيني على قدر أكبر
من التفاصيل التي تنظمها .فوفقا ً للمادة  97منه ،ينص القانون األساسي على أن
״السلطة القضائية مستقلة ،وتتوالها احملاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها״.
ويترأس السلطة القضائية املجلس األعلى للقضاء 21 ،وهي تشمل في مؤسساتها احملكمة
25
العليا  22واحملكمة الدستورية العليا 23 ،واحملاكم اإلدارية 24 ،واحملاكم العسكرية،
والنيابة العامة 26 .وإلى حني تشكيل احملكمة الدستورية ،تتولى احملكمة العليا االنعقاد
بصفتها احملكمة املختصة بالنظر في القضايا الدستورية .وفضالً عما تقدم ،ينص
القانون األساسي على تشكيل ديوان للرقابة املالية واإلدارية  27باإلضافة إلى ״هيئة
28
مستقلة حلقوق اإلنسان.״

العملية التشريعية
ال ميثل القانون األساسي املصدر الوحيد الذي يحدد مسار العملية التشريعية في فلسطني.
ولكي نفهم اإلجراءات التشريعية املرعيّة هناك ،ينبغي لنا أن نقرأ القانون األساسي إلى
جانب النظام الداخلي للمجلس التشريعي وقانون رقم ( )4لسنة  1995بشأن إجراءات
إعداد التشريعات .كما يتعني على املرء في هذا املقام أن يراعي أن املمارسات العرفية الشائعة،
وليس القانون ،تتدخل في حتديد بعض جوانب هذه العملية.
يجوز ملجلس الوزراء أو أعضاء املجلس التشريعي التقدم إلى املجلس التشريعي
مبشروعات القوانني 29 .وتتبع اإلجراءات التشريعية املعتمدة في السلطة الوطنية
الفلسطينية املسار التالي:
-1
-2
-3
-4
-5

إذا كان مشروع القانون مقدما ً من مجلس الوزراء ،تقوم الدائرة القانونية في الوزارة
املعنية بتقدمي القانون إلى ديوان الفتوى والتشريع ملراجعته من الناحية الفنية.
بعد املراجعة ،يعيد الديوان مشروع القانون إلى مجلس الوزراء ،الذي يحيله بدوره إلى
املجلس التشريعي إلقراره.
ومن ثم يحيل رئيس املجلس التشريعي مشروع القانون إلى اللجنة القانونية إلبداء
30
مالحظاتها القانونية الالزمة عليه.
بعد مراجعة مشروع القانون ،وفي إطار التحضير لعرضه على املناقشة العامة ،تقدم
31
اللجنة القانونية توصياتها مكتوب ًة لرئيس املجلس بشأن مشروع القانون.
ُيطرح مشروع القانون بعد ذلك على املجلس للتصويت على قبوله أو رفضه باألغلبية
32
املطلقة لألصوات.
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 -6في حالة قبول مشروع القانون ،يقدم املجلس أو جلانه أية تعديالت ضرورية عليه،
33
ومن ثم ُيعرض املشروع على اجللسة التالية التي يعقدها املجلس.
 -7ثم جتري مناقشة مشروع القانون في قراءتني منفصلتني على الوجه التالي :في
القراءة األولى ،يناقش املشروع ماد ًة مادة بعد تالوتها واالقتراحات املقدمة بشأنها
ويتم التصويت على كل مادة على حدة ،ثم يجري التصويت على مشروع القانون
34
مبجمله.
 -8وفي القراءة الثانية ،تتم مناقشة التعديالت املقترحة ويتم التصويت عليها ثم يصوت
35
على املواد املعدلة نهائيا ً على النحو املقترح في القراءة األولى.
 -9جتري قراءة ثالثة (تقتصر على مناقشة التعديالت املقترحة) بنا ًء على طلب كتابي
36
مسبّب من مجلس الوزراء أو من ربع عدد أعضاء املجلس.
 -10فور إقرار مشروع القانون بالقراءة الثالثة أو فور انقضاء أسبوعني من تاريخ إقراره
بالقراءة الثانية يحيل رئيس املجلس التشريعي مشروع القانون إلى رئيس السلطة
الوطنية إلصداره 37 ،ويجري نشره في اجلريدة الرسمية .وقد أضحى عرفا ً إمتام هذه
اجلزئية من خالل مجلس الوزراء على الرغم من عدم اشتراط ذلك في القانون.
 -11يصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القوانني بعد إقرارها من املجلس التشريعي
الفلسطيني خالل ثالثني يوما ً من تاريخ إحالتها إليه ،وله أن يعيدها إلى املجلس خالل
ذات األجل مشفوعة مبالحظاته وأسباب اعتراضه وإال اعتبرت مصدرة وتنشر فورا ً
في اجلريدة الرسمية .وإذا رد الرئيس مشروع القانون إلى املجلس التشريعي وفقا ً
لألجل املذكور ،تعاد مناقشته ثانية في املجلس التشريعي ،فإذا أقره ثانية بأغلبية ثلثي
38
أعضائه أعتبر قانونا ً وينشر فورا ً في اجلريدة الرسمية.
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الرسم البياني رقم ( :)1العملية التشريعية
عضو املجلس
التشريعي

مجلس الوزراء
ديوان الفتوى والتشريع

1
2

يقدم
مقترح
القانون
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3
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5
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6
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7
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8
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يقر

9
القراءة الثالثة

املجلس
ال يتخطى الرئيس
رفض مشروع
القانون
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يرفض

الرئيس

يقر

11

أغلبية ثلثي
أعضاء املجلس
تتخطى الرئيس

يعاد
للتعديل
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الرئيس ال يطلب التعديل
املجلس
يتخطى
الرئيس
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والسريان
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هرمية التشريعات التي تس ّنها السلطة الوطنية الفلسطينية
تتدخل املمارسات العرفية ،وليس القانون ،في حتديد هرمية التشريعات التي تصدرها
السلطة الوطنية الفلسطينية .فخالل الفترة االنتقالية وحتى تبنّي دستور الدولة الفلسطينية،
ال يزال القانون األساسي يشكل أعلى مصدر للتشريع في فلسطني ،وال ميكن تعديل أحكامه
39
إال مبوافقة أغلبية ثلثي أعضاء املجلس التشريعي الفلسطيني.
ومتثل القوانني العادية ثاني أعلى مصدر للتشريع في السلطة الوطنية الفلسطينية .ويتبعها
في الهرمية التشريعية األنظمة (أو اللوائح التنفيذية) التي تشكل أدوات إلنفاذ التشريعات
العادية .وتأتي بعد هذه األنظمة القرارات التنفيذية التي تنقسم بدورها إلى ثالثة أقسام:
•

•

•

املراسيم الرئاسية :وتهدف هذه املراسيم إلى تسهيل عمل السلطة التنفيذية وغيرها
من مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية .ولرئيس السلطة الوطنية في حاالت
الضرورة التي ال حتتمل التأخير في غير أدوار انعقاد املجلس التشريعي ،إصدار
قرارات لها قوة القانون ،ويجب عرضها على املجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها
بعد صدور هذه القرارات ،وإال زال ما كان لها من قوة القانون 40.غير أن رئيس السلطة
الوطنية دأب في اآلونة األخيرة على إصدار مثل هذه ״القرارات بقوانني״ بعد فوز
قائمة التغيير واإلصالح التابعة حلركة حماس في انتخابات املجلس التشريعي عام
 .2006وفي هذا السياق ،يثور جدل محتدم حول وضع هذا النوع من القرارات
التنفيذية.
القرارات الرئاسية :تتشابه هذه القرارات مع املراسيم التي يصدرها الرئيس .وحيث أن
السلطة التنفيذية لم تقم إلى اآلن ببيان خط واضح املعالم بني تلك القرارات واملراسيم
الرئاسية ،فمن الصعوبة مبكان حتديد الفرق بني هذين النوعني من التشريعات من
الناحية العملية.
القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء :وال تعدو هذه القرارات كونها أنظمة إدارية
تهدف إلى تسهيل عمل احلكومة.

ومتثل القرارات الصادرة عن مجلس القضاء األعلى ،والتي تنظم عمل السلطة القضائية،
نوعا ً آخر من القرارات اإلدارية التي ميكن اعتبارها قرارات إدارية تخص السلطة القضائية
وتتقاطع مع قرارات مجلس الوزراء التي تصدرها السلطة التنفيذية.
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الرسم البياني رقم ( :)2هرمية التشريعات الصادرة عن السلطة
الوطنية الفلسطينية

القانون األساسي

القوانني العادية

األنظمة (اللوائح التنفيذية)
القرارات التنفيذية
 املراسيم الرئاسيةالقرارات الرئاسية

 -القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء

مجلس القضاء األعلى

 -القرارات الصادرة عن مجلس القضاء األعلى

التشريعات السارية بشأن قطاع األمن في السلطة
الوطنية الفلسطينية
يعتبر غياب القاعدة القانونية املناسبة التي تنظم غالبية األجهزة األمنية الفلسطينية أحد
العقبات الرئيسية التي تقف في طريق احلكم الرشيد لقطاع األمن في فلسطني .ولم تشرع
السلطة الوطنية الفلسطينية في محاوالت جدية لتنظيم قواتها األمنية إال في عام ،2002
حني أصدر الرئيس الفلسطيني املرسوم الرئاسي رقم ( )12لسنة  2002بشأن إحلاق قوات
الشرطة وقوات األمن الوقائي والدفاع املدني بوزارة الداخلية .وقد نص هذا املرسوم على
إعادة هيكلة قوى األمن الداخلي ،ولكنه لم يتطرق إلى تنظيم هيكلية األجهزة األمنية األخرى
التي تشكل ״نواة اجليش״ في السلطة الوطنية الفلسطينية – وهي قوات األمن الوطني
وجهاز االستخبارات العسكرية والشرطة البحرية وأمن الرئاسة – أو جهاز املخابرات
العامة الفلسطيني .وقبل عام  ،2002كانت قوات الدفاع املدني تشكل اجلهاز الوحيد من بني
41
أجهزة األمن الفلسطينية التي متلك قاعدة قانونية تستند إليها في عملها ومهامها.
وقد أقدمت السلطة الوطنية الفلسطينية على خطوة مهمة على هذا الصعيد في عام ،2005
حيث سنت القانون رقم ( )5بشأن اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية .وعلى الرغم من أن
هذا القانون لم يهدف بصورة محددة إلى إعادة هيكلة قوات األمن الفلسطينية ،إال أنه نص
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على إنشاء ثالثة أجهزة أمنية للسلطة الوطنية الفلسطينية ،وهي :قوات األمن الداخلي ،وقوات
األمن الوطني واملخابرات العامة .كما يقضي هذا القانون بأنه يتحتم وبالضرورة أن يخضع أي
جهاز قائم أو أي جهاز سينشأ في املستقبل لوالية أحد الفروع األمنية الثالثة التي ينص عليها.
وعالو ًة على ذلك ،يكتسب هذا القانون أهمية خاصة ألنه نظم ،وللمرة األولى ،حقوق أفراد
األجهزة األمنية الفلسطينية وااللتزامات الواقعة عليهم .كما يضع هذا القانون اآلليات اخلاصة
بترقية أفراد قوى األمن واإلجراءات التأديبية املوقعة عليهم .وقبل صدور قانون اخلدمة
في قوى األمن الفلسطينية ،كان قادة قوات األمن يتولون احلق احلصري في إدارة الشؤون
الداخلية للمؤسسة األمنية وتنظيمها .ومن جانب آخر ،أحرزت السلطة الوطنية الفلسطينية
تقدما ً مهما ً آخر على املسار الصحيح في محاولتها لتنظيم إدارة الشؤون املالية اخلاصة بقوى
األمن التابعة لها ،وذلك من خالل إصدار التشريعات اجلديدة في هذا اخلصوص 42 .وفضالً عن
ذلك ،أصدرت السلطة الوطنية الفلسطينية قانون املخابرات العامة رقم ( )17لسنة .2005
وعلى الرغم من هذه اجلهود ،ال يزال غياب إطار تنظيمي شامل لقوى األمن الفلسطينية يثير
العديد من املشاكل؛ فال تزال املهام والصالحيات التي تتوالها العديد من األجهزة األمنية،
من قبيل قوة الشرطة املدنية وقوات األمن الوطني ،غير محددة .فعلى سبيل املثال ،ال يأتي
قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم ( )16لسنة  2004إال على تنظيم نزر يسير من عمل
جهاز الشرطة املدنية .كما يستلزم إنفاذ قانون التأمني واملعاشات لقوى األمن الفلسطيني
رقم ( )16لسنة  ،2004وقانون التقاعد العام رقم ( )7لسنة  2005وقانون اخلدمة في
قوى األمن الفلسطينية إصدار قرارات تنفيذية ملا تصدر بعد .وفوق كل ما تقدم ،لم تنجح
بعض التشريعات األساسية ،من قبيل تلك املتعلقة بإعادة هيكلة األجهزة األمنية ،في بعض
احلاالت في التأثير على األعمال التي تؤديها هذه األجهزة على أرض الواقع ،وذلك ألنها ال
تنفذ على النحو املطلوب ،أو ألنها لم توضع موضع التنفيذ أصالً.
ومن ناحية أخرى ،يعتبر اإلطار القانوني الناظم لقضايا املساءلة متطورا ً نسبياً ،حيث ينص
كل القانون األساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي على إنفاذ إجراءات واضحة لفرض
الرقابة على أداء األجهزة األمنية .وفي هذا اإلطار ،يضع كل من قانون رقم ( )7لسنة 1998
بشأن تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية ،وقانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم ()15
لسنة  2004وقانون الكسب غير املشروع رقم ( )1لسنة  2005إطارا ً تفصيليا ً ينظم املساءلة
املالية .كما أفرز قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة  2002والقانون رقم ( )3لسنة 2006
بشأن احملكمة الدستورية العليا تقدما ً يستحق التنويه على صعيد إعداد إطار تنظيمي للسلطة
القضائية .وزياد ًة على هذه التشريعات املهمة ،اتخذت السلطة الوطنية الفلسطينية بعض
اخلطوات الضرورية لتنظيم إجراءات إنفاذ القوانني التي تسنّها ،وال سيما من خالل قانون رقم
( )6لسنة  1998بشأن مراكز اإلصالح والتأهيل «السجون» وقانون اإلجراءات اجلزائية رقم
( )3لسنة  .2001ونستشف من ذلك أن املشاكل التي تواكب ضعف الرقابة على أداء األجهزة
األمنية الفلسطينية ال تنبع في جانب كبير منها من اإلطار القانوني الذي ينظمها ،بل من تنفيذ
هذا اإلطار وعدم انتشار ثقافة املساءلة في أوساط املجتمع الفلسطيني.
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نحو إطار قانوني شامل

على الرغم من أن الفلسطينيني قطعوا شوطا ً مهما ً على طريق إعداد التشريعات التي تنظم
قطاعهم األمني ،فال يزال أمامهم الكثير من العمل إلجناز إطار قانوني شامل ومنهجي يختص
بحكم هذا القطاع وتنظيمه .فالعديد من مشروعات القوانني التي تنظم عمل قطاع األمن بانتظار
إقرارها من املجلس التشريعي ،وعدا عن ذلك فهي أيضا ً في أطوار متباينة من إعدادها .ومن
بني هذه القوانني القانون األساسي لألمن الذي يتناول الهيكلية التنظيمية لألجهزة األمنية،
باإلضافة إلى مختلف القوانني األخرى التي تتعلق بتنظيم جهاز األمن الوقائي وقوات األمن
الوطني وقوة الشرطة .كما توجد مشاريع قوانني أخرى بشأن مجلس األمن القومي ،والقضاء
العسكري ،والهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان ،باإلضافة إلى مكتب التحقيق
العسكري (األمبودسمان) التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية ومعهد حقوق اإلنسان .وطرحت
السلطة الوطنية كذلك نسخة أخرى من قانون السلطة القضائية ،ولكن احملكمة الدستورية
العليا رفضتها في عام  2005بعد اكتشاف أخطاء إجرائية اشتملت عليها.
ولم تنفك عملية إصالح قطاع األمن في فلسطني تعاني من غياب سياسة واضحة إلعداد
التشريعات ذات العالقة ومن ضعف إمكانيات التخطيط االستراتيجي الالزمة لهذا القطاع .وفي
هذا السياق ،يجب أن تخضع عملية صياغة التشريعات األمنية نفسها لإلصالح لضمان نقائها
من أية انحيازات حزبية .ففيما مضى ،كان ممثلو األجهزة األمنية أنفسهم يتولون صياغة عدد
ال يستهان به من مشاريع القوانني املتعلقة باألجهزة التي ينضوون حتت إمرتها ،مما م ّكنهم من
استغالل نفوذهم لتعزيز سلطاتهم السياسية أو تأمني بعض املزايا لصاحلهم.
ونتيج ًةلذلك ،ال يزال إصالح اإلطار التشريعي يشكل دافعا ًمهما ًإلصالح قطاع األمن في فلسطني.
وعلى نحو ما تبينه اجلهود التي ُبذلت في السابق إلصالح هذا القطاع ،يستدعي إعداد إطار
تشريعي حلكم القطاع األمني في السلطة الوطنية الفلسطينية إعداد إجراءات شاملة ومدروسة
التخاذ القرارات الصائبة ،جنبا ً إلى جنب مع توفير اخلبرات الضرورية في هذا املجال.
الهوامش
1
2
3
4

املادة  ،)6( 9االتفاقية االنتقالية اإلسرائيلية-الفلسطينية حول الضفة الغربية وقطاع غزة (.)1995
امللحق األول ،املادة /3( 3أ) ،االتفاقية بشأن قطاع غزة ومنطقة أريحا (.)1994
املصدر السابق ،املادة /3( 3ب)
تشمل املنطقة (أ) جميع املناطق التي نقلت إسرائيل السيطرة األمنية عليها للسلطة الوطنية الفلسطينية ،مبا
فيها قطاع غزة باستثناء املستوطنات اإلسرائيلية واملناطق العسكرية املقامة فيه ،واملراكز السكانية الرئيسية
الثمانية في الضفة الغربية – وهي أريحا ونابلس وقلقيليه وطولكرم ورام الله وبيت حلم وجنني واخلليل
(وقد تضمن البرتوكول بشأن إعادة االنتشار في اخلليل واملذكرة للسجل املرفقة به ،املوقع بتاريخ  17كانون
الثاني/يناير  ،1997ترتيبات خاصة إلعادة انتشار اجليش اإلسرائيلي في هذه املدينة) .وتشتمل املنطقة
(ب) على  450بلدة وقرية فلسطينية في الضفة الغربية .أما املنطقة (ج) ،فتشمل املستوطنات اإلسرائيلية
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

املقامة في الضفة الغربية واملناطق التي حتتل أهمية إستراتيجية بالنسبة إلسرائيل.
امللحق األول ،املادة /2( 4أ) ،االتفاقية االنتقالية اإلسرائيلية-الفلسطينية حول الضفة الغربية وقطاع
غزة (.)1995
املصدر السابق ،املادة .)1( 4
املصدر السابق ،املادة .)1( 4
املصدر السابق ،املادة /2( 4أ).
املصدر السابق ،املادة /2( 4ب).
القانون األساسي املعدل ،املادة .34
املصدر السابق ،املادة .45
املصدر السابق ،املادة .63
املصدر السابق ،املادة .65
املصدر السابق ،املادة .)2( 47
املصدر السابق ،املادة .)3( 56
املصدر السابق ،املادة .58
املصدر السابق ،املادتان  )3( 66و.)1( 77
النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني ،املادة .100
القانون األساسي الفلسطيني ،املادة .)1( 84
املصدر السابق ،املادة .)2( 84
املصدر السابق ،املادة .100
املصدر السابق ،املادة .104
املصدر السابق ،املادة .103
املصدر السابق ،املادة .102
املصدر السابق ،املادة .)2( 101
املصدر السابق ،املادة .107
املصدر السابق ،املادة .96
املصدر السابق ،املادة .31
القانون األساسي الفلسطيني ،املادتان  56و.70
النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني ،املادة .)5( 65
النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني ،املادة .)3( 65
املصدر السابق ،املادة .)4( 65
املصدر السابق ،املادة .)4( 65
املصدر السابق ،املادة /1( 68أ).
املصدر السابق ،املادة /1( 68ب).
املصدر السابق ،املادة .)2( 68
املصدر السابق ،املادة .70
القانون األساسي املعدل ،املادة .41
القانون األساسي املعدل ،املادة .120
املصدر السابق ،املادة .43
قانون رقم ( )3لسنة 1998م بشأن الدفاع املدني
أنظر قانون التأمني واملعاشات لقوى األمن الفلسطيني رقم ( )16لسنة  2004وقانون التقاعد العام رقم
( )7لسنة .2005
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القانون األساسي املعدل 2003
بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة القانون األساسي
مثلما كانت دميومة التصاق الشعب العربي الفلسطيني بأرض آبائه وأجداده التي نشأ عليها
حقيقة عبرت عنها وثيقة إعالن االستقالل الصادرة عن املجلس الوطني الفلسطيني ،وأكدتها
ظواهر الثبات في املكان والزمان واحلفاظ على الهوية الوطنية واجتراح معجزات النضال،
فإن هذه العالقة العضوية بني الشعب والتاريخ واألرض استمرت تؤكد ذاتها خالل السعي
الدؤوب واملستمر حلمل العالم على االعتراف بحقوق الشعب العربي الفلسطيني وكيانه
الوطني على قدم املساواة مع غيره من الشعوب.
إن ميالد السلطة الوطنية الفلسطينية على أرض الوطن فلسطني ،أرض األباء واألجداد،
يأتي في سياق الكفاح املرير واملستمر ،الذي قدم خالله الشعب الفلسطيني آالف الشهداء
واجلرحى واألسرى من خيرة أبنائه ،ألجل نيل حقوقه الوطنية الثابتة املتمثلة في حق العودة
وتقرير املصير وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الشريف بقيادة منظمة
التحرير الفلسطينية املمثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني أينما وجد.وفي إطار
املرحلة االنتقالية التي جنمت عن اتفاق إعالن املبادئ ،شكلت مسألة بناء السلطة الوطنية
الفلسطينية بأعمدتها الثالثة :التشريعية والتنفيذية والقضائية واحدة من املهام الوطنية
العاجلة .وبإنشاء املجلس التشريعي الفلسطيني عبر االنتخابات العامة احلرة واملباشرة،
بات واضحا ً أن إقرار قانون أساسي مناسب للمرحلة االنتقالية ،هو القاعدة لتنظيم العالقة
املتبادلة بني السلطة والشعب ،وهو اخلطوة األولى على طريق حتديد املعالم املميزة للمجتمع
املدني املؤهل لتحقيق االستقالل ،وهو في الوقت ذاته القاعدة األساسية لسن التشريعات
والقوانني املوحدة للوطن الفلسطيني.لقد قرر هذا القانون األساسي األسس الثابتة التي
متثل الوجدان اجلماعي لشعبنا ،مبكوناته الروحية ،وعقيدته الوطنية ،وانتمائه القومي ،كما
اشتمل في أبوابه على مجموعة من القواعد واألصول الدستورية املتطـورة ،سواء فيما يتصل
بضمان احلقوق واحلريات العامة والشخصية على اختالفها مبا يحقق العدل واملساواة
للجميع دون متييز ،أو فيما يخص مبدأ سيادة القانون ،وحتقيق التوازن بني السلطات،
مع توضيح احلدود الفاصلة بني اختصاصات كل منها ،بحيث تكفل لها االستقاللية من
ناحية ،والتكامل في األداء من ناحية أخرى ،وذلك في سبيل املصلحة الوطنية العليا التي
هي رائد اجلميع.إن كون هذا القانون األساسي املؤقت قد شرع لفترة انتقالية مؤقتة ،فهو
يشكل بالبداهة خطوة أساسية على طريق حتقيق احلقوق الوطنية والتاريخية الثابتة للشعب
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العربي الفلسطيني ،وال يصادر على أي نحو حقه في مواصلة السعي والعمل من أجل العودة
وتقرير املصير ،مبا في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشريف وهي أولى
القبلتني وثالث احلرمني الشريفني مسرى نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) ومهد سيدنا
املسيح عليه السالم.كما أن أحكامه املؤقتة ال تسقط حقا ً لفلسطيني ،حيثما وجد ،في التمتع
بحقوق متساوية مع مواطنيه على أرض الوطن.
إن هذا القانون األساسي املؤقت يستمد قوته من إرادة الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة
ونضاله الدؤوب والذي مارس حقه الدميقراطي في انتخاب رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية وأعضاء املجلس التشريعي الفلسطيني ،ليبدأ بتنظيم وبناء أسس احلياة
التشريعية الدميقراطية في فلسطني ،وفي الوقت نفسه فإن وضع هذا القانون ،وإقراره من
قبل املجلس التشريعي ،ينطلق من حقيقة أن منظمة التحرير الفلسطينية هي املمثل الشرعي
والوحيد للشعب العربي الفلسطيني.
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بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة إيضاحية للقانون األساسي املعدل
استنادا ً للمادة ( )111من القانون األساسي التي تعطي املجلس التشريعي صالحية تعديل
القانون األساسي مبوافقة أغلبية ثلثي أعضائه ،فقد رأى املجلس ضرورة تعديل القانون
األساسي وذلك باستحداث منصب رئيس الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية وحتويل
صالحياته وكافة الضوابط القانونية والسياسية الناظمة لعمله ،وتوضيح شكل العالقة
التي تربطه برئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والسلطة التشريعية.
ومبوجب هذا التعديل اقتضى األمر إعادة ترتيب بعض األحكام الواردة في القانون األصلي
بحيث أصبح الباب املتعلق بصالحيات رئيس السلطة الوطنية هو الباب الثالث في القانون
املعدل وذلك مقابل تأخير الباب املتعلق بالسلطة التشريعية إلى باب الحق وهو الباب
الرابع.
أما الباب اخلامس مبوجب التعديل واملتعلق مبجلس الوزراء فقد تضمن كيفية تشكيل
احلكومة من قبل رئيس الوزراء وكيفية نيلها ثقة املجلس والصالحيات املمنوحة ملجلس
الوزراء ورئيسه ،وشكل العالقة ما بني رئيس الوزراء ورئيس السلطة الفلسطينية.
وقد ارتأى املجلس أثناء مناقشة القانون املعدل أن ال ضرورة إلضافة بعض العبارات
املتعلقة بعرض كل ما يتعلق باحلكومة من تشكيل وإقالة واستقالة من قبل رئيس مجلس
الوزراء على رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك باعتبار أن هذا األمر عرفا ً سياسيا ً
أجمع املجلس عليه أثناء مناقشاته دون حاجة إلى إفراده في مادة في منت القانون.أحمد
قريع (أبو عالء)
رئيس املجلس التشريعي الفلسطيني
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الباب األول
مادة ( )1فلسطني وشعبها وهدفها
فلسطني جزء من الوطن العربي الكبير ،والشعب العربي الفلسطيني جزء من األمة العربية
والوحدة العربية هدف يعمل الشعب الفلسطيني من أجل حتقيقه.
مادة ( )2مصدر السلطات
الشعب مصدر السلطات وميارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية
على أساس مبدأ الفصل بني السلطات على الوجه املبني في هذا القانون األساسي.
القدس عاصمة فلسطني.

مادة ( )3العاصمة

مادة ( :)4الدين ومصدر التشريع واللغة
 -1اإلسالم هو الدين الرسمي في فلسطني ولسائر الديانات السماوية احترامها
وقدسيتها
 -2مبادئ الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع.
 -3اللغة العربية هي اللغة الرسمية.
مادة ( )5نظام احلكم
نظام احلكم في فلسطني نظام دميقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية واحلزبية
وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخابا ً مباشرا ً من قـبل الشعب وتكون احلكومة مسؤولة
أمام الرئيس واملجلس التشريعي الفلسطيني.
مادة ( )6أساس احلكم
مبدأ سيادة القانون أساس احلكم في فلسطني ،وتخضع للقانون جميع السلطات واألجهزة
والهيئات واملؤسسات واألشخاص.
مادة ( )7اجلنسية
اجلنسية الفلسطينية تنظم بالقانون.
مادة ( )8العلم
يكون علم فلسطني باأللوان األربعة واألبعاد واملقاييس املعتمدة من منظمة التحرير
الفلسطينية هو العلم الرسمي للبالد.
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الباب الثاني :احلقوق واحلريات العامة
مادة ( )9املساواة أمام القانون والقضاء
الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال متييز بينهم بسبب العرق أو اجلنس أو اللون أو
الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة.
مادة ( )10حماية حقوق االنسان
 -1حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحترام.
 -2تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على االنضمام إلى اإلعالنات واملواثيق
اإلقليمية والدولية التي حتمي حقوق اإلنسان.
مادة ( )11حق احلرية الشخصية
 -1احلرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة ال متس.
 -2ال يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد او منعه من
التنقل إال بأمر قضائي وفقا ً ألحكام القانون ،ويحدد القانون مدة احلبس االحتياطي،
وال يجوز احلجز أو احلبس في غير األماكن اخلاضعة للقوانني الصادرة بتنظيم
السجون.
مادة ( )12حقوق املقبوض عليه او املوقوف
يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه ،ويجب إعالمه سريعا ً
بلغة يفهمها باالتهام املوجه إليه ،وأن ميكن من االتصال مبحام ،وأن يقدم للمحاكمة دون
تأخير.
مادة ( )13حظر اإلكراه أو التعذيب
 -1ال يجوز إخضاع أحد ألي إكراه أو تعذيب ،ويعامل املتهمون وسائر احملرومني من
حرياتهم معاملة الئقة.
 -2يقع باطالً كل قول أو اعتراف صدر باملخالفة ألحكام الفقرة األولى من هذه املادة.
مادة ( )14حق املتهم في محاكمة قانونية
املتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه،
وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
مادة ( )15ماهية العقوبات
العقوبة شخصية ،ومتنع العقوبات اجلماعية ،وال جرمية وال عقوبة إال بنص قانوني ،وال
توقع عقوبة إال بحكم قضائي ،وال عقاب إال على األفعال الالحقة لنفاذ القانون.
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مادة ( )16حظر التجارب الطبية
ال يجوز إجراء أي جتربة طبية أو علمية على أحد دون رضاء قانوني مسبق ،كما ال يجوز
إخضاع أحد للفحص الطبي أو للعالج أو لعملية جراحية إال مبوجب قانون.
ينظم القانون أحكام نقل األعضاء وغيرها من مستجدات التقدم العلمي لألغراض اإلنسانية
املشروعة.
مادة ( )17حرمة املساكن
للمساكن حرمة ،فال جتوز مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها إال بأمر قضائي مسبب ووفقا ً
ألحكام القانون.
يقع باطالً كل ما يترتب على مخالفة أحكام هذه املادة ،وملن تضرر من جراء ذلك احلق في
تعويض عادل تضمنه السلطة الوطنية الفلسطينية.
مادة ( )18حرية العقيدة والعبادة
حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة شريطة عدم اإلخالل بالنظام العام
أو اآلداب العامة.
مادة ( )19حرية الرأي
ال مساس بحرية الرأي ،ولكل إنسان احلق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو
غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.
مادة ( )20حرية اإلقامة والتنقل
حرية اإلقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون.
-1
-2
-3
-4

مادة ( )21النظام االقتصادي في فلسطني
يقوم النظام االقتصادي في فلسطني على أساس مبادئ االقتصاد احلر .ويجوز
للسلطة التنفيذية إنشاء شركات عامة تنظم بقانون.
حرية النشاط االقتصادي مكفولة ،وينظم القانون قواعد اإلشراف عليها وحدودها.
امللكية اخلاصة مصونة ،وال تنزع امللكية وال يتم االستيالء على العقارات أو املنقوالت
إال للمنفعة العامة وفقا ً للقانون في مقابل تعويض عادل أو مبوجب حكم قضائي.
ال مصادرة إال بحكم قضائي.

مادة ( )22خدمات التأمني االجتماعي ورعاية أسر الشهداء
 -1ينظم القانون خدمات التأمني االجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة.
 -2رعاية أسر الشهداء واألسرى ورعاية اجلرحى واملتضررين واملعاقني واجب ينظم القانون
أحكامه ،وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمني الصحي واالجتماعي.
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مادة ( )23حق السكن
املسكن املالئم حق لكل مواطن ،وتسعى السلطة الوطنية لتأمني املسكن ملن ال مأوى له.
-1
-2
-3
-4

-1
-2
-3
-4

مادة ( )24حق التعليم
التعليم حق لكل مواطن ،وإلزامي حتى نهاية املرحلة األساسية على األقل ومجاني في
املدارس واملعاهد واملؤسسات العامة.
تشرف السلطة الوطنية على التعليم كله وفي جميع مراحله ومؤسساته وتعمل على
رفع مستواه.
يكفل القانون استقاللية اجلامعات واملعاهد العليا ومراكز البحث العلمي ،ويضمن
حرية البحث العلمي واإلبداع األدبي والثقافي والفني ،وتعمل السلطة الوطنية على
تشجيعها وإعانتها.
تلتزم املدارس واملؤسسات التعليمية اخلاصة باملناهج التي تعتمدها السلطة الوطنية
وتخضع إلشرافها.
مادة ( )25حق العمل
العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية إلى توفيره لكل
قادر عليه.
تنظم عالقات العمل مبا يكفل العدالة للجميع ويوفر للعمال الرعاية واألمن والرعاية
الصحية واالجتماعية.
التنظيم النقابي حق ينظم القانون أحكامه.
احلق في اإلضراب ميارس في حدود القانون.

مادة ( )26حق املشاركة في احلياة السياسية
للفلسطينيني حق املشاركة في احلياة السياسية أفرادا ً وجماعات ولهم على وجه اخلصوص
احلقوق اآلتية :
 -1تشكيل األحزاب السياسية واالنضمام إليها وفقا ً للقانون.
 -2تشكيل النقابات واجلمعيات واالحتادات والروابط واألندية واملؤسسات الشعبية وفقا ً
للقانون.
 -3التصويت والترشيح في االنتخابات الختيار ممثلني منهم يتم انتخابهم باالقتراع العام
وفقا ً للقانون.
 -4تقلد املناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.
 -5عقد االجتماعات اخلاصة دون حضور أفراد الشرطة ،وعقد االجتماعات العامة
واملواكب والتجمعات في حدود القانون.
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مادة ( )27حقوق وسائل اإلعالم وحرياتها
 -1تأسيس الصحف وسائر وسائل اإلعالم حق للجميع يكفله هذا القانون األساسي
وتخضع مصادر متويلها لرقابة القانون .
 -2حرية وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث،
وحرية العاملني فيها ،مكفولة وفقا ًلهذا القانون األساسي والقوانني ذات العالقة.
 -3حتظر الرقابة على وسائل اإلعالم ،وال يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها
أو فرض قيود عليها إال وفقا ً للقانون ومبوجب حكم قضائي.
مادة ( )28اإلبعاد
ال يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن أو حرمانه من العودة إليه أو منعه من املغادرة
أو جتريده من اجلنسية أو تسليمه ألية جهة أجنبية.
مادة ( )29رعاية األمومة والطفولة
رعاية األمومة والطفولة واجب وطني ،ولألطفال احلق في:
 -1احلماية والرعاية الشاملة.
 -2أن ال يستغلوا ألي غرض كان وال يسمح لهم بالقيام بعمل يلحق ضررا ً بسالمتهـم أو
بصحتهم أو بتعليمهم.
 -3احلماية من اإليذاء واملعاملة القاسية .
 -4يحرم القانون تعريض األطفال للضرب واملعاملة القاسيتني من قبل ذويهم .
 -5أن يفصلوا إذا حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية عن البالغني وأن يعاملوا بطريقة
تستهدف إصالحهم وتتناسب مع أعمارهم .
مادة ( )30حق التقاضي
 -1التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ،ولكل فلسطيني حق االلتجاء إلى قاضيه
الطبيعي ،وينظم القانون إجراءات التقاضي مبا يضمن سرعة الفصل في القضايا.
 -2يحظر النص في القوانني على حتصني أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء.
 -3يترتب على اخلطأ القضائي تعويض من السلطة الوطنية يحدد القانون شروطه وكيفياته.
مادة ( )31إنشاء هيئة مستقلة حلقوق االنسان
تنشأ بقانون هيئة مستقلة حلقوق اإلنسان ويحدد القانون تشكيلها ومهامها واختصاصها
وتقدم تقاريرها لكل من رئيس السلطة الوطنية واملجلس التشريعي الفلسطيني.
مادة ( )32حظر االعتداء على احلريات الشخصية وحرمة احلياة اخلاصة
كل اعتداء على أي من احلريات الشخصية أو حرمة احلياة اخلاصة لإلنسان وغيرها من
احلقوق واحلريات العامة التي يكفلها القانون األساسي أو القانون ،جرمية ال تسقط الدعوى
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اجلنائية وال املدنية الناشئة عنها بالتقادم ،وتضمن السلطة الوطنية تعويضا ً عادالً ملن وقع
عليه الضرر.
مادة ( )33احلق في بيئة نظيفة
البيئة املتوازنة النظيفة حق من حقوق اإلنسان واحلفاظ على البيئة الفلسطينية وحمايتها من
أجل أجيال احلاضر واملستقبل مسؤولية وطنية.

الباب الثالث :رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
مادة ( )34انتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
ينتخب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية انتخابا ً عاما ً ومباشرا ً من الشعب الفلسطيني وفقا ً
ألحكام قانون االنتخابات الفلسطيني.
مادة ( )35أداء الرئيس لليمني
يؤدى الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه اليمني التالية أمام املجلس التشريعي بحضور
رئيس املجلس الوطني ورئيس احملكمة العليا:
״أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا ً للوطن ومقدساته ،وللشعب وتراثه القومي،
وأن احترم النظام الدستوري والقانون ،وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية
كاملة ،والله على ما أقول شهيد״.
مادة ( )36مدة رئاسة السلطة
مدة رئاسة السلطة الوطنية هي املرحلة االنتقالية ،ويتم انتخاب الرئيس بعد ذلك وفقا ً
للقانون.
مادة ( )37شغور مركز رئيس السلطة
 -1يعتبر مركز رئيس السلطة الوطنية شاغرا ً في أي من احلاالت اآلتية-:
أ -الوفاة .
ب -االستقالة املقدمة إلى املجلس التشريعي الفلسطيني إذا قبلت بأغلبية ثلثي
أعضائه.
ج -فقد األهلية القانونية وذلك بناء على قرار من احملكمة الدستورية العليا وموافقة
املجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.
 -2إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من احلاالت السابقة يتولى رئيس املجلس
التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا ً ملـدة ال تزيد عن ستني يوما ً
جترى خاللها انتخابات حرة ومباشرة النتخاب رئيس جديد وفقا ً لقانون االنتخابات
الفلسطيني.
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مادة ( )38ممارسة الرئيس للمهام التنفيذية
ميارس رئيس السلطة الوطنية سلطاته ومهامه التنفيذية على الوجه املبني في هذا القانون.
مادة ( )39القائد األعلى للقوات الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية هو القائد األعلى للقوات الفلسطينية.
مادة ( )40تعيني ممثلي السلطة
يعني رئيس السلطة الوطنية ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول واملنظمات الدولية والهيئات
األجنبية وينهي مهامهم ،كما يعتمد ممثلي هذه اجلهات لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.
مادة ( )41إصدار الرئيس للقوانني
 -1يصدر رئيس السلطة الوطنية القـوانني بعد إقرارها من املجلس التشريعي الفلسطيني
خالل ثالثني يوما ً من تاريخ إحالتها إليه ،وله أن يعيدها إلى املجلس خالل ذات األجل
مشفوعة مبالحظاته وأسباب اعتراضه وإال اعتبرت مصدرة وتنشر فورا ً في اجلريدة
الرسمية .
 -2إذا رد رئيس السلطة الوطنية مشروع القانون إلى املجلس التشريعي وفقا ً لألجل
والشروط الواردة في الفقرة السابقة تعاد مناقشته ثانية في املجلس التشريعي ،فإذا
أقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه أعتبر قانونا ً وينشر فورا ً في اجلريدة الرسمية.
مادة ( )42حق العفو اخلاص للرئيس
لرئيس السلطة الوطنية حق العفو اخلاص عن العقوبة أو تخفيضها ،وأما العفو العام أو العفو
عن اجلرمية فال يكون إال بقانون.
مادة ( )43إصدار القرارات في حالة الضرورة
الرئيس السلطة الوطنية في حاالت الضرورة التي ال حتتمل التأخير في غير أدوار انعقاد
املجلس التشريعي ،إصدار قرارات لها قوة القانون ،ويجب عرضها على املجلس التشريعي في
أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإال زال ما كان لها من قوة القانون ،أما إذا عرضت
على املجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون.
مادة ( )44مخصصات رئيس السلطة
حتدد بقانون مخصصات رئيس السلطة الوطنية وتعويضاته.
مادة ( )45اختيار رئيس السلطة لرئيس الوزراء
يختار رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته وله أن يقيله أو يقبل
استقالته ،وله أن يطلب منه دعوة مجلس الوزراء لالنعقاد.
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مادة ( )46مساعدة مجلس الوزراء للرئيس
يساعد مجلس الوزراء الرئيس في أداء مهامه وممارسة سلطاته على الوجه املبني في هذا
القانون األساسي.

البـاب الرابع :السلطــة التشريعيـة
مادة ( )47املجلس التشريعي الفلسطيني ومهامه ومدته
 -1املجلس التشريعي الفلسطيني هو السلطة التشريعية املنتخبة.
 -2مبا ال يتعارض مع أحكام هـذا القانون يتولى املجلس التشريعي مهامه التشريعية
والرقابية على الوجه املبني في نظامه الداخلي.
 -3مدة هذا املجلس هي املرحلة االنتقالية.
مادة ( )48تشكيل املجلس التشريعي
 -1يتألف املجلس التشريعي من ثمانية وثمانني عضوا ً منتخبا ً وفقا ً للقانون.
 -2إذا شغر مركز عضو أو أكثر بسبب الوفاة أو االستقالة أو فقد األهلية جتري انتخابات
فرعية في الدائرة املعنية وفقا ً للقانون النتخاب خلف له.
مادة ( )49أداء اليمني
قبل الشروع باألعمال يقسم كل عضو اليمني التالية أمام املجلس :
״أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا ً للوطن ،وأن أحافظ على حقوق الشعب واألمة
ومصاحلهما وأن أحترم القانون ،وأن أقوم بواجباتي حق القيام والله على ما أقول شهيد״.
مادة ( )50هيئة مكتب رئاسة املجلس
ينتخب املجلس في أول اجتماع له رئيسا ً ونائبني للرئيس وأمينا ً للسر يكونون هيئة مكتب
رئاسة املجلس ،وال يجوز اجلمع بني عضوية هذا املكتب وبني رئاسة السلطة الوطنية أو
الوزارة أو أي منصب حكومي آخر.
مادة ( )51استقالة أعضاء املجلس ونظامه الداخلي
يقبل املجلس استقالة أعضائه ،ويضع نظامه الداخلي وقواعد مساءلة أعضائه  ،مبا ال
يتعارض مع أحكام هذا القانون األساسي واملبادئ الدستورية العامة ،وله وحده احملافظة
على النظام واألمن أثناء جلساته أو أعمال جلانه ،وليس لرجال األمن التواجد في أرجائه إال
بناء على طلب رئيس املجلس أو رئيس اللجنة على حسب األحوال.
مادة ( )52افتتاح الدورة العادية األولى
يفتتح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الدورة العادية األولى للمجلس ،ويلقي بيانه االفتتاحي.
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مادة ( )53حقوق أعضاء املجلس
ً
ال جتوز مساءلة أعضاء املجلس التشريعي جزائيا ً أو مدنيا بسبب اآلراء التي يبدونها،
أو الوقائع التي يوردونها ،أو لتصويتهم على نحو معني في جلسات املجلس التشريعي
أو في أعمال اللجان ،أو ألي عمل يقومون به خارج املجلس التشريعي من أجل متكينهم
من أداء مهامهم النيابية.
ال يجوز التعرض لعضو املجلس التشريعي بأي شكل من األشكال ،وال يجوز إجراء
أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه ،وبصفة عامة أي عقار
أو منقول خاص به طيلة مدة احلصانة.
ال يجوز مطالبة عضو املجلس التشريعي باإلدالء بشهـادة عن أمر يتعلق بأفعاله
أو أقواله أو عن معلومات حصل عليها بحكم عضويته في املجـلس التشريعي أثناء
العضوية أو بعد انتهائها إال برضائه ومبوافقة املجلس املسبقة.
ال يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أية إجراءات جزائيـة ضد أي عضو من
أعضاء املجلس التشريعي الفلسطيني على أن يبلغ املجلس التشريعي فورا ً باإلجراءات
املتخذة ضد العضو ليتخذ املجلس ما يراه مناسباً ،وتتولى هيئة املكتب هذه املهمة إذا
لم يكن املجلس منعقداً.
ال يجوز لعضو املجلس التشريعي التنازل عن احلصانة من غير إذن مسبق من املجلس ،وال
تسقط احلصانة بانتهاء العضوية وذلك في احلدود التي كانت تشملها مدة العضوية.

مادة ( )54حظر استغالل العضوية واإلقرار بالذمة املالية
 -1ال يجوز لعضو املجلس التشريعي أن يستغل عضويتـه في أي عمل من األعمال اخلاصة،
وعلى أي نحو.
 -2يقدم كل عضو في املجلس التشريعي إقرارا ً بالذمة املالية اخلاصة به وبزوجه
وبأوالده القصر مفصالً فيه كل ما ميلكون من ثروة ،عقارا ً ومنقوالً في داخل فلسطني
وخارجها ،وما عليهم من ديون ،ويحفظ هذا اإلقرار مغلقا ً وسريا لدى محكمة العدل
العليا ،وال يجوز اإلطالع عليه إال بإذن احملكمة وفي احلدود التي تسمح بها.
مادة ( )55مكافأة أعضاء املجلس
يتقاضى عضو املجلس التشريعي مكافأة شهرية يحددها القانون.
مادة ( )56صالحيات أعضاء املجلس
لكل عضو من أعضاء املجلس احلق في :
 -1التقدم إلى السلطة التنفيذية بكل الطلبات الضرورية واملشروعة الالزمة لتمكينه من
ممارسة مهامه النيابية.
 -2اقتراح القوانني ،وكل اقتراح مت رفضه ال يجوز إعادة تقدميه في نفس دور االنعقاد
السنوي.
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 -3توجيه األسئلة واالستجوابات إلى احلكومة أو إلى أحد الوزراء ،ومن في حكمهم ،وال
يجوز مناقشة االستجواب إال بعد مرور سبعة أيام من تقدميه إال إذا قبل املوجه إليه
االستجواب الرد واملناقشة حاالً أو في أجل أقل ،كما أنه يجوز تقصير هذا األجل في
حالة االستعجال إلى ثالثة أيام مبوافقة رئيس السلطة الوطنية.
مادة ( )57سحب الثقة من احلكومة
 -1يجوز لعشرة من أعضاء املجلس التشريعي ،بعد استجواب ،التقدم بطلب سحب الثقة
من احلكومة أو من أحد الوزراء ،وال يجوز التصويت على هذا الطلب إال بعد مضي
ثالثة أيام على األقل من تقدميه ،ويصدر القرار مبوافقة أغلبية أعضاء املجلس.
 -2يترتب على سحب الثقة انتهاء والية من سحبت منه.
مادة ( )58تكوين جلان تقصي احلقائق
للمجلس أن يكون جلنة خاصة ،أو يكلف إحدى جلانه ،من أجل تقصي احلقائق في أي أمر
عام ،أو في إحدى اإلدارات العامة.
مادة ( )59إقرار اخلطة العامة للتنمية
يقر املجلس التشريعي اخلطة العامة للتنمية ،ويحدد القانون طريقة إعدادها وعرضها على
املجلس.
مادة ( )60إعداد املوازنة العامة وإقرارها
ينظم القانون األحكام اخلاصة بإعداد املوازنة العامة وإقرارها والتصرف في األموال
املرصودة فيها ،وكذلك املوازنات امللحقة والتطويرية وميزانيات الهيئات واملؤسسات العامة،
وكل مشروع تساهم فيه السلطة مبا ال يقل عن خمسني باملائة من رأسماله.
مادة ( )61عرض مشروع املوازنة على املجلس ومناقشته
مع مراعاة ما ورد في املادة ( )90من هذا القانون األساسي:
 -1على احلكومة عرض مشروع املوازنة على املجـلس التشريعي قبل شهرين على األقل
من بدء السنة املالية.
 -2يعقد املجلس التشريعي جلسة خاصة ملناقشة مشروع قانون املوازنة السنوية فيقره
بالتعديالت قبل بدء السنة املالية اجلديدة أو يعيده إلى احلكومة في مدة أقصاها شهر
من تاريخ تقدميه إليه مصحوبا ً مبالحظات املجلس الستكمال املقتضيات املطلوبة
وإعادته إلى املجلس التشريعي إلقراره.
 -3يتم التصويت على املوازنة بابا ً باباً.
 -4ال يجوز إجراء املناقلة بني أبواب امليزانية إال باالتفاق بني املجلس التشريعي والسلطة
التنفيذية.
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مادة ( )62عرض احلساب اخلتامي للميزانية على املجلس
يجب عرض احلساب اخلتامي مليزانية السلطة الوطنية على املجلس التشريعي في مدة ال
تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة املالية ،ويتم التصويت عليه بابا ً باباً.

الباب اخلامس :السلطة التنفيذية
مادة ( )63مجلس الوزراء
مجلس الوزراء (احلكومة) هو األداة التنفيذية واإلدارية العليا التي تضطلع مبسؤولية وضع
البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ ،وفيما عدا ما لرئيس السلطة الوطنية
من اختصاصات تنفيذية يحددها القانون األساسي ،تكون الصالحيات التنفيذية واإلدارية
من اختصاص مجلس الوزراء.
مادة ( )64عدد أعضاء مجلس الوزراء
 -1يتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ال يتجاوز أربعة وعشرين
وزيراً.
 -2يحدد في قرار التعيني الوزارة التي تسند إلى كل وزير.
مادة ( )65تشكيل رئيس الوزراء للحكومة
 -1فور تكليفه من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يتولى رئيس الوزراء تشكيل
حكومته خالل ثالثة أسابيع من تاريخ اختياره ،وله احلق في مهلة أخرى أقصاها
أسبوعان آخران فقط.
 -2إذا أخفق رئيس الوزراء في تشكيل حكومته خالل األجل املذكور أو لم يحصل على ثقة
املجلس التشريعي وجب على رئيس السلطة الوطنية استبداله بآخر خالل أسبوعني
من تاريخ إخفاقه أو من تاريخ جلسة الثقة حسب مقتضى احلال ،وتنطبق على رئيس
الوزراء اجلديد األحكام الواردة في الفقرة ( )1أعاله.
مادة ( )66التصويت على الثقة مبجلس الوزراء
 -1فور اختيار رئيس الوزراء ألعضاء حكومته يتقدم بطلب إلى املجلس التشريعي لعقد
جلسة خاصة للتصويت على الثقة بهم بعد االستماع واالنتهاء من مناقشة البيان
الوزاري املكتوب الذي يحدد برنامج وسياسة احلكومة ،على أن تعقد اجللسة في
موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الطلب.
 -2يتم التصويت على الثقة برئيس الوزراء وأعضاء حكومته مجتمعني ،ما لم تقرر األغلبية
املطلقة خالف ذلك.
 -3متنح الثقة باحلكومة إذا صوتت إلى جانبها األغلبية املطلقة ألعضاء املجلس
التشريعي.
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مادة ( )67أداء رئيس الوزراء والوزراء اليمني الدستورية
بعد احلصول على الثقة بهم وقبل مباشرة أعمالهم يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء حكومته أمام
رئيس السلطة الوطنية اليمني الدستورية املنصوص عليها في املادة ( )35من القانون األساسي.
مادة ( )68مهام وصالحيات رئيس الوزراء
ميارس رئيس الوزراء ما يلي:
 -1تشكيل مجلس الوزراء أو تعديله أو إقالة أو قبول استقالة أي عضو أو ملء الشاغر
فيه.
 -2دعوة مجلس الوزراء لالنعقاد في جلسته األسبوعية أو عند الضرورة ،أو بناء على
طلب رئيس السلطة الوطنية ،ويضع جدول أعماله.
 -3ترؤس جلسات مجلس الوزراء.
 -4إدارة كل ما يتعلق بشؤون مجلس الوزراء.
 -5اإلشراف على أعمال الوزراء واملؤسسات العامة التابعة للحكومة.
 -6إصدار القرارات الالزمة في حدود اختصاصاته وفقا ً للقانون.
 -7توقيع وإصدار اللوائح أو األنظمة التي يصادق عليها مجلس الوزراء.
 -8يقوم رئيس الوزراء بتعني نائب له من بني وزرائه ليقوم بأعماله عند غيابه.
مادة ( )69اختصاصات وصالحيات مجلس الوزراء
يختص مجلس الوزراء مبا يلي :
 -1وضع السياسة العامة في حدود اختصاصه ،وفي ضوء البرنامج الوزاري املصادق
عليه من املجلس التشريعي.
 -2تنفيذ السياسات العامة املقررة من السلطات الفلسطينية املختصة.
 -3وضع املوازنة العامة لعرضها على املجلس التشريعي.
 -4إعداد اجلهاز اإلداري ،ووضع هياكله ،وتزويده بكافة الوسائل الالزمة ،واإلشراف
عليه ومتابعته.
 -5متابعة تنفيذ القوانني وضمان االلتزام بأحكامها ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك.
 -6اإلشراف على أداء الوزارات وسائر وحدات اجلهاز اإلداري لواجباتها واختصاصاتها،
والتنسيق فيما بينها.
 -7مسؤولية حفظ النظام العام واألمن الداخلي.
 -8مناقشة االقتراحات مع اجلهات املختلفة ذات العالقة بالفقرتني ( 6و )7أعاله،
وسياساتها في مجال تنفيذ اختصاصاتها.
 -9أ -إنشاء أو إلغاء الهيئات واملؤسسات والسلطات أو ما في حكمها من وحدات اجلهاز
اإلداري التي يشملها اجلهاز التنفيذي التابع للحكومة ،على ان ينظم كل منها بقانون.
ب -تعيني رؤساء الهيئات واملؤسسات املشار إليها في البند (أ) أعاله واإلشراف عليها
وفقا ألحكام القانون.
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 -10حتديد اختصاصات الوزارات والهيئات والسلطات واملؤسسات التابعة للجهاز
التنفيذي كافة ،وما في حكمها.
 -11أية اختصاصات أخرى تناط به مبوجب أحكام القانون.
مادة ( )70الصالحيات التشريعية ملجلس الوزراء
ملجلس الوزراء احلق في التقدم إلى املجلس التشريعي مبشروعات القوانني وإصدار اللوائح
واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ القوانني.
مادة ( )71اختصاصات وصالحيات الوزير
يختص كل وزير في إطار وزارته على وجه اخلصوص مبا يأتي :
 -1اقتراح السياسة العامة لوزارته واإلشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
 -2اإلشراف على سير العمل في وزارته وإصدار التعليمات الالزمة لذلك.
 -3تنفيذ املوازنة العامة ضمن االعتمادات املقررة لوزارته.
 -4إعداد مشروعات القوانني اخلاصة بوزارته وتقدميها ملجلس الوزراء.
 -5يجوز للوزير تفويض بعض سلطاته إلى وكيل الوزارة ،أو غيره من موظفي اإلدارة
العليا في وزارته ،في حدود القانون.
مادة ( )72التقارير التفصيلية عن نشاطات الوزارات
على كل وزير أن يقدم إلى مجلس الوزراء تقارير تفصيلية عن نشاطات وزارته وسياساتها
وخططها ومنجزاتها مقارنة باألهداف احملددة للوزارة في إطار اخلطة العامة ،وكذلك عن
مقترحاتها وتوصياتها بشأن سياستها في املستقبل.وتقدم هذه التقارير بشكل دوري
منتظم كل ثالثة أشهر بحيث يكون مجلس الوزراء على إطالع واف بسياسات كل وزارة
ونشاطاتها.
مادة ( )73جلسات مجلس الوزراء
 -1بدعوة من رئيس الوزراء تعقد جلسات مجلس الوزراء بصورة دورية أسبوعيا ،أو
عند الضرورة ،وال يجوز لغير الوزراء حضور هذه اجللسات إال بناء على دعوة مسبقة
من رئيس الوزراء.
 -2تكون جلسات مجلس الوزراء موثقة.
مادة ( )74مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء
 -1رئيس الوزراء مسؤول أمام رئيس السلطة الوطنية عن أعماله وعن أعمال حكومته.
 -2الوزراء مسؤولون أمام رئيس الوزراء كل في حدود اختصاصه وعن أعمال وزارته.
 -3رئيس الوزراء وأعضاء حكومته مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية أمام املجلس
التشريعي.
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مادة ( )75حق رئيس السلطة ورئيس الوزراء في االحالة الى التحقيق
 -1لرئيس السلطة الوطنية احلق في إحالة رئيس الوزراء إلى التحقيق فيما قد ينسب إليه
من جرائم أثناء تأديته أعمال وظيفته أو بسببها وذلك وفقا ألحكام القانون.
 -2لرئيس الوزراء احلق في إحالة أي من الوزراء إلى التحقيق استنادا إلى أي من األسباب
املشار إليها في الفقرة ( )1أعاله وذلك وفقا ألحكام القانون.
مادة ( )76توقيف الوزراء ومحاكمتهم
 -1يوقف من يتهم من الوزراء عن مهام منصبه فور صدور قرار االتهام ،وال يحول انتهاء
خدمته دون االستمرار في إجراءات التحقيق واملتابعة.
 -2يتولى النائب العام أو من ميثله من أعضاء النيابة العامة إجراءات التحقيق واالتهام
وتتم احملاكمة أمام احملكمة املختصة ،وتتبع األحكام والقواعد املقررة في قانوني
العقوبات واإلجراءات اجلزائية.
 -3تسري األحكام السابقة على نواب الوزراء ووكالء الوزارات ومن في حكمهم.
مادة ( )77حجب الثقة عن احلكومة
 -1يجوز لعشرة أعضاء من املجلس التشريعي التقدم بطلب إلى رئيس املجلس لعقد جلسة
خاصة لطرح الثقة باحلكومة أو بأحد الوزراء بعد استجوابه.
 -2يتم حتديد موعد أول جلسة بعد مضي ثالثة أيام على تقدمي الطلب وال يجوز أن يتجاوز
موعدها أسبوعني من ذلك التاريخ.
مادة ( )78إجراءات حجب الثقة وتبعاتها
 -1يتم حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته باألغلبية املطلقة ألعضاء املجلس التشريعي.
 -2يترتب على حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته انتهاء واليتهم.
 -3عند انتهاء والية رئيس الوزراء وأعضاء حكومته ميارسون أعمالهم مؤقتا باعتبارهم
حكومة تسيير أعمال وال يجوز لهم أن يتخذوا من القرارات إال ما هو الزم وضروري
لتسيير األعمال التنفيذية حلني تشكيل احلكومة اجلديدة.
مادة ( )79تغيير رئيس الوزراء والوزراء
 -1عند قيام املجلس التشريعي باألغلبية املطلقة ألعضائه بحجب الثقة عن رئيس الوزراء،
أو عنه وعن أعضاء حكومته مجتمعني يقدم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بديال
خالل مهلة أقصاها أسبوعان تبدأ من تاريخ حجب الثقة ،ويخضع رئيس الوزراء
اجلديد ألحكام هذا الباب.
 -2حال قيام املجلس التشريعي بحجب الثقة عن واحد أو أكثر من أعضاء احلكومة يقدم
رئيس الوزراء بديالً في اجللسة التالية على إال يتجاوز موعدها أسبوعني من تاريخ
حجب الثقة.
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( -3أ) يعد تعديال وزاريا أية إضافة أو تغيير يطال حقيبة وزارية أو وزيرا ً أو اكثر من
أعضاء مجلس الوزراء ما دام لم يبلغ ثلث عددهم.
(ب) عند إجراء تعديل وزاري أو إضافة أحد الوزراء أو ملء الشاغر ألي سبب كان
يتم تقدمي الوزراء اجلدد خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ التعديل أو الشغور
للمجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها للتصويت على الثقة بهم وفقا ألحكام هذه
املادة.
 -4ال يجوز لرئيس الوزراء أو ألي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إال بعد احلصول
على الثقة به من املجلس التشريعي.
مادة ( )80إقرار الذمة املالية وتضارب املصالح
 -1على رئيس الوزراء وكل وزير أن يقدم إقرارا ً بالذمة املالية اخلاصة به وبزوجه
وبأوالده القصر ،مفصالً فيه كل ما ميلكون من عقارات ومنقوالت وأسهم وسندات
وأموال نقدية داخل فلسطني وخارجها ،وما عليهم من ديون إلى رئيس السلطة الوطنية
الذي يضع الترتيبات الالزمة للحفاظ على سريتها وتبقى سرية وال يجوز اإلطـالع
عليها إال بإذن من احملكمة العليا عند االقتضاء.
ً
 -2ال يجوز لرئيس الوزراء أو ألي وزير من الوزراء أن يشتري أو يستأجر شيئا من
أمالك الدولة ،أو أحد األشخاص املعنوية العامة  ،أو أن تكون له مصلحة مالية في أي
عقد من العقود التي تبرمها اجلهات احلكومية أو اإلدارية ،كما ال يجوز له طوال مدة
وزارته أن يكون عضوا ً في مجلس إدارة أي شركة أو أن ميارس التجارة أو أي مهنة
من املهن أو أن يتقاضى راتبا ً أخر أو أي مكافآت أو منح من أي شخص آخر وبأي صفة
كانت غير الراتب الواحد احملدد للوزير ومخصصاته.
مادة ( )81مخصصات رئيس الوزراء والوزراء
حتدد بقانون مخصصات رئيس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم.
مادة ( )82شروط التعيني لرئيس الوزراء والوزراء
يشترط فيمن يعني رئيسا ً للوزراء أو وزيرا ً أن يكون فلسطينيا ً متمتعا ً بكامل حقوقه املدنية
والسياسية.
مادة ( )83حاالت اعتبار احلكومة مستقيلة
تعتبر احلكومة مستقيلة ويعاد تشكيلها وفقا إلحكام هذا الباب في احلاالت التالية:
 -1فور بدء والية جديدة للمجلس التشريعي.
 -2بعد حجب الثقة عن رئيس الوزراء أو عن رئيس الوزراء وحكومته ،أو عن ثلث عدد
الوزراء على األقل.
 -3أية إضافة أو تغيير أو شغور أو إقالة تشمل ثلث عدد أعضاء مجلس الوزراء على األقل.
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 -4وفاة رئيس الوزراء.
 -5استقالة رئيس الوزراء أو استقالة ثلث عدد أعضاء احلكومة على األقل.
 -6إقالة رئيس الوزراء من قبل رئيس السلطة الوطنية.
مادة ( )84قوات األمن والشرطة
 -1قوات األمن والشرطة قوة نظاميه وهي القوة املسلحة في البالد وتنحصر وظيفتها في
الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية املجتمع والسهر على حفظ األمن والنظام
العام واآلداب العامة وتؤدي واجبها في احلدود التي رسمها القانون في احترام كامل
للحقوق واحلريات.
 -2تنظم قوات األمن والشرطة بقانون.
مادة ( )85اإلدارة احمللية
 -1تنظم البالد بقانون في وحدات إدارة محلية تتمتع بالشخصية االعتبارية ،ويكون لكل
وحدة منها مجلس منتخب انتخابا ً مباشرا ً على الوجه املبني في القانون.
 -2ويحدد القانون اختصاصات وحدات اإلدارة احمللية ومواردها املالية وعالقتها
بالسلطة املركزية ودورها في إعداد خطط التنمية وتنفيذها ،كما يحدد القانون أوجه
الرقابة على تلك الوحدات ونشاطاتها املختلفة .
 -3ويراعى عند التقسيم املعايير السكانية واجلغرافية واالقتصادية والسياسية للحفاظ
على الوحدة الترابية للوطن ومصالح التجمعات فيه.
مادة ( )86تعيني املوظفني العموميني
يكون تعيني املوظفني العموميني ،وسائر العاملني في الدولة وشروط استخدامهم وفقا ً
للقانون.
مادة ( )87تنظيم شؤون اخلدمة املدنية
ينظم بقانون كل ما يتعلق بشؤون اخلدمة املدنية ،وعلى ديوان املوظفني بالتنسيق مع
اجلهات احلكومية املختصة العمل على االرتقاء باإلدارة العامة وتطويرها ،ويؤخذ رأيه في
مشروعات القوانني واللوائح اخلاصة باإلدارة العامة ،والعاملني بها.
مادة ( )88فرض الضرائب العامة والرسوم
فرض الضرائب العامة والرسوم ،وتعديلها وإلغاؤها ،ال يكون إال بقانون ،وال يعفى أحـد من
أدائها كلها أو بعضها ،في غير األحوال املبينة في القانون.
مادة ( )89حتصيل األموال العامة
يبني القانون األحكام اخلاصة بتحصيل األموال العامة وبإجراءات صرفها.
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مادة ( )90تنظيم املوازنة العامة
حتدد بداية السنة املالية ونهايتها وتنظم املوازنة العامة بقانون ،وإذا لم يتيسر إقرار املوازنة
العامة قبل ابتداء السنة املالية اجلديدة ،يستمر اإلنفاق باعتمادات شهريه بنسبة 12/1
(واحد من اثنى عشر) لكل شهر من موازنة السنة املالية.
مادة ( )91ايرادات اخلزينة العامة واالحتياطي االستراتيجي
 -1يؤدى إلى اخلزينة العامة جميع ما يقبض من اإليرادات مبا فيها الضرائب
والرسوم والقروض واملنح ،وكل األرباح والعوائد التي تعود على السلطة الوطنية
الفلسطينية من إدارة أمالكها أو نشاطها ،وال يجوز تخصيص أي جزء من أموال
اخلزينة العامة أو اإلنفاق منها ألي غرض ،مهما كان نوعه ،إال وفق ما يقرره
القانون.
 -2وفقا ً ألحكام القانون يجوز للسلطة الوطنية الفلسطينية تكوين احتياطي مالي
استراتيجي ملواجهة املتغيرات وحاالت الطوارئ.
مادة ( )92القروض العامة
تعقد القروض العامة بقانون ،وال يجوز االرتباط بأي مشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من
اخلزينة العامة لفترة مقبلة إال مبوافقة املجلس التشريعي.
مادة ( )93املؤسسات املالية وتعيني محافظ سلطة النقد
 -1ينظم القانون األحكام اخلاصة بسلطة النقد واملصارف وسوق األوراق املالية وشركات
الصرافة والتأمني وسائر املؤسسات املالية واالئتمانية.
 -2يعني محافظ سلطة النقد بقرار من رئيس السلطة الوطنية ويصادق على تعيينه من
قبل املجلس التشريعي الفلسطيني.
مادة ( )94االمتيازات واستغالل موارد الثروة الطبيعية
يحدد القانون القواعد واإلجراءات اخلاصة مبنح االمتيازات أو االلتزامات املتعلقة
باستغالل موارد الثروة الطبيعية واملرافق العامة ،كما يبني أحوال التصرف بالعقارات
اململوكة للدولة وغيرها من األشخاص املعنوية العامة ،أو القواعد واإلجراءات املنظمة
لها.
مادة ( )95تعيني قواعد منح املرتبات واملعاشات
يعني القانون قواعد منح املرتبات واملعاشات والتعويضات واإلعانات واملكافآت التي تتقرر
على اخلزينة العامة ،واجلهات التي تتولى تطبيقها ،وال يجوز صرف أية مبالغ استثنائية إال
في احلدود املعينة قانونياً.
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مادة ( )96إنشاء ديوان للرقابة املالية واالدارية وتعيني رئيس له
 -1ينشأ بقانون ديوان للرقابة املالية واإلدارية على أجهزة السلطة كافة ،مبا في ذلك
مراقبة حتصيل اإليرادات العامة واإلنفاق منها في حدود املوازنة.
 -2ويقدم الديوان لكل من رئيس السلطة الوطنية واملجلس التشريعي تقريرا ً سنويا ً أو
عند الطلب ،عن أعماله ومالحظاته.
 -3يعني رئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
ومبصادقة املجلس التشريعي الفلسطيني .

الباب السادس :السلطة القضائية
مادة ( )97استقالل السلطة القضائية
السلطة القضائية مستقلة ،وتتوالها احملاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها ،ويحدد القانون
طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر أحكامها وفقا ً للقانون ،وتعلن األحكام وتنفذ باسم
الشعب العربي الفلسطيني.
مادة ( )98استقالل القضاء
القضاة مستقلون ،ال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ،وال يجوز ألية سلطة التدخل
في القضاء أو في شؤون العدالة.
مادة ( )99تعيني القضاة
 -1تعيني القضاة ونقلهم وانتدابهم وترقيتهم ومساءلتهم يكون بالكيفية التي يقررها
قانون السلطة القضائية.
 -2القضاة غير قابلني للعزل إال في األحوال التي يجيزها قانون السلطة القضائية.
مادة ( )100إنشاء مجلس القضاء األعلى
ينشأ مجلس أعلى للقضاء ويبني القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل
فيه ،ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانني التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة القضائية
مبا في ذلك النيابة العامة.
مادة ( )101احملاكم الشرعية والعسكرية
 -1املسائل الشرعية واألحوال الشخصية تتوالها احملاكم الشرعية والدينية وفقا ً
للقانون.
 -2تنشأ احملاكم العسكرية بقوانني خاصة ،وليس لهذه احملاكم أي اختصاص أو والية
خارج نطاق الشأن العسكري.
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مادة ( )102إنشاء محاكم ادارية
يجوز بقانون إنشاء محاكم إدارية للنظر في املنازعات اإلدارية والدعاوى التأديبية ،ويحدد
القانون اختصاصاتها األخرى ،واإلجراءات التي تتبع أمامها.
مادة ( )103تشكيل احملكمة الدستورية العليا
 -1تشكل محكمة دستوريه عليا بقانون وتتولى النظر في:
أ -دستورية القوانني واللوائح أو النظم وغيرها.
ب -تفسير نصوص القانون األساسي والتشريعات.
ج -الفصل في تنازع االختصاص بني اجلهات القضائية وبني اجلهات اإلدارية ذات
االختصاص القضائي .
 -2يبني القانون طريقة تشكيل احملكمة الدستورية العليا ،واإلجراءات الواجبة اإلتباع،
واآلثار املترتبة على أحكامها.
مادة ( )104مهام احملكمة العليا
تتولى احملكمة العليا مؤقتا ً كل املهام املسندة للمحاكم اإلدارية واحملكمة الدستورية العليا ما
لم تكن داخله في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقا ً للقوانني النافذة.
مادة ( )105علنية جلسات احملاكم
جلسات احملاكم علنية ،إال إذا قررت احملكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو اآلداب
وفي جميع األحوال يتم النطق باحلكم في جلسة علنية.
مادة ( )106األحكام القضائية
األحكامالقضائيةواجبةالتنفيذواالمتناععنتنفيذهاأوتعطيلتنفيذهاعلىأينحوجرميةيعاقب
عليها باحلبس ،والعزل من الوظيفة إذا كان املتهم موظفا ً عاما ً أو مكلفا ً بخدمة عامة ،وللمحكوم له
احلق في رفع الدعوى مباشرة إلى احملكمة املختصة ،وتضمن السلطة الوطنية تعويضا ًكامالً له.
مادة ( )107تعيني النائب العام واختصاصاته
 -1يعني النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية بنا ًء على تنسيب من املجلس األعلى
للقضاء ومبصادقة املجلس التشريعي الفلسطيني.
 -2يتولى النائب العام الدعوى العمومية باسم الشعب العربي الفلسطيني ويحدد القانون
اختصاصات النائب العام وواجباته.
مادة ( )108تشكيل النيابة العامة وتعيني أعضائها
 -1ينظم القانون طريقة تشكيل النيابة العامة واختصاصاتها.
 -2شروط تعيني أعضاء النيابة العامة ونقلهم وعزلهم ومساءلتهم يحددها القانون.
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مادة ( )109مصادقة رئيس السلطة على أحكام اإلعدام
ال ينفذ حكم اإلعدام الصادر من أية محكمة إال بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية.

الباب السابع :أحكام حالة الطوارئ
-1
-2
-3
-4

مادة ( )110إعالن حالة الطوارئ
عندوجودتهديدلألمنالقوميبسببحربأوغزوأوعصيانمسلحأوحدوثكارثةطبيعية
يجوز إعالن حالة الطوارئ مبرسوم من رئيس السلطة الوطنية ملدة ال تزيد عن ثالثني يوماً.
يجوز متديد حالة الطوارئ ملدة ثالثني يوما ً أخرى بعد موافقة املجلس التشريعي
الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه.
يجب أن ينص مرسوم إعالن حالة الطوارئ بوضوح على الهدف واملنطقة التي يشملها
والفترة الزمنية.
يحق للمجلس التشريعي أن يراجع اإلجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي اتخذت
أثناء حالة الطوارئ وذلك لدى أول اجتماع عند املجلس عقب إعالن حالة الطوارئ أو
في جلسة التمديد أيهما أسبق وإجراء االستجواب الالزم بهذا الشأن.

مادة ( )111تقييد فرض القيود على احلقوق واحلريات
ال يجوز فرض قيود على احلقوق واحلريات األساسية إال بالقدر الضروري لتحقيق الهدف
املعلن في مرسوم إعالن حالة الطوارئ.
مادة ( )112االعتقال في حالة الطوارئ
أي اعتقال ينتج عن إعالن حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالية :
يجب ان يخضع ّ
 -1أي تـوقيف يتم مبقتضى مرسوم إعالن حالة الطوارئ يراجع من قبل النائب العام أو
احملكمة املختصة خالل مدة ال تتجاوز خمسة عشر يوما ً من تاريخ التوقيف.
 -2يحق للموقوف أن يوكل محاميا ً يختاره.
مادة ( )113حظر حل املجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيل أحكام حالة الطوارئ
ال يجوز حل املجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيله خالل فترة حالة الطوارئ أو تعليق
أحكام هذا الباب.
مادة ( )114إلغاء األحكام املنظمة حلاالت الطوارئ
تلغى جميع األحكام التي تنظم حاالت الطوارئ املعمول بها في فلسطني قبل نفاذ هذا القانون
األساسي مبا في ذلك أحكام أنظمة الدفاع (الطوارئ) االنتدابية لعام 1945م.
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الباب الثامن :أحكام عامة وانتقالية
مادة ( )115مدة العمل بأحكام القانون األساسي
يعمل بأحكام هذا القانون األساسي مدة املرحلة االنتقالية وميكن متديد العمل به إلى حني
دخول الدستور اجلديد للدولة الفلسطينية حيز التنفيذ.
مادة ( )116إصدار القوانني ونشرها ونفاذها
تصدر القوانني باسم الشعب العربي الفلسطيني ،وتنشر فور إصدارها في اجلريدة الرسمية،
ويعمل بها بعد ثالثني يوما ً من تاريخ نشرها ما لم ينص القانون على خالف ذلك.
مادة ( )117األثر الرجعي للقوانني
ال تسري أحكام القوانني إال على ما يقع من تاريخ العمل بها ،ويجوز عند االقتضاء في غير
املواد اجلزائية النص على خالف ذلك.
مادة ( )118اإلبقاء على التشريعات السارية نافذة املفعول
فيما ال يتعارض وأحكام هذا القانون األساسي املعدل تظل سارية القوانني واللوائح والقرارات
املعمول بها في فلسطني قبل العمل بهذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى وفقا ً للقانون.
مادة ( )119إلغاء بالتعارض
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون األساسي املعدل.
مادة ( )120تعديل أحكام القانون األساسي املعدل
ال تعدل أحكام هذا القانون األساسي املعدل إال مبوافقة أغلبية ثلثي أعضاء املجلس التشريعي
الفلسطيني.
مادة ( )121النفاذ
يسري هذا القانون األساسي املعدل من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
صدر مبدينة رام الله بتاريخ/18 :مارس 2003/ميالدية .املوافق/15 :محرم/
 1424هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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القانون األساسي لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام القانون
األساسي املعدل لسنة 2003م
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد االطالع على القانون األساسي املعدل لسنة 2003م ،ال سيما املادة ( )120منه،
وبنا ًء على ما أقره املجلس التشريعي/في جلسته املنعقدة بتاريخ2005/7/27 :م،
وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القانون األساسي التالي:
مادة ( )1تعديل املواد ( )55 ،47 ،47 ،36من القانون األساسي املعدل لسنة 2003م
تعدل املواد /47 ،36 :بند  3منها 55 ،48 ،من القانون األساسي املعدل لسنة 2003م،
لتصبح على النحو اآلتي:
املادة ()36
مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات ،ويحق للرئيس ترشيح نفسه
لفترة رئاسية ثانية على أن ال يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتني متتاليتني.
املادة ( )47بند :3
مدة املجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وجتري االنتخابات مرة كل
أربع سنوات بصورة دورية.
املادة ()48
 -1ينتخب أعضاء املجلس التشريعي انتخابا ً عاما ً حرا ً ومباشرا ً وفقا ً ألحكام قانون
االنتخابات ،ويحدد القانون عدد األعضاء والدوائر والنظام االنتخابي.
 -2إذا شغر مركز عضو أو أكثر من أعضاء املجلس التشريعي يتم ملء الشاغر وفقا ً
ألحكام قانون االنتخابات.
املادة ()55
حتدد مخصصات وحقوق وواجبات أعضاء املجلس التشريعي والوزراء بقانون.
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مادة ( )2إضافة املادة ( 47مكرر) إلى القانون األساسي املعدل لسنة 2003م
تضاف إلى القانون األساسي املعدل لسنة 2003م ،مادة جديدة برقم ( 47مكرر) نصها
كاآلتي:
املادة ( )47مكرر:
تنتهي مدة والية املجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء املجلس اجلديد املنتخب
اليمني الدستوري.
مادة ( )3سريان القانون
يسري هذا القانون اعتبارا ً من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ 2005/8/13 :ميالدية.
املوافق/8 :رجب  1426 /هجرية.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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أوال :القوانني
قانون رقم ( )7لسنة  1998م بشأن تنظيم املوازنة العامة
والشئون املالية
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد االطالع على القانون رقم  39لسنة  1962بشأن تنظيم امليزانية العامة املعمول به في
محافظات الضفة الغربية،
وعلى مشروع القانون املقدم من جلنة املوازنة والشئون املالية العامة باملجلس التشريعي.
وبناء على موافقة املجلس التشريعي،
أصدرنا القانون التالي:

الفصل األول :تعاريف وأحكام عامة
مادة ()1
في تطبيق أحكم هذا القانون يكون للكلمات والعبارات اآلتية املعاني املخصصة لها أدناه ما
لم تدل القرينة على خالف ذلك.
السلطة الوطنية:
الرئيس:
مجلس الوزراء:
املجلس التشريعي:
الوزارة:
الوزير:
الوزير املختص:
املؤسسة:

السلطة الوطنية الفلسطينية،
رئيس السلطة الوطنية،
مجلس وزراء السلطة الوطنية،
املجلس التشريعي الفلسطيني،
وزارة املالية،
وزير املالية،
الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر املرتبطة به،
أية وزارة سلطة أو هيئة أو مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية
االعتبارية وذات استقالل مالي وإداري وال تدخل موازنتها
ضمن املوازنة العامة للسلطة الوطنية،
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املؤسسة العامة:
املوازنة العامة:

موازنة املؤسسة:
موازنة الهيئات
احمللية:
السنة املالية:
النظام احملاسبي:

األموال العامة:
اإليرادات:
اإليرادات الضريبية:
اإليرادات غير
الضريبية:
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أية سلطة أو هيئة أو مؤسسة عامة في فلسطني تتمتع
بالشخصية االعتبارية وتدخل موازنتها ضمن املوازنة العامة
للسلطة الوطنية،
برنامج مفصل لنفقات السلطة الوطنية وإيراداتها لسنة
مالية معينة ويشمل التقديرات السنوية إليرادات السلطة
الوطنية واملنح والقروض واملتحصالت األخرى لها والنفقات
واملدفوعات املختلفة.
موازنة أية مؤسسة والتي تشمل التقديرات السنوية
للمقبوضات “مبا فيها حتويالت السلطة الوطنية” والنفقات
واملدفوعات األخرى.
موازنة أي هيئة محلية والتي تشمل التقديرات السنوية
للمقبوضات (مبا فيها حتويالت السلطة الوطنية) والنفقات
واملدفوعات األخرى لها.
تبدأ من أول كانون الثاني ( يناير) وتنتهي في احلادي
والثالثني من شهر كانون األول (ديسمبر) من كل سنة
ميالدية.
مجموعة القواعد واألسس واإلجراءات التنظيمية التي تقرها
وزارة املالية لتنظيم وقيد وتسجيل جميع املعامالت املالية
املتعلقة باملقبوضات واملدفوعات املختلفة ويعمل به في جميع
الوزارات واملؤسسات العامة التابعة للسلطة الوطنية.
األموال النقدية والعينية املنقولة وغير املنقولة العائدة
للوزارات واملؤسسات العامة واملؤسسات والهيئات احمللية
بالسلطة الوطنية.
وتشمل اإليرادات الضريبية واإليرادات غير الضريبية واملنح
وأية إيرادات أخرى حتصل عليها السلطة الوطنية.
وتشمل الضرائب على الدخل واألرباح والضرائب احمللية على
السلع واخلدمات وأية ضرائب أخرى قد تفرض من وقت إلى
آخر.
وتشمل األرباح من الشركات اململوكة للسلطة الوطنية أو
املساهمة فيها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وكذلك
الرسوم اإلدارية والغرامات واملصادرات واإليرادات غير
الضريبية األخرى.
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إيرادات الهيئات
احمللية:
املنح:
النفقات:
النفقات اجلارية:
النفقات الرأسمالية:
الصناديق اخلاصة:

دائرة املوازنة:

دائرة اخلزينة:

وتشمل اإليرادات الضريبية واإليرادات غير الضريبية واملنح
والتحويالت من السلطة الوطنية وأية إيرادات أخرى حتصل
عليها الهيئات احمللية.
وتشمل املنح احمللية واخلارجية سواء كانت نقدية أو عينية.
وتشمل النفقات اجلارية والنفقات الرأسمالية والتطورية.
وتشمل الرواتب واألجور والعالوات والنفقات التشغيلية
والتحويلية للوزارات واملؤسسات العامة واألجهزة التنفيذية
األخرى للسلطة الوطنية.
وتشمل امتالك األصول الرأسمالية والتحويالت الرأسمالية
للمشاريع والنفقات التطويرية األخرى.
الهيئات املالية العامة والوحدات احملاسبية القائمة بقانون من
أجل حتقيق أغراض عامة ومحددة والتي يتم إعداد مقبوضاتها
ونفقاتها خارج الصندوق املوحد للسلطة الوطنية وفقا ً للمادة
( )11من هذا القانون ضمن موازنات السلطة الوطنية أو
الهيئات احمللية.
اجلهة املسئولة في وزارة املالية عن:
 -1إعداد املوازنة العامة للسلطة الوطنية وموازنات
املؤسسات ومتابعتها في جميع مراحلها مبا في ذلك
متابعة التنفيذ.
 -2إعداد النماذج واإلجراءات واجلداول الزمنية لتقدمي
تقديرات اإليرادات والنفقات من قبل الوزارات
واملؤسسات العامة واملؤسسات والهيئات احمللية.
 -3وضع التعاميم املتعلقة بإعداد املوازنة.
اجلهة املسئولة في وزارة املالية عن:
 -1وضع القواعد واإلجراءات التي حتكم تنفيذ املوازنة
العامة واملوازنات احمللية والصناديق اخلاصة وموازنات
املؤسسات العامة واملؤسسات ووضع الترميز احملاسبي
للمعامالت املالية (البند املالي) اخلاص بها مبا يتفق
وتبويب وتصنيف املوازنة العامة.
 -2إدارة النقدية وتنظيم الترتيبات املصرفية للسلطة الوطنية.
 -3إدارة مصادر التمويل املختلفة وتنظيمها ورقابتها وضبطها.
 -4جتميع احلسابات الدورية والسنوية للمعامالت املالية
للوزارات واملؤسسات العامة والصناديق اخلاصة
وإصدار التقارير الدورية لها.
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احلساب املركزي الذي تديره وزارة املالية وتودع فيه جميع
حساب اخلزينة
املقبوضات وتصرف منه جميع املدفوعات املتعلقة بالسلطة
العام:
الوطنية.
حساب خاص تديره وزارة املالية لدى أي بنك ويتم إيداع
حساب اإليرادات
اإليرادات فيه بصورة مؤقتة لتحويلها إلى حساب اخلزينة
العام:
العام.
احلساب الذي يتم إعداده وفقا ً للمعايير واملبادئ احملاسبية
احلساب اخلتامي:
ً
املتعارف عليها ووفقا للنظام احملاسبي املوحد ،وميثل بيان
حلساب املوازنة ونتيجة تنفيذها كأرقام فعلية وحقيقية في
نهاية السنة املالية.
املركز املالي النقدي :بيان للوضع املالي للسلطة الوطنية في حلظة زمنية معينة أو
نهاية السنة املالية ويتضمن جانب املوجودات مبا فيها السيولة
النقدية لدى السلطة الوطنية وجانب املطلوبات وااللتزامات
جتاه الغير وفق األسس واملعايير احملاسبية املعتمدة في
التشريعات املرعية.
مجموع اإليرادات مطروحا ً منها النفقات ،والقروض مطروحا ً
فائض املوازنة
منها التسديدات ،يسمى فائض املوازنة العامة إذا كانت األولى
والعجز:
أكبر من األخيرة ،ويسمى عجزا ً إذا كانت األخيرة أكبر من
األولى.
كل موظف معني من قبل السلطة الوطنية ويناط به حتمل
املوظف املالي:
مسؤولية استالم أموال عامة أو حفظها أو إنفاقها أو مراقبتها
أو القيام بتنظيم الدفاتر واملستندات املالية وإجراء القيود
احملاسبية أو ترحيلها للسجالت والبطاقات والنماذج املقررة
لذلك .وكذلك كل موظف يناط به مهام إدارة األموال العامة
وإعداد حسابات التكاليف والتحليل والتخطيط املالي.
مجموعة األفراد الذين تعينهم وزارة املالية لتدقيق املعامالت
جهاز التدقيق
املالية املتعلقة باملقبوضات واملدفوعات في الوزارات
الداخلي:
واملؤسسات العامة وفق نظام محدد الغرض ويكون تابع
لوزارة املالية مباشرة.
ديوان الرقابة املالية جهاز الرقابة اخلارجي الذي يقوم بالتدقيق والرقابة
على جميع الوزارات واملؤسسات العامة والهيئات احمللية
واإلدارية:
والصناديق اخلاصة واملؤسسات.
وحدات الرقابة املالية :مجموعة األفراد التابعة لديوان الرقابة املالية واإلدارية.
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مادة ()2
يسمى هذا القانون قانون تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية للسلطة الوطنية ويهدف
إلى تنظيم إعداد وإقرار وتنفيذ ومراقبة املوازنة العامة في مختلف مراحلها وكذلك تنظيم
الشؤون املالية للسلطة الوطنية.
-1
-2
-3

-4
-5

مادة ()3
يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون املوازنة العامة إلى املجلس التشريعي قبل شهرين
على األقل من بداية السنة املالية.
يحيل املجلس التشريعي املشروع إلى جلنة املوازنة والشؤون املالية لدراسته وإبداء
الرأي فيه تفصيليا ً وترفع توصياتها بشأنه إلى املجلس.
يعقد املجلس التشريعي جلسة خاصة ملناقشة مشروع قانون املوازنة العامة على
ضوء تقرير اللجنة وتوصياتها فيقر املشروع بالتعديالت قبل بدء السنة املالية
اجلديدة أو يعيده إلى مجلس الوزراء في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقدميها إليه
مصحوبا ً مبالحظات املجلس التشريعي إلجراء التعديالت املطلوبة وإعادته إلى املجلس
التشريعي خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ اإلحالة إلقرارها.
يتم التصويت على املوازنة بابا ً باباً.
مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون ال يجوز إجراء املناقلة بني أبواب املوازنة إال
مبوافقة املجلس التشريعي.

مادة ()4
إذا لم يتيسر إقرار مشروع قانون املوازنة العامة قبل بدء السنة اجلديدة يكون للوزارة
سلطة حتصيل اإليرادات وفق اآلليات والشروط واملعدالت املنصوص عليها في التشريعات
املرعية ويستمر اإلنفاق باعتمادات شهرية بنسبة ( 12/1واحد من االثنى عشر) لكل شهر
من موازنة السنة املالية املنصرمة بحد أقصى مدته ثالثة أشهر.
مادة ()5
يحدد قانون املوازنة العامة وسائل استخدام فائض املوازنة أو متويل العجز ،وميول عجز
املوازنة العامة بواسطة تخفيض النفقات أو زيادة اإليرادات أو بواسطة اقتراض محلي أو
خارجي.
مادة ()6
تؤدي جميع اإليرادات واملقبوضات اخلاصة بالسلطة الوطنية إلى حساب اخلزينة العامة
وتدخل ضمن املوازنة العامة ما لم يرد نص في القانون على خالف ذلك وال يخصص أي
جزء من األموال العامة أو ينفق منها ألي غرض مهما كان نوعه إال بقانون.

65

التشريعات الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية بشأن قطاع األمن

مادة ()7
ال تفرض ضريبة أو رسم إال بقانون ،وال تدخل في بابهما أنواع الرسوم التي تتقاضاها
دائرة اخلزينة مقابل ما تقوم به اجلهات التنفيذية في السلطة الوطنية من خدمات لألفراد أو
مقابل انتفاعهم باألموال العامة.
مادة ()8
ال يجوز إعفاء أحد من تأدية الضرائب والرسوم في غير األحوال املبينة في هذا
القانون.
مادة ()9
ملجلس الوزراء أن يضع أنظمة مراقبة إنفاق األموال العامة وتنظيم وحفظ املوجودات
العامة.
مادة ()10
تكون لوزارة املالية مسؤولية إدارة حساب اخلزينة العام وتعمل وفق تعليمات الوزير.

الفصل الثاني :حساب اخلزينة العام للسلطة الوطنية
مادة ()11
تنشئ وحتتفظ الوزارة بصندوق موحد للسلطة الوطنية يسمى “حساب اخلزينة العام”
تتدفق إليه كل اإليرادات والقروض واملنح واملتحصالت األخرى للسلطة الوطنية ،وتتدفق
منه كل مدفوعات السلطة الوطنية ما عدا ما ذكر في املادة (.)17
مادة ()12
ال تدفع أية نفقات من حساب اخلزينة العامة إال مبوجب مخصصات يحددها القانون.
مادة ()13
حتفظ املصادرة النقدية للصندوق املوحد في حساب واحد ،يشار إليه بحساب اخلزينة العام
لدى سلطة النقد الفلسطينية.
مادة ()14
ال يحق ألية من الوزارات أو املؤسسات العامة أو أية جهة تنفيذية أخرى في السلطة
الوطنية فتح حسابات لها لدى سلطة النقد الفلسطينية أو أي بنك آخر إال بإذن خطي من
الوزارة.
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مادة ()15
باستثناء ما ورد فيه نص ضمن أحكام هذا القانون أو أي قانون أو تشريع آخر ،ال يحق
ألي فرد أو مؤسسة عامة أو أية جهة تنفيذية أخرى في السلطة الوطنية دفع أية مبالغ من
الصندوق املوحد أو عقد أي التزام يترتب عليه دفع أية مبالغ الحقاً.
مادة ()16
في حالة التزام قانوني بتسديد مبلغ دخل الصندوق املوحد قبل صدور هذا القانون فإن
السداد يتم حتى لو لم يكن هناك مخصص له.
مادة ()17
ما لم يكن هناك استثناء خاص بقانون أو باتفاقية دولية أو بعقد قانوني فإن كل إيرادات
السلطة الوطنية حتول بالكامل وفورا ً إلى الصندوق املوحد ،وميكن إنشاء صناديق خاصة
عندما يتطلب القانون أو االتفاقيات الدولية أو العقود القانونية ذلك ،ويجب أن حتفظ كل
املوارد النقدية للصناديق اخلاصة في حساب اخلزينة العام وفقا ً ألحكام القانون.
مادة ()18
يقوم ديوان الرقابة املالية واإلدارية مبراقبة إيرادات ونفقات الوزارات واملؤسسات العامة
واملؤسسات والهيئات احمللية والصناديق اخلاصة وطرق حتصيلها وصرفها وعليه تقدمي
تقرير سنوي شامل للرئيس واملجلس التشريعي تتضمن جميع املالحظات واآلراء واملخالفات
املرتكبة واملسؤولية املترتبة عليها.

الفصل الثالث :إعداد املوازنة وتقدميها واعتمادها
مادة ()19
املوازنة العامة هي  :األداة املالية األساسية وبرنامج عمل السلطة الوطنية التفصيلي للنفقات
واإليرادات ملختلف النشاطات املقدرة لسنة مالية معينة لتحقيق األهداف والسياسات املالية
واالقتصادية واالجتماعية ،وما لم يكن هناك استثناء بحكم القانون أو اتفاقية دولية أو عقد
قانوني ،فإن املوازنة العامة حتتوي على الصندوق املوحد وكل الصناديق اخلاصة.
مادة ()20
تتولى دائرة املوازنة العامة املسؤوليات واملهام التالية:
 -1إعداد املوازنة العامة السنوية للوزارات واملؤسسات العامة وموازنات املؤسسات في
السلطة الوطنية مبا في ذلك موازنة التمويل ومتابعتها في جميع مراحلها.
 -2إعداد نظام جدول تشكيالت الوظائف السنوي للوزارات واملؤسسات العامة وبالتنسيق
معها.
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 -3القيام بالدراسات واألبحاث التي يتطلبها إعداد املوازنة العامة وتنفيذها.
 -4دراسة احتياجات الوزارات واملؤسسات العامة واملؤسسات للقوى البشرية على
مختلف املستويات واملهن واخلدمات والتخصصات.
 -5دراسة ومناقشة وتقييم جميع الطلبات وكافة البرامج واألعمال واملشاريع التي يطلب
رصد مخصصات لها بعد التأكد من جدواها االقتصادية ومواءمتها للسياسات املالية
املعتمدة.
 -6التأكد من عدم االزدواج في التخصص والبرامج والتمويل ولها أن تطلب املعلومات
الالزمة لتمكينها من القيام مبهامها.
 -7االطالع على كافة الوثائق والعقود املالية واحلسابات للوزارات واملؤسسات العامة.
 -8حتضير بالغ إعداد املوازنة العامة متضمنا ً شرحا ً مفصالً وواضحا ً جلميع اإلجراءات
الالزمة إلعدادها ،واإليضاحات والبيانات الضرورية لذلك مع حتديد األسس واملعايير
املعتمدة لطلب رصد املخصصات باإلضافة إلى البرنامج الزمني ملراحل إعداد املوازنة
العامة حلني إقرارها.
 -9املشاركة في تقييم األوضاع املالية واالقتصادية والنقدية ويقدم الوزير تقريرا ً بذلك
إلى مجلس الوزراء ليت ّم على ضوئه حتديد أبعاد املوازنة العامة للسنة املالية القادمة.
 -10املشاركة مع اجلهات املختصة األخرى في إعداد خطط التنمية.
 -11العمل على إعداد وتطوير وحتديث التشريعات املالية واإلدارية بالتعاون مع اجلهات
ذات االختصاص.
 -12العمل على وضع معايير قياس مستوى األداء في تنفيذ جميع املشاريع والبرامج التي
ترصد مخصصات لها في قانون املوازنة العامة.
 -13إعداد مشروع ملحق املوازنة العامة بأية مخصصات إضافية تزيد على املخصصات
املرصودة في قانون املوازنة العامة يتم إقراره وفق األصول.
 -14حتضير وإعداد وتطوير النماذج املخصصة إلعداد املوازنة العامة للوزارات واملؤسسات
العامة باإلضافة إلى وضع وتصنيف وتبويب وتوصيف املوازنة العامة على أن تعتمد
الوزارة النظام احملاسبي املوحد في عمليات التبويب والتصنيف لبيانات احلسابات
واحلساب اخلتامي واملركز املالي والنقدي للوزارات واملؤسسات العامة مبا يتفق مع
تصنيف املوازنة العامة وبنودها ورموزها.
مادة ()21
يتضمن مشروع قانون املوازنة العامة ما يلي:
 -1جداول تتضمن إجمالي اإليرادات والنفقات املقررة للسنة املالية املقبلة وفق التبويب
املتبع في تنظيم املوازنة العامة.
 -2جدول يبني خالصة املوازنة العامة للسنة املالية املقبلة حسب تصنيف اإليرادات
والنفقات.

68

ةيعيرشتلا ةباقرلاو ةيذيفنتلا ةرادإلل يعيرشتلا راطإلا

-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

جداول توضح بإيجاز إعادة تقدير اإليرادات والنفقات آلخر سنتني تسبق سنة املوازنة
حسب األبواب والفصول وفق التبويب املعتمد.
جداول تتضمن النفقات املقدرة للسنة املالية املقبلة حسب األبواب والفصول وفق
التبويب املعتمد.
جدول يوضح بإيجاز الوضع املالي والنقدي حلساب اخلزينة العام.
جدول يوضح ما للسلطة الوطنية وما عليها من ديون أو قروض قصيرة أو طويلة
األجل داخلية أو خارجية واخلطط املقترحة لتحصيلها أو تسديدها.
جدوالً يوضح مساهمات السلطة الوطنية واستثماراتها في الهيئات والشركات احمللية
وغير احمللية.
ً
وصفا ً موجزا لبرامج السلطة الوطنية وخططها وأهدافها للسنة املالية املقبلة ضمن
بيان املوازنة الذي يقدمه الوزير.
أي إيضاحات أخرى يرى مجلس الوزراء إضافتها.

مادة ()22
على الوزارات واملؤسسات العامة واملؤسسات التقيد التام بالتعليمات التي تضعها دائرة
املوازنة إلعداد مشروع قانون املوازنة العامة ومشروع نظام جدول تشكيالت الوظائف وأية
تعليمات أخرى لتمكني دائرة املوازنة العامة من القيام مبهامها على أكمل وجه.
مادة ()23
تعتبر الوزارات واملؤسسات العامة مسؤولة عن صحة األرقام والبيانات واملعلومات
واجلداول املقدمة من قبلها لدائرة املوازنة.
مادة ()24
على جميع الوزارات واملؤسسات العامة تزويد دائرة املوازنة العامة بجميع البيانات
واملعلومات واجلداول واإليضاحات التي تطلبها دون تأخير.
مادة ()25
تقدم الوزارة بالتعاون مع اجلهات املختصة في األول من شهر متوز (يونيو) من السنة املالية
اجلارية تقريرا ً وحتليالً شامالً إلى مجلس الوزراء حول الوضع املالي العام مع توقعات
موضوعية حلركة املوارد وااللتزامات خالل الفترة املتبقية من السنة املالية والتوصيات
لوضع سياسات لالستجابة للتطورات االقتصادية املتوقعة ،ويسترشد مجلس الوزراء
بهذا التقرير في وضع املؤشرات والسياسات اخلاصة إلعداد املوازنة العامة للسنة املالية
القادمة.
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مادة ()26
تبدأ دائرة املوازنة بإعداد تعميم املوازنة على أساس املؤشرات والسياسات اخلاصة ملجلس
الوزراء ،ويجب أن يصدر التعميم في األول من شهر متوز (يوليو) من السنة املالية اجلارية
ويستعرض التعميم التوقعات املالية واالقتصادية الشاملة للسنة املالية القادمة وكذلك
املؤشرات والسياسات االقتصادية واملالية التي حددتها السلطة الوطنية وحدود اإليرادات
التي يجب أن تقدر املوازنات على أساسها كما ويتضمن التعميم أسقف النفقات التي يجب
على الوزارات واملؤسسات العامة تقدير موازناتها على ضوئها وكذلك اخلطوط العريضة
والواضحة والتعليمات والنماذج واملعلومات واجلدول الزمني إلعداد تقديرات املوازنة
العامة للسنة القادمة.
مادة ()27
تقوم دائرة املوازنة بوضع وتصنيف وتبويب وتوصيف هيكل املوازنة واحلسابات اخلاصة
به من اجل وضع أساس سليم لإلدارة املالية ولنظام املعلومات اخلاص بالعمليات املالية،
ويجب أن تصنف حسابات الصندوق املوحد والصناديق اخلاصة للسلطة الوطنية مبا يتفق
مع هيكل تصنيف املوازنة واحلسابات.
مادة ()28
النماذج واملعلومات التي يتضمنها تعميم املوازنة يجب أن تشتمل على التالي:
أ -كشف يوضح تقديرات النفقات لكل بند رئيسي من هيكل املوازنة كما يلي:
 -1اإلنفاق الفعلي للسنة املالية السابقة.
 -2اإلنفاق الفعلي لألشهر الستة األولى واإلنفاق املتوقع لألشهر الستة املتبقية من
السنة املالية اجلارية.
 -3تقديرات النفقات للسنة املالية القادمة.
ً
 -4ويكون اإلنفاق الفعلي في كل حالة مقارنا باالعتمادات املقابلة له في املوازنة العامة.
ب -كشف ملحق ملتطلبات الرواتب واألجور جلميع الوزارات واملؤسسات العامة ،ويرفق
عند الطلب كشف الوظائف وأسماء ورواتب العاملني فيها.
ج -كشف منفصل يوضح فيه متطلبات القوى البشرية اإلضافية التي يترتب عليها
التزامات مالية إضافية مع تقدمي التبرير الكامل ملثل تلك الزيادات.
د -كشف باالحتياجات املالية لشراء السلع واخلدمات ويجب أن يتفق مع التعليمات
واملعايير الصادرة عن الوزارة.
ه -كشف احتياجات التمويل الرأسمالي طويل املدى ويجب أن تكون مقترحات املشاريع
الرأسمالية اجلديدة مدعمة بتقرير كامل وبالوثائق املناسبة ،ويجب أن تكون متطلبات
متويل املشاريع الرأسمالية حتت التنفيذ متفقة مع برنامج جدول النفقات الرأسمالية
كما حددته دائرة املوازنة ويتم حتديث هذا اجلدول باألخذ في االعتبار العمل السابق
والنفقات وزيادة األسعار.
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و -كشف يوضح تقديرات اإليرادات لكل بند رئيسي من هيكل املوازنة كما يلي:
 -1اإليرادات الفعلية للسنة املالية السابقة.
 -2اإليرادات الفعلية للستة أشهر األولى وتوقعات اإليرادات للستة أشهر املتبقية
من السنة املالية اجلارية.
 -3تقديرات اإليرادات للسنة املالية القادمة على أساس التعرفة واملعايير املطبقة حالياً.
 -4إيرادات ملقترحات جديدة ولتعديل التعرفة وتقديرات اإليرادات الناجتة عن هذه
املقترحات
 -5يتم مقارنة اإليرادات الفعلية بالتقديرات املقابلة لها في كل حالة.
مادة ()29
تعد دائرة اخلزينة كشوفا ً باملتدفقات النقدية املؤقتة عن التحويالت احلكومية وخدمات الدين
من األصول املالية من حيث حتصيل الفوائد واألصل.
مادة ()30
تدرس دائرة املوازنة تقديرات اإليرادات والنفقات واإلقراض بالتشاور مع الوزارات
واملؤسسات العامة ذات االختصاص وتضع مسودة املوازنة العامة النهائية مع األخذ بعني
االعتبار األولويات التي وضعها مجلس الوزراء واملوارد والعناصر األخرى ذات العالقة،
وتقدم املوازنة في النصف األول من تشرين أول (أكتوبر) من السنة املالية اجلارية كقانون
ملجلس الوزراء للدراسة واالعتماد.
-1
-2
-3
-4

مادة()31
يقدم مجلس الوزراء في األول من تشرين الثاني (نوفمبر) املوازنة العامة املقترحة
للسنة املالية القادمة للمجلس التشريعي ملراجعتها وإقرارها وإصدارها في قانون
املوازنة العامة السنوي.
يقدم الوزير تقريرا ً إلى املجلس التشريعي بشأن مشروع قانون املوازنة العامة
اجلديدة متضمنا ً السياسة املالية املتبعة ،واملرتكزات األساسية للمشروع.
يقدم رئيس جلنة املوازنة والشؤون املالية تقريرا ً إلى املجلس التشريعي مبالحظات
اللجنة بشأن ما ورد في مشروع قانون املوازنة العامة وما ورد في تقرير الوزير
توطئة الستكمال إجراءات إقرار مشروع قانون املوازنة العامة اجلديدة.
تستكمل إجراءات مناقشة مشروع املوازنة العامة وإقراره وإصداره كقانون قبل بداية
السنة املالية اجلديدة.

مادة ()32
يتضمن مشروع قانون املوازنة كشفا ً مصنفا ً لإليرادات التقديرية والنفقات املقترحة
لكل وزارة أو مؤسسة عامة .ويحدد الكشف اإليرادات والنفقات الفعلية للسنة
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املالية السابقة والتقديرات املعدلة للسنة املالية اجلارية .كما يحتوي القانون أيضا ً
على املقترحات املتعلقة بجمع إيرادات إضافية من خالل اإلجراءات الضريبية وغير
الضريبية اجلديدة واالقتراض اجلديد ملواجهة أي عجز باملوازنة ويجب أن ينظر إلى
مستوى العجز املتوقع كحد أعلى.
مادة ()33
املقترحات التي يتضمنها مشروع قانون املوازنة العامة املتعلقة باملشاريع الرأسمالية
حتت التنفيذ يجب أن تشمل عملية تقييم التقدم الفعلي في ضوء األهداف املخططة وكشفا ً
باالحتياجات املالية للسنوات املالية القادمة وفي حالة املشاريع الرأسمالية اجلديدة ،يجب أن
يحتوي مشروع قانون املوازنة العامة على مبررات وتفاصيل تنفيذها حتى متكن املجلس
التشريعي من اتخاذ القرارات املالئمة بشأنها.
مادة ()34
تكون تقديرات حتصيل اإليرادات التي تظهر في مشروع قانون املوازنة للسنة املالية القادمة
على أساس التحصيل الفعلي لإليرادات طبقا ً لقوانني اإليرادات املطبقة خالل السنة املالية
احلالية.
مادة ()35
يجب أن ينظر إلى املخصصات املقرة في قانون املوازنة العامة ،على إنها املبالغ القصوى،
ويجب أن ال تتجاوز النفقات الفعلية هذه املخصصات.
مادة ()36
إذا لزم أي تعديل على بنود قانون املوازنة العامة أو إضافة بنود يترتب عليهما إضافة
مخصصات جديدة يجب إعدادها كملحق موازنة وتقدم من مجلس الوزراء إلى املجلس
التشريعي للمصادقة عليها وإصدار القانون بها.
مادة ()37
ملواجهة متطلبات التمويل غير املتوقعة والطارئة خالل السنة املالية يجب اعتماد مبلغ
احتياطي مناسب في قانون املوازنة ليوضع حتت تصرف مجلس الوزراء .ويدرس الوزير
الطلبات املقدمة من الوزارات واملؤسسات العامة لتمويلها من هذا االحتياطي لتقدميها مع
توصياته إلى مجلس الوزراء التخاذ القرار بشأنها.
مادة ()38
ينشر قانون املوازنة العامة بعد إقراره من املجلس التشريعي لإلعالم العام واجلمهور.
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مادة ()39
تتبع موازنات الهيئات احمللية من حيث التصنيف والتشكيل والترميز هيكل تصنيف حسابات
املوازنة املعد من قبل الوزارة.
مادة ()40
في حالة موازنة الهيئات احمللية فإن الصالحيات التي ميارسها مسؤول دائرة اخلزينة من
حيث تنفيذ قانون املوازنة العامة ميارسها املوظف املسؤول املقابل في الهيئات احمللية.

الفصل الرابع :تنفيذ املوازنة
مادة ()41
فيما يخص تنفيذ املوازنة تتولى الوزارة املسؤوليات واملهام التالية:
 -1وضع األنظمة وحتديد اإلجراءات والتوثيق واحلسابات وإعداد التقارير لكل معامالت
الدفع واالستالم الناجتة عن تنفيذ املوازنة العامة مبا في ذلك الصناديق اخلاصة.
 -2وضع القواعد واألنظمة واإلجراءات التي حتكم تنفيذ املوازنة العامة وموازنات الهيئات
احمللية والصناديق اخلاصة وموازنات املؤسسات العامة واملؤسسات ووضع الترميز
احملاسبي للمعامالت املالية (البند املالي) اخلاص بها مبا يتفق وتبويب وتصنيف
املوازنة العامة.
 -3إدارة النقدية وتنظيم الترتيبات املصرفية للسلطة الوطنية.
 -4إدارة مصادر التمويل املختلفة وتنظيمها ورقابتها وضبطها.
 -5جتميع احلسابات الدورية والسنوية للمعامالت املالية للسلطة الوطنية والهيئات
احمللية والصناديق اخلاصة واملؤسسات العامة وإصدار التقارير الدورية لها.
 -6تخصيص األموال للوزارات واملؤسسات العامة على أساس ربع سنوي ،مدعومة
بأسقف شهرية نقدية ،وستحدد األموال املخصصة واألسقف النقدية على أساس
توفر املصادر النقدية غير املنفقة لدى الوزارات واملؤسسات العامة من املخصصات
السابقة ،واألولويات النسبية بني املطالب املتنافسة والتزامات اإلنفاق املتوقعة.
 -7إدارة كل الضمانات وااللتزامات الناجتة عن االقتراض نيابة عن السلطة الوطنية
وكذلك كل األصول املالية للسلطة الوطنية مبا في ذلك القروض وسداد الدين.
 -8اإلشراف على تنفيذ هيكل تصنيف احلسابات لـ-:
أ -الوزارات واملؤسسات العامة والصناديق اخلاصة.
ب -تقارير اخلزينة الشهرية والربع سنوية والسنوية التي تغطي املوازنة العامة
وحسابات الصناديق اخلاصة.
ج -حسابات األصول املالية والدين للسلطة الوطنية.
د -تسجيل ضمانات السلطة الوطنية وااللتزامات األخرى املتعلقة بها.
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مادة ()42
يتم إنفاق املخصصات املرصودة في قانون املوازنة العامة بنا ًء على أوامر مالية عامة أو
خاصة ومبوجب حواالت مالية يصدرها الوزير.
مادة ()43
للوزير املختص صالحية اإلنفاق من مخصصات وزارته املرصودة في قانون املوازنة العامة
وفق ما جاء في املادة ( )42أعاله وله تفويض هذه الصالحيات خطيا ً ألي موظف رئيس في
وزارته على أن يبلغ وزير املالية بذلك خطياً.
مادة ()44
ال يجوز الصرف على أية نفقة لم يرصد لها مخصصات في قانون املوازنة العامة كما ال
يجوز استخدام املخصصات في غير الغاية التي اعتمدت من أجلها.
مادة ()45
على الوزارات واملؤسسات العامة أن توزع األموال على وحدات إنفاقها على أساس ما
خصص لها وحتدد التزامات اإلنفاق ضمن األسقف النقدية املسموح بها فيما يتعلق باتفاقات
توفير السلع واخلدمات التي تتطلب التزامات ملدد طويلة.
مادة ()46
على جميع الوزارات واملؤسسات العامة تزويد الوزارة ودائرة املوازنة ببيان تفصيلي
يتضمن اإلنفاق الشهري الفعلي من مخصصاتها املعتمدة وفق النماذج التي تعدها الوزارة
وكذلك املوقف املالي لإليرادات واملنح واملقبوضات الفعلية وذلك في موعد ال يتجاوز نهاية
األسبوع األول من الشهر التالي.
مادة ()47
 -1يعتبر الوزير هو املسؤول األول عن رقابة حسابات الوزارات واملؤسسات العامة
ومعامالتها املالية ،والتحقق من أنها تقوم مبراعاة أحكام هذا القانون في أعمالها املالية
واحملاسبية ويعتبر الوزير املختص أو مسؤول املؤسسة العامة مسؤوالً عن تنفيذ
أحكام هذا القانون فيما يتعلق بوزارته أو مؤسسته.
 -2يعتبر املوظف املالي مسؤوالً عن القيام باألعمال املالية املتعلقة بدائرته مبا في ذلك
النفقات وااللتزامات وجباية األموال العامة وحفظها وقيدها بصورة تتفق مع األصول
احملاسبية املتعارف عليها.
 -3يعتبر جميع املدققني الداخلني في كافة الوزارات واملؤسسات العامة موظفني تابعني
للوزارة من الناحية الفنية.
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مادة ()48
بعد صدور قانون املوازنة العامة تعلم الوزارة كل الوزارات واملؤسسات العامة مبخصصاتها
املعتمدة ،وعلى كل الوزارات واملؤسسات العامة إبالغ وحدات اإلنفاق التابعة لها مبا خصص
لها طبقا ً لقانون املوازنة العامة ،وتكون وحدات اإلنفاق مسؤولة عن تنفيذ املوازنة حسب
املخصصات املعتمدة لها.
مادة ()49
للوزير أن يعني مدققني ماليني في الوزارات واملؤسسات العامة وذلك لتقدمي املشورة لها
وملراقبة تنفيذ املوازنة العامة وااللتزام باملعايير والقواعد املالية وفي حالة اختالف الرأي بني
املدقق واملدير املالي ألي من الوزارات واملؤسسات العامة يعرض األمر على الوزير التخاذ
القرار.
مادة ()50
ال يكون للوزارات واملؤسسات العامة في السلطة الوطنية احلق في إعادة تخصيص
مخصصات املوازنة من بند إنفاق إلى بند آخر في موازناتها إال بالتقيد الصارم بالتشريعات
املرعية التي حتكم إعادة التخصيص بني البنود الفرعية للمخصصات وباعتماد السلطة
املخولة بالسماح بإعادة التخصيص كما حددتها التشريعات املرعية.
مادة ()51
حتدد األنظمة شكل ومحتوى وفترات التقارير حول تنفيذ املوازنة التي تقدم من قبل
الوزارات واملؤسسات العامة والصناديق اخلاصة وعلى أساس هذه التقارير تعد دائرة
اخلزينة تقريرا ً شهريا ً موجزا ً حول التقدم في تنفيذ املوازنة.
مادة ()52
ً
تعد الوزارة تقريرا ً في نهاية كل ربع سنة مفصالً ومحلال لوضع املوازنة ويتضمن التقرير
التطورات املالية واجتاهات حركة اإليرادات والنفقات مقارنة مع التوقعات وكذلك تفسير
االنحرافات الهامة وحتليل تدفق النقد وتأثير هذه التطورات على الوضع املالي العام للسلطة
الوطنية ويستعرض اقتراحات اإلجراءات التصحيحية املناسبة الستعادة التوازن املالي
ويقدم الوزير هذا التقرير لكل من مجلس الوزراء واملجلس التشريعي.
مادة ()53
تلغى املخصصات غير املستخدمة واألرصدة النقدية في حسابات الوزارات واملؤسسات
العامة في احلادي والثالثني من كانون أول (ديسمبر) من السنة املالية ويدرج أي التزام غير
مدفوع ضمن موازنة العام القادم وله األولوية.
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مادة ()54
حتسب اإليرادات املتحققة بعد احلادي والثالثني من كانون أول (ديسمبر) كمتحصالت
للسنة املالية اجلديدة.

الفصل اخلامس :إدارة الدين واألصول
مادة ()55
حتدد املوازنة السنوية احلدود العليا لالقتراض اجلديد من قبل السلطة الوطنية والسحب
املكشوف من البنوك احمللية ،وتضع أحكاما ً محددة لدفع الفوائد وتسديد أصل الدين الذي
يدفع خالل السنة مقابل الدين االجمالي.
مادة ()56
الوزارة هي اجلهة الوحيدة املخولة بالتوقيع على اتفاقيات القروض للوزارات واملؤسسات
العامة في السلطة الوطنية حسب القوانني واألنظمة املعمول بها وال يجوز ألية جهة أخرى
القيام بذلك ،كما تتولى الوزارة إدارة الدين احلكومي ومتابعته.
مادة ()57
ال يجوز للوزارات واملؤسسات العامة االقتراض أو استخدام القرض لغير الغايات
التي مت االقتراض من أجلها إال مبوافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناء على تنسيب
من الوزير.
مادة ()58
تنشر قرارات الوزارة حول شروط أي اقتراض أو ضمان املعامالت في اجلريدة الرسمية.
وال يجوز أن تعدل الشروط التعاقدية للدين املوضوعة حسب هذا القانون من جانب واحد.
مادة ()59
على الوزارات واملؤسسات العامة واملؤسسات رصد املخصصات الكافية في مشاريع
موازناتها ملواجهة أعباء الدين احلكومي والذي يشمل األقساط والفوائد املستحقة على املبالغ
املسحوبة واحملجوزة من أصل الدين احلكومي والفروق الناشئة عن تغير أسعار الصرف أو
إعادة تقييم الدين احلكومي أو إعادة جدولته وذلك في مواعيد استحقاقها.
مادة ()60
على الوزارة دراسة املركز املالي ألي جهة تريد االقتراض بكفالة السلطة الوطنية للتأكد من
قدرتها على الوفاء بااللتزامات.
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مادة ()61
يكون الوزير هو املفوض بالتوقيع نيابة عن السلطة الوطنية على كل اتفاقيات االقتراض.
مادة ()62
على اجلهة التي حتصل على أي قرض بكفالة السلطة الوطنية أن تقدم تقارير دورية ربع
سنوية إلى الوزارة عن مركزها املالي وحساباتها اخلتامية.

الفصل السادس :حسابات املوازنة والتدقيق
مادة ()63
تضع الوزارة نظاما ً للتدقيق املالي الداخلي لضمان االستخدام املالئم واالقتصادي للموارد
العامة ولضمان التزام كل الوزارات واملؤسسات العامة ووحداتها باإلنفاق وفق التشريعات
املالية املرعية ويكون للوزارة سلطة التفتيش في أي وقت على السجالت احملاسبية لإليرادات
والنفقات لكل الوزارات واملؤسسات العامة والصناديق اخلاصة.
مادة ()64
تصدر الوزارة تعليمات دائمة لقفل وحتضير احلسابات اخلتامية للوزارات واملؤسسات
العامة والصناديق اخلاصة .وانسجاما ً مع هذه التعليمات تعد الوزارات واملؤسسات العامة
والصناديق اخلاصة كشوفا ً نهائية لإليرادات والنفقات ضمن مجال إدارتها ،وتقدم إلى
الوزارة.
مادة ()65
تعد الوزارة حسابات موحدة متهيدية للمعامالت العامة وتقدمها إلى مجلس الوزراء
في غضون ستة أشهر من إقفال السنة املالية .وتبني احلسابات ضمن أشياء أخرى
أرصدة االفتتاح واألقفال للصندوق املوحد والصناديق اخلاصة وتفاصيل العمليات
املالية التي متت ملواجهة العجز املالي “إن وجد” وصافي الدين العام احمللي واألجنبي،
وتذكر احلسابات أيضا ً القروض املعطاة خالل السنة وااللتزامات املرتبطة بها والناجتة
عنها.
مادة ()66
على أساس احلسابات التمهيدية املعدة مبوجب املادة ( )65تعد الوزارة مسودة احلساب
اخلتامي وتقدمها إلى مجلس الوزراء لالعتماد واإلحالة إلى املجلس التشريعي خالل سنة
من نهاية السنة املالية لإلقرار ،كما وترسل نسخة من املسودة إلى ديوان الرقابة املالية
واإلدارية.
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الفصل السابع :أحكام ختامية
مادة ()67
تضع الوزارة األنظمة الالزمة لتطبيق أحكام هذا القانون وتصدر بقرار من مجلس الوزراء
وتنشر في اجلريدة الرسمية.
مادة ()68
حلني تشكيل ديوان الرقابة املالية واإلدارية تقوم هيئة الرقابة العامة مبهامه.
مادة ()69
يلغى القانون رقم  39لسنة  1962بشأن تنظيم امليزانية العامة املعمول به في محافظات
الضفة الغربية ،كما يلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة ()70
على جميع اجلهات املختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثالثني يوما ً من
تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
صدر مبدينة غزة بتاريخ  1998/8/3ميالدية
املوافق  /10ربيع اآلخر 1419/هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

78

ةيعيرشتلا ةباقرلاو ةيذيفنتلا ةرادإلل يعيرشتلا راطإلا

قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم ( )15لسنة 2004
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد اإلطالع على القانون األساسي املعدل،
وعلى قانون هيئة الرقابة العامة رقم  17لسنة ،1995
وعلى القرار رقم  22لسنة  1994بإنشاء هيئة الرقابة العامة،
وعلى القرار رقم  301لسنة  1995بتعيني رئيس لهيئة الرقابة العامة،
وبناء على ما أقره املجلس التشريعي بجلسته املنعقدة بتاريخ 2004/4/14م
أصدرنا القانون التالي:

الفصل األول
مادة ()1
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات اآلتية املعاني املخصصة لها أدناه ما
لم تدل القرينة على خالف ذلك:
السلطة الوطنية الفلسطينية.
السلطة الوطنية:
رئيس السلطة الوطنية :رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
مجلس وزراء السلطة الوطنية.
مجلس الوزراء:
املجلس التشريعي الفلسطيني.
املجلس التشريعي:
األغلبية املطلقة للمجلس :أكثرية (نصف  +واحد) لكل عدد أعضاء املجلس التشريعي.
ديوان الرقابة املالية واإلدارية.
الديوان:
رئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية.
رئيس الديوان:
نائب رئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية.
نائب رئيس الديوان:
مدير عام ديوان الرقابة املالية واإلدارية.
املدير العام:
مادة ()2
ينشأ مبقتضى أحكام هذا القانون ديوان عام يسمى “ديوان الرقابة املالية واإلدارية” يكون له
موازنة خاصة ضمن املوازنة العامة للسلطة الوطنية ويتمتع بالشخصية اإلعتبارية املستقلة
ويتمتع باألهلية القانونية الكاملة ملباشرة كافة األعمال والنشاطات التي تكفل حتقيق املهام
التي قام من أجلها.
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مادة ()3
يقصد بالرقابة ،اإلجراءات واألعمال الرقابية التي تستهدف:
 -1ضمان سالمة النشاط املالي وحسن استخدام املال العام في األغراض التي خصص
من أجلها.
 -2التفتيش اإلداري لضمان كفاءة األداء ،وحسن استخدام السلطة والكشف عن االنحراف
أينما وجد.
 -3مدى انسجام ومطابقة النشاط املالي واإلداري للقوانني واألنظمة واللوائح والقرارات
النافذة.
 -4ضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في األداء العام وتعزيز املصداقية والثقة
بالسياسات املالية واإلدارية واالقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
-1
-2
-3
-4

مادة ()4
يعني رئيس الديوان بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس
الوزراء وبعد املصادقة على تعيينه باألغلبية املطلقة للمجلس التشريعي.
يعني نائب رئيس الديوان بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس الديوان.
يعني املدير العام بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس الديوان.
يعني رئيس الديوان عددا كافيا من املوظفني لتمكني الديوان من القيام مبهامه.

مادة ()5
يقدم رئيس السلطة الوطنية بديال عن رئيس الديوان خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ
رفض املجلس التشريعي املصادقة على املرشح ملنصب رئيس الديوان.
مادة ()6
يشترط فيمن يعني رئيسا للديوان أو نائبا لرئيس الديوان ما يلي:
 -1أن يكون فلسطينيا.
 -2أن يكون من ذوي الكفاءة واإلختصاص.
 -3من املشهود له بالنزاهة وحسن السمعة.
 -4أال يقل عمره عن أربعني سنة.
 -5أال يكون قد أدين من محكمة مختصة بأية جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة أو
جرمية من جرائم األموال.
مادة ()7
يكون الديوان مسؤوال أمام رئيس السلطة الوطنية وأمام املجلس التشريعي ،ويتولى املهام
والصالحيات املناطة به وفقا ألحكام القانون.
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مادة ()8
يقدم رئيس الديوان لكل من رئيس السلطة الوطنية واملجلس التشريعي ومجلس الوزراء
تقريرا سنويا أو عند الطلب عن أعماله ومالحظاته وعليه أن يزود رئيس السلطة الوطنية
واملجلس التشريعي ومجلس الوزراء بأية بيانات أو معلومات أو دراسات أو أبحاث يطلبونها
منه والقيام بأي عمل آخر يعهد به إليه من أي منهم ،وينشر التقرير السنوي في اجلريدة
الرسمية.
مادة ()9
يكون املقر الرئيس للديوان في مدينة القدس ،وله مقران مؤقتان في كل من مدينتي غزة
ورام الله.
مادة ()10
 -1تكون مدة رئاسة الديوان سبع سنوات لفترة واحدة غير قابلة للتجديد.
 -2ال يجوز عزل رئيس الديوان ألي سبب من األسباب إال باألغلبية املطلقة للمجلس.
 -3يحدد الراتب واحلقوق املالية األخرى لرئيس الديوان بقرار من رئيس السلطة الوطنية
ومصادقة املجلس التشريعي وينشر القرار في اجلريدة الرسمية.
مادة ()11
وفقا ألحكام هذا القانون يتمتع رئيس الديوان ونائبه واملدير وموظفو الديوان باحلصانة عن
كل ما يقومون به من أعمال تتعلق بتنفيذ مهامهم.
مادة ()12
ال يجوز التدخل في أي عمل من أعمال الديوان وتلتزم جميع اجلهات اخلاضعة لرقابة
الديوان بالتعاون الكامل والتام فيما يطلب الديوان منها.

الفصل الثاني :تشكيل الديوان
مادة ()13
ُ -1يشكل الديوان من رئيس الديوان ونائبه واملدير العام وعدد من املديرين واملستشارين
واخلبراء واملفتشني والفنيني واملوظفني وفقا للهيكل التنظيمي وجدول تشكيالت
الوظائف املعتمد من املجلس التشريعي.
 -2يكون رئيس الديوان بدرجة وزير ،ونائب رئيس الديوان بدرجة وكيل وزارة.
مادة ()14
يعد مركز رئيس الديوان شاغرا في إحدى احلاالت التالية:
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 -1الوفاة.
 -2االستقالة.
 -3العزل.
مادة ()15
 -1إذا شغر مركز رئيس الديوان يعني بديل آخر له خالل مدة أقصاها شهر من تاريخ
الشغور وفقا ألحكام هذا القانون.
 -2يقوم نائب رئيس الديوان مبهام رئيس الديوان خالل املدة املذكورة في الفقرة ()1
أعاله.
مادة ()16
يعني رئيس الديوان املديرين التنفيذيني واملفتشني واملستشارين واخلبراء والفنيني واملوظفني
وفقا ألحكام هذا القانون وقانون اخلدمة املدينة.
مادة ()17
ال يجوز لرئيس الديوان ونائبه واملدير العام أثناء تولي املنصب أن:
 -1يتولى أي وظيفة أخرى.
 -2يشتري أو يستأجر ماال من أموال السلطة الوطنية أو إحدى الشخصيات املعنوية
العامة ولو بطريقة غير مباشرة أو بطريقة املزاد العلني وال أن يؤجرها أو يبيعها شيئا
من أمواله أو يقايضها عليه.
 -3يشارك في التزامات تعقدها السلطة الوطنية أو املؤسسات أو الهيئات العامة.
 -4يجمع بني الوظيفة في الديوان وعضوية مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسة أو هيئة
حكومية أو غير حكومية.
مادة ()18
تنشأ في الديوان الدوائر واألقسام الضرورية إلدارة شؤونه املالية واإلدارية والقانونية
وشؤون املتابعة والدراسات واألبحاث والتطوير والتخطيط الالزمة ألداء مهامه مبوجب
تعليمات يصدرها رئيس الديوان.
مادة ()19
للديوان االستعانة باإلختصاصيني واخلبراء في األمور واملسائل التي تعرض عليه وتتطلب
دراستها وإبداء الرأي فيها مؤهالت وخبرات خاصة وتصرف لهم مكافآت مالية مقابل
خدماتهم وفقا للوائح اخلاصة بذلك.
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مادة ()20
لرئيس الديوان تأليف جلان مؤقتة للرقابة أو التفتيش أو التحقيق أو جلان للدراسة
واإلستقصاء برئاسة مفتش ،وتفويضها مبهام أو قضايا محددة تدخل ضمن مهام الديوان
وصالحياته وتقدمي نتائج أعمالها إليه.
مادة ()21
ال يجوز أن يعني أي شخص في وظيفة مفتش في الديوان أو ينتدب للقيام بأعماله إال إذا كان
حاصال على الشهادة اجلامعية األولى على األقل حسب االختصاص.
مادة ()22
ميارس نائب رئيس الديوان مهام ومسؤوليات رئيس الديوان في حالة غيابه ،وكل ما
يفوضه به وفقا ألحكام هذا القانون.

الفصل الثالث :إختصاصات الديوان
مادة ()23
يهدف الديوان إلى ضمان سالمة العمل واإلستقرار املالي واإلداري في السلطة الوطنية
بسلطاتها الثالث التنفيذية والتشريعية والقضائية وكشف أوجه اإلنحراف املالي واإلداري
كافة مبا فيها حاالت إستغالل الوظيفة العامة والتأكد من أن األداء العام يتفق مع أحكام
القوانني واألنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة وفي حدودها وأنه ميارس بأفضل
طريقة وبأقل تكلفة ممكنة وله في سبيل حتقيق ذلك القيام مبا يلي وفقا ألحكام القانون:
 -1اقتراح اللوائح واألنظمة والسياسات اخلاصة بعمل الديوان ورفعها للمجلس التشريعي
إلقرارها.
 -2إعداد اخلطط والبرامج لتمكني الديوان من القيام مبهامه.
 -3وضع البرامج والدورات اخلاصة لتأهيل املوظفني في الديوان وتدريبهم.
 -4إعداد مشروع موازنة سنوية خاصة بالديوان ورفعها إلى مجلس الوزراء إلقرارها
ضمن املوازنة العامة السنوية للسلطة الوطنية.
 -5التحقق من قيام أجهزة الرقابة والتفتيش واملتابعة الداخلية في املراكز املالية كافة في
السلطة الوطنية مبمارسة مهامها بصورة سليمة وفعالة ودراسة القواعد التي تنظم
أعمالها للتثبت من كفاءتها ودقتها في حتقيق األهداف املقررة لها.
 -6مراقبة نفقات السلطة الوطنية وإيراداتها والقروض والسلف واملخازن واملستودعات
على الوجه املبني في هذا القانون.
 -7تنفيذ السياسات اخلاصة بالرقابة والتفتيش مبا يضمن تعزيز الشفافية واملصداقية
والوضوح في أعمال احلكومة واملؤسسات والهيئات العامة ومن في حكمها.
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 -8بحث وحتري أسباب القصور في العمل واإلنتاج مبا في ذلك الكشف عن عيوب النظم
املالية واإلدارية والفنية التي تعرقل سير أعمال احلكومة واألجهزة واملؤسسات العامة
واقتراح وسائل تالفيها ومعاجلتها.
 -9الكشف عن املخالفات املالية واإلدارية والقانونية التي تقع من املوظفني أثناء مباشرتهم
لواجبات وظائفهم أو بسببها.
 -10كشف وضبط املخالفات التي تقع من غير املوظفني والتي تستهدف املساس بسالمة
أداء واجبات الوظيفة أو اخلدمة العامة.
 -11بحث الشكاوي التي يقدمها املواطنون عن املخالفات أو اإلهمال في أداء الواجبات
الوظيفية ودراسة ما تنشره وسائل اإلعالم املختلفة من شكاوي أو حتقيقات صحفية
تتناول نواحي اإلهمال أو االستهتار أو سوء اإلدارة أو اإلستغالل.
 -12يكون الديوان فيما يتعلق باإليرادات مسؤوال عن:
أ -التدقيق في حتققات الضرائب والرسوم والعوائد املختلفة للتثبت من أن تقديرها
وحتققها قد متا وفقا للقوانني واألنظمة املعمول بها.
ب -التدقيق في معامالت بيع األراضي والعقارات احلكومية أو التابعة للسلطة
الوطنية وإدارتها وتأجيرها.
ت -التدقيق في حتصيالت اإليرادات على إختالف أنواعها للتثبت من أن التحصيل
قد جرى في أوقاته املعينة وفقا للقوانني واألنظمة املعمول بها.
 -13يكون الديوان فيما يتعلق بالنفقات مسؤوال عن:
أ -التدقيق في النفقات للتثبت من صرفها لألغراض التي خصصت من أجلها ومن
أن الصرف قد مت وفقا للقوانني واألنظمة املعمول بها.
ب -التدقيق في املستندات والوثائق املقدمة تأييدا للصرف للتثبت من صحتها ومن
مطابقة قيمتها ملا هو مثبت في القيود.
ت -التثبت من أن إصدار أوامر الصرف قد مت حسب األصول ومن قبل اجلهات
املختصة.
ث -التثبت من تنفيذ أحكام قانون تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية وقانون
املوازنة السنوي ومن صحة األوامر املالية واحلواالت الصادرة مبقتضى
أحكامه.
 -14يكون الديوان فيما يتعلق بحسابات األمانات والسلف والقروض والتسويات مسؤوال
عن تدقيق جميع هذه احلسابات للتثبت من صحة العمليات املتعلقة بها ومن مطابقتها
مع ما هو مثبت في القيود ومن أنها مؤيدة باملستندات والوثائق الالزمة ومن إسترداد
السلف والقروض في األوقات املعينة إلستردادها مع الفوائد املترتبة عليها للخزينة
العامة.
 -15العمل على مراقبة ومراجعة القرارات اخلاصة بشؤون املوظفني العامني فيما يتعلق
بالتعيينات واملرتبات واألجور والترقيات والعالوات واإلجازات وأية بدالت أخرى
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وما في حكمها ،والتثبت من مدى مطابقتها للقوانني واألنظمة املعمول بها من جهة
ومطابقتها للموازنة العامة من جهة أخرى.
 -16العمل على مراجعة املنح والهبات والتبرعات املقدمة للجهات اإلدارية وآلية صرفها
والتأكد من مدى اتفاقها مع القوانني واألنظمة املعمول بها.
 -17دراسة أية قضية أو حالة أو تقرير حتال أو يحال إلى الديوان من رئيس السلطة الوطنية
أو املجلس التشريعي وجلانه املختصة أو مجلس الوزراء أو الوزير املختص حسب
مقتضى احلال ،مما يدخل في نطاق مهام وصالحيات الديوان ،مبا في ذلك التحقيق
في املخالفات اإلدارية واملالية التي يرتكبها املوظفون في اجلهات اإلدارية املختلفة.
مادة ()24
للديوان التدقيق في احلسابات والوثائق واملستندات واللوازم في أية دائرة ،وعلى موظفي
هذه الدائرة أن يسهلوا مهمته ويقدموا له كافة املعلومات التي يطلبها وله أن يلفت نظرهم
إلى ما يبدو له من مالحظات وأن يستوضح منهم عن سبب ما يظهر له من تأخر في إجناز
املعامالت.
مادة ()25
للديوان االطالع على كافة التقارير واملعلومات والبيانات الواردة من املوظفني وعلى تقارير
التحقيق في املخالفات التي لها مساس باألمور املالية واإلدارية وله أن يطلب تزويده بكل
ما يريد االطالع عليه من معلومات وإيضاحات من جميع الدوائر احلكومية مما له عالقة
بأعمالها.
مادة ()26
يرفع رئيس الديوان تقارير ربع سنوية أو عند الطلب متضمنة نتيجة حترياته ودراساته
وأبحاثه ومقترحاته واملخالفات املرتكبة واملسؤولية املترتبة عليها واملالحظات والتوصيات
بشأنها إلى رئيس السلطة الوطنية واملجلس التشريعي ومجلس الوزراء التخاذ ما يلزم
بشأنها.
مادة ()27
 -1تتم أعمال الرقابة في أي جهة إدارية للتحقق من مدى تنفيذ أحكام وقواعد احملاسبة
احلكومية ومدى التزام اجلهات اإلدارية في تنفيذ املوازنة العامة للسلطة الوطنية
وتأشيراتها وتسجيل وتبويب العمليات املالية التي جتريها.
 -2تتم أعمال الرقابة املالية على الصرف وعلى نظم الضبط الداخلي مبا يضمن إظهار
وحتليل النتائج التي تعبر عنها املراكز املالية واحلسابات اخلتامية لهذه اجلهات بحيث
تعطي صورة حقيقية لها.
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مادة ()28
على الديوان تقدمي تقارير خاصة بشأن بعض املسائل ذات األهمية التي تستوجب سرعة النظر
فيها إلى كل من رئيس السلطة الوطنية واملجلس التشريعي ومجلس الوزراء والوزير املختص.
مادة ()29
وفقا ألحكام القانون للديوان في سبيل مباشرة اختصاصاته حق طلب أو االطالع أو التحفظ
على أية ملفات أو بيانات أو أوراق أو مستندات أو معلومات أو احلصول على صور منها وذلك
من اجلهة املوجودة فيها هذه امللفات أو البيانات أو األوراق أو املستندات أو املعلومات مبا في
ذلك اجلهات التي تعتبر كل ذلك سري التداول وكذلك استدعاء من يرى سماع أقوالهم.
مادة ()30
وفقا ألحكام القانون للديوان أن يطلب من جهة االختصاص وقف املوظف عن أعمال وظيفته
أو إبعاده عنها مؤقتا إذا تبني أن وجوده على رأس عمله يضر بإجراءات التحقيق.

الفصل الرابع :اجلهات اخلاضعة لرقابة الديوان
مادة ()31
وفقا ألحكام هذا القانون تخضع لرقابة الديوان اجلهات التالية:
 -1رئاسة السلطة الوطنية واملؤسسات التابعة لها.
 -2رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم.
 -3املجلس التشريعي مبا في ذلك هيئاته وإداراته.
 -4السلطة القضائية والنيابة العامة وأعضاؤها وموظفوها.
 -5وزارات وأجهزة السلطة الوطنية.
 -6قوات األمن والشرطة وكافة األجهزة األمنية والعسكرية.
 -7الهيئات واملؤسسات العامة واألهلية والنقابات واجلمعيات واالحتادات بجميع أنواعها
ومستوياتها ومن في حكمها.
 -8املؤسسات والشركات التي متلكها أو تساهم السلطة الوطنية فيها أو تتلقى مساعدة
منها أو من اجلهات املانحة للسلطة الوطنية.
 -9املؤسسات والشركات التي رخص لها باستغالل أو إدارة مرفق عام.
 -10الهيئات احمللية ومن في حكمها.
 -11فيما لم يرد بشأنه نص خاص تسري أحكام هذا القانون على اجلهات التي تتضمن
القوانني أو األنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة بشأنها قواعد خاصة.
 -12ويطلق على الهيئات والدوائر والوحدات التي تسري عليها أحكام هذا القانون “اجلهات
اإلدارية”.
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الفصل اخلامس :التزامات اجلهات اخلاضعة لرقابة الديوان
مادة ()32
تقدم وزارة املالية إلى الديوان تقريرا نهاية كل ربع سنة مفصال ومحلال لوضع املوازنة
العامة ويتضمن التقرير التطورات املالية واجتاهات حركة اإليرادات والنفقات مقارنة مع
التوقعات وكذلك تفسير االنحرافات الهامة وحتليل تدفق النقد وتأثير هذه التطورات على
الوضع املالي العام للسلطة الوطنية .ويستعرض اقتراحات اإلجراءات التصحيحية املناسبة
الستعادة التوازن املالي.
مادة ()33
تُعد وزارة املالية حسابات موحدة متهيدية للمعامالت العام وتقدمها إلى الديوان في غضون
ستة أشهر من أقفال السنة املالية .وتبني احلسابات ضمن أشياء أخرى أرصدة االفتتاح
واإلقفال للصندوق املوحد والصناديق اخلاصة ،وتفاصيل العمليات املالية التي متت ملواجهة
العجز املالي “إن وجد” وصافي الدين العام احمللي واألجنبي ،وتذكر احلسابات أيضا
القروض املعطاة خالل السنة وااللتزامات املرتبطة بها والناجتة عنها.
مادة ()34
على أساس احلسابات التمهيدية املعدة مبوجب املادة ( )33تعد وزارة املالية مسودة احلساب
اخلتامي وتقدمها إلى الديوان خالل سنة من نهاية السنة املالية لدراستها ورفع مالحظاته
بشأنها إلى املجلس التشريعي.
مادة ()35
على املدققني املاليني في املراكز املالية كافة إبالغ الديوان بجميع احلاالت التي يتضمن
الصرف فيها مخالفة مالية ،وذلك خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ وقوعها.
مادة ()36
على مفوضي اإلنفاق في املراكز املالية كافة وجميع اجلهات األخرى اخلاضعة لرقابة
الديوان ،إبالغه مبا يقع في هذه اجلهات من وقائع االختالس ،أو السرقة ،أو التبديد ،أو
اإلتالف ،أو احلريق ،أو اإلهمال ،وما في حكمها ،يوم اكتشافها ،وعليهم أيضا أن يوافوا
الديون بالقرارات الصادرة بشأنها فور صدورها وكذلك:
أ -موافاة الديوان بالبيانات واملؤشرات الالزمة ملتابعة تنفيذ خطة تقومي األداء ،طبقا
للنظم والنماذج التي يعدها الديوان.
ب -الرد على مالحظات الديوان خالل شهر من تاريخ إبالغ هذه اجلهات بها.
ج -تزويد الديوان بجميع القوانني واألنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات التي تصدرها
هذه اجلهات.
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مادة ()37
على اجلهات التي تقوم بتنفيذ مشروعات استثمارية تكون السلطة الوطنية طرفا أو شريكا
فيها موافاة الديوان بصورة عن العقود واالتفاقيات واملناقصات لكل مشروع استثماري
وكذلك بأية تعديالت تطرأ عليها أثناء تنفيذ املشروع.
مادة ()38
يقوم موظفو الديوان بأعمالهم في مكاتبهم ،أو في مكاتب اجلهات ذات العالقة ،أو في
ميادين العمل ،وعلى اجلهات اخلاضعة لرقابة الديوان تهيئة املكان الالزم لهم في مكاتبها،
عندما يطلب منها ذلك.
مادة ()39
على اجلهات الواردة بالبندين ( )8 ،7من املادة ( )31من هذا القانون ،عرض مالحظات
الديوان على مجالس إدارتها خالل شهر على األكثر من تاريخ إبالغها بها وعلى اجلمعيات
العمومية حال انعقادها.

الفصل السادس :املخالفات املالية واإلدارية
مادة ()40
وفقا ألحكام هذا القانون يعد مخالفة مالية ما يلي:
 -1مخالفة القواعد واإلجراءات املالية املنصوص عليها في القوانني واألنظمة أو اللوائح
النافذة ذات العالقة.
 -2مخالفة القواعد واإلجراءات واألحكام اخلاصة بتنفيذ قانون املوازنة العامة للسلطة
الوطنية.
 -3مخالفة القواعد واإلجراءات اخلاصة باملشتريات واملبيعات وإدارة املستودعات ،مبا
فيها تلك املتعلقة بالنظم واألحكام املالية واحملاسبية السارية بهذا الشأن.
 -4كل تصرف يترتب عليه صرف مبلغ من أموال السلطة الوطنية بغير حق أو ضياع حق
من احلقوق املالية للسلطة الوطنية ،أو أي من اجلهات اخلاضعة لرقابة الديوان.
 -5عدم موافاة الديوان بصورة من العقود أو االتفاقيات أو املناقصات التي توجبها أحكام
هذا القانون.
 -6عدم موافاة الديوان باحلسابات واملستندات املؤيدة لها في املواعيد املقررة أو مبا يطلبه
من أوراق أو بيانات أو قرارات أو محاضر جلسات أو وثائق أو غيرها مما يكون له
احلق في فحصها أو مراجعتها أو االطالع عليها وفقا ألحكام القانون.
مادة ()41
وفقا ألحكام هذا القانون يعد مخالفة إدارية ما يلي:
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-1
-2
-3
-4
-5
-6

عدم الرد على مالحظات الديوان أو مراسالته أو التأخر في الرد عليها دون عذر مقبول
عن املواعيد املقررة في هذا القانون ،ويعتبر في حكم عدم الرد اإلجابة بطريقة الغرض
منها املماطلة أو التسويف.
إخفاء بيانات يطلبها الديوان ،أو االمتناع عن تقدميها إليه ،أو رفض إطالعه عليها ،مهما
كانت طبيعتها وكذلك االمتناع عن تنفيذ طلب االستدعاء.
التأخير دون مبرر ،في إبالغ الديوان خالل املوعد احملدد في هذا القانون ،مبا تتخذه
اجلهة املختصة في شأن املخالفة التي تبلغ إليها.
التقصير في العمل اإلداري ،أو في إدارة املرفق العام.
سوء األداء أو اإلهمال في أداء الوظيفة.
مخالفة التعليمات أو القرارات ذات العالقة الصادرة عن الديوان.

مادة ()42
 -1وفقا ألحكام القانون كل موظف يرتكب أيا من املخالفات املالية أو اإلدارية ،أو يساهم في
ارتكابها ،أو يسهل وقوعها ،أو يتستر على مرتكبيها ،أو يقصر في اإلبالغ عنها ،يعاقب
تأديبيا ،مع عدم اإلخالل بإقامة الدعوى اجلزائية أو املدنية وفق ألحكام القانون.
 -2تتخذ اجلهات املختصة ما يلزم من إجراءات السترداد املبالغ التي مت صرفها دون وجه حق.
 -3إلزام املخالف برد املبالغ املختلسة ،أو التي تسبب في ضياعها على خزينة السلطة
الوطنية ،أو أي من اجلهات األخرى اخلاضعة لرقابة الديوان.
مادة ()43
ال يعفى املوظف من العقوبة التأديبية ،استنادا إلى أمر رئيسه ،إال إذا ثبت أن ارتكابه املخالفة
كان تنفيذا ألمر كتابي صادر إليه من رئيسه ،وعلى الرغم من قيامه بتنبيه هذا الرئيس كتابة
إلى املخالفة ،وفي هذه احلالة تكون املسئولية على من أصدر األمر.
مادة ()44
على جميع اجلهات اخلاضعة لرقابة الديوان ،إبالغ الديوان فور اكتشافها ألية مخالفة مالية
إو إدارية لديها ،أو أي حادث من شأنه أن تترتب عليه خسارة مالية للسلطة الوطنية ،أو
ضياع حق من حقوقها ،أو يعرض أصولها الثابتة أو املنقولة للضياع أو التلف على أي وجه،
وذلك التخاذ االجراءات الواجبة طبقا لهذا القانون ،ودون إخالل مبا يجب أن تتخذه تلك
اجلهات من إجراءات أخرى.

الفصل السابع :نظام املوظفني في الديوان
مادة ()45
يشترط فيمن يعني موظفا في الديوان ما يلي:
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-1
-2
-3
-4

أن يكون فلسطينيا.
أن يكون من ذوي الكفاءة واالختصاص.
من املشهود له بالنزاهة وحسن السمعة.
أال يكون قد أدين من محكمة مختصة في أية جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو
األمانة أو جرمية من جرائم األموال.

مادة ()46
ال يجوز لرئيس الديوان ندب أي من املوظفني في الديوان للقيام مؤقتا أو بشكل دائم بعمل
معني في أية جهة حكومية أو غير حكومية.
مادة ()47
يكون ملن يفوضهم رئيس الديوان صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بإجناز أعمال
وظيفتهم وفقا ألحكام هذا القانون.
مادة ()48
يشرف رئيس الديوان على أعمال الديوان كافة ويصدر التعليمات والقرارات التي يطلبها
سير العمل فيه.
مادة ()49
تنظم تقارير كفاية األداء للموظفني بالئحة أو نظام يصدر بقرار من رئيس الديوان.
مادة ()50
كل من يعمل في الديوان ويخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر مبظهر
مخل بشرف الوظيفة املسندة إليه يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم اإلخالل بإقامة الدعوى
اجلزائية أو املدنية عند االقتضاء وال يعفى من العقوبة استنادا إلى أمر رئيسه في العمل
إال إذا أثبت أن ارتكابه املخالفة كان تنفيذا ألمر مكتوب بذلك صادر إليه من رئيسه املباشر
بالرغم من تنبيهه كتابة إلى املخالفة وفي هذه احلالة تكون املسئولية على ُمصدر األمر.
مادة ()51
تعتبر املعلومات والبيانات والوثائق التي يطلع عليها العاملون في الديوان بحكم وظائفهم
وفي سياق قيامهم بأعمال الرقابة املالية واإلدارية أو بسببها ،أنها سرية ،وأن يجري التداول
بها على هذا األساس ،وأن ال تفشى أو تبرز أو يسمح للغير باالطالع عليها إال للقضاء في
دعوى ناجمة عن أعمال الرقابة املالية أو اإلدارية فقط ،وللجهة املختصة بالديوان أو املرجع
الرسمي الذي ترفع إليه تقاريره وتوصياته ونتائج أعماله مبقتضى أحكام هذا القانون وذلك
حتت طائلة املسؤولية التأديبية واجلزائية.
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مادة ()52
ال يجوز توقيع أي من العقوبات التأديبية إال بعد سماع أقوال املوظف في الديوان ودفاعه
ويكون قرار رئيس الديوان في ذلك كتابيا ومسببا وبعد تشكيل جلنة حتقيق.
مادة ()53
تسري على املوظفني في الديوان أحكام قانون اخلدمة املدنية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا
القانون.
مادة ()54
 -1يؤدي رئيس الديوان ونائبه قبل مباشرة العمل اليمني القانونية التالية أمام رئيس
السلطة الوطنية واملجلس التشريعي.

“أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بإخالص وأمانة وأن أخدم وطني بشرف وأال
أخالف القوانني واألنظمة املعمول بها في السلطة الوطنية”
 -2ويؤدي موظفو الديوان اليمني القانونية أمام رئيس الديوان.
مادة ()55
على رئيس الديوان أن يقدم إقرارا بالذمة املالية اخلاصة به وبزوجه وبأوالده القصر
مفصال فيه كل ما ميلكون من عقارات ومنقوالت وأسهم وسندات وأموال نقدية
في الداخل واخلارج وما عليهم من ديون إلى احملكمة العليا التي تضع الترتيبات
الالزمة للحفاظ على سريتها وتبقى سرية وال يجوز االطالع عليها إال بإذن منها عند
االقتضاء.

الفصل الثامن :أحكام انتقالية وختامية
مادة ()56
تؤول ممتلكات هيئة الرقابة العامة املنشأة بالقانون رقم ( )17لسنة  1995وموظفوها إلى
ديوان الرقابة املالية واإلدارية املنشأ مبقتضى أحكام هذا القانون.
مادة ()57
تسري فيما يتعلق بأي مهام أو أمور أخرى تدخل ضمن اختصاصات الديوان ولم يرد لها
نص في هذا القانون القوانني األخرى املعمول بها في السلطة الوطنية.
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مادة ()58
يلغى قانون هيئة الرقابة العامة رقم ( )17لسنة  1995والقرار رقم  22لسنة  1994بشأن
إنشاء هيئة الرقابة العامة كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة ()59
يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الديوان وبعد التنسيق مع جلنة املوازنة العامة في
املجلس التشريعي اللوائح واألنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة ()60
على جميع اجلهات املختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثالثني
يوما من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
صدر مبدينة رام الله بتاريخ /27 :ديسمبر 2004 /ميالدية .املوافق /15 :ذو
القعدة 1425 /هجرية.
روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قانون الكسب غير املشروع رقم ( )1لسنة 2005م
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد االطالع على القانون األساسي املعدل،
وبناء على ما أقره املجلس التشريعي بجلسته املنعقدة بتاريخ 2005/1/6م،
أصدرنا القانون التالي:
مادة ()1
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون املعاني املخصصة لها أدناه ما لم
تدل القرينة على خالف ذلك:
هيئة مكافحة الكسب غير املشروع.
الهيئة:
رئيس هيئة مكافحة الكسب غير املشروع.
الرئيس:
الكسب غير املشروع :كل مال حصل عليه أحد اخلاضعني ألحكام هذا القانون لنفسه
أو لغيره بسبب استغالل الوظيفة أو الصفة أو نتيجة لسلوك
مخالف لنص قانوني أو لآلداب العامة أو بأية طريقة غير
مشروعة وإن لم تشكل جرما ويعتبر كسبا غير مشروع كل
زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي اخلدمة أو قيام الصفة على
اخلاضع لهذا القانون أو على زوجه أو على أوالده القصر متى
كانت ال تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع
لها .ويدخل في حكم الكسب غير املشروع كل مال حصل عليه
أي شخص طبيعي أو اعتباري عن طريق تواطؤ مع أي شخص
من اخلاضعني لهذا القانون على استغالل وظيفته أو صفته.
مادة ()2

يخضع ألحكام هذا القانون:
 -1رئيس السلطة الوطنية ونوابه ومستشاروه.
 -2رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم.
 -3أعضاء املجلس التشريعي الفلسطيني.
 -4أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة.
 -5رؤساء األجهزة ومديرو الدوائر ونوابهم في قوات األمن والشرطة.
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 -6احملافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات احمللية.
 -7رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات املساهمة العامة ومديروها التنفيذيون التي
تكون السلطة الوطنية أو أي من مؤسساتها مساهما فيها.
 -8املوظفون اخلاضعون لقانون اخلدمة املدنية من الفئات اخلاصة واألولى والثانية.
 -9مأمورو التحصيل ومندوبوهم واألمناء على الودائع والصيارف ومندوبو املشتريات
واملبيعات وأعضاء جلان الشراء والبيع من الفئات الثالثة والرابعة واخلامسة املنصوص
عليها في قانون اخلدمة املدنية ومن في حكمهم من أفراد قوات األمن والشرطة.
 -10موظفو ومسئولو وأعضاء اجلهات التي تتلقى موازناتها أو أي دعم من املوازنة العامة
للدولة.
 -11أي شخص آخر يقرر مجلس الوزراء إخضاعه ألحكام هذا القانون.
مادة ()3
 -1تنشأ مبقتضى أحكام هذا القانون هيئة تسمى هيئة مكافحة الكسب غير املشروع،
وتتمتع الهيئة بالشخصية االعتبارية واالستقالل اإلداري واملالي وتخصص لها
موازنة خاصة ضمن املوازنة العامة للدولة.
 -2يعني رئيس الدولة ،رئيسا للهيئة بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويصادق على تعيينه
املجلس التشريعي الفلسطيني باألغلبية املطلقة.
 -3يعني رئيس الهيئة عددا كافيا من املوظفني لتمكني الهيئة من القيام مبهامها.
مادة ()4

يشترط فيمن يعني رئيسا للهيئة ما يلي:
 -1أن يكون فلسطينيا من أبوين وجدين فلسطينيني وال يتمتع بأية جنسية أخرى.
 -2أن يكون من ذوي الكفاءة واالختصاص.
 -3من املشهود له بالنزاهة وحسن السمعة.
 -4أال يقل عمره عن أربعني سنة.
 -5أال يكون قد صدر بحقه حكم قطعي من محكمة مختصة في جناية أو جنحة مخلة
بالشرف أو األمانة أو جرمية من جرائم األموال.
مادة ()5

يشترط فيمن يعني موظفا في الهيئة:
 -1أن يكون فلسطينيا.
 -2أن يكون من ذوي الكفاءة واالختصاص.
 -3من املشهود له بالنزاهة وحسن السمعة.
 -4أال يكون قد أدين من محكمة مختصة في أية جرمية مالية أو مخلة بالشرف أو
األمانة.
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مادة ()6
 -1تكون مدة رئاسة الهيئة سبع سنوات غير قابلة للتجديد.
 -2ال يجوز عزل أو تغيير الرئيس إال مبوافقة األغلبية املطلقة ألعضاء املجلس التشريعي.
 -3يكون الرئيس مسؤوال أمام املجلس التشريعي.
مادة ()7
وفقا ألحكام القانون يتمتع الرئيس وموظفو الهيئة باحلصانة عن كل ما يقومون به من
أعمال تتعلق بتنفيذ مهامهم.
مادة ()8

تختص الهيئة مبا يلي:
 -1حفظ جميع إقرارات الذمة املالية وطلب أية بيانات أو إيضاحات تتعلق بها.
 -2فحص الذمة املالية للخاضعني ألحكام هذا القانون.
 -3التحقيق في الشكاوى التي تقدم عن كسب غير مشروع.
مادة ()9
وفقا ألحكام القانون يكون للهيئة في سبيل تنفيذ مهامها واختصاصاتها ما يلي:
 -1طلب البيانات واإليضاحات واحلصول على األوراق واملستندات أو صور عنها من
اجلهات ذات العالقة ،مبا فيها تلك التي تعتبر سرية.
 -2على جميع اجلهات املختصة القيام مبا تكلفها بها الهيئة ولها االستعانة مبأموري
الضبط أو أية جهة أخرى مختصة.
مادة ()10
على جميع اجلهات املختصة أن تقدم إلى الهيئة في بداية كل سنة مالية بيان بأسماء املكلفني
التابعني لها اخلاضعني ألحكام هذا القانون.
مادة ()11
 -1يقدم رئيس السلطة الوطنية إقرارا بالذمة املالية اخلاصة به وبزوجه وبأوالده مفصال
فيه كل ما ميلكون من عقارات ومتقوالت واسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطني
وخارجها ،وما عليهم من ديون ،ويحفظ هذا اإلقرار مغلقا وسريا لدى محكمة العدل
العليا ،وال يجوز االطالع عليه إال بإذن احملكمة عند االقتضاء وفي احلدود التي يسمح
بها القانون.
 -2ال يجوز لرئيس السلطة الوطنية أن يشتري أو يستأجر أو يبيع أو مينح أو يهدي شيئا
من أمالك الدولة ،أو أحد األشخاص املعنوية العامة ،أو أن تكون له مصلحة مالية في
أي عقد من العقود التي تبرمها اجلهات احلكومية أو اإلدارية ،كما ال يجوز له طوال مدة
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رئاسته أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة أو أن ميارس التجارة أو أي مهنة
من املهن أو أن يتقاضى راتبا آخر أو أي مكافآت أو منح من أي شخص آخر وبأي صفة
كانت غير الراتب الواحد احملدد للرئيس ومخصصاته.
مادة ()12
 -1إذا تبني لرئيس الهيئة أو النائب العام وجود شبهات لكسب غير مشروع من قبل رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية يتقدم بطلب متهيدي إلى املجلس التشريعي واحملكمة
الدستورية طالبا البحث في األهلية القانونية لرئيس السلطة وفقا لألصول الواردة في
القانون األساسي.
 -2يوقف رئيس السلطة الوطنية عن ممارسة مهام منصبه مبجرد توجيه االتهام،
ويتولى رئيس املجلس التشريعي مهام رئيس السلطة الوطنية مؤقتا حلني الفصل
في االتهام ،ويتولى النائب العام إجراءات التحقيق ،وتكون محاكمة رئيس السلطة
الوطنية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات احملاكمة أمامها ،وإذا
صدر حكم قطعي بإدانته أعفي من منصبه مع عدم االخالل بالعقوبات األخرى وفقا
للقانون.
مادة ()13
 -1لرئيس السلطة الوطنية احلق في إحالة رئيس الوزراء إلى التحقيق فيما قد ينسب
إليه من جرائم الكسب غير املشروع أثناء تأديته أعمال وظيفته أو بسببها وذلك وفقا
ألحكام القانون.
 -2لرئيس الوزراء احلق في إحالة أي من الوزراء إلى التحقيق استنادا إلى أي من األسباب
املشار إليها في الفقرة ( )1أعاله وذلك وفقا ألحكام القانون.
مادة ()14
 -1يوقف من يتهم من الوزراء عن مهام منصبه فور صدور قرار االتهام ،وال يحول انتهاء
خدمته دون االستمرار في التحقيق واملتابعة.
 -2يتولى النائب العام أو من ميثله من أعضاء النيابة العامة إجراءات التحقيق وتتم
احملاكمة أمام احملكمة املختصة ،وتتبع األحكام والقواعد املقررة في قانون العقوبات
واإلجراءات اجلزائية.
 -3تسري األحكام السابقة على نواب الوزراء ووكالء الوزارات ومن في حكمهم.
مادة ()15
 -1لرئيس الهيئة أو النائب العام في حالة وجود شبهات لكسب غير مشروع لدى عضو
في املجلس التشريعي الطلب من املجلس رفع احلصانة حسب األصول كما ورد في
النظام الداخلي للمجلس.
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 -2يوقف عضو املجلس التشريعي عن ممارسة مهامه مجرد رفع احلصانة عنه ويتولى
النائب العام إجراءات التحقيق واالتهام وتتم احملاكمة أمام احملكمة املختصة وتتبع
األحكام والقواعد املقررة في قانوني العقوبات واإلجراءات اجلزائية ،وإذا حكم بإدانته
بحكم نهائي بفقد عضويته في املجلس التشريعي مع عدم اإلخالل بالعقوبات األخرى
املقرة وفقا للقانون.
مادة ()16
 -1فيما عدا الفئات املنصوص عليها في البنود ( )4 ،3 ،2 ،1من املادة ( )2من هذا القانون
(رئيس السلطة الوطنية ،رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ،رئيس وأعضاء املجلس
التشريعي ،أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة) على كل من يخضع ألحكام هذا
القانون أن يقدم إلى الهيئة ما يلي:
أ -إقرار عن ذمته املالية وذمة أوالده القصر يبني فيه األموال املنقولة وغير
املنقولة التي ميلكونها ،مبا في ذلك األسهم والسندات واحلصص في الشركات
واحلسابات في البنوك والنقود واحللي واملعادن واألحجار الثمينة ،ومصادر
دخلهم وقيمة هذا الدخل ،وذلك خالل شهرين من تاريخ خضوعه ألحكام هذا
القانون.
ب -إقرار ذمة مالية كل ثالث سنوات أو عند الطلب على أن يتضمن عالوة على
البيانات املنصوص عليها في الفقرة أعاله مصدر أي زيادة في الذمة املالية.
ج -إضافة لإلقرارات املنصوص عليها سابقا على كل من يخضع ألحكام هذا القانون
أن يقدم إقرارا عن ذمته املالية خالل شهر واحد من تاريخ انتهاء خضوعه ألحكام
هذا القانون.
 -2فيما يتعلق بالفئات املنصوص عليها في البنود ( )4 ،3 ،2 ،1من املادة ( )2من هذا
القانون رئيس السلطة الوطنية ،رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ،رئيس وأعضاء
املجلس التشريعي ،أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة) ،للهيئة احلق في االطالع
على إقرارات الذمم املالية اخلاصة بهم ولهذا الغرض لها أن تطلب من احملكمة العليا
اإلذن لها باالطالع على إقرارات الذمم املالية لهم وعلى احملكمة العليا اإلذن بذلك في
احلدود التي يسمح بها القانون.
مادة ()17
إذا تبني للهيئة بالنسبة للفئات املنصوص عليها في البنود ( )4 ،3 ،2 ،1من املادة ( )2من
هذا القانون وجود شبهات قوية على كسب غير مشروع حتيل الهيئة األمر إلى رئيس
السلطة الوطنية بالنسبة لرئيس الوزراء وإلى رئيس مجلس الوزراء بالنسبة للوزراء ،وإلى
املجلس التشريعي بالنسبة لرئيس السلطة الوطنية ورئيس وأعضاء املجلس التشريعي،
وإلى مجلس القضاء األعلى بالنسبة ألعضاء السلطة القضائية والنيابة التخاذ اإلجراءات
القانونية الالزمة.
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مادة ()18
لكل من ميلك معلومات جدية أو وثائق بشأن كسب غير مشروع أن يتقدم إلى الهيئة بتلك
املعلومات أو تقدمي شكوى بشأنها ضد أي من اخلاضعني ألحكام هذا القانون.
مادة ()19
 -1على كل موظف عام علم بكسب غير مشروع أن يبلغ الهيئة بذلك.
 -2ال يجوز أن يكون البالغ الذي تقدم به املوظف حسب الفقرة ( )1أعاله سببا التخاذ أي
من اإلجراءات التأديبية بحقه أو اتخاذ أية إجراءات تخل مبكانته الوظيفية.
مادة ()20
إذا تبني للهيئة جدية الشكوى تطلب من الشخص املطعون في ثرائه بيان مصدر هذا الثراء.
مادة ()21
إذا تبني من خالل اإلقرارات أو من خالل الشكاوى املقدمة وجود شبهات قوية على كسب
غير مشروع يقرر رئيس الهيئة بعد إجراء الفحص الالزم إحالة األوراق إلى النائب العام
للقيام مبا يلي:
 -1حتريك الدعوى بشأنها التخاذ املقتضى القانوني.
 -2تقدميها حملكمة البداية املختصة مباشرة إذا كانت شبهة الكسب غير املشروع غير
معلومة املصدر أو كان هذا اجلرم قد مر عليه الزمن أو سقط بإحدى طرق سقوط
دعوى احلق العام.
مادة ()22
تعتبر اإلقرارات املنصوص عليها في هذا القانون واإلجراءات املتخذة للتحقيق وفحص
الشكاوى املقدمة بشأن الكسب غير املشروع من األسرار التي ال يجوز إفشاؤها إال بقرار
من احملكمة املختصة.
مادة ()23
إذا امتنع زوج املكلف بتقدمي اإلقرارات املنصوص عليها في هذا القانون عن إعطاء البيانات
الالزمة والتوقيع عليها وجب على املكلف أن يخطر الهيئة بهذا االمتناع ،وعلى الهيئة تكليف
الزوج املمتنع تقدمي إقرار عن ذمته املالية خالل شهرين من تاريخ إخطاره.
مادة ()24
للهيئة أن تطلب من احملكمة املختصة حجز أموال املشتبه بثرائه ،أو أية أموال يشتبه أنها
تعود له في أي يد كانت ،حجزا إحتياطيا ،ولها أن تطلع على دفاتر املدعى عليه ومستنداته
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وأن تستقي ما يلزمها من معلومات من الدوائر الرسمية وغير الرسمية وأن تستعني ألداء
هذه املهمة مبن تراه مناسبا من اخلبراء.
مادة ()25
كل من حصل لنفسه أو لغيره أو سهل لهم احلصول على كسب غير مشروع يعاقب مبا
يلي:
 -1السجن املؤقت.
 -2رد قيمة الكسب غير املشروع ،وكل ما يثبت في ذمته املالية من أموال كان قد استحصل
عليها عن طريق الكسب غير املشروع.
 -3دفع غرامة مالية تساوي قيمة الكسب غير املشروع.
مادة ()26
 -1انقضاء الدعوى اجلنائية بالوفاة ال مينع من رد الكسب غير املشروع بحكم من احملكمة
املختصة بناء على طلب الهيئة.
 -2يجوز للمحكمة املختصة أن تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكروا
في املادة ( )13من هذا القانون ليكون احلكم بالرد في مواجهته ونافذا في أمواله بقدر
ما استفاد.
مادة ()27
 -1إذا بادر مرتكب جرمية الكسب غير املشروع أو الشريك فيها إلى إبالغ السلطات العامة
عن اجلرمية قبل كشفها وعن املال املتحصل منها أعفي من عقوبتي السجن والغرامة
املقررتني لهذه اجلرمية.
 -2إذا أعان مرتكب جرمية الكسب غير املشروع أو الشريك فيها أثناء التحقيق معه على
كشف اجلرمية ومرتكبيها تخفض العقوبة إلى احلبس ويعفى من عقوبة الغرامة.
مادة ()28
كل من تخلف من املكلفني عن تقدمي إقرارات الذمة املالية في املواعيد املقررة يعاقب بغرامة
ال تقل عن مائة دينار أردني وال تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة املتداولة
قانونا عن كل شهر تأخير من تاريخ خضوعه ألحكام هذا القانون أو تاريخ تكليفه بذلك من
قبل الهيئة.
مادة ()29
 -1كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في اإلقرارات املنصوص عليها في هذا القانون
يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة دينار أردني وال تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها
بالعملة املتداولة قانونا.
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 -2يعفى من العقوبة من بادر من تلقاء نفسه بتصحيح البيانات الواردة في اإلقرار قبل
كشف اخلطأ.
مادة ()30
كل من بلغ كذبا بنية اإلساءة عن كسب غير مشروع يعاقب باحلبس ملدة ال تقل عن ستة
أشهر وبغرامة ال تقل عن مائة دينار أردني وال تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها
بالعملة املتداولة قانونا أو بإحدى هاتني العقوبتني.
مادة ()31
كل شخص صدر بحقه حكما باتا بارتكاب جرمية الكسب غير املشروع يحرم من تولي أية
وظيفة عامة.
مادة ()32
ال متنع العقوبات املقررة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أخرى أشد تكون مقررة في
أي قانون آخر.
مادة ()33
ال تخضع للتقادم قضايا الكسب غير املشروع وكل ما يتعلق بها من إجراءات.
مادة ()34
تعد الهيئة األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ،وتصدر عن مجلس الوزراء.
مادة ()35
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة ()36
على جميع اجلهات املختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثالثني
يوما من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
صدر مبدينة رام الله بتاريخ / 8 :يناير 2005 /ميالدية .املوافق /27 :ذو القعدة/
 1425هجرية.
روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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املجلس التشريعي الفلسطيني :النظام الداخلي لسنة 2003
الباب األول
الفصل األول :املقدمة

عبر الشعب الفلسطيني على أرض الوطن ،من خالل انتخابات عامة ،حرة ومباشرة عن
تصميمه على اتباع النهج الدميقراطي في بناء مؤسساته وممارسة سيادته الوطنية حيث
متخضت تلك االنتخابات عن والدة املجلس التشريعي الفلسطيني األول للسلطة الوطنية
الفلسطينية.
وانطالقا من ذلك كان ال بد من وضع أسس يعمل من خاللها املجلس التشريعي املنتخب،
تقوم على أساس مبدأ الفصل بني السلطات ،الذي يؤكد استقاللية السلطة التشريعية وحقها
في التشريع ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية ومحاسبتها.
وعليه فقد وضع هذا النظام الداخلي بهدف تنظيم عمل املجلس وترتيب إجراءاته سواء فيما
يخص انتخاب هيئاته أو اتخاذه للقرارات أو وضعه للتشريعات والقوانني كخطوة أولى
ضرورية من اجل الوصول إلى حتقيق االستقالل الوطني وبناء املجتمع الدميقراطي املتطور
وممارسة السيادة فوق أرض وطنه.
وتكفل أحكام هذا النظام تشكيل الكتل البرملانية وحرية التعبير عن الرأي والفكر ألعضاء
املجلس كافة كما تضمن حرية ملعارضة ،والنقد البناء ،وحتقيق التعاون بني املجلس
واملؤسسات الدستورية األخرى.

الفصل الثاني :تعريفات
مادة ( )1التعاريف
لدى تطبيق أحكام هذا النظام ،تكون للكلمات والعبارات التالية املخصصة لها أدناه ما لم تدل
القرينة على خالف ذلك.
املجلس التشريعي.
املجلس:
رئيس السلطة الوطنية :رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
رئيس املجلس التشريعي.
الرئيس:
مجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية.
مجلس الوزراء:
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هيئة مكتب رئاسة املجلس التشريعي الفلسطيني.
هيئة املكتب:
عضو املجلس التشريعي الفلسطيني املنتخب.
العضو:
القانون األساسي لنظام احلكم في املرحلة االنتقالية.
القانون األساسي:
أمني السر ومعاونوه من موظفي األمانة العامة.
أمانة السر:
أكثرية (نصف  +واحد) لعدد أعضاء املجلس احلاضرين عند
األغلبية املطلقة:
أخذ الرأي (التصويت).
األغلبيةاملطلقةللمجلس :أكثرية (نصف  +واحد) لكل عدد أعضاء املجلس.
أكثرية املصوتني بغض النظر عن عدد احلاضرين.
األغلبيةالنسبية:
أكثرية ثلثي كل عدد أعضاء املجلس.
أغلبيةالثلثني:

الباب الثاني
الفصل األول :افتتاح املجلس
مادة ( )2االجتماع األول للمجلس التشريعي
 -1يدعو رئيس السلطة الوطنية املجلس التشريعي إلى االجتماع في دورته العادية األولى
في بداية األسبوع الثاني الذي يلي إعالن النتائج الرسمية لالنتخابات ويفتتح اجللسة
بإلقاء خطاب شامل.
 -2يقوم املجلس في جلسته األولى بانتخاب هيئة املكتب ويشغل كرسي الرئاسة أكبر
األعضاء احلاضرين سنا ً ويتولى أعمال السكرتارية أصغر األعضاء سنا ً وإذا تعذر
قيام أي منهما بواجباته ألي سبب من األسباب يجوز استخالفه مبن يليه سنا حسب
احلال ،وتنتهي مهماتهما بانتخاب هيئة املكتب.
 -3ال يجوز إجراء أية مناقشة في املجلس قبل انتخاب هيئة املكتب.
مادة ( )3قسم أعضاء املجلس التشريعي
قبل الشروع باألعمال يقسم العضو اليمني التالي أمام املجلس:

“اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وأن أحافظ على حقوق ومصالح الشعب
واألمة وأن احترم القانون األساسي ،وأن أقوم بواجباتي حق القيام ،والله على ما
أقول شهيد”.
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الفصل الثاني :انتخاب ومهام هيئة املكتب
مادة ( )4هيئة املكتب
تتألف هيئة املكتب من رئيس ونائبني للرئيس وأمني السر ،ينتخبهم املجلس باالقتراع السري
في بدء انعقاده ،ومتتد مهمته إلى يوم افتتاح الدورة العادية التالية ،وإذا شغر منصب أحدهم
ينتخب املجلس خلفا ً له وفقا ً للمواد ( )10 ،9 ،8من هذا النظام.

الفصل الثالث :الكتل البرملانية
مادة ( )5الكتل البرملانية
يجوز لعدد من األعضاء جتمعهم أهداف أو مصالح مشتركة التجمع أو االنتظام في كتلة
برملانية شريطة إال يقل عددهم عن نسبة  %5من مجموع عدد أعضاء املجلس.
مادة ( )6حظر االنتماء ألكثر من كتلة برملانية
ال يجوز للعضو أن ينتمي ألكثر من كتلة واحدة.
مادة ( )7لوائح تنظيم عمل الكتل البرملانية
مبا ال يتعارض مع أحكام هذا النظام والقانون يجوز لكل كتلة برملانية أن تضع الئحة لتنظيم
عملها.

الفصل الرابع :كيفية انتخاب هيئة املكتب
مادة ( )8انتخاب الرئيس
تختار هيئة املكتب املؤقتة مبوافقة املجلس ثالثة من أعضاء املجلس من غير املرشحني
ملساعدتها على فرز وعد األصوات ويعطي كل عضو منتخب حاضر في اجللسة ورقة يكتب
عليها اسم العضو الذي يريد انتخابه رئيسا ،ويدعو الرئيس املؤقت األعضاء واحدا فواحدا
فيحضر العضو بذاته ويلقي ورقته والعضو الذي يحوز على األغلبية املطلقة للمجلس يكون
رئيساً ،وإذا لم تتوفر هذه األغلبية يؤخذ االثنان اللذان حصال على أعلى األصوات ويعتبران
مرشحني للرئاسة ويجري حينئذ التصويت عليهما فقط ويكتفي في هذه احلالة باألغلبية
النسبية وإذا تساوت األصوات يقترع بينهما ويعلن الرئيس املؤقت نتيجة انتخاب الرئيس.
مادة ( )9انتخاب النائبني وأمني السر
يجري انتخاب النائبني وأمني السر واحدا تلو اآلخر بالطريقة التي جرت في انتخاب الرئيس،
ثم يقوم الرئيس املؤقت بدعوة هيئة املكتب املنتخبة لتولي مسؤولياتها.
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-1
-2
-3
-4
-5

مادة ( )10االستقالة من هيئة املكتب
يجوز لرئيس املجلس أو أي من نائبيه أو أمني السر تقدمي استقالته من عضوية هيئة املكتب.
يقدم طلب االستقالة مكتوبا إلى هيئة املكتب.
على هيئة املكتب عرض طلب االستقالة على املجلس في أول جلسة يعقدها على أن ال
تتجاوز أسبوعني من تاريخ تقدمي االستقالة.
يجوز سحب طلب االستقالة قبل عرضه على املجلس.
وفي حالة شغور عضوية هيئة املكتب ألي سبب من األسباب يجري اختيار البديل
وفقا ً ألحكام هذا النظام.

مادة ( )11األمانة العامة
تعني هيئة املكتب أمانة عامة يرأسها أمني سر املجلس تشرف على جميع الشؤون اإلدارية
واملالية والقانونية ،واإلعالمية ،والعالقات العامة ،والبروتوكول ،وتنفيذ قرارات املجلس
وتبليغها للجهات املعنية وضبط وحفظ كل الوثائق التي تتعلق باجللسات.
مادة ( )12صالحيات الرئيس
الرئيس ميثل املجلس ويتكلم باسمه وطبقا إلرادته ويرعى تطبيق أحكام القانون األساسي
والنظام الداخلي فيه ويحافظ على أمنه ونظامه ،وهو الذي يفتتح اجللسات ويعلن انتهاءها
ويضبطها ويدير املناقشات ،ويأذن بالكالم ويحدد موضوع البحث ،ويوكل إلى األمانة
العامة إعالن ما يصدره املجلس من قرارات وبوجه عام يشرف الرئيس على حسن سير
أعمال املجلس وعلى عالقاته جميعها .وللرئيس أن يشترك في املناقشات وعندئذ يتخلى عن
كرسي الرئاسة وال يعود إليه حتى تنتهي املناقشة.
مادة ( )13ن ّواب الرئيس
يتولى النائب األول رئاسة املجلس حال غياب الرئيس أو اشتراكه في مناقشات املجلس ويتولى
النائب الثاني رئاسة املجلس حال غياب الرئيس ونائبه األول أو اشتراكهما في مناقشات
املجلس ،وإذا تغيب الرئيس ونائباه يتولى رئاسة املجلس أكثر األعضاء احلاضرين سناً.
مادة ( )14حظر اجلمع بني املناصب احلكومية وعضوية هيئة املكتب
ال يجوز اجلمع بني منصب الوزير أو أي منصب حكومي آخر وعضوية هيئة املكتب.

الفصل اخلامس :احلكومة والبيان الوزاري
مادة ( )15التصويت على الثقة
 -1بعد اختيار رئيس السلطة الوطنية أعضاء مجلس الوزراء يتم تقدميهم في أول جلسة
يعقدها املجلس للتصويت على الثقة بهم بعد االستماع واالنتهاء من مناقشة البيان
الوزاري الذي يحدد برنامج وسياسة احلكومة.
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 -2في حال قيام املجلس باألغلبية املطلقة للمجلس بحجب الثقة عن أعضاء مجلس الوزراء،
أو عن واحد أو أكثر منهم يقدم رئيس السلطة الوطنية بديال في اجللسة التالية على أن
ال يتجاوز موعدها أسبوعني من تاريخ اجللسة األولى.
 -3عند إجراء تعديل وزاري أو إضافة احد الوزراء أو ملء الشاغر ألي سبب كان يتم
تقدمي الوزراء اجلدد للمجلس في أول جلسة يعقدها للتصويت على الثقة بهم.
 -4ال يجوز ألي من الوزراء ممارسة مهام إال بعد احلصول على الثقة به من املجلس.

الباب الثالث
الفصل األول :انعقاد اجللسات
مادة ( )16دورات املجلس
يعقد املجلس بدعوة من رئيس السلطة الوطنية دورته العادية السنوية على فترتني مدة
كل منهما أربعة اشهر تبدأ األولى في األسبوع األول من شهر آذار (مارس) والثانية في
األسبوع األول من شهر أيلول في دورات غير عادية بدعوة من رئيس املجلس إلى مثل هذا
االجتماع يعتبر االجتماع منعقدا حكما باملكان والزمان احملددين في طلب أعضائه أو طلب
مجلس الوزراء.
مادة ( )17جلسات املجلس
 -1جلسات املجلس علنية ويجتمع كل أسبوعني أيام االثنني والثالثاء واألربعاء واخلميس
إال إذا قرر املجلس خالف ذلك.
 -2تكون اجتماعات اللجان في األسبوع الذي يسبق جلسة املجلس.
مادة ( )18شروط صحة انعقاد املجلس
يشترط لصحة انعقاد املجلس حضور األغلبية املطلقة للمجلس وتصدر القرارات باألغلبية
املطلقة وذلك في غير احلاالت التي يشترط فيها أغلبية خاصة .فإذا تبني عند حلول موعد
االجتماع عدم اكتمال هذا النصاب يؤخر الرئيس افتتاح اجللسة نصف ساعة فإذا لم يكتمل
النصاب بعد ذلك يؤجل الرئيس اجللسة إلى موعد الحق ال يتجاوز أسبوعا من ذلك التاريخ.
مادة ( )19مشروع جدول األعمال
يقوم أمني سر املجلس بتوزيع قرارات املجلس ومحضر اجللسة السابقة ومشروع جدول
أعمال اجللسة على األعضاء قبل االجتماع التالي بثمان وأربعني ساعة على األقل.
مادة ( )20مناقشة وإقرار جدول األعمال
 -1يعرض الرئيس على األعضاء جدول أعمال اجللسة ملناقشته وإقراره.
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 -2تعتبر قرارات ومحضر اجللسة السابقة ومشروع جدول األعمال ُم َق َّر ًة ما لم يعترض
عليها األعضاء.
 -3ال يجوز مناقشة موضوع غير وارد في جدول األعمال إال بناء على طلب رئيس السلطة
الوطنية أو الرئيس أو طلب كتابي مقدم من عشرة أعضاء على األقل ويصدر قرار
املجلس في ذلك بعد سماع أحد مؤيدي الطلب واحد معارضيه خالل مدة خمس دقائق
فقط باألغلبية النسبية إال ما استثني بنص خاص في هذا النظام.
مادة ( )21انتهاء اجللسة
بعد موافقة املجلس يعلن الرئيس وقف اجللسة أو انتهاءها ويوم اجللسة املقبلة وساعة
افتتاحها وللرئيس أن يدعو املجلس لالنعقاد قبل اجللسة احملددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك أو
بناء على طلب مجلس الوزراء.
مادة ( )22اجللسة الطارئة
ينعقد املجلس في جلسة طارئة بناء على طلب من رئيس السلطة الوطنية أو رئيس املجلس أو
طلب كتابي مقدم من ربع عدد أعضاء املجلس ،فإذا لم يدع الرئيس إلى هذا االجتماع يعتبر
االجتماع حكما ً باملكان والزمان احملددين في طلب الدعوة.

الفصل الثاني :محاضر اجللسات
مادة ( )23محاضر اجللسات
يحرر لكل جلسة محضر يدون به تفصيال جميع املداوالت التي تناولتها اجللسة وما عرض
فيها من موضوعات وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات.
مادة ( )24حفظ محاضر اجللسات
بعد التصديق على احملضر يوقع عليه الرئيس وأمني السر ويحفظ بسجالت املجلس ويجوز
للمجلس نشر ملخص عنه في نشرة خاصة للمجلس.

الفصل الثالث :اجللسات السرية
مادة ( )25اجللسات السرية
يدعى املجلس إلى جلسة سرية في حاالت خاصة بناء على طلب رئيس السلطة الوطنية
أو الرئيس أو طلب ربع أعضاء املجلس ثم يقرر املجلس ما إذا كانت املناقشة في املوضوع
املطروح أمامه جتري في جلسة علنية أو سرية ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها
اثنان من مؤيدي السرية واثنان من معارضيها.
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مادة ( )26انعقاد اجللسات السرية
 -1عند انعقاد املجلس في جلسة سرية تخلى قاعته وشرفته ممن رخص لهم بدخوله وال
يجوز أن يحضر اجللسة احد من غير األعضاء إال بقرار من املجلس.
 -2ال يجوز ألي من موظفي املجلس حضور اجللسات السرية إال إذا أجاز الرئيس ذلك.
 -3في حالة زوال سبب السرية وبناء على اقتراح من الرئيس أو من أي عضو يأخذ
الرئيس رأي املجلس في إنهائها وعندئذ تعود اجللسة علنية.
مادة ( )27محاضر اجللسات السرية
يتولى أمني السر حترير محاضر جلسات املجلس السرية وحتفظ هذه احملاضر بسكرتارية
األمانة العامة وال يجوز لغير األعضاء اإلطالع عليها وللمجلس احلق في نشرها أو البعض
منها بقرار األغلبية املطلقة للمجلس.
مادة ( )28االجتماعات اخلاصة
للمجلس أن يدعو بعض كبار الشخصيات من الضيوف إللقاء خطاب أمامه في اجتماع خاص
يعقد لهذا الغرض بدون جدول أعمال.

الفصل الرابع :نظام الكالم في اجللسات
مادة ( )29التكلم في اجللسات
ال يجوز ألحد أن يتكلم في اجللسة إال بعد أن يطلب الكالم ويأذن له الرئيس وليس للرئيس
أن يرفض اإلذن بالكالم لغير سبب تقتضيه أحكام هذا النظام وعند اخلالف على ذلك يؤخذ
رأي املجلس ويصدر قراره باألغلبية النسبية دون مناقشة.
مادة ( )30تقييد طلبات الكالم
يقيد أمني السر أو من ينوب عنه طلبات الكالم حسب ترتيب تقدميها وال يقبل طلب الكالم في
موضوع محال إلى إحدى اللجان إال بعد تقدمي تقريرها.
مادة ( )31تقييد عدد مرات تكلم العضو
ال يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من مرتني في ذات املوضوع إحداهما في املناقشة العامة أو
األخرى في االقتراحات ومشروعات القرارات املقدمة.
مادة ( )32ترتيب اإلذن بالكالم
يأذن الرئيس بالكالم لطالبيه حسب الترتيب وألي من طالبي الكالم التنازل عن دوره ،وعند
تشعب اآلراء يأذن بالكالم ألحد طالبي التعديل ،ثم ألحد املعارضني ثم يأذن بالكالم ألحد
املؤيدين.
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مادة ( )33السماح للوزراء بالتكلم
للرئيس السماح للوزراء بالتكلم إذا كان موضوع البحث يتعلق باختصاص وزاراتهم.
مادة ( )34أحوال اإلذن بالكالم
يؤذن دائما بالكالم في األحوال التالية:
 -1توجيه النظر إلى مراعاة أحكام النظام الدستوري والنظام الداخلي.
 -2اقتراح التأجيل.
 -3تصحيح واقعة مدعى بها.
 -4الرد على قول ميس شخص طالب الكالم.
 -5إبداء الدفع بعدم املناقشة.
 -6اقتراح إرجاء النظر في املوضوع املطروح للبحث إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر،
ولكل هذه االقتراحات أولوية على املوضوع األصلي يترتب عليها وقف املناقشة فيه
حتى يصدر قرار املجلس بشأنها وال يؤذن بالكالم في هذه األحوال حتى يتم املتكلم
أقواله باستثناء طلب توجيه النظر إلى مراعاة أحكام النظام الدستوري أو النظام
الداخلي أو لتصحيح واقعة مدعى بها.
مادة ( )35حظر استخدام عبارات غير الئقة
ال يجوز للمتكلم أن يستخدم عبارات غير الئقة وال أن يأتي أمرا مخالً بالنظام.
مادة ( )36تنبيه املتكلم إلى احملافظة على النظام
للرئيس إذا خالف املتكلم أحكام املادة ( )32أن يناديه باسمه ويلفت نظره وينبهه إلى
احملافظة على النظام وله إذا اقتضى األمر منعه من االستمرار في الكالم فإذا اعترض
العضو اخذ الرئيس رأي املجلس في ذلك ويصدر قرار املجلس دون مناقشة باألغلبية
النسبية.
مادة ( )37حقوق املتكلم
مبا ال يتعارض مع ما نصت عليه املادة ( )34من هذا النظام ،ال يجوز مقاطعة املتكلم وال
إبداء أي مالحظة إليه وللرئيس احلق في لفت نظر املتكلم في أية حلظة أثناء كالمه إلى مراعاة
أحكام النظام الداخلي.
مادة ( )38قيود على املتكلم
يجب على املتكلم أن ال يكرر أقواله وال أقوال غيره وأن ال يخرج عن املوضوع املطروح للبحث
وللرئيس أن يلفت نظره إلى ذلك كما يجوز للرئيس أن يوجه نظر املتكلم إلى أن رأيه قد وضح
وال داعي لالسترسال في الكالم.
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مادة ( )39عقوبات على املتكلم
للمجلس باألغلبية النسبية أن يوقع على العضو الذي اخل بالنظام أو لم ميتثل لقرار املجلس
مبنعه من الكالم احد اإلجراءات اآلتية:
 -1منعه من الكالم بقية اجللسة.
 -2إخراجه من قاعة االجتماع وحرمانه من االشتراك في بقية أعمال اجللسة.
 -3حرمانه من االشتراك في أعمال املجلس مدة ال تزيد عن أسبوعني ويكون صدور قرار
املجلس في اجللسة ذاتها ،وبعد سماع أقوال العضو أو من ينيبه عنه.
مادة ( )40جزاء عدم االمتثال لقرار املجلس
إذا لم ميتثل العضو لقرار املجلس فللرئيس أن يتخذ من الوسائل ما يكفل تنفيذ هذا القرار
وله أن يوقف اجللسة وفي هذه احلالة ميتد احلرمان إلى ضعف املدة التي قررها املجلس.
مادة ( )41وقف اجللسات
إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته أعلن عزمه على وقف اجللسة فإذا لم يعد
النظام أوقفها ملدة ال تزيد على نصف ساعة وإذا استمر اإلخالل بالنظام بعد إعادة اجللسة
رفعها الرئيس وأعلن موعدا ً جللسة قادمة.

الفصل اخلامس :إسقاط العضوية
مادة ( )42سقوط العضوية
تسقط العضوية في احلاالت التالية:
 -1في حالة الوفاة.
 -2في حالة صدور حكم قضائي مدني قطعي من محكمة فلسطينية مختصة بإدانة
العضو في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة.
مادة ( )43اقتراح إسقاط العضوية
استنادا إلى املادة ( )2 -42أعاله ،يقدم اقتراح إسقاط العضوية للرئيس موقعا ً من عشرة
أعضاء ،وعلى الرئيس أن يخطر به العضو املقترح إسقاط عضويته ،وأن يعرضه على املجلس
في أول جلسة تلي تقدمي الطلب.
مادة ( )44قرار إسقاط العضوية
 -1يحيل املجلس اقتراح إسقاط العضوية املذكور في املادة ( )43أعاله على اللجنة
القانونية لبحثه وتقدمي تقريرها بشأنه في أول جلسة ،ويكون صدور قرار املجلس
بشأنه في نفس اجللسة ما لم يقرر املجلس خالف ذلك.
 -2للعضو احلق في الدفاع عن نفسه أمام اللجنة واملجلس.
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مادة ( )45تأجيل النظر في اقتراح إسقاط العضوية
إذا كان تقرير اللجنة متضمنا اقتراح إسقاط العضوية يجب على املجلس تأجيل النظر فيه إلى
جلسة أخرى غير التي تلي فيها التقرير إذا طلب العضو ذلك أو بناء على قرار من املجلس.
مادة ( )46حقوق العضو الذي اقترح إسقاط عضويته
للعضو الذي اقترح إسقاط عضويته حضور املناقشة التي تدور في املجلس بشأن هذا
االقتراح وأن يشترك فيها على أن يغادر اجللسة عند أخذ األصوات.
مادة ( )47الفصل في اقتراح إسقاط العضوية
يفصل املجلس في اقتراح إسقاط العضوية بطريقة االقتراع السري ويصدر القرار إسقاط
العضوية بأغلبية الثلثني.

الباب الرابع
الفصل األول :تشكيل اللجان
مادة ( )48اللجان الدائمة
 -1يشكل املجلس اللجان الدائمة التالية للرقابة ولبحث مشاريع القوانني واالقتراحات
والقضايا التي يحيلها املجلس أو رئيسه إليها:
أ -جلنة القدس.
ب -جلنة األراضي ومقاومة االستيطان.
ت -جلنة شؤون الالجئني (الالجئني والنازحني واملغتربني الفلسطينيني).
ث -اللجنة السياسية (املفاوضات والعالقات العربية والدولية).
ج -اللجنة القانونية (القانون األساسي والقانون والقضاء).
ح -جلنة املوازنة والشؤون املالية.
خ -اللجنة االقتصادية (الصناعة والتجارة واالستثمار واإلسكان والتموين
والسياحة والتخطيط).
د -جلنة الداخلية (الداخلية واألمن واحلكم احمللي).
ذ -جلنة التربية والقضايا االجتماعية (التربية والتعليم والثقافة واإلعالم والشؤون
الدينية واآلثار والشؤون االجتماعية والصحة والعمل والعمال واألسرى
والشهداء واجلرحى واملقاتلني القدامى والطفولة والشباب واملرأة).
ر -جلنة املصادر الطبيعية والطاقة (املياه والزراعة والريف والبيئة والطاقة والثروة
احليوانية والصيد البحري).
ز -جلنة الرقابة حلقوق اإلنسان واحلريات العامة.
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 -2يشكل املجلس جلنة خاصة تسمى جلنة شؤون املجلس وتتكون من هيئة املكتب وعدد
من األعضاء.
 -3للمجلس أن يشكل جلانا أخرى ألغراض آنية أو دائمة وألهداف محددة.
 -4يحدد املجلس مع بداية كل دورة انعقاد عدد أعضاء كل جلنة من جلانه الدائمة مبا يكفل
قيام هذه اللجان بأعمالها.
مادة ( )49اختيار أعضاء اللجان
 -1جتري عملية اختيار أعضاء اللجان في أول دورة يعقدها املجلس بأن يرشح كل من
األعضاء نفسه للجنة التي يرى االشتراك فيها وتتلقى هيئة املكتب املجلس هذه الطلبات
وتقوم بتنسيقها بالتشاور والتوافق مع مقدميها ثم يعرض الرئيس التشكيالت النهائية
على املجلس للموافقة.
 -2للمجلس بناء على اقتراح هيئة املكتب أن يقرر في مطلع دورة االنعقاد العادي ما يراه
من تعديالت في تشكيل اللجان.
مادة ( )50وجوب االشتراك في إحدى جلان املجلس
يجب على العضو أن يشترك في إحدى جلان املجلس ويجوز له أن يشترك في جلنة ثانية
فقط.
مادة ( )51حظر اجلمع بني عضوية اللجان ومنصب الوزير أو عضوية هيئة املكتب
 -1ال يجوز اجلمع بني منصب الوزير وعضوية هيئة املكتب أو عضوية اللجان.
 -2ال يجوز اجلمع بني عضوية هيئة املكتب وعضوية اللجان الواردة في الفقرة األولى من
املادة ( )48من هذا النظام.
مادة ( )52انتخاب رؤساء اللجان ومقرريها
 -1تنتخب كل جلنة من بني أعضائها رئيسا ومقررا دائمني لها وإذا غاب أحدهما أو كالهما
تختار اللجنة من يقوم مقامهما.
 -2يتم عرض رئيس كل جلنة ومقررها على املجلس للموافقة عليهما وتصدر املوافقة
باألغلبية النسبية.

الفصل الثاني :أعمال اللجان
مادة ( )53انعقاد اللجان
تنعقد اللجان بناء على دعوة من رؤسائها أو بدعوة من الرئيس بالتنسيق مع رئيس اللجنة
أو بطلب من أغلبية أعضائها وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة
على األقل ويخطر األعضاء بجدول أعمال اجللسة.
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مادة ( )54جلسات املجلس
 -1جلسات اللجان سرية وال يكون انعقادها صحيحا إال بحضور األكثرية من أعضائها
وتصدر القرارات باألغلبية النسبية وإذا تساوت األصوات يرجح اجلانب الذي صوت
فيه الرئيس.
 -2يجوز للجان عقد جلسات علنية.
مادة ( )55محاضر جلسات اللجان
يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه أسماء األعضاء احلاضرين والغائبني
وملخص املناقشات ونصوص مشاريع القرارات أو التوصيات يوقعه رئيس اللجنة
ومقررها.
مادة ( )56إحالة األوراق إلى اللجان
يحيل رئيس املجلس إلى اللجان جميع األوراق املتعلقة باملواضيع احملالة إليها.
مادة ( )57صالحية اللجان في طلب اإليضاحات
للجان من خالل رؤسائها أن تطلب من أي وزير أو مسؤول في مؤسسات السلطة
الوطنية معلومات أو إيضاحات تتعلق باملوضوعات املطروحة عليها أو التي ندخل ضمن
اختصاصها.
مادة ( )58حق الوزراء في حضور جلسات اللجان
 -1للوزراء احلق في حضور جلسات اللجان .وللجان من خالل رؤسائها أن تطلب من
الوزير أو املسؤول ذي الشأن حضور جلساتها.
 -2تخاطب اللجان من خالل رؤسائها.
مادة ( )59حق هيئة املكتب في حضور اجتماعات اللجان
 -1يحق لهيئة املكتب حضور اجتماعات اللجان واملشاركة في مداوالتها دون حق
التصويت.
 -2لكل عضو من أعضاء املجلس احلق في حضور جلسات اللجان التي ليس عضوا ً فيها
واملشاركة في مناقشاتها دون أن يكون له حق التصويت.
مادة ( )60تقارير اللجان
تلتزم كل جلنة بتقدمي تقرير عن املوضوع احملال إليها خالل املدة التي يحددها املجلس وفي
حالة عدم االلتزام باملدة ،للرئيس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وحتديد
املدة الالزمة إلمتامه ويعرض الرئيس األمر على املجلس ليقرر ما يراه وللمجلس أن يدرج
هذا املوضوع في جدولة أعماله.
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مادة ( )61إدراج التقرير في جدول أعمال املجلس
يقدم التقرير إلى الرئيس إلدراجه في جدول األعمال ويجب طبعه وتوزيعه على األعضاء
قبل اجللسة احملددة فيه بأربع وعشرين ساعة على األقل.
مادة ( )62مشتمالت التقرير ومرفقاته
يجب أن يشمل التقرير رأي اللجنة في املوضوع احملال إليها وأسبابه واآلراء األخرى املتعلقة
به مرفقا بنصوص املشروعات أو التوصيات واالقتراحات مع مذكراتها اإليضاحية.
مادة ( )63تقدمي التقرير للمجلس وشرحه
يقدم رئيس اللجنة تقريرها للمجلس ،وعند غيابه للرئيس أن يطلب من املقرر أو من احلاضرين
من أعضاء اللجنة اختيار من يتولى شرح التقرير نيابة عنه.
مادة (.)64طلب رد التقارير الستيفاء بحثها
للجان أن تطلب من رئيس املجلس بواسطة مقرريها رد أي تقرير محال إليها الستيفاء بحثه
ولو كان املجلس قد بدأ في نظره إذا وافق املجلس على ذلك.

الباب اخلامس
الفصل األول :مشاريع القوانني واالقتراحات
-1
-2
-3
-4
-5

مادة ( )65مشاريع القوانني
يحيل مجلس الوزراء القوانني أو االقتراحات إلى الرئيس مرفقه مبذكراتها اإليضاحية
وعلى الرئيس أن يحيل املشروع أو االقتراح إلى اللجنة املختصة إلبداء الرأي ،على أن
تقدم اللجنة تقريرها خالل مدة ال تتجاوز أسبوعني من تاريخ إحالته إليها.
ترسل نسخة عن املشروع أو االقتراح إلى كل عضو قبل ثالثة أيام على األقل من موعد
جلسة عرضه على املجلس.
يشرع املجلس بعد االستماع إلى تقرير اللجنة مبناقشة عامة للمشروع إجماال مبناقشة
املبادئ العامة قبل التصويت على املشروع بقبوله الستكماله اإلجراءات بشأنه ،ويجوز
للمجلس أن يقرر البدء في املناقشة العامة دون انتظار تقرير اللجنة املختصة.
بعد املناقشة العامة يطرح املشروع على املجلس للتصويت عليه لقبوله فإذا رفضه
اعتبر املشروع مرفوضا وإذا وافق على قبوله أحاله إلى اللجنة املختصة إلجراء
التعديالت املناسبة على ضوء املناقشة العامة التي أجراها.
على الرئيس إحالة مشروع القانون إلى اللجنة القانونية إلبداء مالحظاتها القانونية
الالزمة.
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مادة ( )66حق مجلس الوزراء في استرداد مشروع القانون املقدم من جانبه
ملجلس الوزراء احلق في استرداد مشروع القانون املقدم من جانبه قبل التصويت عليه
بقبوله من املجلس الستكمال اإلجراءات بشأنه.
مادة ( )67حق اقتراح مشاريع القوانني
يجوز لعضو أو أكثر من األعضاء أو أية جلنة من جلان املجلس اقتراح مشروع قانون أو
تعديل أحد القوانني املعمول بها أو إلغائه ،ويحال كل اقتراح مرفقا ً باألسباب املوجبة واملبادئ
األساسية على اللجنة املختصة في املجلس إلبداء الرأي ،فإذا رأى املجلس بعد االستماع لرأي
اللجنة قبول االقتراح أحاله إلى اللجنة القانونية لوضعه في مشروع قانون متكامل لتقدميه
للمجلس في الدورة نفسها أو التي تليها.
مادة ( )68آلية إقرار مشاريع القوانني واالقتراحات
 -1جتري مناقشة مشاريع القوانني أو االقتراحات في قراءتني منفصلتني على الوجه
التالي:
أ -في القراءة األولى يناقش املشروع مادة مادة بعد تالوتها واالقتراحات املقدمة
بشأنها ويتم التصويت على كل مادة ثم يتم التصويت على كل مادة ثم يتم
التصويت على املشروع في مجمله.
ب -جتري القراءة الثانية خالل مدة أقصاها شهر من تاريخ إقرار املشروع بالقراءة
األولى وتقتصر على مناقشة التعديالت املقترحة ويتم التصويت عليها ثم
يصوت على املواد املعدلة نهائيا.
 -2جتري قراءة ثالثة (تقتصر على مناقشة التعديالت املقترحة) بناءا على طلب كتابي
مسبب من مجلس الوزراء أو من ربع عدد أعضاء املجلس شريطة أن يتم تقدمي الطلب
قبل إحالة املشروع لرئيس السلطة الوطنية إلصداره.
مادة ( )69إقرار مشاريع القوانني
يتم إقرار مشاريع القوانني باألغلبية املطلقة (ما لم ينص على خالف ذلك).
مادة ( )70إحالة مشاريع القوانني إلى رئيس السلطة الوطنية
فور إقرار مشروع القانون بالقراءة الثالثة أو فور انقضاء أسبوعني من تاريخ إقراره
بالقراءة الثانية يحيل الرئيس املشروع إلى رئيس السلطة الوطنية إلصداره ،ويجري نشره
في اجلريدة الرسمية.
مادة ( )71إصدار القوانني
 -1يصدر رئيس السلطة الوطنية القوانني بعد إقرارها من املجلس خالل شهر من تاريخ
إحالتها إليه وله أن يعيدها إلى املجلس خالل ذات األجل مرفقة مبالحظاته أو أسباب
اعتراضه وإال اعتبر مصدرا ً وينشر فورا في اجلريدة الرسمية.
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 -2إذا رد رئيس السلطة الوطنية مشروع القانون إلى املجلس وفقا ألحكام الفقرة السابقة
تعاد مناقشته في املجلس ،فإذا اقره باألغلبية املطلقة للمجلس اعتبر نافذا ً وينشر فورا ً
في اجلريدة الرسمية.
مادة ( )72مشاريع القوانني التي لم يبت املجلس فيها
يخطر الرئيس في بداية كل دورة تشريعية مجلس الوزراء مبشروعات القوانني املقدمة منه
والتي لم يبت املجلس في قبولها وفقا للمادة ( )65من هذا النظام ،فإذا لم يطلب مجلس
الوزراء النظر فيها اعتبرت غير قائمة أما إذا طلب مجلس الوزراء نظرا تطبق عليها أحكام
املادة ( )65املذكورة من هذا النظام.
-1
-2
-3
-4
-5
-1
-2
-3

-4
-5

مادة ( )73اقتراحات تعديل أو تنقيح القانون األساسي
يقدم طلب اقتراح تعديل أو تنقيح القانون األساسي مكتوبا وموضوعا في مواد
ومرفقة به مذكرة إيضاحية.
إذا كان طلب التعديل أو التنقيح مقدما من األعضاء فيجب أيضا أن يكون موقعا من ثلث
عدد أعضاء املجلس.
يحيل الرئيس الطلب إلى اجلنة القانونية إلبداء الرأي ،بعد إخطار املجلس بالطلب الذي
قدم بهذا الشأن.
بعد إعادة الطلب من اللجنة إلى املجلس واالستماع إلى تقريرها بشأنه ،يصدر املجلس
قراره باألغلبية النسبية بشأن مناقشة الطلب أو رفضه ،فإذا رفضه اعتبر مرفوضا
وإذا قبله تطبق بشأنه أحكام املادة ( )68من هذا النظام.
أي تعديل أو تنقيح في القانون األساسي يتطلب موافقة أغلبية الثلثني.
مادة ( )74مشروع قانون املوازنة
يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون املوازنة العامة إلى املجلس التشريعي قبل شهرين
من بداية السنة املالية.
يحيل املجلس املشروع إلى جلنة املوازنة والشؤون املالية لدراسته وإبداء الرأي فيه
تفصيليا وترفع توصياتها بشأنه إلى املجلس.
يعقد املجلس جلسة خاصة ملناقشة مشروع قانون املوازنة العامة على ضوء تقرير
اللجنة وتوصيتها فيقر املشروع بالتعديالت قبل بدء السنة املالية اجلديدة أو يعيده
إلى مجلس الوزراء في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقدميها إلى املجلس مصحوبا ً
مبالحظات املجلس إلجراء التعديالت املطلوبة وإعادتها للمجلس خالل مدة أقصاها
أسبوعان من تاريخ اإلعادة إلقرارها.
يتم التصويت على مشروع قانون املوازنة بابا بابا.
ال يجوز إجراء املناقلة بني أبواب قانون املوازنة إال باالتفاق بني املجلس والسلطة
التنفيذية.
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 -6إذا لم يتم إقرار مشروع قانون املوازنة العامة قبل بدء السنة املالية اجلديدة يستمر
اإلنفاق باعتمادات شهرية بنسبة ( 12/1واحد من اثني عشر) لكل شهر من موازنة
السنة املالية املنصرمة بحد أقصى مدته ثالثة اشهر.

الفصل الثاني :األسئلة واالستجوابات
مادة ( )75سؤال الوزراء واستجوابهم
 -1يحق للعضو توجيه األسئلة إلى الوزراء وله استجوابهم عن أمر يريد معرفة حقيقته أو
للتحقق من حصول واقعة علم بها ومعرفة اإلجراءات التي اتخذت أو قد تتخذ في أمر
من األمور.
 -2يجب أن يكون السؤال أو االستجواب واضحا ً ومحددا ً لألمور املراد االستفهام عنها
بدون أي تعليق.
مادة ( )76شروط تقدمي األسئلة
يقدم السؤال كتابة للرئيس ويبلغه إلى الوزير املختص ويدرجه في جدول أعمال أقرب جلسة
على أن يكون قد انقضى أسبوع على األقل من تاريخ إبالغه للوزير ،ويخصص املجلس في
أول اجللسة نصف ساعة لألسئلة إال إذا قرر املجلس خالف ذلك.
مادة ( )77الرد على األسئلة
يرد الوزير على األسئلة املوجهة إليه واملدرجة في جدول األعمال وله أن يطلب تأجيل
اإلجابة جللسة أخرى يحددها املجلس ،وفي حالة االستعجال يحق للوزير أن يطلب اإلجابة
عن سؤال وجه إليه في أول جلسة بعد إبالغه ولو لم يدرج في جدول أعمالها ،ويخطر الوزير
الرئيس بذلك ويؤشر بها في محضر اجللسة.
مادة ( )78االستيضاح من الوزير والتعليق على اإلجابة
لعضو املجلس الذي وجه السؤال أن يستوضح الوزير وأن يعلق على إجابته بإيجاز مرة واحدة.
مادة ( )79توجيه األسئلة شفاهة
ال تنطبق اإلجراءات اخلاصة باألسئلة على ما يوجه منها للوزراء أثناء مناقشة موضوع
مطروح على املجلس بل يحق لألعضاء أن يوجهوها في اجللسة شفاهة.
مادة ( )80شروط االستجواب وإجراءاته
 -1يجب أن يكون االستجواب مكتوبا ويقدم للرئيس الذي يحدد موعدا ً لتالوته على أن
تراعى السرعة املمكنة في طرحه للنقاش ،ويحدد املوعد بعد سماع رد الوزير ،وال
يجوز إطالة املناقشة ألكثر من عشرة أيام.

116

ةيعيرشتلا ةباقرلاو ةيذيفنتلا ةرادإلل يعيرشتلا راطإلا

-2
-3
-4

-5

لالستجوابات األسبقية على سائر املواد املدرجة على جدول األعمال ما عدا
األسئلة.
لكل عضو أن يطلب من الوزير املختص إطالعه على بيانات أو أوراق تتعلق باالستجواب
املعروض على املجلس ويقدم هذا الطلب كتابة إلى رئاسة املجلس.
يشرح املستجوب موضوع استجوابه وبعد إجابة الوزير يجوز لألعضاء االشتراك
في املناقشة وللمستجوب بعد ذلك إذا لم يقتنع أن يبني أسباب عدم اقتناعه وله ولغيره
من األعضاء أن يطرحوا مسألة حجب الثقة عن الوزراء أو احدهم مع مراعاة ما ينص
عليه القانون األساسي بهذا الشأن.
يجوز ملقدم االستجواب سحبه واسترداده فال ينظر فيه إال إذا طلب ذلك خمسة أعضاء
أو أكثر من أعضاء املجلس.

الفصل الثالث :االستعجال في النظر
مادة ( )81حاالت إصدار املجلس القرارات دون مناقشة
للمجلس أن يقرر استعجال النظر في أي موضوع مطروح عليه مبا فيه قرار منح الثقة،
أو حجب الثقة ،أو توجيه لوم أو نقد للسلطة التنفيذية ،أو احد الوزراء ويصدر قراره دون
مناقشة في احلاالت التالية:
 -1بناء على طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على األقل.
 -2مبوجب طلب من مجلس الوزراء.
 -3بناء على طلب اللجنة التحضيرية املختصة.
مادة ( )82املوضوعات املستعجلة
يبحث املجلس وجلانه املوضوعات املستعجلة قبل غيرها وال تسري أحكام املواعيد عليها،
وللمجلس أن يقرر مناقشة املوضوع في اجللسة ذاتها وفي هذه احلالة تقدم اللجنة املختصة
تقريرها للمجلس فورا كتابة أو شفاهة.
مادة ( )83املداولة الثانية للموضوع املطروح بصفة مستعجلة
مناقشة املوضوع املطروح بصفة مستعجلة ال حتول دون إجراء مداولة ثانية في األحوال
التي ينص عليها هذا النظام دون التقيد باملواعيد اخلاصة بها.
مادة ( )84تقدمي مشروع قانون بطريق االستعجال
 -1إذا كان املوضوع الذي تقرر النظر فيه بطرق االستعجال اقتراحا مبشروع قانون أحاله
املجلس إلى اللجنة املختصة للبحث أوالً في جواز النظر فيه ،وثانيا ً لبحث موضوعه
وعلى اللجنة تقدمي تقريرها في األمرين معا ثم يعرض املوضوع على املجلس ألخذ
رأيه أوال في جواز النظر في املشروع ،فإذا وافق انتقل إلى مناقشة املوضوع.
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 -2وفي حالة الضرورة يجوز للمجلس النظر في مشروعات القوانني دون إحالتها إلى
اللجان املختصة وذلك بناءا على قرار األغلبية املطلقة.
مادة ( )85إعادة تقدمي موضوع رفضه املجلس
ال يجوز إعادة تقدمي موضوع رفضه املجلس للنظر فيه بصورة عاجلة إال بعد مضي شهر
على األقل من تاريخ رفضه ومع ذلك يجوز للمجلس بقرار من األغلبية املطلقة إعادة تقدمي
املوضوع في مدة اقل من شهر.

الفصل الرابع :إقفال باب املناقشة
املادة ( )86حاالت إقفال باب املناقشة
يقفل باب املناقشة في احلاالت التالية وبقرار من املجلس بعد أن يكون قد تكلم في املوضوع
املطروح للنقاش اثنان من املؤيدين واثنان من املعارضني على األقل.
 -1أ -باقتراح من الرئيس إذا رأى أن املوضوع قد استوفى بحثه.
ب -بناء على طلب من خمسة أعضاء على األقل.
 -2يؤذن دائما للوزير املختص بالكالم عقب املتكلم.
 -3وال يؤذن بالكالم في االقتراح بإقفال باب املناقشة إال لواحد من معارضيه وآخر من
مؤيديه وملدة ال تزيد عن خمس دقائق ،واألولوية ملن كان قد طلب الكالم في املوضوع
األصلي ثم يصدر املجلس قراره بقفل باب املناقشة أو االستمرار فيها فإذا تقرر انتهاء
املناقشة أخذ الرأي على املوضوع األصلي.
مادة ( )87الكالم بعد إقفال باب املناقشة
ال يجوز طلب الكالم بعد إقفال باب املناقشة وقبل أخذ الرأي إال لتحديد صيغة السؤال
الواجب أخذ الرأي عليه.

الفصل اخلامس :أخذ الرأي (التصويت)
مادة ( )88طرح السؤال
ال يطرح السؤال ألخذ الرأي عليه إال من قبل الرئيس.
مادة ( )89قرارات املجلس
 -1تصدر قرارات املجلس باألغلبية املطلقة ،وعند تساوي األصوات يعاد التصويت مرة
ثانية فقط ،وعند تساوي األصوات مرة ثانية يرجح اجلانب الذي صوت فيه الرئيس.
 -2يستثنى من أحكام الفقرة “ ”1أعاله ما ورد عليه نص خاص في هذا النظام.
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مادة ( )90طلب جتزئة األمر املعروض للنقاش
إذا تضمن األمر املعروض للنقاش عدة مسائل يحق ألي عضو طلب جتزئتها مبوافقة الرئيس،
ويؤخذ الرأي على كل منها على حدة.
مادة ( )91االمتناع عن إبداء الرأي
يجوز للعضو املمتنع عن إبداء رأيه أن يبني أسباب امتناعه بعد أخذ الرأي وقبل إعالن النتيجة.
مادة ( )92نقص عدد املص ّوتني عن األغلبية الالزمة إلصدار القرار
ال يعد املمتنعون عن إعطاء آرائهم من القابلني أو الرافضني للموضوع فإذا تبني أن عدد األعضاء
الذين أعطوا أصواتهم يقل عن األغلبية الالزمة إلصدار القرار أجل أخذ الرأي على املوضوع
املعروض إلى جلسة أخرى ،وفي اجللسة التالية تصدر القرارات باألغلبية النسبية.
-1
-2
-3
-4

مادة ( )93التصويت
قبل الشروع في أخذ الرأي يجب التحقق من توفر النصاب القانوني لصحة إعطاء
الرأي في احلالة املطروحة.
ومبجرد البدء في التصويت ال يجوز ألحد املقاطعة إال للحصول على توضيح للطريقة
التي يجري بها التصويت.
إذا كان التصويت متعلقا بالقانون األساسي فيجب أن تعطى األصوات باملناداة على
األعضاء بأسمائهم وبصوت عال.
فيما عدا احلالة املنصوص عليها في الفقرة ( )3جتمع األصوات إما برفع األيدي أو
بالقيام واجللوس ،أو باالقتراع السري إذا قررت األغلبية النسبية ذلك.

مادة ( )94قرار املجلس
يعلن الرئيس قرار املجلس طبقا لنتيجة اآلراء (التصويت) وال جتوز العودة إلى املناقشة
في موضوع أخذت عليه اآلراء إذا رأت األغلبية املطلقة خالف ذلك أو في األحوال التي ينص
عليها هذا النظام.

الباب السادس
الفصل األول :حصانة األعضاء
مادة ( )95مساءلة أعضاء املجلس
 -1ال يجوز مساءلة أعضاء املجلس جزائيا أو مدنيا بسبب الوقائع التي يوردونها أو اآلراء
التي يبدونها أو التصويت في اجللسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان ،أو أي
عمل يقومون به خارج املجلس من أجل متكينهم من أداء مهامهم النيابية.
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ال يجوز التعرض للعضو بأي شكل من األشكال ،وال يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته
أو بيته أو محل إقامته أو سيارته ،أو مكتبه وبصفة عامة أي عقار أو منقول خاص به
طيلة احلصانة.
ال يجوز مطالبة العضو باإلدالء بشهادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله أو معلومات
حصل عليها بحكم عضويته في املجلس أثناء العضوية أو بعد انتهاء عضويته إال
برضائه ومبوافقة املجلس املسبقة.
يتمتع األعضاء باحلصانة طيلة والية املجلس وال يجوز في غير حالة التلبس بجناية
اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد أي عضو على أن يبلغ املجلس فورا باإلجراءات املتخذة
ضد العضو ليتخذ املجلس ما يراه مناسباً ،وتتولى هيئة املكتب هذه املهمة إذا لم يكن
املجلس منعقداً.
ال يجوز للعضو التنازل عن احلصانة من غير موافقة مسبقة من املجلس ويصدر
القرار باملوافقة باألغلبية املطلقة للمجلس وال تسقط احلصانة بانتهاء العضوية وذلك
في احلدود التي كانت تشملها مدة العضوية.
مادة ( )96طلب رفع احلصانة
ً
يقدم طلب رفع احلصانة خطيا ً من قبل النائب العام إلى الرئيس مرفقا مبذكرة تشتمل
على نوع اجلرم ومكانه وزمانه واألدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات قانونية.
يحيل الرئيس طلب رفع احلصانة إلى اللجنة القانونية ويعلم املجلس بذلك.
تبحث اللجنة الطلب وتقدم تقريرها إلى املجلس ،ويأخذ املجلس قراره برفع احلصانة
بأغلبية الثلثني.
للعضو الذي رفعت احلصانة عنه ولم يوقف ،احلق في حضور اجللسات واجتماعات
اللجان واملشاركة في املناقشة والتصويت.

مادة ( )97مثول العضو أمام القضاء
ال يجوز أن ميثل العضو أمام القضاء في أيام انعقاد املجلس سواء كان مدعيا أو مدعى عليه
أو شاهداً.
مادة ( )98حظر اجلمع بني عضوية املجلس ووظائف السلطة التنفيذية
فيما عدا منصب الوزير ال يجوز للعضو أن يجمع بني عضويته في املجلس وأية وظيفة في
السلطة التنفيذية.
مادة ( )99حقوق األعضاء وواجباتهم

أوال :احلقوق
يتمتع العضو باحلقوق التالية:
 -1احلصانة البرملانية كما هو منصوص عليه في املواد ( )97 ،96 ،95من هذا الفصل.
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مكافأة شهرية حتدد بقرار من املجلس.
بدل مهمات عن كل جلسة مجلس أو اللجان وحتدد بقرار من املجلس.
مع عدم اإلخالل مبا مت من إجراءات بهذا الشأن يتمتع العضو بإعفاء جمركي لسيارة
واحدة ويتولى املجلس تأمينها وترخيصها وصيانتها طيلة مدة العضوية.
يستحق العضو أو ورثته من بعده  %75من املكافأة الشهرية التي يتقاضاها عضو
البرملان الفلسطيني تصرف شهريا ً فور انتهاء عضويته في املجلس ،وال يجوز اجلمع
بني هذه املكافأة وأي راتب أو مخصصات تقاعدية تصرف من اخلزينة العامة.
جواز سفر دبلوماسي دائم له ولزوجته.

ثانيا :الواجبات واملوانع مع مراعاة أحكام هذا النظام والقانون يجب على العضو ما يلي:
 -1االنتظام في حضور جلسات املجلس وجلانه التي هو عضو فيها.
 -2إال يستخدم أية معلومات مما حصل عليها بصفته نائبا في غير عمله البرملاني-3.
إال يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله
أو يقايضها أو يبرم عقدا ً معها بوصفه ملتزما ً أو موردا ً أو مقاوال إال إذا مت التعاقد
طبقا لقواعد عامة تسري على الكافة ،وفي جميع األحوال عليه إال يستغل صفته في
احلصول على مزايا خاصة بغير وجه حق.
 -4إال ميثل احلكومة أو يفاوض عنها مقابل أجر.
 -5إال يكون وكيال في قضية تكون السلطة الوطنية خصما ً فيها.

الفصل الثاني :العرائض والشكاوي
مادة ( )100رفع الشكاوى إلى املجلس
يحق لكل فلسطيني أن يرفع إلى املجلس عريضة أو شكوى فيما له صلة بالشؤون العامة
ويجب أن تكون موقعة من مقدمها ذاكرا فيها اسمه ومهنته وعنوانه الكامل وإذا كانت
العريضة باسم اجلماعات فيجب أن تكون موقعة من هيئات نظامية أو أشخاص اعتبارية
على أن ال تشمل العريضة ألفاظا ً أو عبارات غير الئقة.
مادة ( )101قيد الشكاوى والعرائض
تقيد العرائض والشكاوي في جدول عام بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان
اسم ومحل إقامة وعمل مقدمها وملخص عن موضوعها ،وللرئيس أن يأمر يحفظ العرائض
والشكاوي التي ال تتوافر فيها الشروط املطلوبة ،وإعالم مقدمها بذلك.
مادة ( )102فحص الشكاوى والعرائض
 -1يحيل الرئيس العرائض والشكاوي ،وإذا كانت متعلقة مبوضوع محال على إحدى
جلان املجلس أحيلت إلى هذه اللجنة لفحصها مع املوضوع.
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 -2يفحص ديوان الشكاوي ما يحال إليه من شكاوي ويبني في تقريره املقدم إلى رئاسة
املجلس ما يرى إرساله منها ملجلس الوزراء أو اللجنة املختصة وما يرى رفضه منها.
مادة ( )103االستيضاحات اخلاصة بالعرائض
للمجلس أن يطلب من الوزراء أن يقدموا إليه اإليضاحات اخلاصة بالعرائض التي أحيلت
إليهم.
مادة ( )104إشعار مقدم العريضة مبا اتخذ بشأنها
يشعر الرئيس مقدم العريضة كتابة مبا اتخذ بشأنها.

الفصل الثالث :اإلجازات والغياب
مادة ( )105اإلجازات
ال يجوز للعضو أن يتغيب عن حضور اجللسات إال إذا أخطر الرئيس مع بيان العذر وال
يجوز لعضو أن يتغيب أكثر من ثالث جلسات متتالية إال إذا حصل على إجازة من الرئيس
وفي حالة الضرورة يوافق على منح العضو إجازة ملدة ال تزيد عن شهر ويخطر املجلس
بذلك.
مادة ( )106الغياب
 -1في حالة تغيب العضو عن حضور جلسات املجلس أو جلانه أو لم يحضر بعد مدة
اإلجازة يعتبر متنازال عن حقه في مخصصات املياومة مدة الغياب ،ويجوز للرئيس
لفت نظره كما يجوز للمجلس لومه بناء على اقتراح الرئيس.
 -2إذا تغيب أحد أعضاء أي جلنة ثالث جلسات متتالية أو سبع جلسات متفرقة في الدورة
الواحدة دون إجازة أو عذر مقبول اعتبر مستقيال من عضوية اللجنة ،وعلى مقرر
اللجنة إعالم الرئيس بذلك.

الفصل الرابع :احملافظة على النظام في املجلس
مادة ( )107احملافظة على النظام في املجلس
 -1احملافظة على النظام واألمن داخل حرم املجلس من اختصاصه وحده ،ولتحقيق هذا
الغرض يتم شرطة خاصة باملجلس وفق نظام خاص يتم بقراره من قبل املجلس،
ويتولى الرئيس اإلشراف على تنفيذ ذلك.
 -2ال يجوز بأي حال من األحوال دخول قوات األمن أو الشرطة إلى حرم املجلس إال بقرار
من الرئيس.
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مادة ( )108تقييد الدخول لقاعة اجللسة
ال يجوز ألحد الدخول لقاعة اجللسة ألي سبب من األسباب وقت اجتماع املجلس باستثناء
موظفيه ومستخدميه املكلفني بالعمل فيه.
مادة ( )109اإلخالل بالنظام أو إحداث الضوضاء
كل من أحدث ضوضاء أو أخل بالنظام ممن رخص لهم بحضور اجللسات يطلب منه مغادرة
املجلس فان لم ميتثل فللرئيس أن يأمر بإخراجه واتخاذ اإلجراءات املالئمة بحقه.

الفصل اخلامس :االستقالة
مادة ( )110االستقالة
على كل عضو يريد االستقالة من املجلس أن يقدمها خطيا للرئيس غير مشروطة وعلى
الرئيس عرضها على املجلس بعد أسبوعني من تاريخ تقدميها أو في أول جلسة يعقدها بعد
ذلك التاريخ وال تعتبر نهائية إال بعد عرضها على املجلس واتخاذ قرارا بشغور موقع العضو
املستقيل.
مادة ()111
للعضو املستقيل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدمه للرئيس قبل عرضها على املجلس.
مادة ( )112الرجوع عن االستقالة
يبلغ الرئيس مجلس الوزراء مبا يشغر من الدوائر االنتخابية ،مللء املقعد الشاغر وفقا ألحكام
قانون انتخاب رئيس السلطة الوطنية وأعضاء املجلس التشريعي.

الباب السابع :أحكام عامة
مادة ( )113تشكيل وفد ميثل املجلس
في حالة طلب تشكيل وفد ميثل املجلس حتدد هيئة املكتب عدد أعضائه وتختارهم ثم تعرض
أسماءهم على املجلس للموافقة ،وإذا لم يوافق جرى انتخابهم ،وإذا كان الرئيس أو احد نوابه
من بني أعضاء الوفد كانت له الرئاسة وإال اختار املجلس من تكون له الرئاسة.
مادة ( )114تعديل النظام
ال يجوز تعديل أحكام هذا النظام إال بناء على اقتراح من الرئيس أو من ثلث عدد أعضاء
املجلس ويعرض هذا االقتراح على املجلس إلحالته إلى اللجنة القانونية وعلى اللجنة دراسة
هذا االقتراح وتقدمي توصياتها للمجلس خالل مدة شهر على األكثر وإال جاز للمجلس النظر
في االقتراح مباشرة وال يقبل التعديل إال إذا وافقت عليه األغلبية املطلقة للمجلس.
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مادة ( )115اإللغاء والنفاذ
يعمل بهذا النظام من تاريخ إقراره وينشر في الوقائع الفلسطينية حسب األصول ،ويلغى هذا
النظام أية تشريعات أو أنظمة بهذا الصدد كانت سارية املفعول في فلسطني قبل صدوره.
حتريرا بتاريخ  2000/6/7م
احمد قريع (أبو عالء)
رئيس املجلس التشريعي الفلسطيني
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ثانيا :القرارات التنفيذية
مرسوم رئاسي رقم ( )12لسنة  2002بإحلاق
قوات الشرطة وقوات األمن الوقائي والدفاع املدني
بوزارة الداخلية
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد اإلطالع على القانون رقم ( )3لسنة  1998بشأن الدفاع املدني،
وبعد اإلطالع على املرسوم الرئاسي رقم ( )4لسنة 2002م،
بتعديل املرسوم الرئاسي رقم ( )2لسنة 1998م بتشكيل مجلس الوزراء،
وبنا ًء على ما تقتضيه املصلحة العامة،
وبنا ًء على الصالحيات املخولة لنا،
أصدرنا املرسوم التالي:
مادة ()1
 -1تلحق قوات الشرطة وقوات األمن الوقائي والدفاع املدني بجميع أجهزتها وإدراتها
بوزارة الداخلية.
 -2جميع أموال وممتلكات ومعدات قوات الشرطة وقوات األمن الوقائي والدفاع املدني
تلحق بوزراة الداخلية وتؤول إليها.
مادة ()2
بلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا املرسوم
مادة ()3
على جميع اجلهات املختصة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ هذا املرسوم ويعمل به من تاريخ
صدوره ،وينشره في اجلريدة الرسمية.
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صدر في مدينة رام الله بتاريخ2002/6/27 :م.
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قرار رقم ( )24لسنة 2002
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
وبنا ًء على ما تقتضيه املصلحة العامة
وعلى ضوء تعيني وزير للداخلية،
وبنا ًء على الصالحيات املخولـة لنا ،قررنا ما يل ــي:
مادة ()1
يتم ضم وزير الداخليـة إلى عضوية مجلس األمن األعلى حسب التشكيل املقر.
مادة ()2
على جميع اجلهات املختصة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدورهن
و ُينشر في اجلريدة الرسمية.
صدر مبدينة رام الله بتاريخ2002/6/27 :م
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قرار مجلس الوزراء رقم ( )100لسنة 2004بتشكيل
جلنة وزاريـة دائمة للشؤون األمنيـة
مجلس الوزراء
بعد االطالع على الالئحـة الداخليـة ملجلس الوزراء ال سيما املادة ( )25منها ،وعلى ما عرضه
رئيس الوزراء،
وبنا ًء على ما أقـره مجلس الوزراء حتت رقم ( )35/1في جلسته املنعقدة مبدينة رام الله
بتاريخ 2004/8/3م.
قرر ما يلي:
مادة ()1
تشكل جلنة وزارية دائمة للشؤون األمنيـة من وزير الداخلية (مقررا) وعضوية كل من وزير
شؤون املفاوضات وزير الزراعـة ،وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،وزير االشغال
العامـة واإلسكان ،وزير الشباب والرياضة وأمني عام مجلس الوزراء.
مادة ()2
على جميع اجلهات املختصـة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ
صدوره وينشر في اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ2004/8/3 :م .املوافق  17من جماد اآلخـرة  1425هـ
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
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مرسوم رئاسي رقم ( )26لسنة 2005م بشأن إعادة تشكيل
مجلس األمن القومي
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد االطالع على القانون األساسي املعدل لسنة 2003م وتعديالته،
وبنا ًء على الصالحيات املخولة لنا،
وحتقيقا ً للمصلحة العامة،
رسمنا مبا هو آت:
أ-

مادة ()1
يعاد تشكيل مجلس األمن القومي على النحو اآلتي:

 -1األخ  /محمود عباس
 -2األخ  /أحمد قريع
 -3األخ  /صائب عريقات
 -4األخ  /الطيب عبد الرحيم
 -5األخ  /نصر يوسف
 -6األخ  /محمد دحالن
 -7األخ  /سالم فياض
 -8األخ  /ناصر القدوة
 -9األخ  /أحمد محمد شنيورة
 -10األخ  /جبريل الرجوب

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رئيسا ً
رئيس مجلس الوزراء نائبا ً للرئيس
رئيس دائرة املفاوضات في م.ت.ف عضوا ً
األمني العام للرئاسة عضوا ً
وزير الداخلية واألمن الوطني عضوا ً
وزير الشؤون املدنية عضوا ً
وزير املالية عضوا ً
وزير الشؤون اخلارجية عضوا ً
رئيس جهاز املخابرات العامة عضوا ً
مستشار الرئيس لألمن القومي مقررا ً

ب -يجوز للرئيس كلما دعت الضرورة دعوة أي من رؤساء األجهزة األمنية األخرى أو من
ينوب عنهم حلضور اجتماعات املجلس.
مادة ()2

يختص مجلس األمن القومي مبا يلي:
 -1صياغة السياسات واخلطط األمنية وحتديد آليات تنفيذها وإصدارها بقرارات من الرئيس.
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-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

حتديد املهام األمنية للسلطة الوطنية وفقا ً ملتطلبات الظروف السياسية واالقتصادية
واالجتماعية واإلشراف على تنفيذها.
التنسيق بني العمل السياسي والعمل األمني ،والتأكد من مساهمة العامل األمني في
حتقيق األهداف السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
وضع اخلطط الالزمة حلماية أمن الوطن واملواطن واإلشراف على تنفيذها.
إقرار التشكيالت والتعيينات والتنقالت والترقيات التي تساهم في تنفيذ السياسات
واخلطط األمنية.
إقرار االتفاقيات األمنية واإلشراف على تنفيذها.
إقرار امليزانيات واحلسابات املتعلقة باألمن وآليات صرفها.
اإلشراف املباشر على التنسيق األمني مع اجلهات احمللية واإلقليمية والدولية.

مادة ()3
يحدد الرئيس املهام اخلاصة بأعضاء مجلس األمن القومي.
مادة ()4
للرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضاء املجلس دعوة أي مسؤول في السلطة الوطنية
الفلسطينية حلضور اجتماعات املجلس واملشاركة في مناقشاته.
مادة ()5
يجوز ملجلس األمن القومي تشكيل جلان فرعية ومتخصصة كلما دعت الضرورة لذلك.
مادة ()6
يضع مجلس األمن القومي نظامه الداخلي واألنظمة الالزمة لتنفيذ مهامه.
مادة ()7
تلغى كافة املراسيم السابقة املتعلقة باألمن القومي.
مادة ()8
على اجلهات املختصة – كل فيما يخصه -تنفيذ أحكام هذا املرسوم ،ويعمل به من تاريخ
صدوره ،وينشر في اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ2005/10/28 :م ،املوافق / 25 :رمضان 1426 /هـ
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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مرسوم رئاسي رقم ( )2لسنة 2006م بشأن جلنة أمن احملافظة
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بنا ًء على الصالحيات املخولة لنا،
وحتقيقا ً للمصلحة العامة،
رسمنا مبا هو آت:
مادة ()1
تشكيل جلنة أمن احملافظة برئاسة احملافظ وعضوية قائدي األمن الوطني والشرطة ومديري
األجهزة األمنية باحملافظة.
مادة ()2
يقدم أعضاء اللجنة تقارير يومية للمحافظ عن سير األمن والقضايا األمنية باحملافظة.
مادة ()3
جتتمع حلنة أمن احملافظة أسبوعياً ،وكلما دعت الضرورة بطلب من احملافظ.
مادة ()4
تنفذ جلنة احملافظات القرارات املركزية الصادرة في املجال األمني ،وتضع اخلطط امليدانية
لتطبيق القانون والنظام.
مادة ()5
ترفع اللجنة تقاريرها واقتراحاتها لرئيس السلطة الوطنية
مادة ()6
يخصه -تنفيذ أحكام هذا املرسوم ويعمل به من تاريخ
على اجلهات املختصة كافّة -ك ّل فيما
ّ
صدوره ،وينشر في اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2006/7/5 :ميالدية ,املوافق 5 :ذو احلجة  1426هجرية
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قرار رقم ( ) لسنة 2007م

*

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد األعلى للقوات الفلسطينية
بعد اإلطالع على املادة ( )39من القانون األساسي الفلسطيني املعدل لعام  ،2003وبعد
اإلطالع على القرار الرئاسي رقم ( )84لسنة  1994بشان إنشاء مجلس األمن القومي
الفلسطيني،
وبناء على الصالحيات املخولة لنا،
وحتقيقا للمصلحة العامة
قررنا مايلي:
مادة()1
يعني السيد محمد يوسف دحالن مستشارا لدى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لشئون
األمن القومي وأمينا ً لسر مجلس األمن القومي.
مادة ( )2مهام مستشار األمن القومي /أمني السر
ترجمة السياسات والتوجيهات التي يقرها الرئيس إلي برامج تنفيذية ،ومتابعة
تنفيذها.
تقدمي التوصيات واالقتراحات ملجلس األمن القومي بشان استراتيجيات وخطط العمل
وهيكليات وموازنات األجهزة األمنية إلقرارها
تطوير البرامج واخلطط اخلاصة بإعادة بناء األجهزة األمنية ومتابعة تنفيذها مع كافة
األجهزة ورفع تقارير دورية حول مستوى اإلجناز للرئيس.
تنظيم وتطوير واإلشراف على العالقات الدولية اخلاصة بقضايا األمن القومي.

-1
-2
-3
-4

مادة ()3
يشارك مستشار األمن القومي /أمني سر مجلس األمن القومي في حضور اجتماعات اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية بحكم املنصب ملتابعة القضايا ذات العالقة.
*

قبل إصدار هذا القرار في اجلريدة الرسمية ,قد تغيرت التطورات السياسية على األرض .لكن لقد مت
تطبيق هذا القرار فعليا ً ما بني تاريخ إصداره و  23حزيران  2007عندما مت حل مجلس االمن القومي
مبرسوم رئاسي.
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مادة ()4
تلغى كافة املراسيم السابقة املتعلقة بهذا الشأن.
مادة()5
على اجلهات املختصة كافة ،كل في فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ
صدوره ،وينشر في اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله2007/3/2:
								
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد األعلى للقوات الفلسطينية
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مرسوم رئاسي رقم ( ) لسنة 2007م بشأن إعادة تشكيل
*
مجلس األمن القومي
رئيس اجلنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد األعلى للقوات املسلحة
بعد اإلطالع على القانون األساسي املعدل لسنة 2003وتعديالته،
وبناء على الصالحيات املخولة لنا،
وحتقيقا ً للمصلحة العامة
رسمنا مبا هو آت:
مادة()1
 -1إعادة تشكيل مجلس األمن القومي على النحو اآلتي:
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية السيد محمود عباس
رئيس الوزراء
وزير اخلارجية
وزير الداخلية
وزير املالية
وزير العدل
رئيس دائرة شؤون املفاوضات
القائد العام لقوات األمن الوطني
رئيس جهاز املخابرات العامة
مستشار الرئيس لشئون األمن القومي

رئيسا ً
نائبا ً للرئيس
عض ًوا
عض ًوا
عض ًوا
عض ًوا
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ًَ

 -2يجوز للرئيس دعوة أي مسئول امني أو أي شخص آخر له عالقة مبهام املجلس
حلضور اجتماعات املجلس ملناقشة قضايا محددة ذات عالقة باألمن القومي.
*

قبل إصدار هذا القرار في اجلريدة الرسمية ,قد تغيرت التطورات السياسية على األرض .لكن لقد مت
تطبيق هذا القرار فعليا ً ما بني تاريخ إصداره و  23حزيران  2007عندما مت حل مجلس االمن القومي
مبرسوم رئاسي.
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مادة()2
على اجلهات املختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام املرسوم ،ويعمل به من تاريخ
صدوره وينشر في اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2007/04/08م
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد األعلى للقوات الفلسطينية
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قـرار رقم ( ) لسنة 2007م

*

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد األعلى للقوات الفلسطينية
بعد اإلطالع على القانون األساسي املعدل لسنة  2003م و تعديالت,
و على قانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ) (08لسنة 2008م,
بناء على الصالحيات املخولة لنا،
وحتقيقا ً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة ()1
اإلستمرار في تكليف وزير الداخلية باإلشراف الباشر على قوات األمن الوطني باإلضافة
الى قوى األمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية.
مادة ()2
على اجلهات املختصة كافة ,كل فيما يخصه تنفيذ أحكام القرار ,ويعمل به من تاريخ صدوره
وينشر في اجلريدة الرسميــة.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ  2007/12/6م.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

*

في الوقت الذي مت فيه إنهاء هذه املجموعة ,هذا القرار لم يكن قد صدر بعد في اجلريدة الرسمية.
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أ-

التنظيم اإلداري واملالي

أوال :القوانني
قانون التأمني واملعاشات لقوى األمن الفلسطيني رقم ()16
لسنة 2004م
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد اإلطالع على القانون األساسي املعدل،
وعلى قانون التأمني واملعاشات الصادر بالقرار بقانون رقم ( )8لسنة 1964م وتعديالته.
وعلى قرار رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رقم ( )6لسنة 1974م
املتضمن قانون املعاشات لضباط جيش التحرير الفلسطيني.
وعلى قرار رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رقم ( )7لسنة 1974م
املتضمن قانون املعاشات لصف ضباط وجنود جيش التحرير الفلسطيني.
وبنا ًء على ما أقره املجلس التشريعي في جلسته املنعقدة بتاريخ 2004 /12/22م.
أصدرنا القانون اآلتي:

الفصل :األول تعاريف
مادة ()1
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات واأللفاظ والعبارات اآلتية املعاني احملددة لها،
كما هو مبني أدناه ،ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
القائد األعلى:
القائد العام:
اجليش:
قوى األمن:

القائد األعلى لقوى األمن الفلسطيني وجيش التحرير الوطني
الفلسطيني.
القائد العام جليش التحرير الوطني الفلسطيني.
جيش التحرير الوطني الفلسطيني.
قوى األمن الفلسطيني داخل فلسطني.
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صندوق التأمني واملعاشات.
الصندوق:
ضباط وضباط صف وأفراد قوى األمن واجليش.
املنتفع:
الوارث الذي يستحق نصيبا من املعاش الشهري ملورثه املنتفع،
املستحق:
بعد وفاته.
الشخص الذي يستحق نصيبا ً من مبلغ التأمني الذي يصرف في
املستفيد:
حالة وفاة املنتفع أثناء اخلدمة.
الراتب األساسي مضافا ً إليه عالوة طبيعة العمل والعالوة الدورية
الراتب:
وعالوة غالء املعيشة.
املبلغ الذي يصرف مبوجب أحكام هذا القانون للمنتفع أو املستحق
املعاش:
شهرياً.
يحسب وفقا ً للتقومي الشمسي وفي حساب السن عند عدم حتديد
العمر واملدة:
تاريخ الوالدة يعتبر هذا التاريخ من بداية شهر متوز (يوليو)
من نفس السنة وفي حالة عدم وجود شهادة امليالد تقدر السن
بواسطة اللجنة الطبية.
القوانني واألنظمة • القانون رقم ( )8لسنة 1964م بشأن قانون صندوق
التأمني واملعاشات بإدارة احلاكم العام لقطاع غزة.
السابقة:
• قرار رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رقم ( )6لسنة 1974م املتضمن قانون املعاشات لضباط
جيش التحرير الفلسطيني.
• قرار رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رقم ( )7لسنة 1974م املتضمن قانون املعاشات لصف
ضباط وجنود جيش التحرير الفلسطيني.
كل من يتوفى من ضباط أو ضباط صف أو أفراد قوى األمن
الشهيد:
الفلسطيني ،نتيجة إصابته أثناء التدريبات أو العمليات العسكرية
أو أثناء أدائه لواجبه الوطني.
كل من لم تثبت وفاته أو وجوده على قيد احلياة من ضباط أو
املفقود:
ضباط صف أو أفراد قوى األمن الفلسطيني ،ويعتبر املفقود في
حكم الشهيد بعد مرور ثالث سنوات من تاريخ فقده.
هو املبلغ املالي الذي يؤديه الصندوق للمنتفع أو املستحق وفق
التأمني:
أحكام هذا القانون.
قانون التأمني واملعاشات أو أي قانون أو نظام تقاعدي آخر
نظام التقاعد:
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الفصل الثاني :اخلاضعون ألحكام هذا القانون
مادة ()2

ينتفع بأحكام هذا القانون الفئات التالية:
 -1ضباط وضباط صف وأفراد قوى األمن.
 -2املوظفون املدنيون العاملون بقوى األمن.
 -3املنتفعون بأحكام القانون رقم ( )8لسنة 1964م ،وذلك من تاريخ االنتفاع حتى
تاريخ إنتهاء مدة خدمتهم ،أو التوقف عن أداء اشتراكاتهم ،وهم:
أ .ضباط وضباط صف وأفراد قوى األمن.
ب .العاملون املدنيون بقوى األمن.
 -4ضباط وضباط صف وأفراد قوى األمن والعاملون املدنيون فيها ممن عملوا في جيش
التحرير الفلسطيني.
 -5ضباط وضباط صف وأفراد جيش التحرير الفلسطيني املنتفعني بأحكام قانون التقاعد
بصندوق التأمني واملعاشات بإدارة احلاكم العام لقطاع غزة بالقاهرة ،وفقا ً لقرار
وزير احلربية في جمهورية مصر العربية لعام 1974م ،وذلك من تاريخ االنتفاع
حتى تاريخ انتهاء اخلدمة ،أو التوقف عن أداء االشتراكات.
مادة ()3
يكون للمنتفع من إحدى الفئات ( )5 ،4 ،3املذكورة في املادة السابقة والذي تسلم حقوقه
التقاعدية وفقا ً لألنظمة السابقة التي كان مشتركا فيها ،اخليار فيما يلي:
 -1أن يعامل وفقا ألحكام هذا القانون بشرط أن يسدد ما عليه من استحقاقات مبوجب
القوانني واألنظمة السارية.
 -2وفي حالة عدم رغبته في أن يسدد املبالغ املذكورة في البند ( )1من هذه املادة فله أن
يعامل وفقا ً ألحكام هذا القانون ،اعتبارا من تاريخ التحاقه بقوى األمن.

الفصل الثالث :مدد اخلدمة احملتسبة في املعاش
مادة ()4
تعتبر مدد اخلدمة التالية خدمة محتسبة في املعاش ومقبولة للتقاعد:
 -1مدد اخلدمة التي تقضى في ظل هذا القانون .
 -2مدد اخلدمة السابقة على نفاذ هذا القانون والتي قضيت في ظل السلطة الوطنية
الفلسطينية.
 -3مدد اخلدمة املقبولة للتقاعد مبوجب أية قوانني تقاعد سابقة ،شريطة تسديد االلتزامات
والعائدات التقاعدية.
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-4
-5
-6
-7
-8
-9

مدد اخلدمة التي قضيت في جيش التحرير الفلسطيني ،شريطة دفع االلتزامات
والعائدات التقاعدية.
مدد اخلدمة العسكرية التي قضيت في فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ،شريطة
دفع اإللتزامات والعائدات التقاعدية.
مدد اخلدمة السابقة للمناضلني الذين سويت حاالتهم على أرض الوطن بقدر املدد التي
مت احتسابها ألغراض التسوية أو منح الرتبة ،شريطة تسديد االلتزامات والعائدات
التقاعدية.
مدة اخلدمة التي يقضيها املنتفع في األسر على أن تلتزم احلكومة بتسديد التزاماتها
وعائداتها التقاعدية بالكامل وحتسب ضمن مدة اخلدمة احملتسبة في املعاش كاملة.
مدة اخلدمة التي يقضيها املنتفع مكلفا ً في بعثة رسمية أو إعارة أو إجازة براتب أو
بدون راتب ،شريطة تسديد االلتزامات والعائدات التقاعدية وفق أحكام هذا القانون.
إذا كان املنتفع قد إستحق مكافأة ومت صرفها له عن املدد السابقة فيتعني عليه لكي
تحُ تسب هذه املدد إعادة أداء املبالغ التي سبق صرفها إلى صندوق التأمني واملعاشات،
وتحُ تسب وفقا ً آلخر راتب تقاضاه املنتفع.

مادة ()5
ال تعتبر مدد اخلدمة التالية محتسبة في املعاش:
مدة اخلدمة التي يقضيها املنتفع قبل بلوغه سن الثامنة عشر من عمره.
-1
 -2مدة اخلدمة بعد سن التقاعد مبا ال يتناقض وأحكام هذا القانون.
 -3مدد السجن أو التوقيف عن العمل بدون راتب ألسباب جنائية.
 -4مدد اخلدمة التي لم يتم تسويتها ماليا ً مع املنتفعني ،مع مراعاة األحكام الواردة في
الفقرة ( )2من املادة ( )3من هذا القانون.
مادة ()6
 -1تلتزم احلكومة واجلهات املُشغلة بتسديد االلتزامات والعائدات التقاعدية للمنتفعني
لديها ،عن مدد خدمتهم السابقة على تطبيق هذا القانون إلدارة الصندوق ،وفقا ً ألحكام
هذا القانون.
 -2وكما تلتزم بتسديد االلتزامات والعائدات التقاعدية عن مدد اخلدمة احملتسبة في املادة
( )4من هذا القانون.

الفصل الرابع :اللجان الطبية
مادة ()7
تُشكل اللجان الطبية اآلتية في رئاسة قوى األمن:
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 -1اللجنة الطبية العسكرية.
 -2اللجنة الطبية العسكرية العليا.
مادة ()8
تُشكل كل جلنة طبية عسكرية بقرار من مدير عام قوى األمن وبتنسيب من مدير اخلدمات الطبية
العسكرية وتتكون من ثالثة أطباء عسكريني من ذوي االختصاصات املختلفة ويكون أقدمهم رتبة،
رئيسا على أن ال تقل رتبته عن مقدم ،ولها االستعانة بأخصائيني حسب احلالة الطبية املعروضة.
مادة ()9
تختص اللجنة الطبية العسكرية بتحديد ما يلي:
 -1اللياقة الصحية للخدمة العسكرية ومداها للضباط وضباط الصف واألفراد في قوى
األمن.
 -2نوع اإلصابة أو املرض.
 -3نوع العجز ونسبته.
 -4سبب اإلصابة أو الوفاة التي حدثت نتيجة حادث وقع أثناء اخلدمة أو بسببها.
 -5سن املنتفع في حالة عدم وجود املستند الرسمي للميالد.
مادة ()10
تثبت اإلصابة أو االستشهاد أو الوفاة الناشئة عن العمليات العسكرية بتقرير من قائد الوحدة
الذي كان املنتفع حتت قيادته مباشرة موضحا به املكان والزمان والظروف التي أحاطت
باإلصابة أو الوفاة على أن يتم إعتماد هذا التقرير من قائد املنطقة أو اجلهاز وفي حالة ما إذا
كانت اإلصابة تؤدي إلى إنهاء اخلدمة لعدم اللياقة الصحية يعتمد من اللجنة الطبية العسكرية.
مادة ()11
ُيبلغ املنتفع املعني بقرارات اللجنة الطبية العسكرية ويحق له اإلعتراض على هذه القرارات
أمام اللجنة الطبية العسكرية العليا خالل ثالثني يوما ً من تاريخ تبليغه.
مادة ()12
ُيصدق على قرارات اللجنة الطبية العسكرية من مدير عام قوى األمن وتعتبر بعد التصديق
عليها وإنتهاء فترة االعتراض نهائية.
مادة ()13
في حالة تعذر تشكيل اللجنة الطبية ُيحال املصاب أو املريض من قوى األمن إلى الهيئة الطبية
املركزية املدنية التي تقرر حالة املريض الصحية ومدى لياقته للخدمة ونوع العجز ونسبته
و ُيعتمد هذا التقرير من مدير عام قوى األمن ويعتبر نهائياً.
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مادة ()14
تشكل اللجنة الطبية العسكرية العليا بقرار من القائد العام على النحو التالي:
 -1مندوب من هيئة التنظيم واإلدارة.
 -2مندوب من هيئة التأمني واملعاشات.
 -3ثالثة أطباء عسكريني لم يسبق لهم إبداء الرأي في احلالة املعروضة على أن يكون
أحدهم اختصاصيا فيها ،ويكون أقدمهم رئيسا للجنة على أن ال تقل رتبته عن
عقيد.
مادة ()15
تختص اللجنة الطبية العسكرية العليا مبا يلي:
 -1دراسة قرارات اللجان الطبية العسكرية احملالة إليها من مدير عام قوى األمن لتحديد
نوع العجز ونسبته التي يستحق عليها معاشا أو تأمينا أو تعويضا أو أي قرار آخر
معروض عليها.
 -2يحق للجنة إستدعاء صاحب العالقة ولها أن تستعني باخلبراء املختصني.
مادة ()16
يصبح قرار اللجنة الطبية العسكرية العليا بعد تصديقه من مدير عام قوى األمن نهائيا ً وال
يجوز الطعن فيه.
مادة ()17
حتدد قواعد وشروط اللياقة الصحية للضباط وضباط الصف واألفراد وكل ما يتعلق بها
ومهام اللجان الطبية وكيفية اإلحالة إليها واإلجراءات لديها والتصديق على قراراتها وكل ما
يتعلق بأعمالها ،بنظام يصدر عن مدير عام قوى األمن.

الفصل اخلامس :إستحقاق مبالغ التأمني
مادة ()18
تستحق مبالغ التأمني التي يؤديها الصندوق إلى املنتفعني بأحكام هذا القانون أو املستحقني
عنهم في احلالتني اآلتيتني:
 -1وفاة املنتفع وهو في اخلدمة قبل بلوغه سن التقاعد وفي هذه احلالة يؤدى مبلغ
التأمني إلى الورثة الشرعيني ،وفي حالة عدم وجود ورثة شرعيني يؤدى مبلغ التأمني
إلى الذين يعينهم املنتفع.
 -2إنهاء خدمة املنتفع قبل بلوغه سن التقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة إذا نشأت
عن عجز كلي عن العمل ،أما إذا كان العجز جزئيا ً فيستحق املنتفع نصف مبلغ التأمني
و ُيشترط الستحقاق مبلغ التأمني أن يكون اإلنهاء قد ُبني على قرار اللجنة الطبية
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العسكرية سابق على صدور قرار إنهاء اخلدمة ،وال يصرف التأمني لسبب اإلصابة
إذا تعمد صاحبها إحداثها لنفسه.
مادة ()19
ال يستحق مبلغ التأمني إذا لم يقدم املستند الرسمي بإثبات سن املنتفع أو لم يكن قد مت تقدير
سنه مبعرفة اللجنة الطبية العسكرية وعلى هيئة التنظيم واإلدارة إستيفاء املستند الرسمي
املثبت لسن املنتفع فإذا لم يوجد هذا املستند يحال إلى اللجنة الطبية العسكرية لتحديد سنه
وذلك خالل ثالثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وإال تعرض املسئولون للمحاكمة التأديبية
املنصوص عليها في هذا القانون .وفي هذه احلالة يعتبر قرار اللجنة الطبية العسكرية نهائيا ً
حتى لو ظهرت بعد ذلك شهادة امليالد أو أي مستند رسمي آخر .وعلى اللجنة الطبية أن تتخذ
تاريخ امليالد الوارد في الهوية الشخصية أو جواز السفر دالة إسترشاد عند تقدير السن.
مادة ()20
ً
يكون مبلغ التأمني الذي يؤديه الصندوق معادالً لنسبة من الراتب السنوي تبعا للسن
ويحسب التأمني على أساس الراتب الشهري األخير للمنتفع وفي حتديد السن تعتبر كسور
السنة سنة كاملة.
مادة ()21
يمُ نح املنتفعون الذين تنتهي خدماتهم بسبب عدم اللياقة الصحية نتيجة حادث وقع أثناء
تأدية العمل أو بسببه تعويضا ً ماليا ً وفق نظام التقاعد الساري املفعول ووفق نسبة العجز
التي تقررها اللجنة الطبية العسكرية العليا.

الفصل السادس :املعاش واملكافأة
مادة ()22
 -1لغايات تطبيق هذا القانون للقائد العام بنا ًء على توصية جلنة الضباط أن يحيل إلى
التقاعد أي ضابط أكمل السن املبينة أدناه بشرط أن يكون قد أمت مدة ال تقل عن عشرين
سنة مقبولة للتقاعد:
• عميد فما فوق  55سنة.
 50سنة.
		
• عقيد
 48سنة.
		
• مقدم
 45سنة.
		
• رائد
 -2ملدير عام األمن العام بنا ًء على توصية من هيئة التنظيم واإلدارة أن يحيل إلى التقاعد
أي صف ضابط أو جندي أكمل السن املبينة أدناه بشرط أن يكون قد أمت مدة ال تقل عن
عشرين سنة مقبولة للتقاعد:
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•
•
•
•

ضباط الشرف  50سنة.
 48سنة.
مساعدون
 46سنة.
رقيب أول
جندي /رقيب  44سنة.

مادة ()23
يستحق املنتفع معاشا عند انتهاء خدمته في احلاالت اآلتية:
 -1إذا بلغت املدة املقبولة للتقاعد عشرين سنة على األقل.
 -2في حالة بلوغ سن التقاعد إذا كانت املدة احملسوبة في املعاش خمس عشرة سنة فما فوق.
 -3في حالة انتهاء اخلدمة بسبب الفصل بقرار من القائد العام أو االستغناء عن اخلدمة إذا
كانت مدة اخلدمة احملسوبة في املعاش خمس عشرة سنة على األقل.
مادة ()24
 -1يسوى املعاش على أساس الراتب الشهري األخير الذي دفع للمنتفع خالل مدة خدمته
املقبولة للتقاعد.
 -2إذا تغير أو إختلف سلم الرواتب والدرجات في وقت من األوقات عن الذي كان قائما
عند إنتهاء خدمة املنتفع فيسوى املعاش على أساس سلم الرواتب والدرجات اجلديد
وذلك إعتبارا من الشهر الذي يحصل فيه التغيير أو اإلختالف أيهما أفضل للمنتفع.
مادة ()25
ُيسوى املعاش بواقع جزء من خمسة وثالثني جزءا من الراتب الشهري األخير عن كل سنة
من سنوات اخلدمة احملسوبة في املعاش.
مادة ()26
ال يجوز أن يزيد احلد األقصى للمعاش الشهري عن ( )%80من الراتب الشهري األخير.
مادة ()27
يستحق املعاش في حالة إنهاء اخلدمة بسبب عدم اللياقة الصحية أو الوفاة مهما كانت مدة
اخلدمة ويربط املعاش بحد أدنى قدره ( )%40من الراتب الشهري األخير أو على أساس مدة
خدمة املنتفع الفعلية املقبولة في املعاش مضافا ً إليها ثالث سنوات أي املعاشني أكبر بشرط
أال تزيد املدة املضافة عن املدة الباقية لبلوغ املنتفع سن التقاعد.
مادة ()28
يسوى املعاش في حالة إنهاء اخلدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية نتيجة حادث وقع
أثناء تأدية العمل أو بسببه على أساس ( )%80من الراتب الشهري األخير مهما كانت مدة

146

ةينيطسلفلا ةينطولا ةطلسلا يف نمألا تاوقل مظانلا يعيرشتلا راطإلا

اخلدمة ويعتبر في حكم احلادث الذي يقع أثناء اخلدمة أو بسببها كل حادث يقع للمنتفع
خالل فترة ذهابه ملباشرة العمل وعودته منه .شريطة أن يثبت ذلك بتقرير شامل ومفصل
عن ظروف احلادث مرفق بقرار إنهاء اخلدمة ومعتمد من قائد املنطقة أو اجلهاز وكذلك قرار
من اللجنة الطبية العسكرية املختصة باإلضافة إلى التحقيق الذي مت إلثبات احلادث مبعرفة
النيابة العسكرية.
مادة ()29
يدفع باإلضافة للمعاش املستحق طبقا ً ألحكام هذا القانون الدفعات التالية:
 -1عالوة شخصية للمنتفع بنسبة ( )%10من قيمة املعاش طيلة أيام حياته.
 -2عالوة عائلية للمنتفع وفقا ً للعالوة العائلية املطبقة على املنتفعني املوجودين في
اخلدمة.
مادة ()30
ً
يوقع الكشف الطبي على مستحقي املعاش في حاالت العجز الصحي وفقا ألحكام هذا القانون
في املواعيد التي حتددها اللجنة الطبية ويستمر صرف املعاش عن الشهر الذي حدد لتوقيع
الكشف الطبي على مستحقي املعاش والشهر التالي له وال يصرف املعاش بعد ذلك إال إذا ثبت
إستمرار حالة العجز ويثبت احلق نهائيا ً متى قررت اللجنة الطبية عدم إمكانية شفائه.
مادة ()31
ً
ً
يخفض املعاش في حالة اإلستقالة بنسب تختلف تبعا للسن وفقا للجدول اخلاص بذلك
املرفق بنظام التقاعد وعند بلوغ صاحب املعاش سن الستني يجري صرف املعاش كامالً
دون تخفيض.
مادة ()32
 -1إذا انتهت خدمة املنتفع ولم تكن مدة خدمته قد بلغت القدر الذي يعطيه احلق في املعاش
وفقا ً ألحكام هذا القانون إستحق مكافأة خدمة على أساس ( )%15من الراتب السنوي
األخير عن كل سنة من سنوات اخلدمة .وفي غير حاالت بلوغ سن التقاعد ال تستحق
أية مكافآت إذا قلت مدة اخلدمة عن ثالث سنوات.
 -2على أنه إذا أنهى املنتفع عمله قبل مرور ثالث سنوات ألي سبب خالف االستقالة أو اإلقالة
التأديبية دون أن يتقاضى أي مبلغ آخر مبوجب هذا القانون استحق مكافأة حتسب على
أساس ( )%10من راتبه السنوي األخير عن كل سنة من سنوات اخلدمة.
مادة ()33
ً
في حساب املعاش أو املكافأة أو مبلغ التأمني أو أية دفعات طبقا لهذا القانون يدخل في تقدير
الراتب األخير ما يكون قد إستحقه املنتفع من زيادة في راتبه ولو لم تصرف.
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مادة ()34
في حساب مدة اخلدمة املقبولة للتقاعد تعتبر كسور الشهر شهرا ً كامالً.
مادة ()35
إذا توفي املنتفع أو صاحب املعاش كان للمستحقني عنه احلق في تقاضي معاشات وفقا ً
لألنصبة واألحكام املقررة وفقا ألحكام القانون.
وتصرف املعاشات من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة إال إذا كان صاحب املعاش قد
صرفه مقدما ً قبل أول الشهر وتوفي قبل حلول ذلك التاريخ ففي هذه احلالة ُيصرف املعاش
للمستحقني عنه اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة.
مادة ()36
املستحقون للمعاش وفقا ً ألحكام هذا القانون هم:
 -1أرملة أو أرامل املنتفع أو صاحب املعاش.
 -2أوالده ومن يعولهم من أخوته الذكور الذين لم يجاوزوا احلادية والعشرين وقت
وفاته.
 -3أوالده ومن يعولهم من أخوته الذكور الذين جاوزوا احلادية والعشرين وقت وفاته
وكانوا في إحدى مراحل التعليم التي ال جتاوز التعليم اجلامعي أو العالي إلى أن يبلغوا
السادسة والعشرين أو تنتهي دراستهم أي التاريخني أقرب وفي هذه احلالة يستمر
الصرف حتى نهاية شهر أكتوبر من السنة التي انتهت فيها الدراسة ويستمر صرف
املعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خالل السنة الدراسية وذلك
حتى نهاية شهر يونيو من تلك السنة وعند قطع إستحقاق الطلبة يعاد تسوية املعاش
على باقي املستحقني الذين كانوا موجودين وقت الوفاة.
 -4أوالده ومن يعولهم من أخوته الذكور الذين جاوزوا احلادية والعشرين وكانوا وقت
وفاته مصابني بعجز صحي مينعهم عن الكسب وتثبت حالة العجز وقت اإلستحقاق
بقرار من اللجنة الطبية العسكرية.
 -5األرامل واملطلقات وغير املتزوجات من بناته وأخواته ويجب أال يكون لألخوة
واألخوات وقت الوفاة دخل خاص يعادل قيمة استحقاقهم في املعاش أو يزيد فإذا
نقص عما يستحقونه ربط لهم معاش مبقدار الفرق وال تعتبر النفقة دخالً.
 -6الوالدان ويشترط الستحقاق الوالدة أال تكون متزوجة من غير والد املتوفى.
مادة ()37
 -1يقطع معاش األرملة عند زواجها ويعود إليها حقها في املعاش إذا طلقت أو ترملت ألول
مرة خالل عشر سنوات من تاريخ زواجها.
 -2ال يجوز لألرملة اجلمع بني معاشها عن زوجها األول ومعاشها عن زوجها األخير
وفي هذه احلالة مينح املعاش األكثر فائدة.
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مادة ()38
ً
يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته النصيب احملدد قانونيا إذا كان وقت وفاتها مصابا بعجز
صحي مينعه من الكسب وتثبت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية العسكرية .ويشترط أال
يكون له وقت الوفاة دخل خاص يعادل قيمة استحقاقه في املعاش أو يزيد عليه فإذا نقص
الدخل عما يستحقه ربط له معاش مبقدار الفرق وفي هذه احلالة يوزع باقي املعاش املستحق
عن الزوجة للمستفيدين في حدود األنصبة املقررة بافتراض عدم وجود الزوج.
مادة ()39
يقف صرف املعاش إلى املستحقني عن املنتفع أو املستحقني عن صاحب املعاش إذا استخدموا
في أي عمل و /أو كان دخلهم يعادل املعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عما يستحقونه
من معاش أدى إليهم الفرق ويعود حق هؤالء في صرف املعاش كامال أو جزء منه إذا انقطع
هذا الدخل كله أو بعضه.
مادة ()40
في حالة وقف املعاش أو قطعه يؤدى املعاش املستحق عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف
أو القطع على أساس شهر كامل وفي حالة رد معاش بعض املستحقني على غيرهم من
املستفيدين يعاد ربط املعاش من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة االستحقاق.
مادة ()41
يجوز اجلمع بني املعاش والدخل أو بني معاشني أو أكثر في األحوال التالية:
 -1إذا كان املعاشان مستحقان عن والدين خاضعني ألحكام هذا القانون أو أي قانون آخر
مبا ال يجاوز  %80من أعلى املعاشني.
 -2إذا كان املعاشان قد استحقا لألرملة بصفتها منتفعة ومستحقة عن زوجها وكذلك في حالة
استحقاقها للمعاش عن زوجها ومن دخلها عن العمل أو املهنة مبا ال يجاوز  %80من راتبها.
 -3لصاحب املعاش احلق في اجلمع بني معاشه وبني الدخل من العمل أو املهنة إذا كان ذلك
العمل عرضيا أو مؤقتا وبعد سن التقاعد.

الفصل السابع :حقوق املفقودين
مادة ()42
في حالة فقد املنتفع أو صاحب املعاش يصرف لعائلته أو املستحقني عنه إعانة شهرية تعادل
راتبه الشهري أو معاشه بافتراض وفاته وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن
يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما.
وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما أيهما أقرب يعتبر ذلك
التاريخ هو تاريخ انتهاء اخلدمة وذلك في تقدير جميع احلقوق التي تؤدي طبقا ألحكام هذا
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القانون .وتلتزم اإلدارة املالية بصرف الرواتب وما في حكمها بالنسبة للمنتفعني وصندوق
التأمني والتقاعد يقوم بصرف املعاشات التقاعدية واملستحقات األخرى بالنسبة للمتقاعدين
وفقا ألحكام هذا القانون.

الفصل الثامن :احلرمان من احلقوق التقاعدية
مادة ()43
ُ -1يحرم من احلقوق التقاعدية كل فرد من قوى األمن يدخل في خدمة أي دولة أثناء
اخلدمة بدون موافقة القائد العام.
ُ -2يحرم من احلقوق التقاعدية كل فرد من قوى األمن يدخل في خدمة أي دولة بعد ترك
اخلدمة إال مبوافقة القائد العام ووفقا للوائح املنظمة.
مادة ()44
ُيحرم أي فرد من قوى األمن من كافة احلقوق التقاعدية سواء كان باخلدمة أو بعد تركها
إذا حكم عليه بحكم قضائي نهائي من محكمة عسكرية مختصة بجرمية التجسس أو جرمية
جنائية أخرى مخلة بأمن الوطن.
مادة ()45
ال يجوز حرمان املنتفع أو صاحب املعاش من املعاش أو املكافأة أو أية حقوق أخرى مقررة له
وفقا ألحكام هذا القانون إال بحكم تأديبي في حدود الربع مع عدم املساس بأحكام املادتني
السابقتني.
مادة ()46
مع مراعاة أحكام املادتني ( )44 ،43تتقاضى عائلة املنتفع في كل األحوال نصيبها التقاعدي
الشهري بافتراض عدم وجود املنتفع ما لم يصدر قرار بذلك من احملكمة العسكرية املختصة
أو من القائد العام بناء علي توصية من جلنة الضباط.
مادة ()47
يقدم طلب صرف املستحقات التقاعدية من معاش أو مكافأة أو تأمني أو أية مستحقات أخرى
لدى الصندوق في ميعاد أقصاه ثالث سنوات من تاريخ صدور قرار إنهاء اخلدمة للمنتفع
أو وفاة صاحب املعاش أو استحقاق املبلغ حسب احلال وإال انقضى احلق في املطالبة به.
وتعتبر املطالبة بأي من املبالغ املتقدمة منطوية على املطالبة بباقي املبالغ املستحقة لدى
الصندوق وينقطع سريان املدة املشار إليها بالنسبة إلى املستحقني جميعا إذا تقدم أحدهم
في املوعد احملدد.

150

ةينيطسلفلا ةينطولا ةطلسلا يف نمألا تاوقل مظانلا يعيرشتلا راطإلا

مادة ()48
كل معاش ال يصرفه املنتفع أو املستفيد في موعد أقصاها خمس سنوات من تاريخ اإلخطار
بربط املعاش أو من تاريخ آخر صرف ينقضي احلق في املطالبة به.
مادة ()49
جميع املبالغ والعائدات التقاعدية التي لم يتم صرفها ملستحقيها وفقا ألحكام هذا القانون
تؤول كإيرادات إلى الصندوق.

الفصل التاسع :اإلعادة إلى اخلدمة
مادة ()50
إذا أعيد صاحب املعاش إلى اخلدمة في إحدى اجلهات التي تطبق أحكام هذا القانون بعد
سريانه يوقف صرف معاشه طوال مدة استدعائه.
مادة ()51
إذا أعيد صاحب املعاش إلى اخلدمة في إحدى الوظائف التي ينتفع شاغلها بأحكام هذا
القانون اعتبرت مدة خدمته متصلة أو منفصلة عند تسوية معاشه أيهما أفضل له.
مادة ()52
 -1إذا أعيد إلى اخلدمة بعد العمل بهذا القانون أي فرد من قوى األمن ولم يكن قد إستحق
معاشا جاز له حساب مدة خدمته السابقة كلها أو بعضها شريطة أن:
أ -يطلب ذلك في ميعاد أقصاه سنة من تاريخ عودته ويتعني عليه إعادة املبالغ التي
سبق أن صرفها عن مدة خدمته تلك كلها أو بعضها وفقا لراتبه وسنه عند األداء
طبقا ألحكام القانون.
ب -يكون املنتفع معامال بأحكام هذا القانون خالل مدة خدمته السابقة وإذا إنتهت
خدمته ولم يكن قد حصل على مكافأة عنها حسبت تلك املدة دون أداء أية مبالغ
عنها.
 -2عند انتهاء خدمة املنتفع مستقبال يسوى معاشه عن فترتي اخلدمة وفقا ألحكام هذا
القانون متصلتني أو منفصلتني أيهما أفضل ،فإذا لم يكن قد استحق معاش فتصرف
له مكافأة خدمة عن مجموع فترتي اخلدمة علي أساس راتبه األخير مع خصم جملة
األقساط املتبقية من مكافأته ،أو مكافأة عن مدة خدمته اجلديدة يضاف إليها مجموع
األقساط التي أداها عن مدة خدمته السابقة محسوبا عليها الفائدة املقررة حتى تاريخ
انتهاء اخلدمة.
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الفصل العاشر :املنح والتعويضات اإلضافية
مادة ()53
 -1في حالة وفاة أحد املنتفعني بأحكام هذا القانون تستمر اجلهة التي يتبعها في صرف
صافي املرتب الشهري املستحق له بافتراض عدم وفاته دون خصم ما يكون مستحقا
عليه من أقساط وذلك عن الشهر الذي حدثت فيه الوفاة والشهرين التاليني له وفي
املواعيد املقررة لصرف املرتبات ويتم هذا الصرف إلى األرملة إن وجدت فإن تعددن
فيقسم بينهن بالتساوي.
 -2وفقا ألحكام هذا القانون في حالة وجود أوالد قصر أو بنات غير متزوجات من غير
األرملة يستحقون ما كان يستحق لوالدتهم فيما لو لم تكن قد توفيت أو طلقت ويصرف
االستحقاق إلى الولي الشرعي إن وجد فإن لم يوجد فيصرف إلى الوصي.
 -3وفي جميع األحوال يجب أن ال يزيد ما يصرف عن مرتب ثالثة أشهر فإذا كان املنتفع
قد صرف مقدما مرتب الشهر الذي حدثت فيه الوفاة فال يصرف إال مرتب الشهرين
التاليني وال يلتزم الصندوق باملنح التي تصرف وفقا حلكم هذه املادة بل تلتزم اإلدارة
املالية املركزية بذلك.
مادة ()54
في حالة وفاة صاحب املعاش تستمر هيئة التأمني واملعاشات في صرف صافي املعاش الشهري
الذي كان يصرف له بافتراض عدم وفاته وفقا ألحكام املادة السابقة ويتحملها الصندوق.
مادة ()55
تلتزم اإلدارة املالية املركزية بأن تؤدي لكل منتفع يتوفى أثناء اخلدمة نفقات جنازة وتقدر
هذه النفقات مبقدار راتب ثالثة أشهر كما تلتزم هيئة الصندوق بنفقات جنازة صاحب املعاش
مبقدار معاش ثالثة أشهر .وتؤدي هذه النفقات فورا إلى من يثبت قيامه بدفعها سواء كانت
أرملة املنتفع أو أرملة صاحب املعاش أو أرشد عائلته أو أي شخص آخر.
مادة ()56
إذا زادت مدة خدمة املنتفع الفعلية عن احلد األقصى ملدة اخلدمة املقبولة للتقاعد عن (28
سنة) وفقا ألحكام هذا القانون أو زادت قيمة املعاش عن نسبة احلد األقصى املنصوص عليه
في هذا القانون تصرف مكافأة خدمة عن املدة الزائدة مبا يعادل ( )%20من الراتب السنوي
عن كل سنة من سنوات اخلدمة الزائدة.
مادة ()57
تنتهي خدمة املنتفعني بأحكام هذا القانون في سن الستني ويجوز بقرار من القائد العام بنا ًءا
على توصية جلنة الضباط أن يبقى املنتفع في اخلدمة أو يعاد تعيينه بعد بلوغه سن التقاعد
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على أن يحدد في هذا القرار مدة إبقائه في اخلدمة بحد أقصى خمس سنوات وتعتبر هذه
املدة مدة خدمة مقبولة للتقاعد.

الفصل احلادي عشر :استبدال املعاش
مادة ()58
ألصحاب املعاشات عند انتهاء اخلدمة أن يطلبوا وفي خالل سنتني من ذلك التاريخ إما صرف
معاشاتهم بالكامل أو استبدال نقود بجزء من حقهم فيه إذا رغبوا في ذلك بحيث ال يتجاوز
اجلزء املستبدل ربع املعاش ويحدد رأس مال املعاش املستبدل طبقا للجداول اخلاصة بذلك
املرفقة بنظام التقاعد ووفقا لسن صاحب املعاش وحالته الصحية.
مادة ()59
يحال طالب االستبدال إلى اللجنة الطبية العسكرية للكشف عليه وتقدير درجة صحته بصفة
نهائية وال يقبل الطلب إال إذا كانت صحته جيدة أو متوسطة وفي احلالة األخيرة تزيد اللجنة
الطبية العسكرية على سن الطالب عددا من السنوات بنسبة حالته الصحية.
مادة ()60
يتم حتديد نوع اإلستبدال الوارد في اجلدول اخلاص بذلك املرفق بنظام التقاعد سواء مدى
احلياة أو عشر سنوات أو عشرين سنة بناء على رغبة واختيار املتقاعد ويعتبر االستبدال
قائما من التاريخ الذي اتفق فيه على مبلغ االستبدال ويقتطع من املعاش املدفوع مبالغ مبقدار
يعادل نسبة املعاش املستبدلة.
مادة ()61
ً
املستحقون عن صاحب املعاش الذي استبدل جزءا من معاشه يسوى استحقاقهم على
أساس أن عائلهم لم يستبدل شيئا من معاشه إال في حالة طلب تعويض من جهة أخرى
مبوجب قوانني أخرى.
مادة ()62
ال يجوز للمستحقني عن صاحب املعاش استبدال معاشاتهم.
مادة ()63
يتم االستبدال بالنسبة للمتقاعد مرة واحدة فقط.
مادة ()64
يتم تعليق نفاذ األحكام اخلاصة باالستبدال ملدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.
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مادة ()65
بعد فوات املدة املشار إليها في املادة السابقة يجوز ألصحاب املعاشات املتقاعدين الذين
شملتهم مدة التعليق أن يستبدلوا معاشاتهم وذلك استثنا ًء من شرط املدة الوارد في املادة
( )59من هذا القانون.

الفصل الثاني عشر :القروض
مادة ()66
يجوز للصندوق أن يقرض نقودا للمنتفعني الذين ال تقل مدة خدمتهم عن ثالث سنوات
وذلك أثناء مدة اخلدمة وفي حدود االعتمادات التي يخصصها مجلس اإلدارة لهذا الغرض
وبالفائدة التي يحددها بحيث ال تزيد عن ( )%3سنويا تضاف إلى مبلغ القرض وتسدد معه
ويكون صرف القروض وسدادها في احلدود اآلتية:
 -1راتب ثالثة أشهر ملن تبلغ مدة خدمته من  3إلى  5سنوات تسدد في حدود سنة
واحدة.
 -2راتب أربعة أشهر ملن تبلغ مدة خدمته من  5إلى  10سنوات تسدد في حدود 18
شهرا.
 -3راتب ستة أشهر ملن تبلغ مدة خدمته من  10إلى  15سنة تسدد في حدود  24شهرا.
 -4راتب ثمانية أشهر ملن تبلغ مدة خدمته أكثر من  15سنة تسدد في حدود  24شهرا،
وذلك شريطة سداد القرض وفوائده قبل انتهاء خدمة املنتفع.
مادة ()67
ال يجوز صرف قرض جديد إال بعد إنتهاء سداد القرض األول.
مادة ()68
إذا انتهت خدمة املنتفع ألي سبب قبل سداد كامل القرض وفوائده خصم الرصيد املتبقي من
ما يستحق من مكافأة أو معاش أو مبلغ التأمني الذي يستحق في حالة الوفاة أو الفصل من
اخلدمة بسبب العجز عن العمل أو من أية مستحقات أخرى.
مادة ()69
ال يجوز خصم الرصيد املتبقي من املعاش املستحق للورثة إال في حدود الربع فإذا لم تكن
هناك استحقاقات أخرى يخصم منها الرصيد يتحمل به الصندوق خصما من ريع استثمار
أمواله.
مادة ()70
يتم تعليق نفاذ األحكام اخلاصة بالقروض ملدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.
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الفصل الثالث عشر :أحكام عامة وانتقالية وختامية
مادة ()71
املعاشات واملكافآت التي تسوى وفقا ألحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم صندوق
التأمني واملعاشات بأدائها أما ما مينح زيادة مبقتضى قوانني أو قرارات خاصة تلتزم بها
اخلزانة العامة.
مادة ()72
وفقا ألحكام هذا القانون على هيئة صندوق التأمني واملعاشات أن تصرف مؤقتا اجلزء من
املعاش أو املكافأة الذي ال يكون محال ألية منازعة وذلك إلى أن تتم التسوية النهائية.
مادة ()73
ال يجوز لكل من الصندوق وصاحب الشأن املنازعة في قيمة التأمني أو املعاش أو املكافأة
بعد مضي ثالث سنوات من تاريخ اإلخطار بربط املعاش بصفة نهائية أو من تاريخ صرف
املكافأة أو مبلغ التأمني وذلك باستثناء حاالت إعادة تسوية مبلغ التأمني أو املعاش أو
املكافأة بالزيادة نتيجة حكم قضائي نهائي وكذلك األخطاء املادية التي تقع في احلساب عند
التسوية ،كما ال يجوز املنازعة في قيمة مبلغ التأمني أو املعاش أو املكافأة في حالة صدور
قرارات إدارية أو تسويات الحقة لتاريخ ترك اخلدمة يترتب عليها خفض املرتبات التي
اتخذت أساسا لتقدير قيمة التأمني أو املعاش أو املكافأة.
مادة ()74
تستبعد االشتراكات والعائدات التقاعدية واملبالغ املنصوص عليها في هذا القانون من املبالغ
التي تربط عليها الضريبة على املرتبات وما في حكمها واملكافآت واملعاشات واستثناء
من أحكام القوانني املقررة لرسوم الدمغة تعفى من هذه الرسوم االستمارات واملستندات
والشهادات واملطبوعات وكافة األوراق والطلبات املتعلقة بهذا القانون.
مادة ()75
وفقا ألحكام هذا القانون حتدد الالئحة التنفيذية الشروط واألوضاع املتعلقة بصرف مبالغ
التأمني واملعاشات واملكافآت وكافة املصروفات.
مادة ()76
تعفى رؤوس أموال االستبدال واملكافآت واملعاشات ومبالغ التأمني واملنح ومصاريف
اجلنازة وسائر املبالغ التي تؤدى طبقا ألحكام هذا القانون من اخلضوع للضرائب والرسوم
والعائدات بسائر أنواعها.ويسري هذا اإلعفاء بالنسبة إلى ما يصرف من تلك املبالغ إلى
املتقاعدين والورثة املستحقني على املنتفع أو صاحب املعاش.
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مادة ()77
للهيئة العامة للصندوق احلق في اقتضاء ما يكون قد استحق للصندوق من مبالغ على
املنتفعني العاملني أو أصحاب املعاشات أو املستحقني عنهم مما يستحق لهم من راتب أو
معاش أو مكافأة أو مبلغ تأمني أو أية مدفوعات أخرى وذلك في حدود الربع .ويجوز قبول
تقسيط املبالغ املستحقة للصندوق على املنتفعني املوجودين في اخلدمة أو أصحاب املعاشات
بالطريقة والكيفية التي يراها مجلس اإلدارة.
مادة ()78
تعفى أموال الصندوق الثابتة واملنقولة وجميع عملياته االستثمارية مهما كان نوعها من جميع
الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرضها السلطة أو اإلدارة احلكومية أو أي سلطة عامة.
مادة ()79
وفقا ألحكام القانون تعتبر أموال الصندوق أمواال عامة فال يجوز متلكها أو كسب حق عيني
عليها أو احلجز عليها.
مادة ()80
وفقا ألحكام هذا القانون للمبالغ املستحقة للصندوق حق االمتياز على جميع أموال املدين.
مادة ()81
وفقا ألحكام هذا القانون للموظفني الذين ينتدبهم رئيس مجلس اإلدارة أو املدير العام
للصندوق حق االطالع وفحص القيود واملستندات والدفاتر املتعلقة بتنفيذ أحكام هذا
القانون .وعلى املسئولني في اجلهات املعنية أن يضعوا حتت تصرف هؤالء املوظفني جميع
البيانات والقيود التي تتطلبها أعمال الفحص.
مادة ()82
لرئيس مجلس اإلدارة إحالة أي موظف منوط به تنفيذ أحكام هذا القانون أو القرارات املتعلقة
به إلى احملاكمة التأديبية إذا امتنع عن التنفيذ أو أهمل في ذلك .فإذا كان قد أجري حتقيق
مع املوظف من جهة االختصاص بشأن املخالفات املنسوبة إليه في الفقرة السابقة فلرئيس
مجلس اإلدارة االعتراض على نتيجة التصرف في التحقيق وإحالة املوظف إلى احملاكمة
التأديبية على أن يصدر قرار بذلك خالل شهرين من تاريخ إبالغ اجلهة بالنتيجة املذكورة.
وفي جميع األحوال يلتزم املسئول رد املبالغ التي لم تؤد إلى الصندوق نتيجة امتناعه أو إهماله
مع فائدة مقدارها ( )%3سنويا من تاريخ االستحقاق كما يلتزم بأداء الفائدة املذكورة عن
املبالغ التي تأخر أداؤها إلى الصندوق في املواعيد املنصوص عليها في هذا القانون .ولرئيس
مجلس اإلدارة حق التجاوز عن حتصيل الفوائد املنصوص عنها في الفقرة السابقة.
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مادة ()83
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو قانون األحكام العسكرية املعمول
به في األمن الفلسطيني يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز ثالثة أشهر وبغرامة ال تزيد على (500
دينار أردني أو ما يعادلها من العملة املتداولة قانونا) أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من أعطى
بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات املنصوص عليها في هذا
القانون أو الئحته التنفيذية إذا ترتب على ذلك احلصول على أموال من الصندوق بغير حق.
مادة ()84
 -1تكون املبالغ التي يؤديها اخلاضعون ألحكام هذا القانون وفقا ً للمساهمات املعمول بها
وهي مبقدار ( )%10من مرتباتهم.
 -2تكون املبالغ التي تؤديها اجلهات التي تلتزم مبرتبات اخلاضعني ألحكام هذا القانون
وفقا ً للمساهمات املعمول بها وهي مبقدار ( )%12.5منها.
مادة ()85
 -1ألغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يتم احتساب املعاش أو املكافأة أو مبلغ التأمني أو أية
دفعات وفقا ً جلدول الرواتب التالي ،وذلك حلني إقرار قانون منظم للخدمة العسكرية
وجداول الرواتب اخلاصة بالعسكريني:
الرتبة العسكرية

لواء
عميد
عقيد
مقدم
رائد
نقيب
مالزم أول
مالزم
مساعد أول
مساعد
رقيب أول
رقيب
عريف
جندي

الراتب األساسي
4020
3620
3320
2820
2570
2290
2090
1960
1830
1700
1570
1490
1410
1330

عالوة طبيعة العمل
%70
%60
%50
%40
%30
%25
%25
%20
%15
%10
%10
%10
%10
%10
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 -2ألغراض هذا القانون تكون :
أ -العالوة الدورية بنسبة واحد وربع باملائة من الراتب األساسي جلميع الرتب
الواردة في اجلدول عن كل سنة خدمة.
ب -حتتسب عالوة غالء املعيشة وفقا ً لألسس املعمول بها في السلطة الوطنية
الفلسطينية وبقرار من اجلهات املختصة ذات العالقة وفقا ً لألصول.
مادة ()86
تسري أحكام هذا القانون على العسكريني اخلاضعني ألحكامه ممن جتاوزت أعمارهم سن
( )45خمس وأربعني سنة عند البدء بتطبيق هذا القانون.
مادة ()87
تنفيذا ألحكام القانون تطبق أحكام اجلداول املرفقة بنظام التقاعد.
مادة ()88
يصدر مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية لتنفيذ هذا القانون.
مادة ()89
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ()90
على جميع اجلهات املختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثالثني
يوما من تاريخ نشره باجلريدة الرسمية.
صدر مبدينة غزة بتاريخ /28:ديسمبر 2004 /ميالدية .املوافق /16 :ذو القعدة/
 1425هجرية.
روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قانون رقم ( )16لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون
التامني واملعاشات لقوى األمن الفلسطيني رقم ()16
لسنة 2004م
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد َّ
االطالع على القانون األساسي املعدل لسنة 2003م وتعديالته،
وعلى قانون التأمني واملعاشات لقوى األمن الفلسطيني رقم ( )16لسنة 2004م،
وبناء على ما أقره املجلس التشريعي في جلسته املنعقدة بتاريخ2005/9/21 :م،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني.
أصدرنا القانون التالي:
مادة ()1
 -1يضاف بند جديد برقم ( )6إلى املادة ( )4من قانون التأمني واملعاشات لقوى األمن
الفلسطيني رقم ( )16لسنة 2004م نصه اآلتي:
“ -6مدة اخلدمة التي قضيت في اجليش األردني ملن التحقوا بالثورة الفلسطينية
ولم تصرف لهم رواتب تقاعدية أو مكافآت نهاية اخلدمة من اجليش األردني،
شريطة دفع االلتزامات والعائدات التقاعدية”.
 -2تعدل أرقام البنود من ( )6إلى ( )9من املادة ( )4من قانون التامني واملعاشات املشار
إليه لتصبح ( )7إلى (.)10
مادة ()2
كل فيما يخصه -تنفيذ هذا القانون ،ويعمل بعد ثالثني يوما ً
على جميع اجلهات املختصةٌّ -
من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ  2005/10/23 :ميالدية .املوافق /20 :رمضان1426/
هجرية.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قانون التقاعد العام رقم ( )7لسنة 2005م
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية،
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
بعد االطالع على القانون األساسي املعدل،
وعلى قانون التأمني واملعاشات رقم ( )8لسنة 1964م وتعديالته املعمول به في محافظات غزة،
وعلى قانون التقاعد املدني رقم ( )34لسنة 1959م املعمول به في محافظات الضفة،
وعلى قانون التأمني واملعاشات لقوى األمن الفلسطيني رقم ( )16لسنة 2004م،
وعلى قانون اخلدمة املدنية رقم ( )4لسنة  1998وتعديالته،
وعلى مشروع القانون املقدم من مجلس الوزراء،
وبناء على ما أقره املجلس التشريعي بجلسته املنعقدة بتاريخ 2005/4/7م
أصدرنا القانون التالي:

الباب األول :تعاريف ونطاق القانون
مادة ()1
يقصد بالكلمات والعبارات التالية املعاني املخصصة لها أدناه ،ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
السلطة الوطنية :السلطة الوطنية الفلسطينية.
رئيس السلطة الوطنية.
الرئيس:
مجلس وزراء السلطة الوطنية.
احلكومة:
رئيس الوزراء :رئيس احلكومة.
كل من عمل وزيرا ً في السلطة الوطنية أو كل من شغل وظيفة
الوزير:
حكومية مبرتبة وزير.
خزينة السلطة الوطنية.
اخلزينة:
كل من عني بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في
املوظف:
نظام تشكيالت الوظائف املدنية أو العسكرية على موازنة إحدى
الدوائر احلكومية أيا كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها أو أي
مستخدم آخر نصت القوانني واألنظمة على أنه خاضع لقانون
التقاعد العام.
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أية وزارة أو دائرة أو مؤسسة عامة أو سلطة أو هيئة أو أي جهة
الدائرة
أخرى تكون موازنتها ضمن املوازنة العامة للسلطة أو ملحقة بها.
احلكومية:
ً
املوظف الذي يحال على التقاعد وفقا ألحكام القانون.
املتقاعد:
املوظف املنتسب لنظام التقاعد العام والذي تسري عليه أحكام
املشترك:
القانون.
البنك أو املؤسسة املالية التي يتم تعيينها من قبل مجلس إدارة
احلافظ:
الهيئة حلفظ وإدارة أموال وممتلكات الهيئة وفقا ً لتعليمات مجلس
اإلدارة.
الشخص الذي يحصل على منافع تقاعدية بعد تطبيق القانون
املنتفع:
ويشمل املتقاعد ومستحقي التقاعد وفقا ً ألحكام القانون.
املبلغ الشهري الذي يتقاضاه املوظف والذي تخصم منه املساهمات
الراتب:
ويشمل الراتب األساسي ،والعالوات الثابتة وهي (عالوة طبيعة
العمل) والعالوات الدورية وعالوة غالء املعيشة.
مساهمة املشترك :النسبة املقتطعة شهريا ً من راتب املوظف طبقا ً للقانون.
املبلغ الشهري الذي يدفع من خزينة السلطة الوطنية ملصلحة
مساهمة
املوظف.
احلكومة:
مبلغ أو نسبة مئوية من الراتب امللزم املوظف بتوريده إلى احلافظ
املساهمة
مساهمة منه لصالح حساب التقاعد األساسي وتقوم احلكومة
اإللزامية:
باقتطاع النسبة وتوريدها للهيئة.
مبلغ أو نسبة مئوية من الراتب والتي يطلب املوظف من احلكومة
املساهمة
خصمها من راتبه وبشكل اختياري وتورد حلسابه لدى احلافظ.
االختيارية:
الفوائد واألرباح املستحقة من استثمارات جميع املبالغ العائدة
العوائد
لنظام التقاعد األساسي ،واملبالغ املرصودة في حساب املوظف.
التقاعدية:
الراتب التقاعدي :املبلغ الشهري أو قيمة الدفعة الواحدة أو مزيج بينهما تدفع
ملوظفي القطاع العام أو أية فئة مشمولة في أحكام هذا القانون عند
االستحقاق.
هو مبلغ التقاعد الذي يحصل عليه ورثة املوظف املتوفي وفقا
تقاعد الورثة:
ألحكام القانون.
السن األدنى من سن التقاعد اإللزامي والذي يسمح مبوجبه هذا القانون
سن التقاعد
للموظف اخلروج إلى التقاعد واحلصول على راتب تقاعدي واالستفادة
املبكر:
من املساهمات واحلصص والعوائد التقاعدية واملنافع األخرى.
هو املجلس الذي يشكل مبوجب أحكام هذا القانون ويتولى
مجلس اإلدارة:
مسؤولية إدارة هيئة التقاعد.
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رئيس املجلس :رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد.
األفراد الذين لهم احلق في االستفادة من الراتب التقاعدي
املستحقون:
األساسي واألموال املجمعة في احلساب االختياري للموظف
املتقاعد.
املبالغ التي تطلب الهيئة من خبراء استثماريني (مدير أو مديرو
االستثمارات:
االستثمار) استثمارها لصالح املوظف نيابة عنه في األوجه
واألماكن احملددة وفقا ً ألحكام هذا القانون واللوائح الصادرة
مبقتضاه.
سنوات اخلدمة هي مدة اخلدمة املقبولة للتقاعد مبوجب أحكام هذا القانون والتي
سددت مستحقاتها املالية بالكامل للهيئة.
التقاعدية:
“هيئة التقاعد الفلسطينية” املنشأة مبوجب هذا القانون.
الهيئة:
احلسابات اخلاصة بأنظمة التقاعد السابقة وفقا ً لقانون ( )34لسنة
احلسابات:
 ،1959وقانون ( )8لسنة  ،1964إضافة إلى حسابات األنظمة
اجلديدة وهي نظام “املنافع احملددة” و “نظام املساهمات احملددة”
واملعرفة في هذا القانون.
األشخاص املتخصصون الذين يقومون بأعمال التدقيق احملاسبي
املدققون:
واملالي جلميع أعمال الهيئة وفقا ً ألحكام القانون.
مجموعة من أشخاص متخصصني في احملاسبة تعينهم الهيئة
جلنة التدقيق:
ويقومون مبهمات التدقيق احملاسبي واملالي ألعمال الهيئة.
مديرية الرواتب الدائرة املختصة في وزارة املالية التي تقوم بإعداد وصرف رواتب
العاملني في القطاع العام.
العامة:
اإلدارة املالية التي تتولى تنفيذ موازنة القطاع العسكري مبا فيها
اإلدارة املالية
إعداد رواتب العسكريني.
والعسكرية:
دراسة اكتوارية :دارسة مالية إحصائية متخصصة تقدر إيرادات ونفقات الهيئة
املستقبلية وفقا ً ملساهمات ومنافع املوظفني واملتقاعدين والعوامل
الدميوغرافية اخلاصة بالعاملني اخلاضعني لقانون التقاعد العام.
الوضع الذي ميكن الهيئة من سداد جميع املستحقات التقاعدية من
التوازن املالي:
خالل املبالغ املتوفرة لديها سواء من مساهمات املشتركني و/أو
العائدات االستثمارية لهذه األموال.
األنظمة األخرى :أنظمة التقاعد غير النظام الوارد في هذا القانون.
اللجنة املشكلة داخل الهيئة واملكلفة بدراسة األوضاع االستثمارية
جلنة
وتقدمي التوصيات املتعلقة باستثمار أموال الهيئة ملجلس اإلدارة.
االستثمارات:
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الشخص أو املؤسسة املالية املختصة الذي يعني من قبل الهيئة
مدير
ليتولى إدارة استثمار أموال الهيئة حسب تعليمات مجلس اإلدارة
االستثمارات:
وفقا ً ألفضل املمارسات.
الرقم القياسي لألسعار والذي يتم احتسابه ونشره من قبل اجلهاز
الرقم القياسي
ألسعار املستهلك :املركزي لإلحصاء الفلسطيني.
املنافع احملددة :العائد املعرف مسبقا ً واملضمون والذي يعطي فئات املوظفني
املشمولني بهذا القانون احلق في استالمه من قبل هيئة التقاعد وفقا ً
ألحكام هذا القانون.
“نظام تقاعد” ميتلك املتقاعدين املشمولون به وفقا ً ألحكام
نظام املنافع
القانون احلق في احلصول على راتب تقاعدي أو مكافأة محدد
احملددة:
ومحسوب على أساس الراتب وسنوات اخلدمة.
النسبة احملددة من الراتب التي يدفعها املوظفون املشمولون بأحكام
املساهمات
ً
القانون شهريا ،مساهمة منهم تقيد حلسابهم بالهيئة.
احملددة:
نظام املساهمات “نظام تقاعد” تختار فيه فئات املوظفني املشمولة بأحكام القانون
املساهمة بقيمة محددة من راتبهم ،بحيث يحصل املتقاعد عند
احملددة:
التقاعد على كامل هذه املبالغ إضافة إلى مساهمة احلكومة في هذا
النظام والعوائد التقاعدية.
تضارب املصالح :تعارض مصلحة فرد معني مع واجبه و/أو التزاماته اجتاه الهيئة،
مما يخلق وضع وحالة يكون فيها قرار املسؤول قابل للتأثير عليه
عن طريق املصلحة الشخصية.
سعر لندن للفائدة الداخلية بني البنوك.
فائدة الليبر:
يشمل موظفي القطاع املدني ومنتسبي قوى األمن الفلسطيني،
القطاع العام:
مبا في ذلك موظفي منظمة التحرير الفلسطينية الذين لديهم
مسؤوليات في اخلارج والتي تدفع رواتبهم من موازنة السلطة
الوطنية ،شريطة أن ال ينتفعوا من نظام تقاعد حكومي آخر.
مادة ()2
تسرى أحكام هذا القانون على جميع موظفي القطاع العام وموظفي الهيئات احمللية
ومؤسسات العمل األهلي واملجتمع املدني املشتركني بنظام التقاعد وفقا ً ألحكامه ،ويغطي
تقدمي املنافع التقاعدية لهم في احلاالت التالية:
 -1اإلحالة على التقاعد.
 -2الشيخوخة أو العجز عن العمل.
 -3الوفاة.
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الباب الثاني
الفصل األول :إنشاء الهيئة ومهامها
مادة ()3
 -1تنشأ مبقتضى أحكام هذا القانون هيئة تسمى (هيئة التقاعد الفلسطينية) تتمتع
بالشخصية االعتبارية واالستقالل املالي واإلداري واألهلية القانونية ،ملباشرة جميع
األعمال والتصرفات التي تكفل لها حتقيق أغراضها ،مبا في ذلك متلك األموال املنقولة
وغير املنقولة الالزمة لسير أعمالها وممارسة نشاطها والتصرف فيها وفق أحكام
القانون.
 -2يكون املقر الرئيس للهيئة في مدينة القدس ،ولها احلق في فتح فروع في احملافظات
األخرى.
 -3تتمتع الهيئة باإلعفاءات والتسهيالت املمنوحة للوزارات والدوائر احلكومية وأية
إعفاءات أخرى متنح للهيئة مبوجب القانون.
مادة ()4

تتكون أموال الهيئة من املوارد اآلتية:
 -1االشتراكات التي تقتطع شهريا ً من رواتب املنتفعني بأحكام هذا القانون.
 -2املساهمات التي تؤديها اجلهات التي تلتزم برواتب املنتفعني.
 -3حصيلة استثمار أموال الهيئة .
 -4املوارد األخرى الناجتة عن نشاط الهيئة
مادة ()5

تقوم الهيئة باملهام التالية:
 -1التنظيم واإلدارة واإلشراف على نظام التقاعد وفقا ً ألحكام هذا القانون.
 -2التأكد من أن املوجودات تستثمر بشكل يضمن راس املال ويضمن حتقيق أعلى عائد
ممكن مع مراعاة العوامل التي ميكن أن تؤثر على متويل الهيئة وإمكانياتها وقدرتها
على تلبية االحتياجات واملتطلبات املالية وفقا ً لنظام يصدر بهذا الشأن.
 -3ممارسة جميع املسؤوليات امللقاة عليها ضمن أعلى معايير املسؤولية املهنية وفق
األصول.
مادة ()6
يحظر على الهيئة ودوائرها ممارسة أية أعمال و/أو صالحيات و/أو نشاطات ال تتوافق مع
أهداف الهيئة كما يحظر عليها االقتراض من أجل متويل موازنتها التشغيلية.
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مادة ()7
متول املوازنة اجلارية للهيئة من مساهمات املشتركني بحيث ال تزيد على “ ”%2من
االشتراكات في أية سنة مالية ،وتلتزم الهيئة باحلصول مسبقا على موافقة املجلس
التشريعي ،وفي حاالت الضرورة القصوى وحال تطلب األمر جتاوز اجلارية لهذه النسبة.

الفصل الثاني :املشتركون
مادة ()8
 -1ينتفع بأحكام هذا القانون الفئات اآلتية:
أ -املوظفون املدنيون وموظفو قوى األمن الفلسطينية الذين يتقاضون رواتبهم من
املوازنة العامة.
ب -موظفو منظمة التحرير الفلسطينية الذين يتولون مسؤوليات في اخلارج،
والذين تدفع رواتبهم من املوازنة العامة شريطة عدم اشتراكهم في أنظمة تقاعد
حكومية أخرى.
ت -موظفو الهيئات احمللية واملؤسسات العامة التي تطلب صراحة االشتراك بنظام
التقاعد وفقا ً ألحكام هذا القانون.
 -2يجوز ملؤسسات العمل األهلي واملجتمع املدني االشتراك لشمل موظفيها بهذا القانون
وينظم ذلك بالئحة تصدر عن مجلس الوزراء بهذا الشأن.
مادة ()9
ال ينتفع بأحكام هذا القانون الفئات اآلتية:
 -1موظفو القطاع العام فوق سن “ ”45سنة عند تاريخ تنفيذ هذا القانون ،ويستمر هؤالء
في املساهمة املالية واحلصول على املنافع التقاعدية حسب القوانني اخلاضعني لها.
 -2املشترك املعني أو املنقول للعمل في مؤسسة أو هيئة ال يخضع موظفوها ألحكام هذا
القانون.
مادة ()10
يجوز للمشترك في هذا النظام االشتراك في أنظمة تقاعد غير حكومية أخرى.

الفصل الثالث :احلسابات
يتكون نظام التقاعد من:
 -1نظام املنافع احملددة.
 -2نظام املساهمات احملددة.

مادة ()11
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مادة ()12

تقوم الهيئة بتأسيس احلسابات التالية:
 -1حساب خاص يضم حقوق ومساهمات املشتركني في نظام التقاعد السابق واملنبثق
عن قانون رقم “ ”8لسنة ( 1964نظام الـ .)%10
 -2حساب خاص يضم حقوق ومساهمات ضباط وضباط صف واألفراد العاملني في
قوى األمن الفلسطيني وفقا ً لقانون التأمني واملعاشات لقوى األمن الفلسطيني رقم
( )16لسنة 2004م.
 -3حساب خاص يضم حقوق ومساهمات املشتركني في نظام التقاعد السابق واملنبثق
عن قانون التقاعد املدني رقم “ ”34لسنة ( 1959نظام الـ.)%2
 -4حساب خاص ألغراض “نظام املنافع احملددة” املنصوص عليه في هذا القانون.
 -5حساب خاص ينشأ ألغراض “نظام املساهمات احملددة” املنصوص عليه في هذا القانون.

الفصل الرابع :املعاملة الضريبية
مادة ()13
 -1تعفى عائدات استثمارات الهيئة ورواتب التقاعد من ضريبة الدخل.
 -2تخضع مساهمات املشترك لضريبة الدخل.
مادة ()14
حتصل الهيئة أموالها وفقا ً لقوانني وأنظمة حتصيل األموال العامة.

الباب الثالث :نظام موظفي القطاع العام
الفصل األول :املساهمات
مادة ()15
تكون نسبة املساهمة اإلجبارية موحدة جلميع املنتفعني.
مادة ()16
يكون الراتب هو األساس الذي حتسب منه نسبة املساهمة لكل من املشترك أو احلكومة أو
أي جهة أخرى تلتزم برواتب املوظفني.
مادة ()17
 -1تكون نسبة مساهمة احلكومة اإلجبارية في نظام املنافع احملددة ( )%9من الراتب.
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 -2تكون نسبة مساهمة املشترك اإلجبارية في نظام املنافع احملددة ( )%7من الراتب.
مادة ()18
تكون نسبة مساهمة احلكومة اإلجبارية في نظام املساهمات احملددة ( )%3وللمشترك ()%3
من الراتب .وللمشترك املساهمة بأية نسب إضافية أخرى دون أن يرتب ذلك أية التزامات
إضافية على احلكومة.
-1

-2

-3
-4

مادة ()19
تقوم مديرية الرواتب العامة في وزارة املالية بتحويل مساهمات املشترك واحلكومة
إلى احلسابات املخصصة لهذا الغرض لدى حافظ الهيئة ،ويعلم مدير عام الرواتب
احلافظ وإدارة الهيئة بهذا التحويل ،ويبلغ احلافظ فورا ً كالً من إدارة الهيئة ومديرية
الرواتب العامة استالمه لهذه احلوالة.
تقوم مديرية الرواتب العامة في وزارة املالية بالتعاون والتنسيق مع اإلدارة املالية
العسكرية بتحويل مساهمات احلكومة ومساهمات موظفي اخلدمة العسكرية إلى
احلسابات املخصصة لهذا الغرض لدى حافظ الهيئة ،ويعلم مدير عام الرواتب احلافظ
وإدارة الهيئة بهذا التحويل ،ويبلغ احلافظ فورا كال من :إدارة الهيئة ،ومديرية الرواتب
العامة ،واإلدارة املالية العسكرية .استالمه لهذه احلوالة.
تزود مديرية الرواتب العامة الهيئة بسجالت الرواتب التي حتتوي على جميع املعلومات
الضرورية لالحتفاظ بسجالت احلسابات الفردية لألعضاء اخلاصة بنظامي املنافع
احملددة واملساهمات احملددة.
فيما عدا موظفي القطاع العام تقوم اجلهات التي تلتزم برواتب املوظفني املشتركني
بنظام التقاعد .باآلتي:
أ -حتويل مساهمات املشترك ومساهمتها إلى احلسابات املخصصة لهذا الغرض
لدى حافظ الهيئة ،وتعلم هذه اجلهة احلافظ والهيئة بهذا التحويل ،ويبلغ احلافظ
فورا ً كالً من إدارة الهيئة واجلهة املشغلة استالمه لهذه احلوالة.
ب -تزويد الهيئة بسجالت الرواتب التي حتتوي على جميع املعلومات الفردية
لالحتفاظ بسجالت احلسابات الفردية لألعضاء اخلاصة بنظامي املنافع احملددة
واملساهمات احملددة.

الفصل الثاني :حفظ السجالت ومسك الدفاتر
مادة ()20
ألغراض احملاسبة تكون الهيئة مسؤولة عن مطابقة أية اختالفات قد حتصل في السجالت
أو التحويالت املالية إلى احلسابات املختلفة بطريقة القيد املزدوج لدى كل من:
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-1
-2
-3
-4

مديرية الرواتب العامة وأية دائرة أخرى مختصة بصرف الرواتب.
الهيئة.
احلافظ.
مدير االستثمارات.

مادة ()21
ً
تقوم مديرية الرواتب العامة وجهات التشغيل بإعالم املشتركني شهريا وعن طريق كشف
الرواتب و/أو قسائم الرواتب بحجم املبالغ التي اقتطعت منهم لصالح أنظمة التقاعد.
مادة ()22
تقوم الهيئة بتزويد املشترك كل ثالثة أشهر بتقدير حول حساب املساهمات احملددة اخلاصة
به ويجب أن يشمل التقرير البيانات التالية:
 -1اسم املشترك ورقم اشتراكه في احلساب.
 -2جميع التحويالت إلى احلساب خالل ربع السنة قيد البحث.
 -3رصيد احلساب وتوزيع استثمارات احلساب في آخر يوم في ربع السنة قيد البحث.

الفصل الثالث :املواعيد الزمنية والغرامات
مادة ()23
تنظم مواعيد حتويل املساهمات والغرامات املترتبة عن تأخير التحويل وفقا ً لألسس
التالية:
 -1تسجل دفعات املساهمات املشار إليها في املادة رقم ( ،)19فعليا ً لصالح الهيئة في
موعد أقصاه اخلامس عشر من كل شهر.
 -2إذا تعذر على احلكومة وجهات التشغيل األخرى حتويل املساهمات أو لم يتم دفعها
في الوقت احملدد ،تكون الهيئة مخولة لفرض التحويل الفوري لهذه املساهمات ،إضافة
إلى فرض غرامات تأخير بنسبة( )%1من قيمة أية مساهمات متأخرة.
 -3إذا زادت فترة التأخير في حتويل هذه املساهمات عن شهر ،يفرض على القيمة املتأخرة
سعر فائدة الاليبر  ،%1 +خالل السنة األولى باإلضافة على الغرامة املفروضة وفقا ً
للبند “ ”2من هذه املائدة.
 -4املساهمات املتأخرة لفترة تزيد عن سنة يتم التفاوض حولها لتحويلها إلى قروض
جتارية على اخلزينة.
 -5املساهمات وأية دفعات من الغرامات والفوائد املتأخرة وتكاليف تنفيذ التحصيل
والرسوم اإلضافية ورسوم التمديد املفروضة على املساهمات املستحقة ولم تدفع في
الوقت احملدد يتم حتصيلها وفقا لتعليمات التحصيل اإلدارية الصادرة عن الهيئة.
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 -6ال يجوز للخزينة أو جهات التشغيل األخرى طلب إعادة أية حتويالت حولت إلى الهيئة
بشكل اخلطأ بعد مضي خمس سنوات على حتويلها.
 -7الدفعات احملولة وفقا ً ألحكام الفقرة “ ”6من هذه املادة ميكن أخذها بعني االعتبار عند
ترتيب الدفعات املستقبلة في موعد أقصاه السنوات اخلمس األولى.
 -8دفعات الفوائد املتأخرة ومصاريف اجلباية وأية رسوم إضافية سوف متول بالكامل
من قبل احلكومة وجهات التشغيل األخرى وتقدر من قبل الهيئة.
مادة ()24
 -1على الهيئة أن جتري كل ثالث سنوات دراسة اكتوارية استشارية إلعادة حتديد نسبة
املساهمات واملنافع مع مراعاة مؤشرات األنظمة األخرى وصوالً للتوازن املالي.
 -2تعد الدراسة من قبل اكتواري متخصص وفقا ً ملتطلبات معايير احملاسبة الدولية.

الفصل الرابع :املنافع
-1

-2
-3

-4

مادة ()25
للمشترك احلق في احلصول على املنافع التقاعدية في نظام املنافع احملددة وفقا ً ملا
يلي:
أ -تقاعد الشيخوخة محسوبا على أساس ( )%2عن كل سنة خدمة من متوسط
الراتب آلخر ثالث سنوات من سنوات اخلدمة احملسوبة ألغراض التقاعد.
ب -للمشترك احلق في احلصول على تقاعد العجز الصحي مبعدل ( )%2عن كل
سنة خدمة من متوسط الراتب آلخر ثالث سنوات ،مع مراعاة أن سنوات اخلدمة
احملسوبة ألغراض التقاعد هي عدد سنوات اخلدمة الفعلية حتى تاريخ اإلصابة
أو العجز يضاف إليها نصف السنوات املتبقية حتى بلوغ سن التقاعد اإللزامي،
بحيث ال تزيد سنوات اخلدمة احملسوبة ألغراض التقاعد عن  35سنة.
في حالة عدم وجود ثالث سنوات خدمة ألغراض احتساب متوسط الراتب حتسب
املنافع على أساس متوسط الراتب لسنوات اخلدمة الفعلية.
في حالة الوفاة يحصل الورثة على نفس مبلغ التقاعد الذي كان يحصل عليه املتوفى
إذا كان متقاعدا ً قبل الوفاة ،وفي حالة وفاة املشترك خالل اخلدمة الفعلية ،يحتسب
الراتب التقاعدي وفقا لألسس املعتمدة الحتساب راتب العجز الصحي الواردة في
الفقرة ( )1بند (ب) من هذه املادة ويوزع الراتب التقاعدي ومبلغ التأمني على الورثة
املستحقني وفقا ً للجدول رقم ( )2الوارد في املادة رقم(.)34
إضافة إلى املنافع الواردة في الفقرة( )1من هذه املادة للمشترك في حالة الوفاة أو
عدم اللياقة الصحية بسبب عجز طبي دائم نتيجة إلصابة عمل أو حادث وقع أثناء
تأدية العمل أو بسببه ،احلصول على مبلغ من التأمني تؤديه له الهيئة معادالً لنسبة من
الراتب السنوي تبعا ً للسن وذلك وفقا ً للجدول رقم ( )1اآلتي:
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جدول رقم ()1
بيان نسبة مبالغ التأمني
السن حتى سن نسبة مبلغ التأمني  %السن حتى السن
43
267
25
44
260
26
45
253
27
46
247
28
47
240
29
48
233
30
49
227
31
50
220
32
51
213
33
52
207
34
53
200
35
54
193
36
55
187
37
56
180
38
57
173
39
58
167
40
59
160
41
60
153
42
مالحظة :في حتديد السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.

نسبة مبلغ %
147
140
133
127
120
113
107
100
93
87
80
73
67
60
53
47
40
33

 -5يتوقف صرف حصة الورثة من الراتب التقاعدي كاآلتي:
أ -األرملة أو األرامل أو للبنت إذا تزوجن.
ب -إذا بلغ االبن أو البنت أو األخوة املعالني سن ( 21سنة) دون دخول اجلامعات،
أو سن(  26سنة) إذا كان /كانت ملتحقة بإحدى اجلامعات أو املعاهد العليا.
 -6تعدل املنافع بقرار من مجلس الوزراء مرة على األقل كل ثالث سنوات معتمدة على
الزيادة في متوسط الرقم القياسي ألسعار املستهلك في السلطة الوطنية خالل هذه
املدة.
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مادة()26
 -1يستحق املشترك عند بلوغه سن التقاعد اإللزامي كامل املبالغ املجمعة باسمه في
احلساب اخلاص املذكور في املادة رقم ( )12بند ( )5مبا في ذلك حصة املوظف
وحصة احلكومة والعوائد التقاعدية ،وله احلق في اختيار إحدى البدائل التالية:
أ -كامل املبلغ دفعة واحدة عند التقاعد.
ب -مبلغ شهري على طول احلياة أو وفقا ً جلدول متفق عليه.
ج -توليفه من البدائل املذكورة في (أ  +ب) من هذا البند.
 -2في حالة العجز يستطيع املشترك سحب كامل املبلغ كدفعة واحدة.
 -3في حالة وفاة املشترك يحصل املنتفعون /املستحقون على كامل املبلغ كدفعة واحدة
ويوزع عليهم وفقا للقائمة الواردة في املادة ( )34من هذا القانون.

الفصل اخلامس :أهلية االنتفاع بالتقاعد
مادة ()27
حتدد أهلية االنتفاع بالتقاعد اإللزامي على النحو التالي:
 -1السن اإللزامي على تقاعد شيخوخة هو ( 60سنة) شريطة توفر  15سنة خدمة
مقبولة ألغراض التقاعد وسددت جميع املساهمات عنها.
 -2املشتركون الذين أكملوا عشرين سنة خدمة مقبولة ألغراض التقاعد وبلوغ سن ()55
سنة يحصلون على تقاعد شيخوخة.
 -3احلد األدني من سنوات املساهمة للحصول على تقاعد شيخوخة هو( )25سنة خدمة
مقبولة ألغراض التقاعد وبلوغ سن (.)50
 -4ميكن للمشتركني الذين أكلموا خدمة ( )20سنة مقبولة ألغراض التقاعد ووصلوا سن
( )50أن يحصلوا على تقاعد شيخوخة إذا كانوا يعملون في الوظائف التالية:
أ -منتسبي قوات األمن.
ب -املختبرات ومراكز األشعة.
ت -موظفو التنقيب عن النفط والغاز.
ث -موظفو املناجم.
 -5إذا بلغ املشترك سن الستني ولم يكن مؤهال للحصول على تقاعد يحصل على مساهمتة
وفوائدها البسيطة دفعة واحدة في سنة بلوغه الستني.
مادة ()28
في حالة االستقالة يتم دفع املستحقات التقاعدية في أنظمة التقاعد كما يلي:
 -1نظام املنافع احملددة:
أ -في حالة استقالة املوظف قبل استحقاقه للتقاعد ،ميكن ومبوافقة املوظف نقل
جميع سنوات اخلدمة املقيدة حلسابه واملسدد عنها املساهمات املالية ،وفقا
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لنظام املنافع احملددة الذي يعمل فيه إلى نظام املنافع اجلديد البديل الذي يصبح
املوظف عضوا ً فيه ،أو أي نظام مشابه يعمل به في القطاع اخلاص.
ب -إذا لم تكن إمكانية التمويل متوفرة لدى املوظف السابق ،تعيد الهيئة كامل
مساهمة املوظف مضافا ً إليها الفوائد في املوعد األقرب من موت املوظف ،أو
عجزه أو وصوله إلى تقاعد الشيخوخة.
ج -إذا التحق موظف سابق باخلدمة ،تقيد سنوات اخلدمة السابقة غير احملولة إلى
نظام التقاعد البديل وكأنه لم حتصل هناك فترة انقطاع.
د -دون املس بالفقرة (أ) أعاله يستطيع املشترك الذي يستقيل من اخلدمة وله
ثالث سنوات خدمة أو أقل طلب صرف كامل مساهمته في نظام املنافع احملددة،
شريطة أن يسدد املشترك املساهمات دفعة واحدة أو وفقا ً لدفعات شهرية
يتم االتفاق عليها ،إذا أعيد للخدمة خالل خمس سنوات من استالمه للعائد
أو املساهمة ،وعندما يسحب املشترك املساهمات اخلاصة به ،تعتبر مساهمة
احلكومة إيرادات غير عادية للهيئة.
 -2نظام املساهمات احملددة:
أ -إذا انسحب موظف من اخلدمة قبل استحقاقه للتقاعد ،ميكن وبناء على طلب
املوظف حتويل رصيد حسابه في نظام (املساهمات احملددة) ألي نظام الحق
مشابه بديل يلتحق به املوظف.
ب -قبل حدوث مثل هذا التحويل ،يحق للموظف السابق االحتفاظ بجميع احلقوق
اخلاصة بالقيمة املجمعة في احلساب واحلق في استمرار مراقبة االستثمار في
احلساب.
ت -إذا لم يحول املوظف رصيد احلساب إلى نظام الحق مشابه تقوم الهيئة بصرف
املبلغ وفقا ً حلالة املوظف ،أي إما في حالة املوت ،أو العجز أو وصول سن التقاعد
اإللزامي ،وتشمل قيمة املنافع احملولة رصيد احلساب في تاريخ انسحاب
املوظف إضافة إلى جميع االلتزامات والعوائد املترتبة على احلساب.
ث -للهيئة احلق في إغالق حساب املوظف املستقيل وتوزيع الرصيد إذا توفي كما
هو منصوص عليه في األنظمة والتعليمات.
ج -تنطبق قواعد هذه املادة على األشخاص املنسحبني من العمل بشكل اختياري أو
إجباري.
مادة ()29
يتم حتديد أهلية احلصول على تقاعد في حالة العجز الصحي اجلزئي الدائم أو الكلي الدائم
من قبل جلنة طبية متخصصة يتم اختيارها من قبل الهيئة شريطة أن يكون املوظف:
 -1دون سن ( )60سنة.
 -2غير مؤهل للحصول على تقاعد شيخوخة أو تقاعد مبكر.
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 -3أكد عجز الصحي من قبل جلنة طبية متخصصة تعني من قبل الهيئة ،على أن تتم إعادة
النظر في وضعه وفقا ملا تقره اللجنة الطبية.
مادة ()30
 -1تقوم اللجنة الطبية من ذاتها أو بطلب من الهيئة بإعادة فحص وتقييم الوضع الصحي
للمتقاعدين بسبب العجز كل سنتني على األقل ،للتأكد من أن املنتفعني ما زالوا ينتفعون
حسب شروط احلصول على تقاعد العجز.
 -2إذاشفياملوظفمنعجزه،يعادإلىوظيفتهوحتتسبفترةاالنقطاععنالعملسنواتخدمة
ألغراض التقاعد على أن يسدد كل من املوظف واحلكومة مساهمتيهما عن فترة االنقطاع
وحتدد الالئحة شروط ذلك وفترة االنقطاع املسموح للموظف العودة بعدها لوظيفته.
مادة ()31
ً
ً
 -1يستحق الورثة احلصول على تقاعد الورثة ،إذا كان املتوفى يتلقى راتبا تقاعديا في
وقت وفاته ،أو كان مؤهالً للحصول على راتب تقاعدي وفقا لنظام املنافع احملددة وفقا ً
ألحكام هذا القانون.
 -2إذا تغير عدد الورثة يعاد احتساب وتوزيع الراتب التقاعدي على الورثة للحفاظ على حصص
متساوية للورثة املستحقني وفقا للجدول رقم(  )2امللحق باملادة ( )34من هذا القانون.
مادة ()32

الورثة املستحقون هم:
 -1أرملة أو أرامل املشترك.
 -2األوالد واألخوة أقل من ( )21سنة والذين كانوا يعالون من املشترك قبل وفاته.
 -3األوالد واألخوة ما فوق ( )21سنة ودون ( )26سنة الذين كانون يعالون من املشترك
قبل وفاته والذين ما زالوا يكملون تعليمهم اجلامعي.
 -4األوالد واألخوة الذين كانوا يعالون من قبل املشترك قبل وفاته والعاجزين عن حتصيل
دخل ألسباب صحية ،وتقوم اللجنة الطبية املشكلة من قبل الهيئة بتحديد ما إذا كان
الوضع الصحي ألحدهم مينعه من العمل أم ال.
 -5البنات واألخوات غير املتزوجات ،مطلقات أو أرامل.
 -6والدي املشترك.
 -7زوج املشتركة ،إذا كان عند وفاتها غير قادر على كسب الدخل من الناحية الصحية أو
غير قادر على إعالة نفسه ،وفقا ً لتقرير اللجنة الطبية املشكلة من قبل الهيئة.
مادة ()33
 -1يتوقف صرف الراتب التقاعدي لألرملة عند زواجها ،ويعود إليها حقها في الراتب
التقاعدي إذا طلقت أو ترملت ألول مرة خالل عشر سنوات من تاريخ زواجها ،وإذا
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-2
-3
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كان نصيب األرملة قد رد إلى أوالد صاحب املعاش أو الوالدين فال يعود إليها من
معاشها إال اجلزء الباقي دون رد.
ال يجوز لألرملة اجلمع بني معاشها من زوجها األول ومعاشها من زوجها األخير،
وفي هذه احلالة يصرف لها املعاش األكبر.
يشترط عند وفاة املشترك أن ال يكون هناك دخل للشريك (األخوة والبنات واألخوات)
أو يكون دخلهم أقل من قيمة استحقاقهم ،ولهذا الغرض ال تعتبر النفقة املدفوعة للبنات
واألخوات دخالً ،وعلى الشخص املنتفع إثبات عدم حصوله على دخل أو أن دخله أقل من
مستحقاته بوساطة شهادة من اجلهة املعنية تؤيد إقراره .وفي حالة وجود دخل خاص
تخصم قيمة الدخل من املستحقات التقاعدية ،وتتم إعادة حتديد املستحقات التقاعدية
سنويا ً على ضوء املتغيرات احلاصلة في الدخل سواء في الزيادة أو النقصان.
للحصول على تقاعد الورثة يشترط الستحقاق الوالدة أال تكون متزوجة من غير والد
املتوفى.
يقطع معاش البنات واألخوات عند زواجهن ،ومتنح البنت أو األخت ما كان يستحق لها
من معاش إذا طلقت أو ترملت خالل عشر سنوات على األكثر من تاريخ الزواج أو من
تاريخ وفاة املنتفع أو صاحب املعاش وذلك دون إخالل بحقوق باقي املستحقني.
يستحق الزوج حال وفاة زوجته النصيب احملدد في اجلدول إذا كان وقت وفاتها
مصابا ً بعجز صحي مينعه من الكسب ،ويثبت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية
اخلاصة بالهيئة ،ويشترط أال يكون له وقت الوفاة دخل خاص يعادل قيمة استحقاقه
في املعاش أو يزيد عليه ،فإذا نقص الدخل عما يستحقه صرف له معاش مبقدار
الفرق ،وفي هذه احلالة يوزع باقي املعاش املستحق للزوجة على املستفيدين في حدود
األنصبة املبينة باجلدول املذكور دون وجود الزوج.

مادة ()34
يوزع الراتب التقاعدي على الورثة حسب اجلدول التالي:
جدول رقم ()2
األنصبة املستحقة في املعاش
املستحقون

رقم
احلالة
أرملة أو أرمل او زوج مستحق
1
و أكثر من ولد
أرملة أو أرامل أو زوج مستحق
2
وولد واحد وولدين
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األرامل األوالد الوالدين
نصف
نصف

نصف -
ثلث

األخوة
-

سدس لكل -
واحد منهما
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3
4
5
6
7
8
9
10

-1

-2
-3
-4

أرملة أو أرامل أو زوج مستحق
وولد واحد
أرملة أو أرامل أو زوج أو أكثر
من ولد ووالدين مستحقني
أرملة أو أرامل أو زوج مستحق
ووالدين مع عدم وجود أوالد
أكثر من ولد ووالدين مع عدم
وجود أرملة أو زوج مستحق
ولد واحد ووالدين مع عدم
وجود أرملة او زوج مستحق
والدان مع عدم وجود أرملة أو
زوج مستحق
أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة
أو زوج مستحق وال أوالد وال
والدين
أكثر من أخ أو أخت مع عدم
وجود أرملة أو زوج مستحق
وال أوالد وال والدين

نصف

ثلث

ثلث

نصف سدس لكل -
واحد منهما
سدس لكل -
واحد منهما
ثالثة سدس لكل -
أرباع واحد منهما
نصف سدس لكل -
واحد منهما
ثلث لكل
واحد منهما
سدس
-

نصف
-

-

-

-

-

ثلث
بالتساوي

مادة ()35
في حالة زواج أو وفاة أرملة بعد استحقاقها معاشاً ،يؤول نصيبها إلى أوالد صاحب
املعاش الذين يتقاضون معاشات وقت زواجها أو وفاتها ،ويوزع بينهم بالتساوي
بشرط أال يتجاوز مجموع املستحق لهم النسب املوضحة باحلالة رقم ( )6أو احلالة
رقم ( )7حسب احلال ويسري هذا احلكم على الزوج املستحق في حالة وفاته.
إذا قل ما مينح للوالدين في احلالة رقم ( )4عن السدس نتيجة وجود دخل يرد الباقي
إلى األرملة.
عند وفاة أحد الوالدين في حالة رقم ( )4يؤول نصيبه إلى األرملة فإذا كانت قد توفيت
أو تزوجت يؤول هذا النصيب إلى األوالد على أال يجاوز مجموع املستحق لهم النسب
املوضحة كاحلالة رقم ( )6أو احلالة رقم ( )7حسب احلال.
يشترط الستحقاق األخوة واألخوات معاشا ً أن تثبت إعالة املورث لهم أثناء حياته.

مادة ()36
 -1ميكن ملوظف اخلدمة املدنية املشمول في القانون احلصول على تقاعد مبكر بعد موافقة
الهيئة واستكمال ( )15سنة من اخلدمة احملسوبة ألغراض التقاعد وبلوغ سن ( )55وفي
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هذه احلالة فإن الراتب التقاعدي وفقا ًلنظام املنافع احملددة سوف ينخفض مبقدار ( )%4عن
كل سنة أو جزء من السنة حتى وصول سن التقاعد اإللزامي احملدد بستني سنة.
ميكن لقوى األمن املشمولة في القانون احلصول على تقاعد مبكر غير منقوص بعد
موافقة الهيئة وإكمال ( )15سنة من اخلدمة احملسوبة ألغراض التقاعد وبلوغ سن
خمسني سنة.
إذا رغب أحد موظفي قوى األمن االنتقال للعمل في قطاع آخر خاضع لنظام تقاعد
(املنافع احملددة) تنقل جميع سنوات اخلدمة العسكرية إلى القطاع اجلديد وحتسب
ألغراض التقاعد.
إذا لم يصبح املوظف العسكري عضوا ً في نظام تقاعد جديد ،على الهيئة إعادة جميع
املبالغ التي قد تراكمت له باإلضافة إلى عوائد االستثمارات وفقا ً حلالة املوظف
العسكري وأحكام القانون.
إذا انسحب أحد من قوى األمن من الوظيفة يحول رصيد حسابه في نظام (املساهمة
احملددة) إلى نظام (املساهمات احملددة اجلديد) والذي يصبح عضوا فيه.
إذا لم يصبح عنصر قوى األمن السابق عضوا ً في نظام تقاعد آخر من أنظمة املساهمات
احملددة ،تدفع له الهيئة رصيد احلساب وفقا ً حلالته وأحكام القانون.

الفصل السادس :إجراءات احلصول على التقاعد
مادة ()37
حتدد إجراءات احلصول على التقاعد مبا يلي:
 -1على الهيئة إنشاء نظام مطالبة للمنافع التقاعدية يشتمل على مناذج وإجراءات
وتوجيهات ،واملواعيد الضرورية كما ينص عليها في التعليمات.
 -2يقدم املشترك إلى الهيئة طلب اإلحالة إلى التقاعد عند استحقاقه لهذه املنافع.
 -3على الهيئة عند استالم الطلب أن تتأكد من صحة املعلومات الواردة فيه وتعلم طالب
التقاعد فورا ً باملنافع املستحقة.
 -4تعطي الهيئة تعليماتها إلى احلافظ بتحويل املنافع التقاعدية إلى احلساب البنكي
اخلاص باملتقاعد وفقا للتواريخ احملددة في التعليمات ،وفي حالة التأخير فإن للمتقاعد
احلق في احلصول على تعويضات مالية وفقا ً ملا يتم إقراره.
 -5تقوم الهيئة مبطابقة دفعات املنافع التقاعدية املدفوعة للمتقاعدين في حسابات احلافظ
وغيره من املؤسسات املالية التي لها عالقة بدفعات املنافع.
مادة()38
يحق للمشترك االعتراض لدى اللجنة املختصة املشكلة من الهيئة وذلك في حالة وقوع خالف
بينه بني الهيئة ،وعند تعذر اللجنة في الوصول إلى حل فللمشترك أن يلجأ إلى القضاء.
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الباب الرابع :إدارة هيئة التقاعد
الفصل األول :مجلس اإلدارة
مادة ()39
ً
 -1يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء وفقا ملا يلي:
أ -ثالثة أعضاء مهنيني متخصصني في األمور املالية واالقتصادية.
ب -رئيس الهيئة.
ت -رئيس ديوان املوظفني العام.
ث -رئيس هيئة التنظيم واإلدارة.
ج -ممثل عن موظفي الهيئات احمللية يتم اختياره من جهاتهم التمثيلية.
ح -ممثل عن املتقاعدين يتم اختياره من جهاتهم التمثيلية.
خ -ممثل عن وزارة املالية يتم اختياره من وزير املالية على أن ال يقل عن درجة مدير
عام ويكون مختص باألمور املالية واالقتصادية.
د -يشترط في جميع أعضاء املجلس أن يكونوا من األشخاص املعروفني بالنزاهة
ولم يصدر بحق أي منهم حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة.
ذ -يكون مجلس اإلدارة فيما يقوم به من أعمال مسؤوالً أمام مجلس الوزراء
واملجلس التشريعي.
مادة ()40
يكون رئيس الهيئة سكرتيرا ً للمجلس ويتولى إدارة الهيئة بشكل مباشر ،ويقوم باألعمال
اإلدارية طبقا ً للقانون واألنظمة والتعليمات وقرارات وتوجيهات مجلس اإلدارة.
مادة ()41
وفقا ً ألحكام هذا القانون يقوم مجلس اإلدارة باإلشراف على إدارة أعمال وشؤون الهيئة
ومن مسؤولياته:
 -1حتديد سياسة استثمارية ألموال الهيئة مع مراعاة مبدأ الدميومة ،مبا في ذلك وضع
أهداف استثمارية مكتوبة ،وحتديد معايير وآليات لالستثمارات ،وبشكل خاص يجب
على السياسة االستثمارية أن حتدد:
أ -فئات املوجودات املسموح بامتالكها.
ب -توزيع امللكية والعائدات املتوقعة وأدوات وأنواع املخاطر واألدوات املالية.
 -2إقرار مشروع موازنة الهيئة املقدم من رئيس الهيئة.
 -3التأكد من قيام رئيس الهيئة بتنفيذ سياسات املجلس بأمانة وصدق في كل ما يتعلق
بأعماله وواجباته.
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تصميم ومراقبة وإعادة النظر في معايير مراقبة املخاطر الداخلية ونظام التشغيل.
مراقبة تضارب املصالح وإساءة استخدام املعلومات التفصيلية مبا في ذلك صياغة تعليمات
وإجراءاتمكتوبةمنأجلالتعرفوحتديدحاالتتضارباملصالحاحملتملةووضعإجراءات
حلل هذه التضاربات ،ووضع ميثاق شرف ألعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الهيئة.
مراجعة التدقيق السنوي والبيانات املالية السنوية ،واملصادقة على التقرير السنوي
حول نشاطات الهيئة وتقييم املوجودات املقدم من رئيس الهيئة.
العمل على تنفيذ عملية توعية للمشتركني واملستفيدين املستحقني وغيرهم ممن لهم
عالقة في التقاعد .مبا في ذلك اإلفصاح وفي الوقت املناسب عن املعلومات الضرورية
ملنتسبي النظام و املتقاعدين مبا في ذلك حقوقهم والتزاماتهم املالية وفقا ً للوائح
والتعليمات اخلاصة بذلك.

مادة ()42
 -1ملجلس اإلدارة احلق في تخويل بعض من صالحياته أو كاملها إلى رئيس املجلس و /أو
إلى جلنة من أعضاء مجلس اإلدارة ،وال يجوز للمجلس أن يخول الصالحيات التالية:
أ -اعتماد تغيير أو إلغاء التعليمات.
ب -اعتماد السياسة االستثمارية .واملعايير واإلجراءات اخلاصة بالهيئة.
ت -اعتماد املوازنة واعتماد البيانات املالية اخلتامية وأية بيانات مالية أخرى تصدر
عن املجلس.
ث -حتمل املجلس مسؤولية املراقبة واإلشراف على جميع ما يخوله من صالحيات
ويبقى مسؤوال عن جميع القرارات التي تتخذ ،وال يستطيع املجلس في أي حال
من األحوال أن يعفي نفسه من مسؤولياته عن طريق تخويل صالحيات بعض
الوظائف واملهام إلى الغير.
مادة ()43
دون اإلخالل بأحكام املادة ( )39من هذا القانون يصدر رئيس السلطة الوطنية مرسوما ً
بتعيني أعضاء مجلس إدارة الهيئة بنا ًء على تنسيب من مجلس الوزراء ويحدد املرسوم
رئيس املجلس ونائبه ،ويراعى في اختيارهما القدرة على العمل وتطويره وتنظيمه.
مادة ()44
تكون مدة العضوية ملجلس اإلدارة أربع سنوات ،ويجوز متديدهما لفترة أخرى كحد أقصى
وبتنسيب من اجلهة التمثيلية ذات العالقة وفقا ً ألحكام املادة ( )39من هذا القانون .
مادة ()45
إذا شغر منصب رئيس املجلس أو نائبه أو أي عضو من األعضاء قبل انتهاء مدة عضويته يعني
آخر بديالً له وفقا ً ألحكام املواد ( ) 44 ،43 ،41 ، 39من هذا القانون إلكمال املدة املتبقية.
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مادة ()46
يشترط في من يعني عضوا ً في مجلس اإلدارة ما يلي:
 -1أن ال يقل عمره عن ( )35سنة.
 -2أن ال يكون فاقدا ً األهلية وفقا ً لقرار محكمة فلسطينية أو غيرها.
 -3أن ال يكون قد أشهر إفالسه.
 -4أن يتمتع باألمانة والصدق والقدرة على العمل.
 -5أن تتوفر فيه االستقامة وحسن السير والسلوك.
 -6أن ال يكون محكوما ً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف واألخالق واألمانة واالعتداء
على املال العام أو اخلاص.
مادة ()47
يحق لعضو مجلس اإلدارة احلصول على مكافأة مالية ومنافع كما هو منصوص عليه في
النظام ،ويتم حتديد حجم املكافآت واملنافع قياسا ً ملا يحصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة في
مؤسسات مماثلة من ناحية املسؤوليات والنشاطات وفقا ً لنظام يصدر من مجلس الوزراء .
مادة ()48
تبدأ استقالة عضو مجلس اإلدارة في تاريخ استالمها خطيا وموقعا ً عليها أو في التاريخ
احملدد فيها وأيهما أبعد ،وعند ذلك يجب على رئيس الهيئة التأكد من أن جميع املعلومات
املتعلقة بعمل العضو املستقيل قد سلمت إلى رئيس املجلس.
مادة ()49
 -1تكون اجتماعات مجلس اإلدارة قانونية ،إذا حضرها ثلثي األعضاء ،وتؤخذ قرارات
املجلس بأغلبية احلضور ،وفي حالة تساوي األصوات يرجح صوت رئيس املجلس.
 -2ال يعتبر اجتماع مجلس اإلدارة قانونياً ،إال إذا حضره الرئيس أو نائب الرئيس.
مادة ()50
يعقد مجلس اإلدارة مرة في الشهر على األقل ،ويقوم رئيس الهيئة بتحضير جدول أعمال
املجلس وتسجيل املالحظات وحتضير محضر اجللسة خالل ثالثة أيام بعد االجتماع للتوقيع
عليه من قبل األعضاء.
مادة ()51
ميكن الدعوة لعقد اجتماع عاجل بتوقيع ثالثة أعضاء مع االلتزام بأحكام القانون.
مادة ()52
على األعضاء حضور جميع االجتماعات ،وفي حالة الغياب يتوجب على العضو إعالم
رئيس الهيئة بسبب غيابه مسبقا ً وأي عضو يتغيب ثالثة اجتماعات متتالية وبدون عذر

179

التشريعات الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية بشأن قطاع األمن

مقبول يفصل من املجلس ويطلب من رئيس السلطة الوطنية تعيني بديل عنه وفقا ً ألحكام
القانون.
مادة ()53
يحتفظ بنسخة من جميع القرارات التي تؤخذ في اجتماعات املجلس مع محضر اجللسة،
وتضمن قرارات املجلس في التقرير السنوي للهيئة ويتم نشرها وفقا ً للقانون.
مادة ()54
يجوز للعضو املمتنع عن التصويت أن يطلب تثبيت ذلك في محضر اجللسة.

الفصل الثاني :رئيس الهيئة
مادة ()55
ً
يتولى إدارة الهيئة بشكل مباشر رئيسا ً متخصصا في الشؤون املالية واالقتصادية وذو
خبرة وكفاءة عالية وحسن السيرة والسمعة والسلوك .ويعتبر املسئول التنفيذي األعلى
للهيئة.

مادة ()56

يعني رئيس الهيئة بقرار من رئيس السلطة الوطنية بنا ًء على تنسيب من مجلس الوزراء
ومصادقة املجلس التشريعي باألغلبية املطلقة ألعضائه.

مادة ()57

يقوم رئيس الهيئة باملهمات التالية:
 -1اإلشراف اليومي على إدارة الهيئة وموظفيها ،ويعتبر جزء من هذه املسؤولية إصدار
التعليمات واإلجراءات املكتوبة والعلنية املتعلقة بالهيئة ودوائرها وفروعها وأقسامها
ومتابعة أنشطتها ،وحتفظ هذه التعليمات في السجل العام وتعرض لإلطالع عليها من
قبل املتقاعدين.
 -2إنشاء نظام سجالت يحتوي على أحدث املعلومات املتعلقة مبساهمات األفراد املشتركني
في أنظمة التقاعد التابعني لها وفقا ً ألحكام القانون ،ويسمح للعضو املشترك أو من
ينوب عنه مبوجب الوكالة باالطالع على السجل اخلاص به.
 -3إنشاء أنظمة جلمع املعلومات ،ونشرها وإبالغ املشتركني وغيرهم من اجلهات ذات
الصلة.
 -4إنشاء نظام تسجيل لألعضاء مبوافقة مجلس اإلدارة.
 -5حتديد قيمة وأهلية املنافع التقاعدية ملقدمي الطلبات وفقا ًللقانون والالئحة اخلاصة ذلك.
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 -6إنشاء مجلس طبي لدراسة احلالة اخلاصة بالعجز الصحي وغيرها من احلاالت احملولة
إليه مبوافقة مجلس اإلدارة.
 -7إدارة عملية االعتراض في الهيئة
 -8تقدمي توصية إلى مجلس اإلدارة بخصوص طلب إحدى البلديات أو مؤسسة حكومية
أخرى االنضمام إلى نظام التقاعد اجلديد وفقا ً ألحكام القانون ،وتقدمي اقتراحات
ملجلس اإلدارة بشأن قبول البلديات االنضمام لنظام التقاعد والتأكد من تلبيتها
الشروط املنصوص عليه في القانون.
 -9إعداد مشروع املوازنة السنوية والبيانات املالية األخرى للهيئة وعرضها على مجلس
اإلدارة إلقرارها وتقدمي تقرير ربعي عن تطورات تنفيذ املوازنة واملعوقات في تنفيذها
أو في تنفيذ بعض منها وتقدمي توصية في منتصف كل سنة عند ضرورة إعادة النظر
في حجم وتوزيع املوازنة وإدخال التعديالت املطلوبة.
 -10توفير الدعم املادي التنظيمي واإلداري لعمل اللجان املتخصصة وجميع اللجان املشكلة
من قبل الهيئة خلدمة عملها وفقا للموازنة املقرة.
 -11تأمني تقييم اكتواري كل ثالث سنوات والعمل على عرض نتائج الدراسة على مجلس
اإلدارة.
 -12حتضير جدول أعمال ومحاضر ومجلس اإلدارة.
 -13متابعة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.
 -14تنفيذ السياسة االستثمارية ملجلس اإلدارة وإعطاء التعليمات املباشرة لكل من احلافظ
ومدير و/أو مديري االستثمارات لتنفيذ هذه السياسة وفقا ً ألحكام القانون.
 -15متابعة عمل احلافظ ومدير و/أو مديري االستثمارات
 -16إجراء التعيينات الضرورية إلدارة الهيئة وفقا ً لسياسة مجلس اإلدارة وقراراته.
 -17القيام بأي مهام أخرى يكلفه بها مجلس اإلدارة .
مادة ()58
ً
يجوز لرئيس الهيئة تخويل بعض صالحياته ملن يراه مناسبا من موظفي الهيئة ،على أن
يكون التخويل خطياً ،وال يعفي هذا التخويل رئيس الهيئة من املسؤولية.
مادة ()59
يتحمل رئيس الهيئة املسؤولية اجلنائية واملدنية الناجمة عن:
 -1اخلسائر الناجمة عن عدم القيام بالواجبات وفقا ً ألحكام القانون.
 -2اخلسائر الناجمة عن اإلهمال.
 -3اخلسائر الناجمة عن عمل مقصود ومتعمد.
مادة ()60
يقدم رئيس الهيئة إلى مجلس اإلدارة في فترة أقصاها شهر آذار من السنة التي تلي السنة
املالية املنصرمة ما يلي:

181

التشريعات الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية بشأن قطاع األمن

-1
-2
-3
-4

احلسابات اخلتامية للهيئة والصناديق العاملة فيها واملعدة وفقا ً للقواعد املتبعة.
في املشروعات التجارية مشفوعة ببيان تفصيلي عن مفردات األصول واخلصوم.
حساب اإليرادات واملصروفات.
تقرير عام عن أعمال الهيئة واحلافظ ومديري االستثمار وحالة الهيئة املالية.

مادة ()61
ً
ً
يصدر رئيس الهيئة في نهاية كل سنة مالية تقريرا مفصال لكل مشترك يبني فيه حجم
مستحقاته االختيارية املتراكمة بحوزته وأرباحها السنوية املتحققة.
مادة ()62
يعلم رئيس الهيئة املشتركني في بداية كل سنة مالية بضرورة مراجعة أوجه االستثمار الذي
يفضلون استثمار أموالهم فيها ،وإعالم الهيئة في حالة الرغبة في تغيير األولويات.

الفصل الثالث :تضارب املصالح
مادة ()63
يتوجب على عضو مجلس اإلدارة أن يفصح عند تعيينه لرئيس املجلس عن جميع مصاحله
التجارية واملالية التي ميكن أن تشكل تعارضا ً في مصلحته الشخصية مع مسؤولياته
القانونية بصفته عضوا ً في املجلس.
مادة ()64
ً
في حالة وجود تعارض في املصالح أو يوجد هناك شك بأن تعارضا في املصالح بدأ في
الظهور على جميع أعضاء مجلس اإلدارة ،وموظفيها واملساهمني أو املنتفعني ،أن يفحصوا
عن هذا التعارض خطيا ً لدى رئيس الهيئة ،وعلى رئيس الهيئة أن يعلم املجلس في أول
اجتماع قادم بهذا التضارب ،وفي حالة الضرورة ميكن الدعوة إلى اجتماع طارئ لهذا
الغرض.

الفصل الرابع :اللجان املتخصصة
مادة ()65
 -1يشكل مجلس اإلدارة جلنة تدقيق وجلنة استثمارات.
 -2تقوم جلنة التدقيق باإلشراف ومراقبة جميع عمليات التدقيق الداخلي واستقبال تقرير
سنوي من املدقق الداخلي حول النشاطات والنتائج.
 -3تقوم جلنة االستثمارات بتطوير دليل االستثمارات إلقراره من قبل مجلس اإلدارة كما
وتستلم تقارير منتظمة حول النشاطات االستثمارية ونتائجها.
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 -4يعني رئيس مجلس اإلدارة على األقل ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة في كل جلنة
التدقيق وجلنة االستثمارات ،على أن يكون واحدا ً منهم على األقل من أعضاء املجلس
املتخصصني.
 -5تختار كل جلنة رئيسا ً لها من ضمن األعضاء.
 -6يجوز للجان االستعانة بخبراء من خارج الهيئة بعد موافقة مجلس اإلدارة.
مادة ()66
ً
ملجلس اإلدارة أن ينشىء ويعني جلان أخرى كما يراه مناسبا ،ويحيل إليها الوظائف واملهام
التي يراها مناسبة ،وفي جميع األحوال ال يجوز ملجاالت عمل ووظائف هذه اللجان أن
تتعارض مع مهام جلنتي االستثمارات والتدقيق.
مادة ()67
على مجلس اإلدارة إصدار تعليمات لعمل هذه اللجان ،وميكن له أن يدعو أعضاء منها
حلضور اجتماعات املجلس.
مادة ()68
تشرف جلنة التدقيق على التقارير املالية والتدقيق اخلارجي ونظام املعلومات والرقابة
الداخلية وعليها القيام بجميع املهام املوكلة إليها من مجلس اإلدارة مبا في ذلك وليس على
سبيل احلصر:
 -1مراجعة البيانات املالية السنوية واملوازنة التشغيلية للهيئة وتقدمي تقرير بذلك إلى
مجلس اإلدارة.
 -2مساعدة إدارة الهيئة في تطبيق وتثبيت إجراءات التدقيق والرقابة الداخلية املناسبة
ومراجعة وتقومي وإقرار إجراءات الرقابة بالتدقيق الداخلي واخلارجي للهيئة
وللحافظ ومدير و /أو مديري االستثمارات والتقومي االكتواري واإلجراءات الداخلية
املتعلقة باحلسابات وحفظ السجالت .
 -3مراجعة جميع االستثمارات والتحويالت التي تؤثر على عائدات استثمارات الهيئة.
 -4إعداد تقرير ربع سنوي يقدم إلى املجلس وفقا ً ألحكام القانون واألنظمة التي يصدرها
مجلس الوزراء والتعليمات التي يقررها اإلدارة.
مادة ()69
ميكن للمدقق الداخلي و/أو اخلارجي للهيئة ،أو أي عضو من املجلس أو أي من أعضاء جلنة
التدقيق أن يطلب من رئيس اللجنة الدعوة إلى اجتماعها ،وميكن لرئيس جلنة التدقيق الطلب
من سكرتير املجلس أن يضع على أجندة اجتماع مجلس اإلدارة أية مواضيع تخص عمل
اللجنة.

183

التشريعات الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية بشأن قطاع األمن

مادة ()70
على املدقق اخلارجي أن يحضر اجتماعات جلنة التدقيق إذا ما طلب منه أي عضو في جلنة
التدقيق ذلك ،وعليه أيضا ً حضور اجتماعات مجلس اإلدارة إذا ما طلب منه رئيس املجلس
ذلك.
مادة ()71
تقدم جلنة االستثمارات إلى مجلس اإلدارة توصياتها بشأن السياسة االستثمارية للهيئة
من أجل تزويده بجميع املعلومات واملعايير واإلجراءات ،وتراجع اللجنة مخاطر االستثمارات
وتعلم املجلس عن نشاطات وفعالية كل من احلافظ ومدير و/أو مديري االستثمارات.
مادة ()72
ً
ً
يجب على جلنة االستثمارات أن تضم شخصا ً مهنيا واحدا على األقل من التخصصات
التالية:
اإلدارة املالية  ،احملاسبة واالقتصاد .
مادة ()73
على جلنة االستثمار أن تنجز جميع الواجبات املوكلة إليها من قبل مجلس اإلدارة مبا في ذلك
وليس على سبيل احلصر:
 -1تقدمي النصح املهني ملجلس اإلدارة ،بتطوير اإلطار العام للسياسة االستثمارية
للهيئة.
 -2تقدمي النصح املهني فيما يتعلق باختيار احلافظ ومدير و/أو مديري االستثمارات.
 -3رفع تقارير ربع سنوية إلى مجلس اإلدارة حول محفظة االستثمارات وأية تغييرات طرأت
عليها وتقييم املوجودات وعوائد االستثمارات واألداء املتعلق بتحقيق احلد األدنى املطلوب،
وأهداف االستثمارات وأخطاء احلسابات املختلفة شهريا ً وسنويا ً وتوفير تقارير مهنية
مالية وتسويقية ملجلس اإلدارة إلعالمه بوضع املشتركني العاديني حسب النظام.
مادة ()74
يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أو أي عضو من جلنة االستثمارات طلب عقد اجتماع للجنة
االستثمارات ،ولرئيس اللجنة أن يطلب من سكرتير املجلس وضع أية مواضيع تخص
االستثمارات على جدول أعمال مجلس اإلدارة.
مادة ()75
يجب على املدقق اخلارجي للهيئة واحلافظ ومدير و /أو مديري االستثمارات حضور
اجتماعات جلنة االستثمارات إذا ما متت دعوتهم من قبل رئيسها ،وعليهم حضور اجتماعات
مجلس اإلدارة إذا ما متت دعوتهم من قبل رئيسه أيضاً.
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الفصل اخلامس :إدارة االستثمارات
مادة ()76
على مجلس اإلدارة أن يطور دليالً الستثمارات وموجودات الهيئة وفقا ً لنصائح وتوصيات
اخلبراء كلما دعت احلاجة إلى ذلك ،وضمان ما يلي:
 -1قيام مديري االستثمارات القائمني على استثمار ممتلكات وموجودات الهيئة بعملهم
وفقا ً ألحكام القانون ،وسياسة املجلس االستثمارية ،واملعايير واإلجراءات التي
يحددها.
 -2عدم وجود أي حتديد فيما يتعلق باالستثمارات في املجاالت التجارية املوكولة ملدير
االستثمارات ،إضافة إلى ضرورة توافق االستثمارات ومبدأ تقومي العوائد.
 -3ضمن املخاطر املمكنة الواردة في األهداف االستثمارية ،وميكن توزيع أو خلط أو مزج
االستثمارات في املجاالت املالية واالجتماعية والسياسية كما يلي:
أ -محفظة استثمارية من سندات وأوراق احلكومة اإللزامية.
ب -متطلبات لالستثمار اجتماعيا ً في مجاالت وقطاعات محددة ومن ضمن هذه
املجاالت:
الرياضة والثقافة والتعليم واألبحاث واإلسكان والشركات والبنية التحتية العامة وغيرها.
 -4يجب على مجلس اإلدارة أن يضع معايير وإجراءات تتطابق مع واجبات استثمار
األموال في مجاالت دائمة وعلى أسس جتارية.
 -5أن ال يخلق دليل االستثمارات تضارب في املصالح أو يجني مكاسب من احتاد مهني
معلن عنه بني احلافظ ومدير و/أو مديري االستثمار.
مادة ()77
يطلب من مجلس اإلدارة إقرار املعايير واإلجراءات اخلاصة باالستثمارات املتوافقة مع
مهمات ووظائف املجلس الستثمار املوجودات في استثمارات جتارية مربحة وحصينة على
أن حتتوي هذه اإلجراءات واملعايير على ما يلي:
 -1أنواع االستثمارات املسموح استثمار املوجودات بها ومعايير اختيار وحتديد
االستثمارات ضمن هذه األنواع مبا فيها محدودية القطاع أو نوع االستثمار.
 -2حتديد وتطوير حدود دنيا أو معايير ميكن عن طريقها تقييم أداء االستثمارات وأنواعها
والفردية منها بشكل عام.
 -3معايير ومؤشرات الوقوف على فعالية استثمارات الصندوق.
 -4جتنب االستثمارات غير األخالقية ،مبا في ذلك وضع سياسات ومعايير وإجراءات من
أجل جتنب تنفيذ استثمارات متس بسمعة الوطن.
 -5محددات أو حدود استثمارية للوصول إلى توازن معقول بني املخاطر والعائدات في
احملفظة النقدية بشكل عام.
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 -6هيكلية إدارة املوجودات.
 -7استخدام البدائل ،وغيرها من األدوات املالية.
 -8إدارة القروض والسيولة والعمليات والعملة والسوق وغيرها من املخاطر املالية.
 -9ممارسة أو تخويل التصويت من خالل االستثمارات.-
 -10طرق وقواعد من أجل تقييم االستثمارات التي ال تتم التجارة بها بشكل علني ومنتظم
شريطة أن تكون قد متت وفقا ً لدليل االستثمارات والقواعد واألسس الصحيحة لها.
مادة ()78
يجب أن يعاد النظر في املعايير واإلجراءات مرة كل سنة على األقل ،بحيث يتم تنظيم تقرير
عنها في تقرير املجلس السنوي.

الفصل السادس :التقارير
مادة ()79

يتم إعداد التقارير التالية:
 -1تقرير سنوي من املجلس لرئيس الوزراء لإلفصاح عنه للمشتركني والنشر.
 -2التقرير السنوي للمدقق اخلارجي إلى جلنة التدقيق لإلفصاح عنه للمجلس ورئيس
الهيئة واملشتركني.
 -3تقرير ربعي للجنة التدقيق إلى املجلس لإلفصاح عنه إلى جلنة االستثمارات ورئيس
الهيئة.
 -4تقرير ربعي للجنة االستثمارات إلى املجلس لإلفصاح عنه إلى جلنة التدقيق ورئيس
الهيئة.
 -5تقرير ربعي ملديري االستثمار إلى جلنة االستثمارات لإلفصاح عنه إلى املجلس
ورئيس الهيئة.
 -6تقرير ربعي للحافظ إلى جلنة االستثمارات لإلفصاح عنه إلى املجلس ورئيس الهيئة.
مادة ()80
يجب أن يتضمن التقرير السنوي للمجلس على ما يلي:
 -1البيانات املالية واحلسابات عن السنة املالية املنصرمة.
 -2النتائج األساسية املتعلقة بأداء االستثمارات.
 -3مدى تطابق أداء مدير االستثمارات السابق واحلالي لتعليمات احلد األدنى.
 -4بيان سياسة االستثمارات للسنة القادمة.
 -5ما يتضمنه تقرير املدقق اخلارجي بشأن الوضع املالي للسنة املنصرمة.
 -6ما تشتمل عليه التقارير الربعية لكل من جلنة التدقيق وجلنة االستثمارات.
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 -7بيان السياسات االستثمارية واملعايير واإلجراءات.
 -8حتليل ومطابقة لكل من املوجودات واملطلوبات.
 -9معلومات بشأن ترتيبات مديري االستثمارات واحلافظ اخلاصة باالستثمارات ،مبا
في ذلك الرسوم والنفقات واإليرادات.
 -10شهادة موقعة من رئيس املجلس ورئيس الهيئة تؤكد أن جميع االستثمارات التي متت
خالل السنة املاضية تتفق مع سياسة االستثمارات واملعايير واإلجراءات طبقا للقانون
واألنظمة والقرارات والتعليمات.
 -11معلومات حول حجم التعويضات واملنافع التي صرفت جلميع أعضاء املجلس.

الفصل السابع :إدارة الشؤون املالية
مادة ()81
تبدأ السنة املالية للهيئة في األول من كانون الثاني ( يناير) وتنتهي في احلادي والثالثني من
شهر كانون األول (ديسمبر) من كل سنة ميالدية.
مادة ()82
يجب على الهيئة أن تضمن حتقيقا ً أعلى للمعايير احملاسبية املالية في أعمالها عن طريق:
 -1االحتفاظ بالسجالت احملاسبية والتقارير املهنية وفقا ً ملعايير احملاسبة الدولية.
 -2إنشاء أنظمة مراقبة إدارية ومالية ومعلوماتية.
 -3االحتفاظ بسجل االستثمارات التي نفذت خالل السنة املاضية مبا في ذلك:
أ -القيمة الدفترية لكل استثمار.
ب -القيمة السوقية لكل استثمار ،أو القيمة املعادلة له إذا ما طرح للبيع.
ج -معلومات تسمح بالتأكد من تنفيذ متطلبات أحكام القانون وسياسة االستثمارات
واملعايير واإلجراءات اخلاصة بذلك.
مادة ()83
تقوم الهيئة باحملافظة على السجالت والدفاتر احملاسبية واألنظمة واإلجراءات املطلوبة،
وتتأكد من أن:
 -1املوجودات التقاعدية محمية أو حتت املراقبة.
 -2حتويالت الهيئة واحلافظ قد متت وفقا ً ألحكام القانون واألنظمة والقرارات والتعليمات.
 -3إدارة املوارد البشرية واملالية والطبيعية للهيئة تتم بصورة اقتصادية وفعالة
وصحيحة.
مادة ()84
على الهيئة أن تعد وتوفر بيانات مالية سنوية حتتوي علي ما يلي:

187

التشريعات الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية بشأن قطاع األمن

-1
-2
-3
-4

ميزانية نهائية في نهاية كل سنة مالية.
اإليرادات والنفقات للسنة املالية املنصرمة.
التغييرات الصافية التي حصلت في قيمة املوجودات-
االستثمارات.

مادة ()85
يجب على البيانات املالية السنوية أن تظهر جميع املعلومات الضرورية لعرض املوقف املالي
بشكل صحيح وفقا ً ملعايير احملاسبة الدولية في نهاية كل سنة مالية.
مادة ()86
يجب على الهيئة حتضير وإعداد تقارير مالية ربعية حتتوي على نفس املعلومات التي
تتضمنها البيانات املالية السنوية ويستثنى من ذلك امليزانية.

الفصل الثامن :املدققون
مادة ()87
يجب على الهيئة تعيني مدقق داخلي متفرع يتصف بالنشاط واألمانة والنزاهة واإلخالص
والقدرة على القيام بالعمليات املالية للهيئة ،وعليه أن يقوم بتحضير تقرير سنوي يقدم إلى
املجلس طبقا ً للقانون واألنظمة والقرارات والتعليمات.
مادة ()88
ً
على املجلس أن يعني مدققا ً خارجيا ً سنويا ً من خالل مناقصة مفتوحة وعادلة طبقا للشروط
والتعليمات ،ويبقى املدقق اخلارجي السابق في موقعه إلى حني تعيني مدقق جديد وتسليمه
املهام.
مادة ()89
على املدقق اخلارجي أن يقوم ويلتزم باملعايير التالية:
 -1أن يكون عضوا ً في إحدى معاهد أو جمعيات املدققني ذات السمعة اجليدة ومعترف
بها.
 -2أن يكون لديه خبرة ال تقل عن خمس سنوات كمدقق رئيسي ملؤسسات مالية كبيرة.
 -3أن يكون مستقال عن الهيئة.
مادة ()90
يجب على املدقق اخلارجي الذي لم يقم بتلبية متطلبات الهيئة واحتياجاتها خالل السنة املالية
أن يقدم استقالته اخلطية وموقعة منه إلى الهيئة بدون تأخير ،وتصبح هذه االستقالة سارية
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املفعول عند تسليم الهيئة لها ،أو في الوقت احملدد في كتاب اإلقالة املوجه من الهيئة له ،أيهما
أبعد.
مادة ()91
على أعضاء املجلس وإدارة الهيئة تزويد املدقق اخلارجي بجميع املعلومات والتوضيحات،
وتأمني الوصول إلى السجالت والوثائق والسجالت احملاسبية وحسابات الهيئة ،والتي
يعتبرها املدقق ضرورية لتحضير أي تقرير يطلب منه وفقا ً للقانون.
مادة ()92
على املدقق اخلارجي أن يعد تقريرا ً سنويا ً ببيانات مفصلة وأن يوضح من وجهة نظر املدقق
ما يلي:
 -1إذا كانت البيانات املالية مقدمة بشكل عادل وفقا ً ملعايير احملاسبة الدولية.
 -2إذا كانت حتويالت الهيئة قد متت وفقا ً ألحكام القانون والتعليمات-
 -3إذا كان سجل االستثمارات يعكس بشكل واقعي القيمة احلقيقة ملوجودات الهيئة.
 -4إذا كانت هناك أية مسائل ناقصة أو مطلوبة – من وجهة نظر املدقق اخلارجي– رفعها
إلى مجلس اإلدارة ولفت نظر املجلس إليها.
مادة ()93
في حالة توفر قناعة لدى املدقق اخلارجي أو شك بوجود أي خطأ أو إهمال في البيانات
املالية التي وافق عليها املدقق الداخلي أو املدقق السابق ،فعلى املدقق اخلارجي وبدون تأخير
أن يعلم املجلس بهذا الشأن ،وفي هذه احلاالت يجب على املدقق اخلارجي أن يخرج بيانات
مالية معدلة أو إجراء التعديل الضروري في التقرير املرفوع إلى املجلس.
مادة ()94
املدقق اخلارجي غير ملزم بتقدمي أية معلومات ألية جهة خارجية باستثناء ما يسمح به القانون.

الفصل التاسع :احلافظ
مادة ()95
على مجلس إدارة الهيئة أن يقوم بتعيني (حافظ) من خالل مناقصة مفتوحة وقانونية يتولى
إدارة أموال وموجودات الهيئة ،وحتدد الهيئة له مدة العمل على أساس معايير األداء التي
تتضمنها القرارات والتعليمات.
مادة ()96
يجب أن تشمل معايير اختيار احلافظ على ما يلي:
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توفر نظام إدارة مخاطر وغيره من أنظمة املعلومات واألنظمة التكنولوجية لديه.
خبرة ال تقل عن خمس عشرة سنة وسجل إيجابي حافل كخبير يعتمد عليه في
السوق.
إمكانية إعادة التأمني.
إظهار وإثبات حجم رأس املال االحتياطي يتناسب وحجم املبالغ التي يكلف باحلفاظ
عليها.
قدرة عالية على االتصال واإلعالم.
وجود لوائح عمل أو أدلة التزام أخالقية مكتوبة تتوافق مع املتطلبات التنظيمية.
كشف وإبالغ رسمي عن جميع أنواع وأحجام الرسوم والعمولة وغير ذلك من
املصاريف.

مادة ()97
يستلم احلافظ تعليمات مباشرة من رئيس الهيئة أو مديرها العام للهيئة بشأن أية فعالية
تتعلق باألموال واملمتلكات احملفوظة لدى احلافظ ،ويقوم احلافظ بإدارة أموال أنظمة التقاعد
“املنافع احملددة” “واملساهمات احملددة” بشكل مستقل كليا ،وتعامل الدفعات من وإلى
احلسابات املذكورة بشكل منفصل متاما.
مادة ()98
يجب أن يكون احلافظ ومدير االستثمارات وحدتني مختلفتني ومستقلتني عن بعضهما البعض.
مادة ()99
يجب على الهيئة أن حتصل في فترات محددة على معلومات من اجلهة الرسمية املشرفة على
احلافظ عن أي إجراء ميكن أن يؤثر على الوضع املالي أو اإلداري للحافظ ،وعليها أن تأخذ
اإلجراءات الالزمة على ضوء ذلك مبا فيها إعادة تعيني حافظ آخر في حالة الضرورة.
مادة ()100

على احلافظ أن يقوم باملهام التالية:
 -1االحتفاظ مبوجودات وممتلكات التقاعد بصفته مؤمتنا عليها نيابة عن املشتركني.
 -2إبقاء موجودات أنظمة التقاعد مفصولة كليا ً عن ممتلكاته اخلاصة وغيرها من املمتلكات.
 -3استقبال مساهمات احلكومة أو جهات التشغيل األخرى ،واملوظفني طبقا ً للقانون.
 -4إعالم الهيئة ومدير االستثمارات باستالم املساهمات التقاعدية من وزارة املالية
جهات التشغيل األخرى حلسابات املتقاعدين املفتوحة لديه ،وذلك خالل أربعة أيام من
استالمه املبالغ.
 -5التأكد من أن االستثمارات تتم وفقا ً للتعليمات الصادرة عن مالكي احلسابات الفردية
والسياسة االستثمارية للهيئة.
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إبالغ الهيئة بقيمة املوجودات واإلجراءات التقاعدية شهريا ً على األقل.
إعالم مجلس اإلدارة باملسائل املتعلقة باملوجودات املوضوعة لديه نيابة عن املشتركني
في فترات زمنية حتدد من قبل املجلس.
تقدمي خدمات أخرى لها عالقة مبوجودات التقاعد واملوافقة عليها بني كل من الهيئة
واحلافظ مبا في ذلك احلد األدنى املطلوب من العوائد.
صرف املنافع التقاعدية وفقا لتعليمات الهيئة ضمن املواعيد املتفق عليها.

مادة ()101
على احلافظ إبالغ الهيئة باإلجراءات التي ستتخذ بحقه بشأن التصفية أو اإلفالس لتقوم
باختيار حافظ جديد فوراً.
مادة ()102
ال يجوز تنفيذ أية قرارات على موجودات التقاعد املؤمنة واملوضوعة لدى احلافظ وفقا ً
للقانون في أية قضايا مرفوعة على احلافظ ،وال يجوز أن تكون هذه املوجودات جزءا ً من
عملية اإلفالس أو التصفية.
مادة ()103
على احلافظ أن يقوم مبمارسة نشاطاته وفقا ً للشروط الواردة واحملددة في االتفاق املوقع
مع الهيئة بصورة دقيقة وكاملة.
مادة ()104
يكون احلافظ مسئوال أمام الهيئة عن أية مسائل أخرى ناجمة عن عدم قيام احلافظ بواجباته
وفقا ً ملا هو منصوص عليه في االتفاق املوقع مع الهيئة أو تلك الناجمة عن القيام مبهامه طبقا ً
للقانون واألنظمة والقرارات والتعليمات.
مادة ()105
للهيئة احلق في االستفادة من مبلغ إعادة التأمني اخلاص باحلافظ وذلك في حالة خرق
االتفاق املوقع بينهما.

الفصل العاشر :مدير االستثمارات
مادة ()106
يعني املجلس من خالل مناقصة مفتوحة وقانونية ،مؤسسة مالية مرموقة مديرا ً
لالستثمارات ،وحتدد مدة العقد من قبل الهيئة وفقا لقاعدة معايير األداء اجليدة الواردة في
األنظمة والتعليمات.
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مادة ()107
يجب أن تشمل معايير اختيار مدير االستثمارات ما يلي:
 -1خبرة استثمارية مثبتة ومشهودة.
 -2توفر نظام املخاطر ونظم املعلومات والتكنولوجيا احلديثة لديه.
 -3خمس عشرة سنة من اخلبرة على األقل في موضوع إدارة االستثمارات وسجل مثبت
كمؤسسة مالية ذات سمعة ومكانة عالية في األسواق.
 -4توفير ترتيبات وخدمات إعادة التأمني.
 -5قدرات على تقدمي التقارير والبيانات بشكل منتظم طبقا للقوانني واألنظمة والقرارات
والتعليمات.
 -6قوة مالية مع مؤشرات ثابتة حول حجم املوجودات وحجم رأس املال االحتياطي أو
( 100مليون دوالر على األقل).
 -7وجود لوائح عمل وأدلة التزام أخالقية مكتوبة تتوافق مع املتطلبات التنظيمية.
 -8اإلفصاح عن جميع الرسوم والعموالت وغيرها من املصاريف.
 -9التعهد بتوفير املعلومات الضرورية لألغراض البحثية املهنية.
مادة ()108
تشمل واجبات مدير االستثمارات وفقا للقانون و/أو األنظمة و/أو القرارات و/أو التعليمات
و/أو االتفاق على ما يلي:
 -1تقدمي مجموعة من خيارات احملافظ املالية بشكل يتناسب وأولويات وسياسة جلنة
االستثمارات.
 -2االستثمار وفقا لسياسة جلنة االستثمارات واتباع أفضل السبل والوسائل بشأن
ذلك.
 -3تقدمي التقارير واإلعالم عن حافظة االستثمارات وقيمتها وعائداتها وغير ذلك من
املعلومات اإلحصائية التي ميكن أن تطلب من قبل احلافظ أو مجلس اإلدارة.
 -4العمل على تقدمي وتوفير إمكانية إعادة التأمني.
 -5اإلفصاح الكامل عن جميع الرسوم والعموالت وغيرها من املصاريف.

الباب السادس :صرف قروض بضمان مبلغ املكافأة أو
الراتب التقاعدي
مادة ()109
يجوز للهيئة أن تقرض املنتفعني بأحكام هذا القانون الذين ال تقل مدة خدمتهم عن ثالث
سنوات وذلك أثناء مدة اخلدمة ،وفي حدود االعتمادات التي يخصصها مجلس اإلدارة لهذا
الغرض ،وبالفائدة التي يحددها ويكون صرف هذه القروض في احلدود اآلتية:
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راتب ثالثة أشهر ملن تبلغ مدة خدمته ثالث إلى خمس سنوات تسدد على سنة واحدة.
راتب خمسة أشهر ملن تكون مدة خدمته أكثر من خمس سنوات.
راتب سبعة أشهر ملن تكون مدة خدمته أكثر من عشر سنوات حتى خمس عشرة سنة
تسدد في مدة أقصاها ثالث سنوات.
راتب تسعة أشهر ملن تزيد مدة خدمته عن خمس عشرة سنة تسدد في مدة أقصاها
ثالث سنوات وذلك شريطة أال يتجاوز سن املنتفع  57عاما ،فإذا زادت عن هذا القدر
فال يجوز أن يزيد القرض املمنوح له وفوائده عن املبلغ الذي يستحق في حالة الوفاة
في تاريخ نهاية مدة السداد ،وال يجوز أن تزيد مدة السداد بأية حال عن املدة الباقية
لبلوغ سن التقاعد كما ال يجوز إجراء قرض آخر إال بعد سداد رصيد القرض السابق.
إذا انتهت خدمة املنتفع ألي سبب قبل االنتهاء من سداد القرض ،خصم الرصيد املتبقي
مما يستحق من مكافأة أو راتب تقاعدي الذي يستحق في حالة وفاته أو فصله من
اخلدمة بسبب العجز عن العمل ،وال يجوز خصم الرصيد املتبقي من الراتب التقاعدي
املستحق للورثة إال في حدود الربع فإذا لم تكن هناك استحقاقات يخصم منها الرصيد
تتحمل به الهيئة خصما ً من ريع استثمار أمواله.
يجوز ملجلس اإلدارة تخفيض قيمة ما يجوز صرفه من قروض وكذا تخفيض مدة
السداد.

الباب السابع :أحكام عامة وانتقالية
الفصل األول :ترتيبات خاصة بالعاملني في منظمة التحرير
الفلسطينية
مادة ()110
حتسب سنوات التفرغ ملوظفي القطاع العام وقوى األمن الفلسطيني الذين خدموا في
مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها املعتمدة وكذلك سنوات األسر لألسرى
احملررين من سجون االحتالل وفقا ً للمعطيات التالية:
 -1إذا كان عمر املوظف دون سن ( )45حتسب سنوات التفرغ أو األسر السابقة لصالح
قانون التقاعد اجلديد على أن حتول السلطة الوطنية املستحقات التي ترتبت عليها مبا
فيها حصة املوظف واحلكومة عن هذه السنوات إلى الهيئة وتقيد في احلساب اخلاص
باملوظف لدى الهيئة.
 -2إذا كان عمر املوظف ( )45سنة أو ما يزيد وهو عضو في نظام التقاعد السابق وفقا
للقانون رقم ( )34لسنة  ،1959حتسب سنوات التفرغ أو األسر السابقة لصالح
القانون وحتول السلطة الوطنية املستحقات املترتبة عليها مبا فيها حصة املوظف
واحلكومة دفعة واحدة لصالح هذا النظام.
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إذا كان عمر املوظف ( )45سنة أو ما يزيد وهو عضو في نظام التقاعد السابق وفقا
لقانون رقم ( )8لسنة  ،1964حتسب سنوات التفرغ أو األسر السابقة لصالح هذا
النظام وحتول السلطة الوطنية املستحقات املترتبة عليها مبا فيها حصة املوظف
واحلكومة دفعة واحدة لصالح هذا النظام ويشمل ذلك املدنيني وعناصر قوى األمن
الفلسطينية.
إذا كان عمر املوظف ( )45سنة أو ما يزيد وهو عضو في نظام التقاعد السابق وفقا
لقانون التأمني واملعاشات لقوى األمن الفلسطيني لسنة  ،2004حتسب سنوات التفرغ
أو األسر السابقة لصالح هذا النظام وحتول السلطة الوطنية املستحقات املترتبة عليها
مبا فيها حصة املوظف واحلكومة دفعة واحدة لصالح هذا النظام يشمل ذلك املدنيني
وعناصر قوى األمن الفلسطينية.
يقوم الصندوق القومي الفلسطيني و/أو هيئة التنظيم واإلدارة و/أو اإلدارة املالية
العسكرية وبناء على سجالتها الرسمية باعتماد عدد سنوات اخلدمة املتفرغة في
صفوف منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها املعتمدة ،وتدفع احلكومة كامل
التعويض النقدي عن كافة سنوات هذه اخلدمة املعتمدة ،وميكن استخدام مصادر
أخرى رسمية للوصول إلى عدد سنوات العمل املتفرغ مبوجب نظام يصدر عن مجلس
الوزراء.
في حالة حصول املوظف على تقاعد من مصدر آخر أو حالة عدم كفاية املعلومات
الواردة في السجالت بشأن مدة اخلدمة أو التعويض املدفوع عنها ،تعدل مساهمات
احلكومة عن سنوات هذه اخلدمة في املنظمة وفصائلها املعتمدة بشكل يتفق مع
اإلجراءات واألحكام املطورة وفقا لألنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء.

مادة ()111
للمتقاعدين الذين عملوا بشكل متفرغ في منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها املعتمدة
احلق في اختيار طريقة تسوية مستحقاتهم التقاعدية وفقا ً إلحدى البدائل التالية:
 -1احلصول على راتب تقاعدي وفقا ً لنظام التقاعد الذين كانوا منتسبني إليه عند إحالتهم
على التقاعد.
ً
 -2احلصول على مكافأة مالية وفقا للنظام املعمول به في الصندوق القومي الفلسطيني
تدفع مرة واحدة عند إحالة املوظف على التقاعد وفي هذه احلالة ال يجوز للموظف أو
املنتفعني املطالبة برواتب تقاعدية.
 -3تخصم السلفة أو السلف املالية التي حصلوا عليها على حساب املكافآت وصرفت من
الصندوق القومي أو من وزارة املالية من هذه املستحقات ومن الرواتب التقاعدية وفقا
لالئحة تصدر بهذا الشأن.
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الفصل الثاني :ترتيبات انتقالية
مادة ()112
مبا ال يتعارض مع القوانني ذات العالقة ( )2004 ،1964 ،1959ال متس احلقوق التقاعدية
ملوظفي اخلدمة املدنية وعناصر قوى األمن الفلسطينية لدى أنظمة التقاعد احلالية بعد نفاذ
أحكام هذا القانون.
مادة ()113
 -1يكون للموظف احملسوب له سنوات خدمة أقل من السنوات املطلوبة الستحقاق راتب
تقاعدي وفقا ً لقوانني التقاعد السابقة املذكورة أعاله والقانون احلالي احلق في شراء
سنوات خدمة ألغراض التقاعد وفقا ً لالئحة تصدر عن مجلس الوزراء.
 -2يجب أن ال تزيد عدد السنوات املسموح بشرائها وفقا ً ألحكام الفقرة ( )1من هذه
املادة عن نصف عدد السنوات املسجلة لصالح املوظف في نظام التقاعد وفقا ً ألحكام
القوانني السابقة املذكورة أعاله والقانون احلالي أو عشر سنوات أيهما أقل ،وشريطة
أن ال يزيد إجمالي عدد السنوات احملسوبة للتقاعد عن ( )40سنة.
مادة ()114
تنتهي خدمة موظفي القطاع العام الذين تزيد أعمارهم عن ( )60سنة خالل ( )120يوم من
تاريخ سريان هذا القانون شريطة أن تسوى مستحقاتهم التقاعدية.
مادة ()115
على اجلهات ذات العالقة حتويل املنافع املستحقة للموظفني دون سن “ ”45سنة وفقا ً
للقوانني السابقة ،خالل مدة أقصاها سنتان من تاريخ سريان القانون إلى حساباتهم حسب
نظام التقاعد احلالي ،وتكون شروط ومعطيات التحويل كما يلي:
 -1يقيد إلى حساب املوظف اخلاص قيمة احلقوق املالية احملولة له من النظام السابق.
 -2تقيد سنوات املساهمة في تاريخ التنفيذ بنسبة ( )1:1في نظام التقاعد اجلديد لصالح
املشترك ومبعدل ( )%2من الراتب الشهري في يوم التحويل عن كل سنة معتمدة.
 -3يجب على الهيئة إقرار أي حتويل.

الفصل الثالث :أحكام عامة
مادة()116
ال تنطبق أحكام هذا القانون على رئيس السلطة الوطنية ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء
ورئيس وأعضاء املجلس التشريعي.
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مادة ()117
يجوز ملجلس الوزراء أن يحيل أي موظف العتبارات املصلحة العامة إلى التقاعد املبكر إذا
أكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد دون أن يخصم من مستحقاته اإللزامية ،وال
يوجد ضمن هذه املادة ما مينع من حصول املوظف على أية تعويضات حسب االتفاق مع
اجلهة املشغلة وضمن أحكام القانون.
مادة ()118
ً
تسري أحكام هذا القانون على كافة حاالت التقاعد اعتبارا من تاريخ نفاذه.
مادة ()119
املوظفون احملسوب لهم سنوات خدمة أقل من السنوات املطلوبة الستحقاق تقاعد الشيخوخة
يحصلون على مستحقاتهم وفقا ً لسنوات املساهمة الفعلية.
مادة ()120
موظفوالقطاعالعامالذينانتهتأوتنتهيخدماتهمبسبببلوغهمسنإلـ(60سنة)ولميكملواخدمة
وظيفية محسوبة ألغراض التقاعد ( 15سنة) تتحمل خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية تقاعدا ً
أساسيا ًلهم ،وفقا ًلالئحة تصدر عن مجلس الوزراء إذا لم يكن لهم دخل آخر ،وفي حالة توفر مثل
هذا الدخل أو اإلعالة يدفع الفرق بني مبلغ التقاعد األساسي والدخل الشهري فقط.
مادة ()121
فيما عدا موظفي القطاع العام ،تتحمل خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية تقاعدا ً أساسيا ً
مبقدار ( )100دوالر شهريا ً لكل من بلغ سن الستني سنة ولم يكن له أي دخل أو مصدر
إعالة آخر ،وفي حالة توفر مثل هذا الدخل بأقل من مائة دوالر يدفع الفرق فقط.
مادة ()122
مبا ال يتعارض وأحكام أي قانون آخر والذي مبوجبه حصل حكم أو اتخذ قرار ضد الشخص
املنتفع من أحكام هذا القانون ،ال يجوز تنفيذ أو حجز وال البدء في أية إجراءات ضد وعلى
حساب املساهمات التقاعدية للمشترك ،واحلقوق املترتبة عنها أو رصيد احلسابات اخلاصة
به املوجودة أو املدارة من قبل الهيئة ،إضافة لذلك ال تشكل مثل هذه املساهمات ،املنافع
وأرصدة احلساب جزءا من ممتلكات وموجودات املشترك في حالة اإلفالس أو غير ذلك من
اإلجراءات املماثلة ،باستثناء تلك املتعلقة بحقوق املطلقات ورعاية األوالد.
مادة ()123
قبل أن تتم جباية أية مساهمات ألنظمة التقاعد املؤسسة ضمن هذا القانون يجب على الهيئة
أن تكون قد وفرت ما يلي:
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 -1نظام تسجيل فعال لتسجيل كامل مساهمات األفراد واحلكومة في نظام املساهمات
احملددة.
 -2عرض فرص استثمار املساهمات بشكل تفصيلي على املشتركني الختيار شكل
استثمار أموالهم من نظام املساهمات احملددة ،إضافة إلى توفير اإلجراءات الضرورية
إلتاحة الفرصة للمشتركني لالختيار وتعديل االختيار عند اللزوم.
 -3احلافظ على املوجودات االستثمارية ،ومدير لالستثمارات للبدء في استثمار األموال
إضافة إلى توفير جميع اإلجراءات الضرورية من أجل حتويل الصناديق واملعلومات
إلى احلافظ ومدير االستثمارات.
مادة ()124
يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة ()125
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة ()126
على جميع اجلهات املختصة -كل فيما يخصه -تنفيذ أحكام هذا القانون ،ويعمل به من
تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ  /26 :إبريــل2005 /م .املوافق /17 :ربيع أول/
1426هـ
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ()8
لسنة 2005
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد االطالع على القانون األساسي املعدل،
وبناء على ما أقره املجلس التشريعي في جلسته املنعقدة بتاريخ 2005/5/11م
باسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القانون التالي:

القسم األول :خدمة الضباط
الباب األول
مادة ()1
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون لأللفاظ والعبارات التالية املعاني املخصصة لها
أدناه ،ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
السلطة الوطنية :السلطة الوطنية الفلسطينية.
رئيس السلطة الوطنية.
الرئيس:
مجلس الوزراء :مجلس وزراء السلطة الوطنية.
رئيس الوزراء :رئيس مجلس الوزراء.
قوى األمن الفلسطينية.
قوى األمن:
القائد األعلى لقوى األمن بصفته رئيس السلطة الوطنية.
القائد األعلى:
وزارة األمن الوطني /أو /وزارة الداخلية/أو /رئيس املخابرات
الوزارة
العامة ،حسب مقتضى احلال.
املختصة:
الوزير املختص :وزير األمن الوطني /أو /وزير الداخلية /أو /رئيس املخابرات
العامة حسب مقتضى احلال.
القائد العام لقوات األمن الوطني ،وجيش التحرير الوطني
القائد العام:
الفلسطيني.
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اللجنة الطبية :اللجنة الطبية املختصة املشكلة وفقا ألحكام القانون.
جلنة الضباط :جلنة الضباط لقوى األمن املشكلة مبوجب هذا القانون.
كل ضابط أو ضابط صف أو فرد في أية قوة من قوى األمن.
العسكري:
الراتب األساسي مضافا إليه عالوة طبيعة العمل والعالوات الدورية
الراتب:
وعالوة غالء املعيشة.
الرقم القياسي ألسعار املستهلك الذي يصدره اجلهاز املركزي
الرقم القياسي
ألسعار املستهلك :لإلحصاء الفلسطيني ،والذي يستخدم ألغراض احتساب غالء
املعيشة.
هي اخلدمة في أية قوة من قوى األمن وفقا ألحكام هذا القانون.
اخلدمة
العسكرية:
اخلدمة العاملة :هي كل خدمة فعلية يتم قضاؤها في اخلدمة العسكرية.
كل مدد خدمة فعلية تقضي خارج املناطق املركزية للقوات ،ويتم
مدة اخلدمة
حتديد مكانها ومدتها بقرار من الوزير املختص.
اإلضافية:
اخلدمة املفقودة :هي كل مدة أو مدد يجري تنزيلها وفقا ألحكام هذا القانون من أصل
مدة اخلدمة الفعلية.
كل رتبة متنح للعسكري عند بدء تعيينه ،أو ترقيته إليها ،وفقا
الرتبة
ألحكام هذا القانون.
العسكرية:
هي تسلسل ارتقاء العسكري من رتبة إلى رتبة أعلى وفقا ألحكام
الترقية:
هذا القانون.
إعادة العسكري إلى رتبة أدنى برتبة واحدة أو أكثر من الرتبة التي
تنزيل الرتبة:
يحملها وفقا ألحكام هذا القانون.
حرمان العسكري من الرتبة التي يحملها وإعادته إلى رتبة جندي
نزع الرتبة:
وفقا ألحكام هذا القانون.
الطرد من اخلدمة كل طرد من اخلدمة العسكرية يتم مبوجب حكم صادر عن محكمة
عسكرية.
العسكرية:
سجل األقدمية العام.
السجل:
مادة ()2
تطبق أحكام هذا القانون على الضباط وضباط الصف واألفراد العاملني في قوى األمن
العاملة.
تتألف قوى األمن من:

مادة ()3
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 -1قوات األمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني.
 -2قوى األمن الداخلي.
 -3املخابرات العامة.
وأية قوة أو قوات أخرى موجودة أوتستحدث تكون ضمن إحدى القوى الثالث.
-1
أ-
ب-
-2
-3

مادة ()4
يجوز في حاالت الضرورة القصوى ولفترة مؤقتة أن يستدعى للخدمة في قوى
األمن:
الضباط الذين انتهت خدماتهم ألسباب غير تأديبية.
املكلفون بأوامر خاصة.
تنظيم الالئحة التنفيذية القواعد املنظمة حلاالت االستدعاء للخدمة.
يجوز الترخيص في ارتداء الزي العسكري لبعض األفراد أو الهيئات املدنية طبقا
للقواعد التي تنظمها الالئحة التنفيذية في هذا الشأن.

مادة ()5
يعني الضباط في قوى األمن من بني الفئات التالية:
 -1خريجو الكليات واملعاهد العسكرية الفلسطينية ،وخريجو الكليات واملعاهد العسكرية
األخرى املعترف بها قانونا.
 -2االختصاصيون من حملة الشهادات اجلامعية األولى من إحدى اجلامعات الفلسطينية،
أو ما يعادلها من هذه الشهادات من إحدى اجلامعات املعترف بها قانونا الذين يلتحقون
بالدورات العسكرية املقررة.
 -3خريجو املعاهد التقنية من حملة الشهادات الثانوية الذين يلتحقون بالدورات العسكرية
املقررة.
مادة ()6
تكون الرتب العسكرية للضباط في قوى األمن هي:
 -1مالزم.
 -2مالزم أول.
 -3نقيب.
 -4رائد.
 -5مقدم.
 -6عقيد.
 -7عميد.
 -8لواء.
 -9فريق.
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مادة ()7
األمن الوطني هيئة عسكرية نظامية ،تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير
األمن الوطني وحتت قيادة القائد العام ،وهو الذي يصدر القرارات الالزمة إلدارة عملها
وتنظيم شئونها كافة ،وفقا ألحكام القانون واألنظمة الصادرة مبقتضاه.
مادة ()8
 -1يعني القائد العام بقرار من الرئيس.
 -2يكون تعيني القائد العام ملدة ثالث سنوات ،ويجوز التمديد له لسنة واحدة فقط.
مادة ()9
يكون التعيني في الوظائف اآلتية ،بقرار من وزير األمن الوطني بتنسيب من القائد العام بناء
على توصية جلنة الضباط.
 -1رؤساء الهيئات ومديرو املديريات.
 -2قادة املناطق العسكرية.
 -3امللحقون العسكريون.
مادة ()10
األمن الداخلي هيئة أمنية نظامية ،تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير
الداخلية وبقيادة مدير عام األمن الداخلي ،وهو الذي يصدر القرارات الالزمة إلدارة عملها
وتنظيم شئونها كافة.
مادة ()11
 -1يعني مدير عام األمن الداخلي بقرار من الرئيس ،وبتنسيب من مجلس الوزراء.
 -2يكون تعيني مدير عام األمن الداخلي ملدة ثالث سنوات ،ويجوز التمديد له لسنة واحدة
فقط.
مادة ()12
يكون التعيني في الوظائف اآلتية بقرار من وزير الداخلية وبتنسيب من مدير عام األمن
الداخلي بناء على توصية جلنة الضباط:
 -1مدير عام الشرطة ونائبه.
 -2مدير عام األمن الوقائي ونائبه.
 -3مدير عام الدفاع املدني ونائبه.
 -4رؤساء الهيئات ومديرو املديريات .
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مادة ()13
املخابرات العامة هيئة أمنية نظامية مستقلة تتبع للرئيس ،تؤدي وظائفها وتباشر
اختصاصاتها برئاسة رئيسها وحتت قيادته ،وهو الذي يصدر القرارات الالزمة إلدارة
عملها وتنظيم شئونها كافة.
مادة ()14
 -1يعني رئيس املخابرات العامة بقرار من الرئيس.
 -2يكون تعيني رئيس املخابرات العامة ملدة ثالث سنوات ،ويجوز التمديد له لسنة واحدة
فقط.
مادة ()15
 -1يعني نائب رئيس املخابرات العامة بقرار من الرئيس وبتنسيب من رئيس املخابرات
العامة.
 -2يكون التعيني في وظيفة مدير دائرة من دوائر املخابرات العامة ،بقرار من رئيسها.
مادة ()16
تنشأ مبقتضى أحكام هذا القانون إدارة تسمى شئون الضباط لقوى األمن ،ويعني مديرها
بقرار من الرئيس.

الباب الثاني :جلنة الضباط
مادة ()17
تنشأ مبقتضى أحكام هذا القانون جلنة تسمى “جلنة الضباط لقوى األمن” تتألف مما يلي:
أ-
ب-
ج-
د-
هـ-
و-
ز-
ح-
ط-
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القائد العام
نائب رئيس املخابرات العامة
مدير عام األمن الداخلي
مدير إدارة شئون الضباط
مدير عام الشرطة
مدير عام األمن الوقائي
مدير عام الدفاع املدني
املفوض العام للتوجيه الوطني
عضوان يعينهما الرئيس.

رئيسا
عضوا
عضوا
عضوا.
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
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مادة ()18
تشكل جلنة ضباط فرعية في كل من قوات األمن الوطني وقوى األمن الداخلي واملخابرات
العامة ،وتقوم برفع توصياتها إلى جلنة الضباط.
مادة ()19
تختص جلنة الضباط بالنظر في كافة األمور واملسائل املتعلقة بشئون الضباط وعلى وجه
اخلصوص األمور واملسائل اآلتية:
 -1بدء تعيني الضباط بقوى األمن.
 -2الترقية.
 -3اإلحالة إلى االستيداع أو إنهاء اخلدمة وقبول االستقالة.
 -4االستغناء عن اخلدمة.
 -5اإلعادة للخدمة في قوى األمن أو النقل منها.
 -6التوصية مبنح الضباط األوسمة واألنواط وامليداليات-
 -7اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بني املرشحني لها.
 -8الترخيص للضباط في اإلعارة واإلجازات الدراسية حسب النظم املوضوعة لذلك.
 -9حتديد األقدمية وردها.
 -10تعيني الضباط في مناصب القيادة واألركان والوظائف الرئيسية األخرى.
 -11تعيني الضباط من رتبتي العميد والعقيد في الوظائف املختلفة.
 -12ندب الضباط من مختلف الرتب خارج وحدات قوى األمن.
 -13نقل الضباط من قوة إلى أخرى بقوى األمن.
 -14اختيار الضباط املوصي بقبولهم للدراسات بكلية األركان أو ألية دراسة أخرى.
 -15استدعاء الضباط املهنى خدماتهم وضباط االحتياط واألشخاص املكلفني للخدمة
العاملة ،وكذا ترقياتهم أو شطب أسمائهم من كشوف قوى األمن.
مادة ()20
 -1تنعقد جلنة الضباط برئاسة رئيسها وتعقد اجتماعاتها مرة واحدة كل ستة أشهر
بدعوة من رئيسها ،ويكون انعقادها صحيحا بحضور ثلثي عدد أعضائها ،وتكون
مداوالتها سرية ،وتصدر قراراتها باألغلبية املطلقة ألعضائها ،وال تكون قراراتها
نافذة إال بعد التصديق عليها من قبل الرئيس.
 -2إذا عرض على اللجنة أمر يخص أحد أعضائها ،وجب عليه عدم حضور اجتماعها عند
نظر ذلك األمر.
 -3ال يجوز اإلعالن عن قرارات جلنة الضباط قبل التصديق عليها ونشرها في النشرة
العسكرية ،ويعتبر هذا النشر إعالنا قانونيا.
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مادة ()21
للجنة الضباط أن تستدعي أي قائد مختص عند النظر بأمر أو مسألة تتعلق بضابط حتت
قيادته لالسترشاد مبعلوماته عنه.
مادة ()22
 -1ال يجوز للجنة الضباط االستغناء عن خدمات الضابط أو إحالته إلى االستيداع تأديبيا،
إال بعد إخطاره مبا هو منسوب إليه ومواجهته بعد خمسة عشر يوما على األقل لسماع
أوجه دفاعه ،ويحق للجنة منحه أجال لتقدمي دفاعه كتابة ،ويجوز للجنة إصدار قرارها
في غيابه إذا طلبت منه احلضور ولم يحضر دون عذر مقبول ،وعند تخطي الضابط
في الترقي تتبع معه اإلجراءات السابقة ،ويجوز للجنة إرجاء ترقيته لألسباب التي
توضحها في قرارها على أن تبت في موقف الضابط خالل ثالثة أشهر من تاريخ
اإلرجاء .ويجوز للضابط أن يطلب حضوره أمام جلنة الضباط عند التماسه إعادته
للخدمة أو عند النظر في رد أقدميته املفقودة ألمور تتعلق باملوضوعات الداخلة في
اختصاصها.
 -2تصدر اللجنة قراراتها مسببة في شأن الضباط من واقع التقارير املودعة في ملفاتهم
ومن األوراق الرسمية األخرى ومن املعلومات الشخصية لألعضاء.

الباب الثالث
الفصل األول :بدء التعيني واألقدمية وتقارير الكفاءة
مادة ()23
يبدأ تعيني الضابط في أية قوة من قوى األمن برتبة مالزم حتت االختبار ملدة سنة ،وفي
نهايتها يعامل بإحدى الطرق اآلتية:
 -1التثبيت في اخلدمة برتبة مالزم ملن أوصى بتثبيته.
 -2اإلمهال سنة أخرى حتت االختبار يخدم فيها الضابط بوحدة غير وحدته األولى
في ذات القوة املعني فيها ،وفي نهايتها يجوز تثبيته في اخلدمة ووضعه في أقدميته
األصلية.
 -3االستغناء عن خدمته.
مادة ()24
 -1استثناء من أحكام املادة السابقة يجوز أن يبدأ تعيني الضابط.
أ -برتبة مالزم أول إذا كان ممن ذكروا في البند ( )2من املادة ( )5من هذا
القانون.
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ب -برتبة أعلى من رتبة مالزم أول إذا كان من ذوي املؤهالت اخلاصة التي ال تتوفر
في القوى من قوى األمن املراد تعيينه فيها ،متى اقتضت الضرورة لذلك.
 -2يكون بدء تعيني الضباط ممن ذكروا في الفقرة السابقة ملدة سنة حتت االختبار،
ويعاملون في نهايتها وفقا ألحكام املادة السابقة.
 -3حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون املؤهالت الواجب توفرها في الضباط املشمولني
في البند رقم ( )1من هذه املادة.
مادة ()25
ينظم في إدارة شئون الضباط سجل أقدمية عام لكافة الضباط في قوى األمن العاملني في
اخلدمة.
مادة ()26
 -1تعتبر األقدمية في الرتبة من تاريخ التعيني فيها ،أو الترقية إليها ،فإذا اشتمل
قرار التعيني أو الترقية أكثر من ضابط في رتبة واحدة اعتبرت األقدمية في الرتبة
السابقة.
 -2تكون األقدمية عند بدء تعيني الضابط حسب ترتيب التخرج ،إذا كان من خريجي
الكليات واملعاهد العسكرية ،وحسب ترتيب التخرج من الدورة التدريبية املقررة ،إذا
كان ممن ذكروا في البند ( )2من املادة ( )5من هذا القانون.
مادة ()27
 -1الضابط الذي نقل من قوى األمن أو استقال من اخلدمة العسكرية أو أنهيت خدماته
ألسباب غير تأديبية ،يشطب اسمه من السجل.
 -2يجوز إعادة الضابط املشار إليه في الفقرة السابقة إذا كان التقريران السنويان
األخيران املقدمان عنه في وظيفته السابقة بتقدير جيد على األقل ،ويشترط إلعادة
تعيينه أال يكون قد مضى على نقله أو استقالته أو إنهاء خدمته مدة تزيد على ثالث
سنوات .ويوضع في أقدميته السابقة ،وإذا تقررت إعادته للخدمة بعد مضي املدة
املشار إليها في الفقرة السابقة ،فتعتبر مدة انقطاعه عن اخلدمة مدة مفقودة.
مادة ()28
 -1ينشأ بفرع شئون الضباط لكل ضابط في أي قوة من قوى األمن عند بدء تعيينه
ملفان أولهما ملف اخلدمة وثانيهما امللف السري ،يوضع في ملف اخلدمة كل األوراق
والبيانات املتعلقة بخدمة الضابط ،ويودع بامللف الثاني التقارير وسائر املعلومات
التي لها صفة السرية وذلك كله على الوجه املبني في الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
 -2ينشأ في إدارة شئون الضباط ملف خدمة وملف سري لكافة ضباط قوى األمن
يتضمن كافة البيانات املذكورة في الفقرة أعاله.
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مادة ()29
يخضع الضابط لنظام تقارير الكفاءة على الوجه اآلتي:
أ -تقرير كفاءة وتثبيت كل ستة أشهر للضباط املعينني حتت االختبار.
ب -تقرير كفاءة كل سنة للضباط املثبتني من رتبة مالزم إلى رتبة عميد.
ج -تقرير كفاءة مختصر للضباط الذين يعهد إليهم مبهام خاصة داخل الوطن أو
خارجه.
للجنة الضباط أن تضع تقارير كفاءة خاصة ،كتقارير للتوصية بخدمة األركان أو
الوضع بكشوف األهلية للقيادة أو التوصية مبنح األوسمة واألنواط وامليداليات
وغيرها.
يجوز في األحوال االستثنائية كتابة تقرير كفاءة خاص عن الضابط من قبل قائده
املباشر في أي وقت بناء على طلب القائد العام أو مدير عام األمن الداخلي أو رئيس
املخابرات العامة ،حسب مقتضى احلال ،إذا كان الضابط غير صالح للخدمة ألي وجه
من الوجوه.
إذا كان الضابط قيد حتقيق أو محاكمة فيشار إلى ذلك في تقرير الكفاءة السنوي على
أال تكون التهم املنسوبة إليه ذات أثر عند كتابة التقرير ما لم تثبت إدانته.

مادة ()30
يبلغ الضابط الذي يكتب عنه تقرير كفاءة سنوي غير مرض مبضمون هذا التقرير إذا أقرته
جلنة الضباط وله تقدمي أوجه دفاعه إلى اللجنة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه به،
وتفصل اللجنة في تظلمه ويكون قرارها نهائيا بهذا الشأن.
مادة ()31
إذا كتب عن الضابط تقرير كفاءة غير مرض وذكر أن الضابط غير أهل لوظيفته احلالية أو
لوظيفة أخرى أو للترقية يعرض أمره على جلنة الضباط وحتدد الالئحة التنفيذية اإلجراءات
الواجب اتباعها في مثل هذه احلاالت.

الفصل الثاني :الترقية
مادة ()32
تكون الترقية من رتبة مالزم حتى رتبة مقدم باألقدمية العامة مع توافر الشروط األهلية
اآلتية:
 -1أن تكون تقارير الكفاءة السنوية بتقدير جيد على األقل وأن تكون البيانات الواردة
مبلفه السري مرضية.
 -2أن يكون قد قضى املدد املقررة للخدمة بالوحدات امليدانية في كل رتبة.
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 -3أن يكون قد أنهى الدورات التعليمية احلتمية ،أو قد حصل على املؤهالت العلمية التي
تقررها جلنة الضباط.
 -4أن يكون قد أمضي احلد الزمني األدنى املقرر للخدمة في كل رتبة.
وفي جميع األحوال يشترط موافقة جلنة الضباط على شغل الرتب اخلالية في الهيكل
التنظيمي .وحتدد الالئحة التنفيذية الشروط التفصيلية اخلاصة بالتأهيل املنصوص عليه
في الفقرة ( )3من هذه املادة.
مادة ()33
تكون الترقية إلى رتبة عقيد وعميد ولواء باالختيار من بني الضباط املستوفني الشروط على
الوجه الوارد في الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ()34
تكون الترقية إلى رتبة فريق باالختيار املطلق من بني اللواءات الذين يخدمون في قوى
األمن.
مادة ()35
 -1يجوز ترقية الضباط استثنائيا إلى الرتبة التالية دون التقيد باألقدمية العامة أو احلد
الزمني األدنى املقرر للترقية إذا قام الضابط بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال
أو في خدمة قوى األمن.
 -2يحظر ترقية الضابط إلى رتبتني أصليتني خالل عام واحد وحتسب مدة العام من
تاريخ الترقية األولى.
مادة ()36
تكون ترقية الضابط إلى الرتب التي تتلو رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدد اخلدمة العاملة
املنصوص عليها في الفقرات اآلتية مع مراعاة الشروط الواردة في املادتني ( )32و( )33من
هذا القانون.
 -1ثالث سنوات على األقل برتبة مالزم للترقية لرتبة مالزم أول.
 -2أربع سنوات على األقل برتبة مالزم أول للترقية لرتبة نقيب.
 -3أربع سنوات على األقل برتبة نقيب للترقية لرتبة رائد.
 -4خمس سنوات على األقل برتبة رائد للترقية لرتبة مقدم.
 -5خمس سنوات على األقل برتبة مقدم للترقية لرتبة عقيد.
 -6خمس سنوات على األقل برتبة عقيد للترقية لرتبة عميد.
 -7أربع سنوات على األقل برتبة عميد للترقية لرتبة لواء.
 -8ثالث سنوات على األقل برتبة لواء للترقية لرتبة فريق.
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بالنسبة للضباط الوارد ذكرهم في البند ( )2من املادة ( )5واملدرجة أسماؤهم في كشف
أقدمية عام مع خريجي الكليات العسكرية في أقدميتهم يجوز ترقيتهم إلى رتبة مالزم أول
أو نقيب دون التقيد بشرط املدة متى كانوا أهال للترقية.
مادة ()37
إذا لم يكن الضابط برتبة مالزم أول وبرتبة نقيب قد حصل عند حلول دوره في الترقية على تقارير
كفاءة مرضية وتوفرت فيه جميع الشروط األخرى للترقية يعامل بإحدى الطريقتني اآلتيتني:
 -1يرقى مع توجيه نظره.
 -2يترك في الرتبة ملدة أقصاها سنة ،يقدم عنه –خاللها -تقرير خاص أو أكثر ،فإذا أصبح
أهال للترقية رقي ووضع في أقدميته األصلية عند ترقيته ،وإذا ظل غير أهل للترقية
فيترك سنة أخرى على األكثر يقدم عنه خاللها تقرير خاص أو أكثر ،فإذا أصبح أهال
للترقية رقي وحددت أقدميته من تاريخ ترقيته ،أما إذا ظل غير أهل للترقية فتنهى
خدمته ويجوز حينئذ درج اسمه في كشف االحتياط.
مادة ()38
مع مراعاة الشروط الواردة في املواد ( )32و ( )33و( )36من هذا القانون تكون ترقية
املقدم والعقيد والعميد إلى الرتب التالية لرتبهم باختيار الضابط األكثر تأهيال من بني من
سبقت التوصية بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف املرشحني للترقية ،ويصدر الوزير
املختص قرارا يبني فيه شروط إدراج أسماء الضباط بكشوف املرشحني للترقية ،وتتم
التوصية بإدراج أسماء الضباط بكشف املرشحني للترقية بالرتبة التالية لرتبهم ،قبل حلول
موعد الترقية بثالثة أشهر على األقل.
ويقسم الضباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد إلى ثالثة أقسام:
القسم األول :الضباط الذين أمتوا تأهيلهم وأوصي بترقيتهم وهؤالء تدرج أسماؤهم
بالكشف سالف الذكر.
القسم الثاني :الضباط الذين لم يتموا تأهيلهم ولكن يوصي بترقيتهم بعد إمتام تأهيلهم.
ويخطر هؤالء بضرورة إمتام تأهيلهم ،فإذا مضت سنة على إخطارهم بذلك يعاملون على
النحو التالي:
 -1إن كانوا أهال للترقية أوصي بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف املرشحني للترقية
ووضعوا في أقدميتهم األصلية في ذلك الكشف.
 -2إذا ظلوا غير أهل للترقية فال يوصى بترقيتهم.
القسم الثالث :الضباط الذين ال يوصى بترقيتهم.
مادة ()39
إذا حل دور الترقية على املقدم تام التأهيل ولم يشمله االختيار أو بلغ سن إنهاء اخلدمة
لرتبته قبل ذلك تنهى خدمته برتبة عقيد بقوة القانون ،ويجوز للجنة الضباط نقله لكشف

208

ةينيطسلفلا ةينطولا ةطلسلا يف نمألا تاوقل مظانلا يعيرشتلا راطإلا

الضباط فئة (ب) برتبته األصلية إذا رغب الضابط في ذلك ،وإذا حلت الترقية على املقدم
غير املوصى بترقيته أو بلغ سن إنهاء اخلدمة لرتبته قبل ذلك تنهي خدمته برتبة مقدم بقوة
القانون.
مادة ()40
إذا حل دور الترقية على العقيد تام التأهيل ولم يشمله االختيار أو بلغ سن إنهاء اخلدمة
لرتبته قبل ذلك تنهى خدمته برتبة عميد بقوة القانون ،ويجوز للجنة الضباط نقله لكشف
الضباط فئة (ب) برتبته األصلية إذا رغب الضابط في ذلك ،وإذا حل دور الترقية على العقيد
غير املوصى بترقيته أو بلغ سن إنهاء اخلدمة لرتبته قبل ذلك تنهي خدمته برتبة عقيد بقوة
القانون.
مادة ()41
إذا حل دور الترقية على العميد تام التأهيل ولم يشمله االختيار أو بلغ سن إنهاء اخلدمة
لرتبته قبل ذلك تنهي خدمته برتبة لواء بقوة القانون ،ويجوز للجنة الضباط نقله لكشف
الضباط فئة (ب) برتبته األصلية إذا رغب الضابط في ذلك ،وإذا حل دور الترقية على العميد
غير املوصي بترقيته أو بلغ سن إنهاء اخلدمة لرتبته قبل ذلك تنهي خدمته برتبة عميد بقوة
القانون.
مادة ()42
تكون مدة خدمة اللواء ثالث سنوات تنهى بعدها خدمته ويجوز مد خدمته سنة أخرى ملدة
أقصاها أربع سنوات ما لم يبلغ سن إنهاء اخلدمة قبل ذلك.
مادة ()43
تطبق أحكام املواد من ( )36إلى ( )42على الضباط الوارد ذكرهم في البند ( )2من املادة
( )5من هذا القانون على أن يكون احلد األدنى الزمني لترقية املالزم أول أو التام التأهيل إلى
رتبة النقيب سنتني على األقل لألطباء البشريني.
مادة ()44
يكون التعيني في رتبة مالزم فني باختيار بعض النابهني من املساعدين األول الفنيني وذلك
وفقا للقواعد والنظم التي حتدد بقرار من الوزير املختص.
مادة ()45
تكون ترقية املالزم الفني إلى رتبة مالزم أول فني بعد مضي ثالث سنوات على األقل في
الرتبة األولى بشرط أن يكون قد أمت تأهيله وأمضي مدة االختبار بنجاح.
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مادة ()46
مع مراعاة أحكام املادة ( )32تكون ترقية الضباط الفنيني إلى الرتبة التي تعلو رتبهم مباشرة
متى أمضوا بها مدد اخلدمة العاملة اآلتية:
 -1خمس سنوات على األقل برتبة مالزم أول للترقية إلى رتبة نقيب.
 -2ست سنوات على األقل برتبة نقيب للترقية إلى رتبة رائد.
حتدد الالئحة التنفيذية الشروط التفصيلية اخلاصة بالتأهيل للترقية.
مادة ()47
إذا انقضى احلد الزمني األدنى املقرر للترقية لكل رتبة من الرتب املتقدم ذكرها في املادة السابقة
ولم يكن الضابط أهال للترقية عند حلول دوره فتطبق عليه أحكام املادة ( )37من هذا القانون.
مادة ()48
الضباط غير خريجي الكليات العسكرية يجوز ترقيتهم إلى الرتب التالية كل حسب مؤهله
العلمي احلاصل عليه قبل التحاقه بقوى األمن ،فاحلاصلون على شهادة إمتام الدراسة
الثانوية أو ما يعادلها وخريجو مدارس الصناعات امليكانيكية العسكرية أو املدارس الفنية
ومراكز التدريب املهني واملدارس الثانوية الصناعية يجوز ترقيتهم إلى رتبة رائد-
ويجوز ترقية ذوي الكفاءة منهم إلى رتبة مقدم وذلك باالختيار حسب الشروط واألوضاع
التي حتددها الالئحة التنفيذية .كما يجوز ترقية هؤالء إلى رتبة مقدم وذلك باالختيار ممن
يحصلون على مؤهل جامعي أثناء اخلدمة يتناسب مع تخصصهم.
مادة ()49
عالوة على نظام الترقية إلى الرتب األصلية املنصوص عليه في املواد السابقة يجوز الترقية
إلى رتبة أعلى بصفة محلية ،أو وقتية بشرط انقضاء نصف املدة املقررة إلى الرتبة األعلى
الواردة في املادة ( )36من هذا القانون.
مادة ()50
يجوز إتباع نظام الترقي احمللي إذا اقتضت ظروف اخلدمة العسكرية وملء الشواغر عدم
التقيد باحلد الزمني األدنى املقرر للخدمة في كل رتبة ،ويراعي عند هذا النظام سائر القواعد
اخلاصة بالترقية للرتب األصلية ،ويكون للضابط حامل الرتبة احمللية جميع احلقوق
العسكرية املخولة للرتبة األصلية التي تقابلها على أن يتقاضى أقصى راتب وتعويضات
الرتب األصلية احلائز عليها.
مادة ()51
يجوز منح الضابط رتبة وقتية تعلو رتبته األصلية إذا عني في منصب خارج الوطن تقتضي
ظروف اخلدمة به ذلك وتزول الرتبة الوقتية عنه مبجرد تركه هذا املنصب ،وال يترتب على منح
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الرتبة الوقتية أي مزايا مالية وحتسب مدة اخلدمة بالرتبة الوقتية ضمن مدة اخلدمة األصلية
السابقة ،وال يكون حلامل الرتبة الوقتية أفضلية عند الترقي إلى الرتبة األصلية املقابلة .

الفصل الثالث :األسبقية في القيادة
مادة ()52
تكون أسبقية القيادة بني الضباط الذين من رتبة واحدة في أية قوة من قوى األمن بالترتيب
التالي:
 -1الضابط العامل أو املستدعي بعد إنهاء خدمته للخدمة العاملة.
 -2الضابط االحتياط
 -3الضابط الفني
 -4الضابط املكلف
 -5ضابط الشرف
مادة ()53
 -1تكون األسبقية للضباط احلائزين لرتب أصلية على الضباط احلائزين لرتب محلية أو
وقتية مماثلة.
 -2تكون األسبقية للضباط احلائزين لرتب محلية أو وقتية فيما بينهم بحسب أقدميتهم في
رتبهم األصلية وليس حسب تاريخ ترقيتهم للرتب احمللية أو منحهم الرتب الوقتية.

الفصل الرابع :التعيني والندب واإلحلاق والنقل واإلعارة
والبعثات الدراسية
مادة ()54
يقصد بالتعيني أن يشغل الضابط وظيفة من الوظائف الكبرى ،وحتدد الالئحة التنفيذية
الوظائف التي تشغل بطريقة التعيني.
مادة ()55
 -1يقصد بالندب أن يخدم الضابط بعيدا ً عن وحدات القوة املعني للخدمة فيها ،ملدة ال
تتجاوز ثالث سنوات.
 -2يجوز بقرار مسبب من جلنة الضباط وتصديق من الوزير املختص متديد الندب سنة
واحدة فقط.
 -3يتم الندب خارج أية قوة من قوى األمن للضباط من جميع الرتب بقرار من جلنة
الضباط وتصديق من الوزير املختص.
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 -4إذا نقل الضابط من ندب آلخر حتسب له مدة الندب من تاريخ ندبه األول.
مادة ()56
 -1يقصد باإلحلاق أن يخدم الضابط خارج وحدته وفي داخل القوة التي يخدم فيها
لظروف طارئة تستدعي ذلك وملدة ال تزيد على سنة ،ويعتبر الضابط في هذه احلالة
من قوة وحدته األصلية.
 -2يتم اإلحلاق بقرار من القائد املختص.
مادة ()57
إذا حتول اإلحلاق إلى ندب فتعتبر مدة اإلحلاق السابقة عليه على أنها مدة ندب أصلية وتدخل
في مدتها متى كان ذلك اإلحلاق في وظيفة من الوظائف التي تشغل بطريق الندب-
مادة ()58
تتم الندب مرة واحدة في العام فيما بني شهري يوليو وسبتمبر ،وذلك فيما عدا احلاالت
الضرورية التي يقتضي األمر فيها إجراء ندب في غير هذه األوقات-
مادة ()59
 -1يجوز أن يندب الضابط لشغل وظيفة مخصص لها رتبة أعلى من رتبته.
 -2يفضل ندب الضابط الذي لم يسبق ندبه من قبل ،وال يجوز إعادة ندبه قبل مضي
سنتني على األقل من تاريخ انتهاء أخر ندب له.
مادة ()60
يجب إنهاء ندب الضابط ولو قبل املدة احملددة في أية حالة من احلاالت اآلتية:
 -1إذا قصر في دورات التأهيل احلتمية.
 -2إذا كتب عنه تقرير كفاءة غير مرض وأقرته جلنة الضباط.
 -3إذا تقرر اتخاذ عقوبة تأديبية بحقه.
مادة ()61
ال ينقل الضابط من وحدته إال عند الضرورة القصوى وال يجوز نقل الضابط من رتبة مقدم
فأقل من وحدة إلى أخرى في ذات القوة التي يخدم فيها إال في احلاالت اآلتية:
 -1التعيني في وظائف القيادة أو أركان القوات واملناطق.
 -2التعيني في الوظائف الفنية أو اإلدارية.
 -3تسوية مرتبات الوحدات في أية قوة من قوى األمن عقب حركة ترقيات عامة فيها.
 -4التأهيل لتولي منصب قيادة في أي من قوى األمن.
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مادة ()62
ال يحق للضابط أن يختار اخلدمة في وحدة معينة من وحدات القوة التي يخدم فيها ،وإمنا
يتم تعيينه حسب دواعي اخلدمة  ،ومع ذلك يجوز للضابط ألسباب قوية ان يقدم طلبا ً كتابيا ً
بنقله من وحدته إلى وحدة أخرى ،في نفس القوة ،يكون الئقا ً طبيا ً للخدمة فيها .
مادة ()63
 -1يتم نقل الضابط من رتبة عقيد والرتب التي تعلوها بقرار من جلنة الضباط.
 -2يتم نقل الضابط من رتبة مقدم والرتب التي تقل عنها طبقا ً للنظم التي تضعها الوزارة
املختصة.
 -3جتري التنقالت مرة واحدة فيما بني شهري يوليو وسبتمبر من كل عام إال في احلاالت
الضرورية التي يقتضي األمر فيها إجراء التنقالت في غير هذه التنقالت-
مادة ()64
يجوز نقل الضابط من وحدة إلى أخرى في ذات القوة من قوى األمن إذا اقتضت املصلحة
العامة ذلك ،ويتم هذا النقل بقرار من القائد املختص وتصديق الوزير املختص.
مادة ()65
 -1يجوز إعارة الضابط إلى احلكومات والهيئات املدنية احمللية واألجنبية والدولية،
ويشترط إلمتام اإلعارة موافقة الضابط كتابة ،وحتدد الالئحة التنفيذية شروط
اإلعارة وأوضاعها.
 -2ال يجوز أن يعار الضابط ملدة تتجاوز ثالث سنوات ما لم تكن اإلعارة خارج الوطن
فيجوز أن متتد لسنة رابعة فقط.
 -3تعتبر مدة اإلعارة مدة خدمة في قوى األمن.
في جميع األحوال تتم اإلعارة بتوصية من جلنة الضباط وتصديق من الوزير املختص.
مادة ()66
يجوز للوزير املختص بناء على اقتراح جلنة الضباط أن يوفد الضابط في بعثة دراسية
خارج الوطن للمدة التي يحددها ،وتعتبر مدة البعثة خدمة فعلية مبا ال يتعارض مع أحكام
البند ( )2من املادة (.)27

الفصل اخلامس :رواتب الضباط وعالواتهم
مادة ()67
 -1حتدد رواتب الضباط وفقا ً لسلم الرواتب املبني في اجلدول امللحق بهذا القانون.
 -2يعتبر الراتب كما ورد في املادة ( )1من هذا القانون ،األساس في احتساب التقاعد.
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مادة ()68
حتدد بنظام فئات العالوات والبدالت واالستقطاعات وفقا ملا يلي:
أوالً  :العالوات والبدالت:
 -1عالوة اجتماعية للزوج واألوالد
 -2عالوة اختصاص.
 -3عالوة قيادة.
 -4عالوة إقليم.
 -5عالوة مخاطر.
 -6بدل انتقال من مكان السكن إلى مكان العمل.
وحتدد الالئحة التنفيذية قواعد صرفها.
ثانياً :االستقطاعات:
 -1قسط التامني واملعاشات وفقا ً ألحكام قانون التقاعد العام.
 -2قسط التامني الصحي وفقا ً لنظام التامني الصحي املعمول به في السلطة الوطنية.
 -3ضريبة الدخل حسب القانون.
 -4أية استقطاعات أخرى يحددها القانون.
مادة ()69
ال يجوز اجلمع بني عالوة االختصاص وعالوة القيادة وتصرف أي العالوتني أكثر.
مادة ()70
 -1يبدأ صرف الراتب للضابط من تاريخ تعيينه حتت االختبار.
 -2يستحق الضابط أول مربوط الرتبة املعني بها أو املرقى إليها ،كما يستحق العالوات الدورية
املقررة لرتبته األصلية كل سنة وذلك ابتداء من تاريخ تعيينه أو ترقيته حسب األحوال.
مادة ()71
في حالة ترقية الضابط إلى رتبة محلية يستحق آخر مربوط رتبته األصلية والعالوات املقررة
لها اعتبارا ً من تاريخ الترقية ،وال يستحق أية عالوات دورية اعتبارا ً من هذا التاريخ-
مادة ()72
 -1تصرف العالوة االجتماعية للضابط عن زوجة غير املوظف وعن أبنائه وبناته وفقا ً ملا
حتدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
 -2يستمر صرف العالوة االجتماعية ألي من األبناء املذكورين في الفقرة السابقة في
األحوال اآلتية:
أ -إذا كان يتابع دراسته في أية مؤسسة تعليمية معترف بها ،وحلني إمتامه دراسته
أو إكماله اخلامسة والعشرين من العمر ،أيهما أسبق.
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ب -إذا كان معاقا ً أو أصبح معاقا ً وبنسبة إعاقة حتددها اللجنة الطبية املختصة.
ت -إذا كانت مطلقة أو أرملة وغير موظفة في اخلدمة املدنية أو العسكرية.
 -3إذا كانت زوج الضابط موظفة في اخلدمة املدنية أو العسكرية ،فتصرف العالوة
االجتماعية ألبناء الضابط فقط.
مادة ()73
ً
يبدأ صرف العالوة االجتماعية عن الزوجة وعن األبناء اعتبارا من تاريخ الزواج ،ومن تاريخ
امليالد ،ويوقف صرفها عن املتوفني من األبناء وعن الزوج املتوفى أو املطلق.
مادة ()74
حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون نظام احلوافز للضباط الذين يقدمون خدمات ممتازة،
آو أعماالً أو بحوثا ً تساعد على حتسني طرق العمل ،ورفع كفاءة األداء أو حصلوا على تقدير
ممتاز في العمل.
مادة ()75
 -1يستحق الضابط النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال وظيفته أو ما يكلف رسميا ً
من مهام ،وذلك في األحوال والشروط التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
 -2يستحق العسكري مصاريف االنتقال وبدل السفر بالشروط واألوضاع التي حتددها
الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
 -3يستحق العسكري مصروفات نقل له ولعائلته ومتاعه في األحوال اآلتية:
أ -عند التعيني ألول مرة في اخلدمة العسكرية.
ب -عند النقل من جهة إلى جهة أخرى.
ت -عند انتهاء خدمته لغير األسباب الواردة في البنود ( )6 ،5من املادة ( )121من
هذا القانون.

الفصل السادس :أجازات الضباط
مادة ()76
تكون اإلجازات املقررة وفقا ً ألحكام هذا القانون على النحو اآلتي :
 -1إجازة عادية.
 -2إجازة عرضية.
 -3إجازة قائد-
 -4إجازة مرضية.
 -5إجازة احلج ملرة واحدة.
 -6إجازة أمومة ووالدة.
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 -7إجازة استثنائية.
 -8إجازة بدون راتب.
-1
-2
-3
-4

مادة ()77
يستحق الضابط كل سنة ميالدية إجازة عادية ملدة ثالثني يوما ً براتب كامل ال يدخل
في حسابها أيام عطالت األعياد واملناسبات الرسمية فيما عدا العطلة األسبوعية.
تكون اإلجازة العادية للضابط وفقا للتعليمات التي تضعها قيادته.
يكون قضاء اإلجازة العادية خارج الوطن مبوافقة الوزير املختص.
ال يجوز وصل اإلجازة العادية مع اإلجازات واألعياد واملناسبات الرسمية.

مادة ()78
يجوز تقصير أو تأجيل أو إنهاء اإلجازة العادية ألسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ،وفي
مثل هذه األحوال يتم االستفادة من رصيد اإلجازة العادية املستحقة عن سنة وضمه إلى
اإلجازة العادية املستحقة للضابط في السنة التالية بحيث ال يزيد مجموعها في سنة واحدة
على خمسة وأربعني يوماً.
-1
-2
-3
-4

مادة ()79
يستحق الضابط إجازة عرضية براتب كامل ملدة ال تزيد على عشرة أيام في السنة
وذلك بسبب طارئ يتعذر معه احلصول على أية إجازة أخرى.
ال يجوز أن تزيد مدة اإلجازة العرضية على يومني متتاليني في املرة الواحدة ،وعلى
ثالثة أيام متتالية إذا كانت بسبب وفاة أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.
على الضابط أن يبلغ قيادته بأسباب اإلجازة العرضية فور عودته للخدمة.
في جميع األحوال ينتهي االستحقاق في مدة اإلجازة العرضية بانتهاء السنة املقررة فيها.

مادة ()80
إذا لم يكن للضابط رصيد من إجازته العادية يجوز للقائد املباشر أن مينحه إجازة براتب
كامل ملدة ال تزيد على ستة أيام في السنة ،وال متنح هذه اإلجازة ألكثر من ثالثة أيام متتالية
في املرة الواحدة ،كما يجوز منحها في حالة وقف اإلجازات العادية.
مادة ()81
للضابط احلق وملرة واحدة طوال مدة خدمته في إجازة ألداء فريضة احلج براتب كامل ملدة
ثالثني يوماً.
مادة ()82
متنح السيدة الضابط إجازة أمومة براتب كامل ملدة عشرة أسابيع.
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مادة ( )83
يجوز للوزير املختص منح الضابط ،الذي استنفذ إجازته العادية ،إجازة استثنائية عند
الضرورة ملدة خمسة عشر يوما ً على األكثر في السنة الواحدة ،وتكون هذه اإلجازة براتب
كامل.
مادة ()84
يستحق الضابط الذي ميضي في اخلدمة ثالث سنوات فأكثر إجازة مرضية متنح بقرار في
احلدود اآلتية:
 -1مينح الضابط إجازة مرضية للنقاهة عقب خروجه من املشفى بنا ًء على قرار من اللجنة
الطبية وذلك ملدة ال تتجاوز خمسة عشر يوماً ،ومتنح اإلجازة املرضية ملدة أطول من ذلك
على أال تتجاوز مدتها في سنة واحدة مائة وعشرين يوما ً وحتسب هذه السنة ابتدا ًءا
من أول إجازة مرضية مينحها ،سواء أكان ذلك ملرض واحد أم أكثر في فترات متعاقبة.
إذا استنفذ الضابط مدد العالج املسموح به قانونا ً حسب الالئحة التنفيذية لهذا القانون،
سوا ًء أكان باملشفى أم بكشف املرضى وكان من املنظور متام شفائه ،أحيل إلى االستيداع
صحيا ً إلى أن تقرر اللجنة الطبية لياقته للعودة للخدمة العاملة ،وإذا كانت حالته غير قابلة
للشفاء .أنهيت خدمته بعد صدور قرار اللجنة الطبية بعدم لياقته طبيا ً للخدمة.
 -2للوزير املختص زيادة املدة ستة أشهر أخرى بدون راتب ،إذا كان الضابط مصابا ً
مبرض يحتاج لشفائه عالجا ً طويالً وذلك وفقا ملا تقرره اللجنة الطبية.
 -3للضابط احلق في طلب حتويل اإلجازة املرضية إلى إجازة عادية إذا كان رصيده منها
يسمح بذلك.
 -4على الضابط املريض أن يخطر الوزارة التي يخدم فيها عن مرضه خالل أربع
وعشرين ساعة من تخلفه عن اخلدمة ،ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه ألسباب قهرية
حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
 -5يجوز للضابط املريض احلصول على إجازة مرضية ال تزيد على ثالثة أيام يقررها
طبيب تابع لوزارة الصحة في املناطق التي ال يتواجد فيها فروع للخدمات الطبية
العسكرية ،ويجوز متديدها ملدة ال تتجاوز ثالثة أيام أخرى بنا ًء على تقرير طبي
يصدر عن طبيب أخصائي تابع لوزارة الصحة أو للخدمات الطبية العسكرية.
 -6بالرغم مما ورد من أحكام اإلجازات املرضية في الفقرات السابقة ،مينح الضابط
املريض بأحد األمراض املزمنة ،التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ،بنا ًء على
موافقة اللجنة الطبية املختصة إجازة استثنائية براتب إلى أن يشفى أو تستقر حالته
استقرارا ً ميكنه من العودة إلى اخلدمة ،وإذا تبني عجزه عجزا ً دائما ً تنهي خدماته لعدم
اللياقة الصحية .
 -7تضع هيئة التنظيم واإلدارة القواعد واإلجراءات املتعلقة بحصول الضابط على اإلجازة
املرضية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.
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 -8إذا رغب الضابط املريض في إنهاء إجازته والعودة إلى اخلدمة ،فال يتم ذلك إال مبوافقة
اللجنة الطبية.
 -9يعتبر متارض الضابط الذي يثبت بقرار من اللجنة الطبية إخالالً بواجبات اخلدمة.
مادة ()85
إذا كان الضابط املريض خارج الوطن يتم التصديق على إجازته املرضية من قبل جلنة طبية
تشكل مبعرفة امللحق العسكري بالسفارة في الدولة التي يتواجد فيها الضابط ،أو من السفير
في الدول التي ال يوجد فيها ملحق عسكري.
مادة ()86
يجوز للوزير املختص منح الضابط إجازة دراسية بدون راتب بنا ًء على طلبه مبا ال يتعارض
مع مصلحة اخلدمة ملن أمضى مدة ست سنوات في اخلدمة وموافقة جلنة الضباط ،ومتنح
هذه اإلجازة ملدة سنة قابلة للتجديد سنويا ملدة ثالث سنوات ،أو حتى انتهاء دراسته أيهما
أقل ،وفقا للشروط والضوابط بالتي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون دومنا إخالل
باألحكام اخلاصة بالتأمني واملعاشات.
مادة ()87
 -1ال يستحق الضابط الذي منح إجازة بدون راتب أية عالوة أو ترقية طوال مدة إجازته،
وال حتتسب مدة هذه اإلجازة في أقدمية رتبته فيما يتعلق بالترقيات والعالوات ،دومنا
إخالل باألحكام اخلاصة بالتأمني واملعاشات.
 -2يجوز بقرار من الوزير املختص أو بناء على طلب الضابط نفسه قطع اإلجازة بدون
راتب ،وفي احلالة األخيرة ال يجوز منحه إجازة بدون راتب مرة أخرى.
 -3إذا انتهت مدة اإلجازة بدون راتب على الضابط العودة إلى اخلدمة ،وفي حالة عدم
عودته للخدمة ،تنهي خدماته ويشطب اسمه من كشوف قوى األمن.

الفصل السابع :واجبات الضباط واألعمال احملظورة
مادة ()88
 -1يؤدي الضابط عند بدء تعيينه ميني اإلخالص والوالء لفلسطني حسب الصيغة التالية:
“أقسم بالله العظيم بأن أكون مخلصا للوطن والشعب ،وأن أدافع عنهما وأبذل
دمي في سبيلهما ،وأحافظ على سالحي وشرفي العسكري ،وأحافظ على القوانني
واألنظمة وأعمل بها ،وان أقوم بجميع واجباتي الوظيفية والوطنية بشرف وأمانة
وإخالص ،وأن أنفذ كل ما يصدر إلى من أوامر ،والله على ما أقول شهيد”.
 -2تكون تأدية اليمني أمام الرئيس أو من ينيبه لذلك ،ويوقع الضابط على منوذج “تأدية
اليمني” ويحفظ في ملف اخلدمة.
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مادة ()89
الوظيفة العامة في أية قوة من قوى األمن تكليف للقائمني بها ،هدفها خدمة الوطن واملواطنني
حتقيقا للمصلحة العامة وفقا للقوانني واللوائح والقرارات والتعليمات ،وعلى الضابط مراعاة
أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة مبقتضاه وعليه كذلك:
 -1أن يؤدي العمل املنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي ألداء
واجبات وظيفته ،ويجوز تكليفه بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية عالوة على
الوقت املعني إذا اقتضت مصلحة العمل بذلك.
 -2أن يتعاون مع زمالئه في أداء الواجبات العاجلة الالزمة لتأمني سير العمل وتنفيذ
اخلدمة العامة.
 -3أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانني واللوائح
والتعليمات املعمول بها ،ويتحمل كل ضابط مسئولية األوامر التي تصدر منه ،وهو
املسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
 -4أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام ،وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق
واالحترام الواجب لها.
مادة ()90
يحظر على الضابط أثناء اخلدمة العسكرية ما يلي:
 -1إبداء اآلراء السياسية واالشتغال بالسياسة أو االنتماء إلى األحزاب أو الهيئات أو
اجلمعيات أو املنظمات ذات األهداف السياسية.
 -2االشتراك في أية مظاهرة أو اضطرابات.
 -3االشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.
 -4عقد اجتماعات النتقاد أعمال السلطة الوطنية.
 -5اإلفضاء مبعلومات أو إيضاحات عن املسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها ،أو
مبقتضى تعليمات خاصة ،ويظل االلتزام بالكتمان قائما حتى بعد انتهاء اخلدمة.
 -6االحتفاظ لنفسه بأي وثيقة أو ورقة من الوثائق أو األوراق الرسمية أو صورة عنها،
ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.
 -7مخالفة إجراءات األمن اخلاص والعام التي يصدر بها قرار من الوزير املختص.
 -8أن يوسط أحدا أو يقبل “الواسطة” في أي شأن خاص بوظيفته ،أو أن يتوسط لعسكري
أو ملوظف آخر في أي شأن من ذلك.
 -9االتصال مع أي جهة غير فلسطينية إال وفقا لتعليمات من اجلهات املختصة ذات العالقة.
 -10إصدار تصريحات لوسائل اإلعالم إال مبوجب تفويض رسمي من الوزير املختص.
مادة ()91
 -1ال يجوز للضابط تأدية أعماال للغير مبقابل أو بدون مقابل ولو في غير أوقات العمل
الرسمية ،وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون القواعد واألحكام لألعمال التي يجوز
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للضابط أداؤها في غير أوقات العمل الرسمية مبا ال يضر أو يتعارض أو يتناقض مع
واجبات اخلدمة العسكرية أو مقتضياتها.
 -2يجوز أن يتولى الضابط براتب أو مبكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة
عن الغائبني أو املساعدة القضائية إذا كان املشمول بالقوامة أو الوكالة أو الغائب
أو املعني له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربي أو مصاهرة لغاية الدرجة
الرابعة.
 -3يجوز أن يتولى الضابط براتب أو مبكافأة -احلراسة على األموال التي يكون شريكا أو
صاحب مصلحة فيها ،أو مملوكة ملن تربطه به صلة القربى أو املصاهرة لغاية الدرجة
الرابعة.
 -4في جميع احلاالت املذكورة في الفقرتني السابقتني يجب على الضابط إخطار قيادته
بذلك ،ويحفظ اإلخطار في ملف اخلدمة.
مادة ()92
ال يجوز للضابط الزواج من غير العربية ،ويجوز له -بإذن خاص من الوزير املختص-
الزواج من غير العربية ويجب احلصول على ترخيص مسبق بالزواج.
مادة ()93
يحظر على الضابط بالذات أو بالوساطة ما يلي:
 -1شراء العقارات أو املنقوالت مما تطرحه اجلهات اإلدارية أو القضائية للبيع في الدائرة
التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك مما يتصل بها.
 -2مزاولة األعمال التجارية أو الصناعية من أي نوع ،وبوجه خاص أن تكون له أية
مصلحة في أعمال أو مقاوالت أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
 -3استئجار األراضي أو املباني أو أية عقارات أخرى بقصد استغاللها في الدائرة التي
يؤدي فيها أعمال وظيفته.
 -4االشتراك في تأسيس الشركات أو في عضوية مجالس إداراتها ،أو أي منصب آخر
فيها ،ما لم يكن مندوبا عن قوة من قوى األمن فيها.
 -5أعمال املضاربة في البورصات.
 -6لعب امليسر في األندية أو القاعات املخصصة للضباط أو احملال العامة أو املالهي.
مادة ()94
 -1كل ضابط يخالف الواجبات املنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة
من الوزير املختص ،أو يخرج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته ،أو يسلك
سلوكا ،أو يظهر مبظهر من شأنه اإلخالل بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا ،وذلك مع
عدم اإلخالل بإقامة الدعوى املدنية أو اجلنائية عند االقتضاء ،وال يعفى الضابط من
العقوبة استناد ألمر.
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 -2ال يعفي الضابط من العقوبة استنادا ألمر قائده أو مسئوله إال إذا أثبت أن ارتكابه
املخالفة كان تنفيذا ألمر صادر إليه من هذا القائد أو املسئول بالرغم من تنبيهه إلى
املخالفة ،وفي هذه احلالة تكون املسئولية على مصدر األمر وحده.
 -3ال يسأل الضابط مدنيا إال عن خطئه الشخصي.

الفصل الثامن :العقوبات
مادة ()95

العقوبات التي توقع على الضباط:
 -1عقوبات انضباطية يوقعها القادة املباشرون والرئاسات.
 -2عقوبات تأديبية توقعها جلنة الضباط.
 -3عقوبات توقعها احملاكم العسكرية (وفق أحكام قانون العقوبات العسكري).
مادة ()96
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضابط العامل هي:
 -1إنهاء الندب.
 -2الترك في الرتبة مبا ال يزيد عن سنتني.
 -3احلرمان من العالوة الدورية أو عالوة القيادة.
 -4اإلحالة إلى االستيداع.
 -5االستغناء عن اخلدمة.
وتختص جلنة الضباط بتوقيع أي من هذه العقوبات على أن يصدق الوزير املختص عليها إال
في حالة االستغناء عن اخلدمة فيلزم احلصول على تصديق الرئيس.
مادة ()97
 -1متحي العقوبات التأديبية التي توقع على الضباط بانقضاء الفترات اآلتية:
أ -سنتني في حالة الترك في الرتبة.
ب -ثالث سنوات بالنسبة إلى باقي العقوبات األخرى عدا عقوبتي االستيداع
واالستغناء عن اخلدمة.
 -2يتم احملو بقرار من جلنة الضباط إذا تبني أن سلوك الضابط وعمله منذ توقيع اجلزاء
عليه مرضيان ،وذلك من واقع تقارير الكفاءة السنوية وملف خدمته وما يبديه رؤساؤه
عنه.
 -3يترتب على محو العقوبة التأديبية اعتبارها كان لم تكن بالنسبة للمستقبل ،وال يؤثر
على احلقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة لها ،وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة
إليها وما يتعلق بها من ملف خدمة الضابط.
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مادة ()98
العقوبات التي توقعها احملاكم العسكرية وفقا للقانون وذلك إذا ارتكب الضابط أي من
اجلرائم اآلتية:
 -1ترك موقعا أو مركز أو مخفر .أو تسليم أي منها أو اتخاذه وسائط إللزام أو حتريض
أي قائد أو شخص آخر على ترك موقع أو مركز أو مخفر أو تسليم أي منها مع أن
الواجب على ذلك القائد أو الشخص اآلخر املدافعة عنه.
 -2تركه أسلحة أو ذخيرة أو عدد تخصه أمام جهات معادية.
 -3مكاتبة العدو أو تبليغه أخبار بطريق اخليانة أو إرساله راية الهدنة إلى العدو بطريق
اخليانة أو اجلنب.
 -4إمداده العدو باألسلحة أو الذخيرة أو باملؤونة أو قبوله عدوا عنده أو حمايته عمدا ولم
يكن ذلك العدو أسيرا.
ً
ً
 -5خدمته العدو أو مساعدته اختيارا بعد وقوعه أسيرا في قبضة ذلك العدو.
 -6إجراؤه عمال يتعمد به عرقلة فوز قوى األمن بأكملها أو أي قسم منها أثناء وجوده في
خدمة امليدان.
 -7إساءة التصرف أو إغراء آخرين بإساءة التصرف أمام جهات معادية بحالة يظهر منها
اجلنب.

الفصل التاسع :األوسمة واألنواط وامليداليات
مادة ()99
يكون منح األوسمة واألنواط وامليداليات العسكرية واإلذن بقبول حمل األوسمة العربية
واألجنبية منها بأمر من الرئيس.
مادة ()100
يكون طلب منح األوسمة واألنواط وامليداليات العسكرية في املواعيد التي يحددها الوزير
املختص ،ويجوز منحها في أي وقت للضابط إذا قاموا بأعمال مجيدة يكون في مكافآتهم
عليها تشجيعا لغيرهم على اإلقتداء بهم.
مادة ()101
تعد طلبات منح األوسمة واألنواط وامليداليات بصفة سرية ،وال يجوز إطالع الضباط
املطلوبة لهم عليها.
مادة()102
تعرض طلبات منح األوسمة واألنواط وامليداليات على جلنة الضباط لفحصها والتوصية
باختيار من ترى منحها لهم ،ثم ترسل بعد موافقة الوزير املختص إلى الرئيس ليأمر مبنحها.
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مادة ()103
حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون نظام التوصية مبنح األوسمة واألنواط وامليداليات
العسكرية وتسليمها وحملها وترتيبها والتجريد منها وكل ما يتعلق بذلك.
مادة ()104
تكون األوسمة واألنواط وامليداليات العسكرية مطابقة للرسومات واملواصفات والشروط
األخرى التي حتدد بقرار الرئيس.
مادة ()105
 -1ال يجوز حمل األوسمة واألنواط وامليداليات العسكرية العربية واألجنبية والعالمات
اخلاصة بها قبل النشر عن ذلك في النشرة العسكرية ،عدا ما مينح منها في حفالت
رسمية يحضرها الرئيس أو من ينوب عنه.
 -2حتمل األوسمة واألنواط وامليداليات العسكرية األجنبية وعالمتها اخلاصة بها حسب
تاريخ منح كل منها بصرف النظر عن درجتها أو تبعيتها ،على أن تسبق أوسمة
وأنواط وميداليات الدول العربية وباقي األوسمة للدول األخرى بغض النظر عن
تاريخ منحها.
مادة ()106
تبقى األوسمة واألنواط وامليداليات العسكرية وبراءتها ملكا لورثة املمنوحة له على سبيل
التذكار واالحتفاظ مبزاياها دون أن يكون ألحدهم احلق في حملها.
مادة ()107
يطلق على األوسمة واألنواط وامليداليات العسكرية األسماء اآلتية ،ويكون ترتيبها كما يلي:
 -1األوسمة:
أ -جنمة الشرف.
ب -جنمة فلسطني.
ج -جنمة القدس.
 -2األنواط:
أ -نوط الفداء العسكري ،ويكون من ثالث طبقات “درجات”.
ب -نوط الواجب العسكري ،ويكون من ثالث طبقات “درجات”.
ج -نوط التدريب العسكري ،ويكون من ثالث طبقات “درجات”.
 -3امليداليات:
أ -ميدالية الترقية االستثنائية.
ب -ميدالية اخلدمة املمتازة.
ج -ميدالية جرحى احلرب.
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 -4أوسمة أو أنواط أو ميداليات تذكارية ،وتنشأ –هذه -بقرار من الرئيس في املناسبات
التي تستدعي إنشاءها ،ومتنح هذه األوسمة واألنواط وامليداليات التذكارية لضباط
وأفراد قوى األمن ،كما يجوز منحها ألفراد القوات العربية واألجنبية على أال يتمتع
حاملوها باملزايا املادية املنصوص عليها في هذا القانون.
مادة ()108
متنح جنمة الشرف للعسكري الذي أدى خدمات أو أعماالً استثنائية تدل على التضحية
والشجاعة الفائقة في مواجهة العدو ،ومن مينح هذه النجمة يستحق مكافأة شهرية حتددها
الالئحة التنفيذية بهذا الشأن طوال مدة خدمته.
مادة ()109
متنح جنمة فلسطني للعسكري الذي قام بأعمال متميزة تدل على التضحية أو الشجاعة في
ميدان القتال.
مادة ()110
متنح جنمة القدس للعسكري الذي قام بأعمال ممتازة.
مادة ()111
مينح نوط الفداء العسكري للعسكري الذي قام بعمل يتصف بالشجاعة ويكون تعيني الطبقة
أو “الدرجة” للنوط وفقا ً للعمل املمنوح من أجله.
مادة ()112
مينح نوط الواجب العسكري للعسكري الذي أدى واجباته بتفان وإخالص ،ويكون تعيني
طبقة “درجة” النوط وفقا ً للعمل املمنوح من أجله.
مادة ()113
مينح نوط التدريب العسكري للعسكري الذي يصل بوحدته ملستوى عال في التدريب أو ملن
يصاب أثناء التدريب أو بسببه ،ويكون تعيني طبقة “درجة” النوط وفقا ملقدار أدائه لواجباته.
مادة ()114
متنح ميدالية اخلدمة املمتازة للعسكري الذي أمضى في اخلدمة العسكرية مدة عشرين عاما ً
على األقل وكان قد أدى أعماله بأمانة وإخالص.
مادة ()115
متنح ميدالية جرحى احلرب للعسكري الذي أصيب في امليدان أو أثناء أداء الواجب
وثبت بناء على تقرير اللجنة الطبية املختصة ،أو تقرير من قائده املباشر أن اإلصابة
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كانت بسبب أعمال العدو أو أداء الواجب ،وكلما تكررت اإلصابة يكتب على امليدالية رقم
التكرار.
مادة ( )116
 -1حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون ،نظام التوصية مبنح األوسمة واألنواط وامليداليات
املدنية ،وتسليمها وحملها ،وترتيبها والتجريد منها وكل ما يتعلق بذلك.
 -2يجوز منح العسكري أوسمة وأنواط مدنية وفقا ً ملا هو متبع في العسكرية منها.
مادة ()117
يكون ترتيب األوسمة ،واألنواط وامليداليات العسكرية واملدنية ،في حالة منحها ،على النحو
اآلتي:
 -1جنمة الشرف وجنمة فلسطني وجنمة القدس قبل األوسمة املدنية.
 -2األنواط العسكرية بعد األوسمة املدنية وقبل األنواط املدنية.
 -3امليداليات العسكرية بعد األنواط املدنية.

الفصل العاشر :اإلحالة إلى االستيداع
مادة ()118
 -1يحال الضابط إلى االستيداع في احلاالت اآلتية:
أ -عدم اللياقة للخدمة طبياً.
ب -صدور قرار تأديبي بحقه.
ج -بناء على طلبه.
 -2تكون إحالة الضابط إلى االستيداع بناء على طلبه ملدة ال تتجاوز سنة ويجوز التصديق
بامتداد مدة االستيداع بحيث ال تتجاوز ثالث سنوات ،وإذا انتهت مدة االستيداع دون
عودة الضابط إلى اخلدمة اعتبر مشطوبا ً بقوة القانون من سجالت قوى األمن.
مادة ()119
 -1يستحق الضابط احملال إلى االستيداع ( )5/4أربعة أخماس راتبه الذي تقاضاه عن
الشهر األخير قبل إحالته إلى االستيداع.
 -2يبقى الضابط احملال إلى االستيداع خاضعا ً ألحكام هذا القانون ولسائر أنظمة الضبط
والربط العسكريني كما لو كان في اخلدمة العاملة.
مادة ()120
ال يجوز للضابط احملال إلى االستيداع ارتداء الزي العسكري إال عند دعوته رسميا ُ للجهات
العسكرية.
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الفصل احلادي عشر :انتهاء اخلدمة
مادة ()121
تنتهي خدمة الضابط في إحدى احلاالت اآلتية:
 -1إنهاء اخلدمة.
 -2االستغناء عن اخلدمة.
 -3عدم اللياقة صحيا ً للخدمة.
 -4االستقالة.
 -5الطرد من اخلدمة.
 -6صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة.
 -7الوفاة.
مادة ()122
يجوز للضابط الذي أمضى في اخلدمة خمس عشرة سنة مبا في ذلك املدد اإلضافية،
أن يطلب إنهاء خدمته ،ومع ذلك يجوز للوزير املختص بناء على اقتراح جلنة الضباط أن
يستبقي الضابط في اخلدمة مدة ال تتجاوز سنة إال في احلاالت االستثنائية التي تتطلبها
املصلحة العليا ،كما يجوز للجنة الضباط أن تنهي خدمة الضابط الذي أمضى خمس عشرة
سنة خدمة ،ويستحق الضباط الذين تنهي خدماتهم في إحدى احلالتني معاشا ً تقاعديا ً
حسب مدة اخلدمة.
مادة ()123
ال يجوز للضابط الذي يطلب إنهاء خدمته أو إحالته إلى االستيداع أو يقدم استقالته ،أن يترك
اخلدمة قبل إخطاره رسميا ً قبول طلبه.
مادة ()124
تنهي خدمة الضابط لعدم لياقته صحيا ً للخدمة العسكرية ،وتثبت عدم اللياقة صحيا ً بقرار
من اللجنة الطبية بناء على طلب الوزارة املختصة ،أو الضابط ،وال يجوز إنهاء خدمة الضابط
لعدم اللياقة الصحية قبل أن تنفد إجازته املرضية ،ما لم يطلب هو نفسه إنهاء خدمته وإحالته
للمعاش.
مادة ()125
تكون استقالة الضابط مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط ،وإال اعتبرت كأن لم تكن ،وال
تنتهي خدمة الضابط إال بالقرار الصادر بقبول طلبه.
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مادة ()126
إذا قدم الضابط طلبا ً لالستقالة فللرئاسات حق رفضها أو قبولها ويعتبر فوات ستني يوما ً
على تاريخ تقدميها دون الرد عليها مبثابة قرار برفضها .ومع ذلك إذا كان الضابط قيد
التحقيق أو احملاكمة فيجوز إرجاء قبول استقالته حلني البت في الدعوى.
مادة ()127
إذا أعيد الضابط املستقيل إلى اخلدمة مينح رتبته األصلية وتطبق بشأنه أحكام البند ( )2من
املادة ( )27من هذا القانون.
مادة ()128
تنتهي خدمة الضابط في أي من احلالتني اآلتيتني:
 -1إذا أصدرت محكمة عسكرية مختصة قرارا ً بطرده من اخلدمة العسكرية.
 -2إذا حكم عليه بعقوبة جناية في إحدى اجلنايات املنصوص عليها في قانون العقوبات،
أو ما مياثلها من جرائم في القوانني اخلاصة ،أو بعقوبة مقيدة للحرية في جرمية مخلة
بالشرف أو األمانة.
مادة ()129
تنتهي خدمة الضابط الذي يتوفى أثناء اخلدمة ويشطب من القيود اعتبارا من اليوم التالي
لتاريخ الوفاة.
مادة ()130
ال يجوز للضابط الذي انتهت خدمته أن يخدم في قوات عربية أو أجنبية إال بعد مضى ثالث
سنوات من انتهاء خدمته في قوى األمن وبعد احلصول على إذن خاص من الوزير املختص
وتصديق الرئيس.
مادة ()131
 -1يصرف للضابط راتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته ،وإذا كان انتهاء اخلدمة بناء
على طلبه استحق راتبه حتى التاريخ احملدد باملوافقة على قبول االستقالة.
 -2ال يجوز أن يسترد من الضابط إذا كان موقوفا ً عن عمله ما سبق أن صرف له من راتبه
في حالة إنهاء خدمته إذا حكم عليه بالطرد من اخلدمة أو أنهيت خدمته وأحيل إلى
املعاش.
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القسم الثاني :خدمة ضباط الصف واألفراد
الباب الرابع
الفصل األول :أحكام عامة
مادة ()132
 -1اخلدمة العسكرية تكون خدمة بالتطوع أو خدمة إلزامية أو خدمة احتياطية وتنظيم بقانون.
 -2اخلدمة العسكرية اإللزامية تنظمها قوانني اخلدمة اإللزامية.
 -3اخلدمة العسكرية بالتطوع تنظم وفقا ً ألحكام هذا القانون.
مادة ()133
حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون شروط اخلدمة العسكرية بالتطوع وجتديد مددها طبقا ً
الحيتاجات قوى األمن.
مادة ()134
ً
يجوز إنهاء خدمة املتطوع إذا فقد أحد شروط اخلدمة العسكرية وفقا ألحكام هذا القانون.
مادة ()135
ً
جتديد التطوع يعني املوافقة على استمرار خدمة املتطوع في قوة من قوى األمن وفقا ألحكام
هذا القانون.
مادة ()136
يجوز إعادة ضباط الصف واألفراد السابقني للخدمة العسكرية ،أو استدعائهم ،وفقا ً
للشروط والقواعد التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثاني :التعيني والترقية
مادة ()137
ً
 -1يكون التعيني في اخلدمة العسكرية بالتطوع وفقا ملا حتدده الالئحة التنفيذية لهذا
القانون.
 -2ينشأ لكل ضابط صف أو فرد عند بدء تعيينه في اخلدمة العسكرية ملف خدمة ،حتدد
الالئحة التنفيذية لهذا القانون منوذجه ونوع البيانات التي تدون فيه وكيفية استيفائها
واجلهات التي يحفظ لديها.
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 -3يجب أال تقل مدة اخلدمة العسكرية بالتطوع عن خمس سنوات.
مادة ()138
تكون الرتب العسكرية لضباط صف وأفراد قوى األمن هي:
 -1جندي.
 -2عريف.
 -3رقيب.
 -4رقيب أول.
 -5مساعد.
 -6مساعد أول.
مادة ()139
تكون ترقية ضباط الصف واألفراد إلى الرتب التي تلي رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدة
اخلدمة الفعلية اآلتية ،مع توفر الشروط األخرى املنصوص عليها في هذا القانون.
أ -ثالث سنوات على األقل للترقية من رتبة جندي إلى رتبة عريف.
ب -ثالث سنوات على األقل للترقية من رتبة عريف إلى رتبة رقيب.
ج -أربع سنوات على األقل للترقية من رتبة رقيب إلى رتبة رقيب أول.
د -أربع سنوات على األقل للترقية من رتبة رقيب أول إلى رتبة مساعد.
هـ -.أربع سنوات على األقل للترقية من رتبة مساعد إلى رتبة مساعد أول.
و -أربع سنوات على األقل للترقية من رتبة مساعد أول إلى رتبة املالزم شرف.
-1

-2
-3
-4

مادة ()140
مع مراعاة أحكام املادة السابقة تتم ترقية ضابط الصف أو الفرد الذي أمضى في
رتبته مدة اخلدمة العاملة املقررة لها وأوصت قيادته بترقيته ،واجتاز االمتحانات
والدورات التعليمية املقررة لذلك ،وفقا ً ملا حتدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون ،وأن
تسمح الهيكلية التنظيمي في مرتبه للترقية.
إذا تساوت الشروط املنصوص عليها في الفقرة السابقة احملددة للترقية يرجع إلى
كشوف األقدمية العامة واخلاصة ويرقي األقدم.
تبني الالئحة التنفيذية لهذا القانون الشروط التفصيلية اخلاصة بالترقية والتأهيل لها،
وحتديد اجلهة أو اجلهات املخولة إلصدار أوامر الترقية.
تكون الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ،ومينح ضابط الصف أو الفرد بداية
مربوط الرتبة املرقى إليها أو عالوة من عالواتها أيهما أكبر.

مادة ()141
 -1حتدد الرتبة التي يتخرج بها طلبة املنشآت التعليمية في نظام هذه املنشآت ،على أن ال
يتعدى رتبة الرقيب حلملة الشهادة الثانوية.
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 -2يجوز ترقية العريف من بني خريجي املنشآت التعليمية إلى رتبة رقيب دون التقيد
بشرط املدة ،إذا كان قد أمضى في رتبته أكثر من نصف املدة املقررة وفقا ً ألحكام املادة
( )139من هذا القانون.
مادة ()142
 -1يجوز إعادة الرتبة العسكرية لضابط الصف أو الفرد الذي مت تنزيل رتبته أو نزعها
عنه إلى الرتبة التي نزلت أو نزعت عنه وفقا ً للشروط اآلتية:
أ -أن يكون قد أمضى مدة سنة في اخلدمة العاملة ،على األقل ،اعتبارا ً من تاريخ
تنزيل رتبته ،أما من نزعت عنه رتبته فيجب أن ميضى مدة اخلدمة العاملة،
املقررة للترقية ،لهذه الرتبة ،من تاريخ نزعها عنه.
ب -أن توصي قيادته بإعادة رتبته إليه.
 -2حتدد أقدمية من أعيدت إليه رتبته اعتبارا ً من تاريخ اإلعادة ،وتعتبر أقدميته في الرتبة
التي نزل إليها اعتبارا ً من تاريخ التنزيل.
مادة ()143
يجوز أن يرقي املساعد األول إلى رتبة املالزم شرف باالنتقاء من بني ذوي الكفاءة من
املساعدين األولني ،وذلك وفقا ً ألحكام املادة ( )139من هذا القانون مع توفر الشروط
اآلتية:
أ -أن يخضع لفحص ثقافي حتدد مستواه قيادة القوة التي يخدم فيها ،ويعفي حامل
شهادة إمتام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها من هذا الفحص.
ب -أن ميثل أمام جلنة مختصة حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ،للتأكد من سالمته
نفسيا ً وصحيا ً ومن أهليته ليكون ضابطاً.
ت -أن ال يكون متجاوزا ً سن اخلامسة واألربعني من عمره عند ترشيحه للترقية.
ث -أن تسمح الهيكلية اإلدارية في مرتبة للترقية.
ج -أن توافق جلنة الضباط على الترقية.
مادة ()144
 -1تكون ترقية ضباط الشرف إلى الرتبة التي تتلو رتبهم مباشرة متى أمضوا في رتبهم
مدد اخلدمة العاملة املنصوص عليها في الفقرة التالية ،وفي جميع األحوال ال يجوز
أن تتجاوز ترقيتهم رتبة الرائد ،ومع ذلك يجوز ترقية بعضهم إلى رتبة املقدم شرف
فقط ،وذلك باالختيار ممن يحصلون على مؤهل جامعي أثناء اخلدمة يتناسب مع
تخصصهم.
 -2تكون مدة اخلدمة العاملة لترقية ضباط الشرف كاآلتي:
أ -ثالث سنوات على األقل للترقية من رتبة مالزم شرف إلى رتبة مالزم أول
شرف.
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ب -أربع سنوات على األقل للترقية من رتبة مالزم أول شرف إلى رتبة نقيب
شرف.
ج -أربع سنوات على األقل للترقية من رتبة نقيب شرف إلى رتبة رائد شرف.
د -خمس سنوات على األقل للترقية من رتبة رائد شرف إلى رتبة املقدم شرف.

الفصل الثالث :األسبقية في القيادة
مادة ()145
تكون األسبقية في القيادة لضباط الصف واألفراد من رتبة واحدة في أية قوة من قوى
األمن حسب الترتيب التالي:
 -1املتطوعون.
 -2املجندون.
 -3االحتياطيون.
 -4الفنيون.
مادة ()146
 -1تكون األسبقية في القيادة بني ضباط الصف من بني حاملي الرتبة الواحدة حسب
األقدمية في الرتبة ،وإذا تساووا في األقدمية حسب تاريخ التطوع ،فإذا تساووا في
تاريخ التطوع حسب الترتيب في كشف الترقية.
 -2تكون األسبقية في القيادة لضباط الصف من بني خريجي املنشآت التعليمية حسب
ترتيب التخرج بني أفراد الدورة الواحدة في الرتبة التي تخرجوا بها.
مادة ()147
تنظم كشوف أقدمية عامة أو خاصة ملختلف فئات ضباط الصف واألفراد العاملني في
اخلدمة العسكرية.

الفصل الرابع :اإلحلاق والنقل
مادة ()148
حتدد الالئحة التنفيذية قواعد وشروط إحلاق ونقل ضباط الصف واألفراد العاملني في
اخلدمة العسكرية في قوى األمن.
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الفصل اخلامس :اإلعارة والبعثات الدراسية
مادة ()149
 -1يجوز بقرار من الوزير املختص إعارة ضابط الصف أو الفرد إلى احلكومات والهيئات
املدنية احمللية واألجنبية والدولية ،ويشترط إلمتام اإلعارة موافقته عليها كتابة ،وحتدد
الالئحة التنفيذية لهذا القانون شروط اإلعارة وأوضاعها.
 -2ال يجوز أن يعار ضابط الصف أو الفرد ملدة تتجاوز ثالث سنوات ما لم تكن اإلعارة
خارج الوطن فجوز أن متتد لسنة رابعة فقط.
 -3تعتبر مدة اإلعارة مدة خدمة فعلية بقوة من قوى األمن.
مادة ()150
يجوز للوزير املختص أن يوفد ضابط الصف أو فرد في بعثة دراسية خارج الوطن ضمن
اختصاصه ملدة سنتني ويجوز متديدها لسنة ثالثة ،وتعتبر مدة البعثة خدمة فعلية إذا انتهت
بنجاح.

الفصل السادس :رواتب ضباط الصف واألفراد وعالواتهم
مادة ()151
 -1حتدد رواتب ضباط الصف واألفراد وفقا ً لسلم الرواتب املقرر في اجلدول امللحق بهذا
القانون.
 -2تعتبر عالوة طبيعة العمل والعالوة الدورية وعالوة غالء املعيشة من متممات الراتب
األساسي احملتسب في التقاعد.
 -3يجوز ملجلس الوزراء تقدمي اقتراح بتعديل سلم الرواتب من حني آلخر إلى املجلس
التشريعي إلقراره.
مادة ()152
ً
حتدد بنظام فئات العالوات والبدالت واالستقطاعات وفقا ملا يلي:
أوالً :العالوات والبدالت.
 -1عالوة اجتماعية للزوج واألوالد.
 -2عالوة اختصاص.
 -3عالوة إقليم.
 -4عالوة مخاطرة.
 -5بدل انتقال من مكان السكن إلى مكان العمل.
وحتدد الالئحة التنفيذية قواعد صرفها.
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ثانياً :االستقطاعات:
 -1قسط التأمني واملعاشات وفقا ً ألحكام قانون التقاعد العام.
 -2قسط التأمني الصحي وفقا ً لنظام التأمني الصحي املعمول به في السلطة الوطنية.
 -3ضريبة الدخل حسب القانون.
 -4أية استقطاعات أخرى يحددها القانون.
مادة ()153
 -1يبدأ صرف الراتب لضابط الصف والفرد من تاريخ تعيينه.
 -2يستحق ضابط الصف والفرد أول مربوط الرتبة املعني بها أو املرقى إليها ،كما يستحق
العالوات الدورية املقررة لرتبته األصلية كل سنة ،وذلك ابتداء من تاريخ تعيينه أو
ترقيته حسب األحوال.
مادة ()154
 -1تصرف العالوة االجتماعية لضابط الصف والفرد عن زوجة غير املوظف وعن أبنائه
وبناته وفقا ً ملا حتدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
 -2يستمر صرف العالوة االجتماعية ألي من األبناء املذكورين في الفقرة السابقة في
األحوال اآلتية:
أ -إذا كان يتابع دراسته في أية مؤسسة تعليمية معترف بها ،وحلني إمتامه دراسته
أو إكماله اخلامسة والعشرين من العمر ،أيهما أسبق.
ب -إذا كان معاقا ً أو أصبح معاقا ً وبنسبة إعاقة حتددها اللجنة الطبية املختصة.
ت -إذا كانت مطلقة أو أرملة وغير موظفة في اخلدمة املدنية أو العسكرية.
 -3إذا كانت زوج ضابط الصف أو الفرد موظفة في اخلدمة املدنية أو العسكرية فتصرف
العالوة االجتماعية ألبناء ضابط الصف أو الفرد فقط.
مادة ()155
يبدأ صرف العالوة االجتماعية عن الزوجة وعن األبناء اعتبارا ً من تاريخ الزواج ،ومن تاريخ
امليالد ،ويوقف صرفها عن املتوفني من األبناء وعن الزوج املتوفى أو املطلق.
مادة ()156
حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون نظام احلوافز لضباط الصف واألفراد الذين يقدمون
خدمات ممتازة ،أو أعماالً أو بحوثا ً تساعد على حتسني طرق العمل ،ورفع كفاءة األداء ،أو
حصلوا على تقدير ممتاز في العمل.
مادة ()157
 -1يستحق ضابط الصف أو الفرد النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال وظيفته أو ما يكلف
رسميا ًمن مهام ،وذلك في األحوال والشروط التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
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 -2يستحق العسكري مصاريف االنتقال وبدل السفر بالشروط واألوضاع التي حتددها
الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
 -3يستحق العسكري مصروفات نقل له ولعائلته ومتاعه في األحوال اآلتية:
أ -عند التعيني ألول مرة في اخلدمة العسكرية.
ب -عند النقل من جهة إلى جهة أخرى.
ج -انتهاء خدمته لغير األسباب الواردة في البنود ( )5،4من املادة ( )179من هذا القانون.

الفصل السابع :إجازات ضباط الصف واألفراد
مادة ()158
تكون اإلجازات املقررة وفقا ً ألحكام هذا القانون على النحو اآلتي:
 -1إجازة عادية.
 -2إجازة عرضية.
 -3إجازة مرضية.
 -4إجازة احلج ملرة واحدة.
 -5إجازة أمومة ووالدة.
 -6إجازة استثنائية.
مادة ()159
يستحق ضابط الصف والفرد إجازة عادية سنويا ً براتب كامل ال يدخل في حسابها أيام
عطالت األعياد واملناسبات الرسمية فيما عدا يوم العطلة األسبوعية على النحو اآلتي:
 -1خمسة عشر يوما ً في السنة األولى بعد مضى ستة أشهر من تاريخ تعيينه.
 -2واحد وعشرون يوما ً لكل من الرقيب والعريف واجلندي ،الذي أمضى سنة فأكثر في
اخلدمة العاملة من تاريخ تعيينه.
 -3ثالثون يوما ً لكل من املساعد األول واملساعد الذي أمضى سنة فأكثر في اخلدمة
العاملة من تاريخ ترقيته.
مادة ()160
يجوز تقصير أو تأجيل أو إنهاء اإلجازة العادية ألسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ،وفي
مثل هذه األحوال يتم االستفادة من رصيد اإلجازة العادية املستحقة عن سنة وضمه إلى
اإلجازة العادية املستحقة لضابط الصف أو الفرد في السنة التالية بحيث ال يزيد مجموعها
في سنة واحدة على ثالثني يوماً.
مادة ()161
 -1يستحق ضابط الصف والفرد وإجارة عرضية براتب كامل ملدة ال تزيد على ستة أيام
في السنة وذلك بسبب طارئ يتعذر معه احلصول على أية إجازة أخرى.
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 -2ال يجوز أن تزيد مدة اإلجازة العرضية على يومني متتاليني في املرة الواحدة ،وعلى
ثالثة أيام متتالية إذا كانت بسبب وفاة أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.
 -3في جميع األحوال ينتهي االستحقاق في مدة اإلجازة العرضية بانتهاء السنة املقررة فيها.
مادة()162
لضابط الصف والفرد احلق وملرة واحدة طوال مدة خدمته في إجازة ألداء فريضة احلج
براتب كامل ملدة ثالثني يوماً.
مادة ()163
متنح السيدة ضابط الصف أو الفرد إجازة أمومة براتب كامل ملدة عشرة أسابيع.
مادة ()164
يجوز للقائد العام أو ما يوازيه في القوى األخرى منح ضابط الصف أو الفرد الذي استنفد
إجازته العادية إجازة استثنائية عند الضرورة ملدة عشرة أيام على األكثر في السنة الواحدة
وتكون هذه اإلجازة براتب كامل
مادة ()165
يستحق ضابط الصف والفرد الذي ميضى في اخلدمة ثالث سنوات فأكثر إجازة مرضية
متنح بقرار في احلدود اآلتية:
 -1مينح ضابط الصف والفرد إجازة مرضية للنقاهة عقب خروجه من املشفى بناء على
قرار من اللجنة الطبية ،وذلك ملدة ال تتجاوز خمسة عشر يوماً ،ومتنح اإلجازة املرضية
ملدة أطول من ذلك على أال تتجاوز مدتها في سنة واحدة مائة وعشرين يوما ً وحتسب
هذه السنة ابتداء من أول إجازة مرضية مينحها ،سواء كان ذلك ملرض واحد أم أكثر
في فترات متعاقبة .إذا استنفذ ضابط الصف والفرد مدد العالج املسموح به قانونا ً
حسب الالئحة التنفيذية لهذا القانون ،سواء كان باملشفى أم بكشف املرضى وكان
من املنظور متام شفائه ،أحيل إلى االستيداع صحيا ً إلى أن تقرر اللجنة الطبية لياقته
للعودة للخدمة العاملة ،وإذا كانت حالته غير قابلة للشفاء ،أنهيت خدمته بعد صدور
قرار اللجنة الطبية بعدم لياقته طبيا ً للخدمة.
 -2للقائد العام أو ما يوازيه في القوى األخرى زيادة املدة ستة أشهر أخرى بدون راتب ،إذا كان
الضابط مصابا ًمبرض يحتاج لشفائه عالجا ًطويالً .وذلك وفقا ًملا تقرره اللجنة الطبية.
 -3لضابط الصف والفرد احلق في طلب حتويل اإلجازة املرضية إلى إجازة عادية إذا كان
رصيده منها يسمح بذلك.
 -4على ضابط الصف أو الفرد املريض أن يخطر الوزارة التي يخدم فيها عن مرضه خالل
أربع وعشرين ساعة من تخلفه عن اخلدمة ،ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه ألسباب قهرية
حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
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-5

-6

-7
-8
-9

يجوز لضابط الصف أو الفرد املريض احلصول على إجازة مرضية ال تزيد على
ثالثة أيام ،يقررها طبيب تابع لوزارة الصحة في املناطق التي ال يتواجد فيها فروع
للخدمات الطبية العسكرية ،ويجوز متديدها ملدة ال تتجاوز ثالثة أيام أخرى بناء
على تقرير طبي يصدر عن طبيب أخصائي تابع لوزارة الصحة أو للخدمات الطبية
العسكرية.
بالرغم مما ورد من أحكام اإلجازات املرضية في الفقرات السابقة ،مينح ضابط الصف
أو الفرد املريض بأحد األمراض املزمنة ،التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة،
بناء على موافقة اللجنة الطبية املختصة إجازة استثنائية براتب إلى أن يشفى ،أو
تستقر حالته استقرارا ً ميكنه من العودة إلى اخلدمة ،وإذا تبني عجزه عجزا ً دائما ً تنهى
خدماته لعدم اللياقة الصحية.
تضع هيئة التنظيم واإلدارة القواعد واإلجراءات املتعلقة بحصول ضابط الصف
والفرد على اإلجازة املرضية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.
إذا رغب ضابط الصف أو الفرد املريض في إنهاء إجازته والعودة إلى اخلدمة ،فال يتم
ذلك إال مبوافقة اللجنة الطبية.
يعتبر متارض ضابط الصف أو الفرد الذي يثبت بقرار من اللجنة الطبية إخالالً
بواجبات اخلدمة.

مادة ()166
إذا كان ضابط الصف أو الفرد املريض خارج الوطن يتم التصديق على إجازته املرضية من
قبل جلنة طبية تشكل مبعرفة امللحق العسكري بالسفارة في الدولة التي يتواجد فيها ضابط
الصف أو الفرد ،أو من السفير في الدول التي ال يوجد فيها ملحق عسكري.

الفصل الثامن :واجبات ضباط الصف واألفراد واألعمال احملظورة
مادة ()167
 -1يؤدي ضابط الصف والفرد عند بدء تعيينه ميني اإلخالص والوالء لفلسطني حسب
الصيغة التالية:
ً
“أقسم بالله العظيم بأن أكون مخلصا للوطن والشعب ،وأن أدافع عنهما
وأبذل دمي في سبيلهما ،وأحافظ على سالحي وشرفي العسكري ،وأحافظ
على القوانني واألنظمة وأعمل بها ،وأن أقوم بجميع واجباتي الوظيفية والوطنية
بشرف وأمانة وإخالص ،وأن أنفذ كل ما يصدر إلى من أوامر ،والله على ما أقول
شهيد”.
 -2تكون تأدية اليمني أمام الوزير املختص أو من ينيبه لذلك ،ويوقع ضابط الصف والفرد
على منوذج “تأدية اليمني” ويحفظ في ملف اخلدمة.

236

ةينيطسلفلا ةينطولا ةطلسلا يف نمألا تاوقل مظانلا يعيرشتلا راطإلا

مادة ()168
الوظيفة العامة في أية قوة من قوى األمن تكليف للقائمني بها ،هدفها خدمة الوطن واملواطنني
حتقيقا للمصلحة العامة وفقا للقوانني واللوائح والقرارات والتعليمات ،وعلى ضابط الصف
والفرد مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة مبقتضاه وعليه
كذلك:
 -1أن يؤدي العمل املنوط به بنفسه بدقة وأمانة وان يخصص وقت العمل الرسمي ألداء
واجبات وظيفته ،ويجوز تكليفه بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية عالوة على
الوقت املعني إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
 -2أن يتعاون مع زمالئه في أداء الواجبات العاجلة الالزمة لتأمني سير العمل وتنفيذ
اخلدمة العامة.
 -3أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك حدود القوانني واللوائح والتعليمات
املعمول بها ،ويتحمل كل ضابط صف وفرد مسئولية األوامر التي تصدر منه وهو
املسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
 -4أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق
واالحترام الواجب لها.
مادة ()169
يحظر على ضابط الصف والفرد أثناء اخلدمة العسكرية ما يلي:
 -1إبداء اآلراء السياسية واالشتغال بالسياسة أو االنتماء إلى األحزاب أو الهيئات أو
اجلمعيات أو املنظمات ذات األهداف السياسية.
 -2االشتراك في أية مظاهرة أو اضطرابات-
 -3االشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.
 -4عقد اجتماعات النتقاد أعمال السلطة الوطنية.
 -5اإلفضاء مبعلومات أو إيضاحات عن املسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها ،أو
مبقتضى تعليمات خاصة ،ويظل االلتزام بالكتمان قائما حتى بعد انتهاء اخلدمة.
 -6االحتفاظ لنفسه بأية وثيقة أو ورقة من الوثائق أو األوراق الرسمية أو صورة عنها،
ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.
 -7مخالفة إجراءات األمن اخلاص والعام التي يصدر بها قرار من الوزير املختص.
 -8أو يوسط أحدا أو يقبل الواسطة في أي شأن خاص بوظيفة ،أو أن يتوسط لعسكري
أو ملوظف آخر في أي شأن من ذلك.
 -9االتصال مع أي جهة غير فلسطينية إال وفقا لتعليمات من اجلهات املختصة ذات
العالقة.
 -10إصدار تصريحات لوسائل اإلعالم إال مبوجب تفويض رسمي من الوزير املختص.
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مادة ()170
ال يجوز لضابط الصف والفرد تأدية أعماال للغير مبقابل أو بدون مقابل ولو في
غير أوقات العمل الرسمية ،وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون القواعد واألحكام
لألعمال التي يجوز لضابط الصف والفرد أداؤها في غير أوقات العمل الرسمية مبا ال
يضر أو يتعارض أو يتناقض مع واجبات اخلدمة العسكرية أو مقتضياتها.
يجوز أن يتولى ضابط الصف والفرد براتب أو مبكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو
الوكالة عن الغائبني أو املساعدة القضائية إذا كان املشمول بالقوامة أو الوكالة أو الغائب أو
املعني له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.
يجوز أن يتولى ضابط الصف والفرد براتب أو مبكافأة احلراسة على األموال التي
يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة ملن تربطه به صلة القربى أو املصاهرة
لغاية الدرجة الرابعة.
في جميع احلاالت املذكورة في الفقرتني السابقتني يجب على ضابط الصف والفرد
إخطار قيادته بذلك ،ويحفظ اإلخطار في ملف اخلدمة.

مادة ()171
ال يجوز لضابط الصف أو الفرد الزواج من غير العربية ،ويجوز له بإذن خاص من الوزير
املختص الزواج من غير العربية ويجب احلصول على ترخيص مسبق بالزواج.
مادة ()172
يخطر على ضابط الصف والفرد بالذات أو بالوساطة ما يلي:
 -1شراء العقارات أو املنقوالت مما تطرحه اجلهات اإلدارية أو القضائية للبيع في الدائرة
التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك مما يتصل بها.
 -2مزاولة األعمال التجارية أو الصناعية من أي نوع ،وبوجه خاص أن تكون له أية
مصلحة في أعمال أو مقاوالت أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
 -3استئجار األراضي أو املباني أو أية عقارات أخرى بقصد استغاللها في الدائرة التي
يؤدي فيها أعمال وظيفته.
 -4االشتراك في تأسيس الشركات أو في عضوية مجالس إداراتها ،أو أي منصب آخر
فيها ،ما لم يكن مندوبا عن قوة من قوى األمن فيها.
 -5أعمال املضاربة في البورصات.
 -6لعب امليسر في األندية أو القاعات املخصصة لضباط الصف واألفراد أو احملال العامة
أو املالهي.
مادة ()173
 -1كل ضابط صف وفرد يخالف الواجبات املنصوص عليها في هذا القانون أو في
القرارات الصادرة من الوزير املختص ،أو يخرج على مقتضيات الواجب في أعمال
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وظيفته ،أو يسلك سلوكا ،أو يظهر مبظهر من شأنه اإلخالل بكرامة الوظيفة يعاقب
تأديبيا ،وذك مع عدم اإلخالل بإقامة الدعوى املدنية أو اجلنائية عند االقتضاء ،وال
يعفى ضابط الصف والفرد من العقوبة استنادا ألمر.
 -2ال يعفى ضابط الصف والفرد من العقوبة استنادا ألمر قائده أو مسئوله إلى إذا أثبت
أن ارتكابه املخالفة كان تنفيذا ألمر صادر إليه من هذا القائد أو املسئول بالرغم من
تنبيهه إلى املخالفة ،وفي هذه احلالة تكون املسئولية على مصدر األمر وحده.
 -3ال يسأل ضابط الصف والفرد مدنيا إال عن خطئه الشخصي.

الفصل التاسع :العقوبات
مادة ()174
العقوبات التي توقع على ضباط الصف واألفراد:
 -1عقوبات انضباطية يوقعها القادة املباشرون والرئاسات.
 -2عقوبات توقعها احملاكم العسكرية (وفق أحكام قانون العقوبات العسكري).
مادة ()175
ضابط الصف أو الفرد املعاقب انضباطيا باحلبس يحسم من راتبه أيام حبسه.
مادة ()176
حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون كيفية احتساب مدد الغياب لضابط الصف واألفراد التي
تسبق الفرار من اخلدمة العسكرية واإلجراءات املتبعة من هذا الشأن.
مادة ()177
 -1متحى العقوبات االنضباطية التي توقع على ضابط الصف واألفراد وفقا للقواعد
والشروط التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
 -2يترتب على محو العقوبة االنضباطية اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل .وال
يؤثر على احلقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له ،وترفع أوراق العقوبة وكل
إشارة إليها وما يتعلق بها من ملف اخلدمة.

الفصل العاشر :األوسمة واألنواط وامليداليات
مادة ()178
 -1يكون منح األنواط وامليداليات العسكرية لضباط الصف واألفراد ،واإلذن بقبول حمل
األوسمة العربية واألجنبية منها وفقا ألحكام املواد املنصوص عليها في الفصل التاسع
من الباب الثالث من هذا القانون.
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 -2تعرض طلبات منح األنواط وامليداليات العسكرية على هيئة التنظيم واإلدارة بالنسبة
لضباط الصف واألفراد لفحصها والتوصية بها باختيار من ترى منحها لهم ،ثم ترسل
بعد موافقة الوزير املختص إلى الرئيس املباشر ليأمر مبنحها.

الفصل احلادي عشر :انتهاء اخلدمة
مادة ()179
تنتهي خدمة ضابط الصف والفرد في إحدى احلاالت اآلتية:
 -1إنهاء عقد التطوع.
 -2االستغناء عن اخلدمة.
 -3عدم اللياقة صحيا للخدمة.
 -4الطرد من اخلدمة.
 -5صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة.
 -6الوفاة.
-1

-2
-3
-4

مادة ()180
تنتهي خدمة ضابط الصف والفرد بانتهاء مدة تطوعه في اخلدمة العسكرية وعدم
رغبته في جتديدها ،أو لعدم موافقة هيئة التنظيم واإلدارة على جتديدها ،وفي احلالتني
تعتبر انتهاء اخلدمة من اليوم التالي النتهاء مدة التطوع ،إال في أحوال الطوارئ فيجوز
االحتفاظ به في اخلدمة العسكرية حتى زوالها ،وتعد مدة االحتفاظ هذه مدة خدمة
فعلية وتدخل في حساب املعاش أو املكافأة.
يجوز لضابط الصف الذي أمضى في اخلدمة خمسة عشر سنة ،مبا في ذلك املدد
اإلضافية ،أن يطلب إنهاء خدمته.
تنتهي خدمة ضابط الصف والفرد متى أمت من عمره خمس وأربعني سنة باستثناء
املساعد واملساعد أول فتنتهي خدمتهم متى أمتوا خمسني سنة.
يجوز االحتفاظ بضباط الصف واألفراد ممن انتهت مدة خدمتهم ملدة أقصاها سنة
وفقا ألحكام الفقرة السابقة ،وتعد مدة االحتفاظ هذه خدمة فعلية وتدخل في حساب
املعاش أو املكافأة.

مادة ()181
 -1يتم االستغناء عن خدمة ضابط الصف في أي من احلاالت اآلتية:
أ -إذا كان طالبا في إحدى املنشآت التعليمية ،ولم يقض بنجاح مراحل الدراسة
طبقا لشروط تطوعه.
ب -عدم صالحيته فنيا ،أو عسكريا ،للخدمة العسكرية ،بناء على قرار جلنة مختصة
حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيلها.
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ج -ألسباب تتعلق باألمن أو املصلحة العامة.
 -2حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون اجلهة التي يكون لها اتخاذ قرار االستغناء عن
اخلدمة العسكرية استنادا لألسباب املذكورة في الفقرة السابقة.
مادة ()182
ال يتم االستغناء عن خدمة ضابط الصف أو الفرد إال بعد التحقيق معه من قبل جلنة حتقيق،
تشكل لهذا الغرض من قبل الوزير املختص ،لها أن توصي ببقائه في اخلدمة أو باالستغناء
عن خدمته ،وفي احلالة األخيرة يجب أن يصدر قرار باالستغناء عن اخلدمة.
مادة ()183
تنهي خدمة ضابط الصف أو الفرد لعدم لياقته صحيا للخدمة العسكرية ،وتثبت عدم اللياقة
صحيا بقرار من اللجنة الطبية بناء على طلب الوزارة املختصة أو ضابط الصف او الفرد وال
يجوز إنهاء خدمة ضابط الصف أو الفرد لعدم اللياقة الصحية قبل أن تنفذ إجازته املرضية،
ما لم بطلب هو نفسه إنهاء خدمته وإحالته للمعاش.

القسم الثالث :أحكام عامة وانتقالية
الفصل األول :أحكام عامة
مادة ()184
يصدر قرار من الرئيس بتحديد عالمات الرتب للعسكريني وأزيائهم ،وكذلك األوسمة
واألنواط وامليداليات العسكرية ،بناء على اقتراح من جلنة خاصة يتم تشكيلها لهذا الغرض
بقرار من الرئيس.
مادة ()185
بقرار من الرئيس يجوز ترقية العسكري إلى الرتبة التالية لرتبته دون التقيد بشرط املدة ،إذا قام
العسكري بأعمال استثنائية مجيدة في املهام أو خدمة قوة من قوى األمن بتنسيب من الوزير
املختص بناء على توصية جلنة الضباط أو اجلهات املختصة ذات العالقة وفقا ألحكام هذا القانون.
مادة ()186
ال يجوز للعسكري الزواج من أجنبية إال بعد حصوله على إذن خاص بذلك ،وحتدد الالئحة
التنفيذية كيفية احلصول على هذا اإلذن وشروطه.
مادة ()187
يعتبر بدء مدة اخلدمة العسكرية من تاريخ االلتحاق بالكليات العسكرية أو املعاهد العسكرية
أو االلتحاق بقوات الثورة الفلسطينية أو التطوع فيها وفقا ألحكام هذا القانون.
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مادة ()188
 -1يكون االختراع الذي يبتكره العسكري أثناء تأديته أعمال وظيفته أو بسببها ملكا ألي
من قوى األمن الذي يخدم فيها في احلاالت اآلتية:
أ -إذا كان االختراع نتيجة لتجارب رسمية.
ب -إذا كان االختراع داخل نطاق واجبات وظيفته.
ج -إذا كان لالختراع صلة بالشؤون العسكرية أو األمنية.
 -2على الرغم مما ورد في الفقرة السابقة للعسكري احلق في تعويض عادل إذا كان
االختراع صاحلا لالستغالل املالي.
مادة ()189
الضباط من غير خريجي الكليات واملعاهد العسكرية يجوز ترقيتهم إلى الرتب التالية ،كل
حسب مؤهله العلمي احلاصل عليه قبل التحاقه باخلدمة ،على النحو اآلتي:
 -1احلاصلون على شهادة الثانوية أو ما يعادلها من الشهادات املهنية ،يجوز ترقيتهم
حتى رتبة الرائد شرف ،ويجوز ترقية ذوي الكفاءة منهم إلى رتبة املقدم شرف وذلك
باالختيار حسب الشروط واألوضاع التي يصدر بها قرارا من الوزير املختص ،كما
يجوز ترقية هؤالء إلى رتبة املقدم شرف وذلك باالختيار ممن يحصلون على مؤهل
جامعي أثناء اخلدمة يتناسب مع تخصصهم.
 -2احلاصلون على شهادة إمتام الدارسة اإلعدادية أو دبلوم املدارس الصناعية أو ما
يعادلها ،يجوز ترقيتهم حتى رتبة نقيب شرف.
 -3احلاصلون على مؤهالت دراسية أقل من ذلك أو غير حاصلني على مؤهل دراسي ،ال
يجوز ترقيتهم ألعلى من رتبة مالزم أول شرف.
مادة ()190
إذا نقل عسكري إلى إحدى الوظائف املدنية يشطب اسمه من كشوف قوى األمن ،وال يعاد
للخدمة إذا مضت ثالث سنوات على شطب اسمه منها ،وإذا تقرر إعادته للخدمة قبل مضي
هذه املدة ،يوضع في كشف األقدمية وفقا لترتيب أقدميته األصلية بني زمالئه.
مادة ()191
في حالة نقل أحد العسكريني إلى وظيفة مدنية ينقل إلى الدرجة التالية التي يدخل الراتب
املقرر لرتبته العسكرية في مربوطها ،وحتسب أقدميته فيها من تاريخ حصوله على أول
مربوطها ،أما إذا تقاضى راتب وعالوات تقل في مجموعها عما كان يتقاضاه في اخلدمة.
أدي إليه الفرق بصفة شخصية حتى يتم استنفاده بالترقية أو بالعالوات ،وحتدد الالئحة
التنفيذية لهذا القانون عدد العالوات التي حتسب للعسكري عند نقله.
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مادة ()192
يجوز استدعاء بعض الضباط الذين أنهيت خدماتهم ألسباب غير تأديبية ،ممن لهم خبرة
خاصة للعمل في قوى األمن ،وفي هذه احلالة يتم منح الضابط الذي يتم استدعاؤه مكافأة
شهرية تساوي الفرق بني ما يتقاضاه الضابط العامل في اخلدمة من نفس الرتبة من راتب
وعالوات بدون استقطاعات واملعاش الذي يتقاضاه ،ويكون االستدعاء بقرار من الرئيس
بناء على طلب من الوزير املختص.
مادة ()193
بقرار من الوزير املختص يجوز إبقاء العسكري بعد انتهاء مدة خدمته ال جتاوز شهرا واحدا
لتسليم ما في عهدته ،ويصرف له عن مدة التسليم تعويض يعادل آخر راتب تقاضاه.
مادة ()194
يحدد قانون األحكام العسكرية أنواع اجلرائم العسكرية والعقوبات املقررة لها ،واختصاص
احملاكم العسكرية بنظرها والفصل فيها ،واجلرائم االنضباطية والعقوبات املقررة لها،
واختصاص القادة في نظرها والفصل فيها ،وكذلك اإلجراءات املتبعة في هذا الشأن.
-1
-2
-3
-4
-5
-6

مادة ()195
إذا أوقف العسكري بأمر قضائي ،فيتقاضى نصف راتبه مضافا إليه العالوة
االجتماعية عن مدة توقيفه حتى صدور احلكم بحقه.
إذا لم يصدر حكما بإدانة العسكري يعاد إليه ما اقتطع من راتبه عن مدة التوقيف.
إذا حكم على العسكري باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات ،فيظل يتقاضى نصف
راتبه األساسي مضافا إليه العالوة االجتماعية مدة تنفيذ العقوبة.
العسكري الذي يحتفظ به في اخلدمة بعد تنفيذ العقوبة احملكوم بها عليه يستحق راتبه
من تاريخ إخالء سبيله.
العسكري املوقوف الذي يخلى سبيله مؤقتا ويعهد إليه القيام بالعمل يظل يتقاضى
راتبه عن مدة إخالء سبيله ،أما إذا أخلى سبيله مؤقتا ولم يعهد إليه القيام بالعمل
فيعامل وفقا ألحكام الفقرة األولى من هذه املادة.
للوزير املختص احلق في االحتفاظ بالعسكري في اخلدمة العسكرية إذا كان محاال
للقضاء حتى يبت في أمره نهائيا ،ويعامل خالل هذه املدة وفقا ألحكام الفقرة السابقة.

مادة ()196
مدة اخلدمة املفقودة يجري تنزيلها من مدة اخلدمة الفعلية ،وال تدخل في حساب األقدمية أو
الترقية أو املكافأة ،وتكون اخلدمة مفقودة في أي من احلاالت اآلتية:
 -1مدة العقوبة التي تقضى في السجن تنفيذا لقرار حكم قضائي صادر عن إحدى احملاكم
النظامية.
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-2
-3
-4
-5

مدة الفرار من اخلدمة العسكرية.
مدة الغياب غير املشروع عن العمل ألكثر من خمسة أيام متتالية.
مدة األسر إذا لم تثبت براءة األسير وفقا ملا حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
مدة اإلجازة املرضية إذا كان املرض بسبب جناية تثبت إدانة العسكري فيها ،أو بسبب
إحداثه علة أو عاهة في جسمه.

مادة ()197
مدة تنفيذ العقوبة االنضباطية ال تعتبر مدة خدمة مفقودة ،وتدخل في حساب مدة اخلدمة
الفعلية.
مادة ()198
 -1يخضع الضباط بالنسبة إلى األعمال املتعلقة بقيادة قوة نظامية ألحكام قانون األحكام
العسكرية ،كما يخضع للقانون املذكورة ضباط الصف واألفراد في كل ما يتعلق
بخدمتهم.
 -2حتدد الالئحة التنفيذية اجلهات التي يجوز لها إصدار القرارات املنظمة إلنشاء السجون
العسكرية اخلاصة بضباط وضباط الصف وأفراد قوى األمن.
مادة ()199
للوزارة املختصة أن حتتفظ في حساب خاص بحصيلة جزاءات اخلصم والوقف عن العمل
املوقعة على العسكريني ،وكذلك ما يحرمون منه من راتب مدد الوقف عن العمل ،وما يخصم
منهم نظير أيام الغياب بدون إذن ،ومدة احلبس والسجن ،ويكون الصرف من هذه احلصيلة
في األغراض االجتماعية والثقافية والرياضية لهم طبقا للشروط واألوضاع التي حتددها
الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ()200
حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تغرمي العسكري عن األموال التي يضيعها ،وقيم
األشياء التي يسبب عطلها أو فقدها ،وكيفية تنزيلها من القيود ،وكذلك اجلهة التي تتحملها.
مادة ()201
ال يجوز حجز رواتب العسكريني لقاء ديونهم إال بأمر قضائي.
مادة ()202
العسكري الذي يطرد من اخلدمة العسكرية يحرم من رتبته العسكرية ،أما من يستغني عن
خدمته من الضباط ألسباب تأديبية فيكون حرمانهم من رتبهم بناء على قرار من جلنة الضباط
وتصديق الرئيس ،وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد حرمان العسكريني من رتبهم.
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مادة ()203
حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تنزيل الرتبة العسكرية أو نزعها.
مادة ()204
 -1في جميع حاالت إنهاء اخلدمة عدا الوفاة ،يجب أن يعطى العسكري بناء على طلبه شهادة
تفيد مبدة اخلدمة العسكرية التي أمضاها فيها ،موضحا فيها سبب إنهاء اخلدمة.
 -2حتدد الالئحة التنفيذية منوذج شهادة اخلدمة العسكرية وكيفية منحها واستخراج
بدل فاقد عنها وكافة األمور املتعلقة بها.
مادة ()205
تتكفل السلطة الوطنية بتأمني كسوة وإيواء وتسليح وجتهيز ودفن العسكريني على نفقتها
اخلاصة ،وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون كافة األمور املتعلقة بها.
مادة ()206
حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تأسيس املنشآت التعليمية وشروط انتساب
الطالب إليها ،ما في ذلك حدود السن والرتب والرواتب والتعويضات أثناء الدراسة.
مادة ()207
حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون كيفية معاملة املفقودين واألسرى من العسكريني
وقواعد دفع رواتبهم وتعويضاتهم.
مادة ()208
حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد إطعام العسكريني ،وكذلك إطعام املمرضني
واملمرضات أثناء خفارتهم.
مادة ()209
للعسكري وأفراد أسرته املكلف بإعالتهم شرعا حق التداوي مجانا في املشافي واملؤسسات
العسكرية واحلكومية.
مادة ()210
يجب معاجلة العسكري ومن يعولهم شرعا خارج الوطن على نفقة السلطة الوطنية إذا
تعذرت معاجلته داخل الوطن ،على أن يتم ذلك بناء على تقرير اللجنة الطبية.
مادة ()211
يعالج العسكري املقيم خارج الوطن بحكم وظيفته أو املوفدون مبهمة رسمية على نفقة
السلطة الوطنية ،بشرط أن يؤيد وجوب املعاجلة ،وصحة إجرائها بتقرير من طبيب تقبله
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مكاتب السلطة املعتمدة في محل املعاجلة ،وعند عدم وجودها يكتفي مبصادقة مرجع صحي
رسمي على التقرير.
مادة ()212
 -1يتم تركيب وتبديل األطراف الصناعية واألجهزة الصناعية املساعدة للعسكري املصاب
أثناء اخلدمة أو بسببها على نفقة السلطة الوطنية مدى احلياة.
 -2يتم تركيب األطراف الصناعية للعسكري الذي يصاب بغير سبب اخلدمة ملرة واحدة
على نفقة السلطة الوطنية
مادة ()213
 -1العسكري الذي تنتهي خدمته ألي سبب من األسباب وهو مريض بإحدى املشافي
العسكرية ،يبقى في املشفى بصفته املدنية ويستمر عالجه مجانا حتى يشفى ،وال
مينح أي راتب أو تعويض اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته عن املدة التي يقضيها في
املشفى بعد ذلك.
 -2يستثنى من حكم الفقرة السابقة العسكري اجلريح بسبب املهام اخلاصة الذي تنتهي
خدمته إذا كان:
أ -حتت العالج فيستمر في اخلدمة حتى يتم شفاؤه وبعدها تنهي خدمته وتصرف
له رواتبه وتعويضاته وعالواته طوال مدة عالجه.
ب -موجود في مركز تأهيل مهني ،فيستمر في اخلدمة حتى يستكمل عالجه
وتصرف له رواتبه وتعويضاته وعالواته طوال مدة عالجه.
ج -مصابابالتدرنوأنواعهأوأحداألوراماخلبيثةفيستمرفياخلدمة،ويبقىحتتالعالج
ملدة أقصاها سنتني ،وتصرف له خاللها رواتبه وتعويضاته وعالواته املستحقة.
 -3تسري أحكام البندين (أ ،ب) من الفقرة السابقة على العسكري الذي يصاب أثناء
اخلدمة أو بسببها.
مادة ()214
لوزارة املختصة استخدام عدد كاف من العاملني املدنيني في قوة األمن التي تتعبها ،ويكونون
خاضعني ألحكام قانون اخلدمة املدنية املعمول به في كل ما يتعلق بأمور استخدامهم حتى
انتهاء خدمتهم.

الفصل الثاني :أحكام انتقالية
مادة ()215
 -1تسوى أوضاع الضابط الذين سبق إحالتهم إلى االحتياط باحتساب نصف مدة بقائهم
في االحتياط على أنها مدة خدمة فعلية لغايات الترقية والتقاعد.
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 -2الضباط الذين سبق استدعاؤهم من االحتياط للخدمة تسوى أوضاعهم وفقا ألحكام
الفقرة السابقة من هذه املادة.
 -3يتم احتساب مدة األسر لألسرى احملررين الذين مت أو يتم استيعابهم في قوى األمن
مدة خدمة فعلية وألغراض تسوية أوضاعهم ألغراض التقاعد وفقا لالئحة خاصة
تصدر لهذا الغرض.
 -4يتم تسوية أوضاع العسكريني ممن بلغوا سن اإلحالة إلى املعاش وفقا ألحكام هذا
القانون.
مادة ()216
لعسكريون الذين مضى على تعيينهم أو ترقيتهم عند العمل بهذا القانون مدة تزيد على سنة
دون احلصول على عالوات دورية لغير األسباب التأديبية أو التقارير السنوية ،يستحقون
عند العمل بهذا القانون عالوة من عالوات راتبهم من تاريخ مضي سنة على التعيني أو
الترقية ،دون صرف فروق عن املدد السابقة على العمل بهذا القانون ثم يستحقون العالوة
الدورية التالية طبقا ألحكام هذا القانون.
مادة ()217
ال تصرف العالوة الدورية للضباط إال في حدود املدة املقررة في اجلدول املرفق رقم ()1
ويستثنى من ذلك الضباط املشمولني بأحكام املواد ( )41،40،39،38فيجوز االستمرار في
صرف العالوة الدورية ملدة سنتني إضافة إلى املدة املقررة في اجلدول املشار إليه.
مادة ()218
يطبق على ضباط وضباط صف وأفراد قوى األمن مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون
األحكام الواردة في قانون اخلدمة املدنية وقانون التأمينات االجتماعية املعمول بهما عند
العمل بهذا القانون.
مادة ()219
يصدر مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ()220
مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون تبقى األنظمة والتعليمات الصادرة فيما يتعلق بالشأن
العسكري لقوى األمن نافذة حلني صدور األنظمة والتعليمات والقرارات الالزمة لتنفيذ
أحكامه.
مادة ()221
يلغى العمل بكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
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مادة ()222
على جميع اجلهات املختصة -كل فيما يخصه -تنفيذ أحكام هذا القانون ،ويعمل به من
تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2005/6/4 :ميالدي املوافق /27 :ربيع ثاني/
1426هجري
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
  
سلم الرواتب والعالوات
الرتبة العسكرية احلد األدنى للبقاء في الرتبة الراتب األساسي عالوة طبيعة العمل
%80
4420
فريق
%70
4020
3
لواء
%60
3620
4
عميد
%50
3320
5
عقيد
%40
2820
5
مقدم
%30
2570
5
رائد
%25
2290
4
نقيب
%25
2090
4
مالزم أول
%20
1960
3
مالزم
%15
1830
4
مساعد أول
%15
1700
4
مساعد
%15
1570
4
رقيب أول
%15
1490
4
رقيب
%15
1410
3
عريف
%15
1330
3
جندي
• العالوة الدورية بنسبة واحد وربع باملائة من الراتب األساسي جلميع الرتبالواردة في اجلدول عن كل
سنة خدمة.

حتتسب عالوة غالء املعيشة وفقا ًلألسس املعمول بها في السلطة الوطنيةوالرقم القياسي ألسعار
املستهلك وبقرار من مجلس الوزراء بنا ًء على توصيةاجلهات املختصة ذات العالقة وفقا ًلألصول.
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ثانيا :القرارات التنفيذية
قرار رقم ( )1لسنة 2006م بشأن منع الترقيات االستثنائية
في الوظائف العسكرية
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بنا ًء على الصالحيات املخولة لنا،
وحتقيقا ً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة ()1
وقف جميع الترقيات االستثنائية في الوظائف العسكرية ،واقتصارها على الترقيات
املستحقة وفقا ً للقانون.
مادة ()2
على جميع اجلهات املختصةٌّ -
كل فيما يخّ صه -تنفيذ هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ
صدوره ،وينشر في اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ 2006/1/19 :ميالدية املوافق/19 :ذو احلجة1426/
هجرية
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قرار رقم ( )2لسنة 2006م بشأن منع االستبدال في
التعيينات العسكرية
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بنا ًء على الصالحيات املخولة لنا،
وحتقيقا ً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة ()1
يمُ نع منعا ً باتا ً استبدال املوظفني العسكريني ممن انتهت خدمتهم ألي سبب كان مبوظفني
جدد في الوظائف العسكرية إال بعد احلصول على موافقة وزير املالية.
مادة ()2
على جميع اجلهات املختصةٌّ -
كل فيما يخّ صه -تنفيذ هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ
صدوره ،وينشر في اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ 2006/1/19 :ميالدية املوافق/19 :ذو احلجة1426/
هجرية
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قرار رقم ( )3لسنة 2006م بشأن منع انتقال املوظفني بني
اخلدمة املدنية والعسكرية
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بنا ًء على الصالحيات املخولة لنا،
وحتقيقا ً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة ()1
يمُ نع منعا ً باتا ً نقل موظفي األجهزة األمنية إلى الوزارات واإلدارات احلكومية.
مادة ()2
يمُ نع منعا ً باتا ً نقل املوظفني من الوزارات واإلدارات احلكومية إلى األجهزة األمنية.
مادة ()3
على جميع اجلهات املختصةٌّ -
كل فيما يخّ صه -تنفيذ هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ
صدوره ،وينشر في اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ 2006/1/19 :ميالدية
املوافق/19 :ذو احلجة 1426/هجرية
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قرار رقم ( )4لسنة 2006م بتقنني امتيازات
املتقاعدين العسكريني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
وبنا ًء على الصالحيات املخولة لنا
وحتقيقا ً للمصلحة العامة،
قررنا مايلي:
مادة ()1
سحب جميع االمتيازات املمنوحة للمتقاعدين العسكريني خالفا ً ألحكام القانون ،وال يبقى
لدى العسكريني املتقاعدين من املرافقني والسيارات احلكومية واألسلحة وأجهزة االتصال
الالسلكية والنثريات التي استفادوا منها بحكم وظائفهم إال ما استثنى منها بقرار من القائد
األعلى للقوات املسلحة
مادة ()2
يخصه -تنفيذ هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ صدروه،
على اجلهات املختصة كافّة – ك ّل فيما
ّ
وينشر في اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2006/01/19 :ميالدية .املوافق/19 :ذي احلجة/
 1426هجرية
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قرار رقم ( )285لسنة 2006م بشأن تشكيل جلنة الضباط
قوى األمن الفلسطينية
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد ّ
اإلطالع على القانون األساسي املعدل لسنة 2003م وتعديالته،
وعلى قانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة 2005م ،السيما املادة ()17
منه
وبنا ًء على الصالحيات املخولة لنا
وحتقيقا ً للمصلحة العامة
قررنا مايلي:
مادة ()1
تشكل جلنة ضباط لقوى األمن الفلسطينية من السادة التالية أسماؤهم:
رئيسا ً
 .1القائد العام لقوات األمن الوطني بالوكالة /اللواء سليمان حلس
عضوا ً
 .2نائب رئيس املخابرات العامة /اللواء توفيق الطيراوي
عضوا ً
 .3مدير عام األمن الداخلي /العميد رشيد أبو شباك
عضوا ً
 .4مدير إدارة شؤون الضباط /العميد محمد يوسف
عضوا ً
 .5مدير عام الشرطة /العميد عالء حسني
عضوا ً
 .6مدير عام األمن الوقائي /العميد زياد هب الريح
عضوا ً
 .7مدير عام الدفاع املدني /العميد إبراهيم عطياني
عضوا ً
 .8املفوض العام للتوجيه الوطني /اللواء مازن عز الدين
 .9قائد قوات األمن الوطني /احملافظات الشمالية /العميد ركن نضال عضوا ً
العسولي
عضوا ً
 .10مدير التدريب في احملافظات الشمالية /العميد يونس العاص
مادة ()2
يخصه -تنفيذ هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ صدروه،
على اجلهات املختصة كافّة – ك ّل فيما
ّ
وينشر في اجلريدة الرسمية.
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صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2006/5/11 :ميالدية .املوافق/13 :ربيع اآلخر/
 1427هجرية
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قرار مجلس الوزراء رقم ( )76لسنة 2006م بشأن هيئة
التقاعد العامة للعسكريني
مجلس الوزراء
بعد ّ
اإلطالع على قانون التقاعد العام رقم( )7لسنة 2005م .وعلى ما عرضته اللجنة
االقتصادية الوزارية الدائمة.وعلى محضر اجتماع اللجنة االقتصادية الوزارية الدائمة رقم
( )7املنعقدة بتاريخ 2006/7/10م.وبنا ًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته املنعقدة
مبدينة غزة حتت رقم ( )10/16/8بتاريخ 2006/7/18م.
قرر ما يلي:
تنشيط هيئة التقاعد العامة للعسكريني.

مادة ()1

مادة ()2
دعوة هيئة التقاعد العامة للعسكريني لالجتماع .وإيجاد احللول والوسائل املناسبة لرفع
العبء املالي عن وزارة املالية وإحالته إلى هيئة التقاعد العام للعسكريني.
مادة ()3
يخصه -تنفيذ أحكام هذا القرار .ويعمل به من تاريخ
على اجلهات املختصة كافة –ك ّل فيما
ّ
صدوره .وينشر في اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ 2006/7/18 :ميالدية ,املوافق/22 :جمادى
اآلخرة 1427/هجرية
إسماعيل هنية
رئيس مجلس الوزراء
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ب .الهيكليات التنظيمية واملهام
أوال :القوانني
قانون رقم ( )3لسنة 1995
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بنا ًء على الصالحيات املخولة لنا
وبنا ًء على مقتضيات املصلحـة العامة
أصدرنا القانون اآلتي:
مادة ()1
إنشاء دائرة جديدة تابعة للمديرية العامة للشرطة يطلق عليها دائرة السيـر.
مادة ()2
 -1تتولى دائرة السير اصدار تصاريح سير مؤقتـة للسيارات التي ال يجوز ترخيصها
وذلك ملدة ثالثة أشهر مقابل رسم قدره ثالثمائة شيكل.
 -2التصريح املؤقت ال مينح صاحبـه حق ترخيص لدى سلطة الترخيص أو بيعها إلى
الغيـر.
مادة ()3
تصادر كل سيارة ال حتمل أوراق رسمية من سلطة الترخيص أو دائرة السير اعتبارا ً من
.1995/3/25
مادة ()4
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب باحلبس مدة ثالثة أشهر أو
بغرامة قدرها خمسة آالف شيكل أو بالعقوبتني ما كل من خالف شروط منح تصريح السير
املؤقت.
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مادة ()5
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة ()6
على جميع اجلهات املختصـة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .ويعمل به من تاريخ صدوره
و ُينشر في اجلريدة الرسمية.
صدر في غزة بتاريخ1995/2/13 :م .املوافق  1415/9/14هـ
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قانون رقم (  ) 3لسنة 1998م بشأن الدفاع املدني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد االطالع على قانون الدفاع املدني رقم  12لسنة  1959م املعمول به في محافظات الضفة
الغربية،وعلى قانون الدفاع املدني رقم  17لسنة  1962املعمول به في محافظات غزة ،وعلى
مشروع القانون املقدم من مجلس الوزراء،
وبعد موافقة املجلس التشريعي،
أصدرنا القانون التالي:
مادة (  ) 1تعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك.
وزارة الداخلية.
الوزارة:
وزير الداخلية.
الوزير:
املجلس األعلى للدفاع املدني.
املجلس:
املديرية العامة للدفاع املدني.
املديرية:
مدير عام الدفاع املدني.
املدير العام:
رئيس املجلس األعلى للدفاع املدني.
الرئيس:
الكوارث الطبيعية :األوضاع االستثنائية الناجتة عن فعل الطبيعة.
حالة اخلطر الداهم الذي يهدد أو يعيق السير العادي للسلطات
حالة الطوارئ:
العامة.
مادة (  ) 2تعريف الدفاع املدني
يقصد بالدفاع املدني مجموعة اإلجراءات الضرورية لوقاية املدنيني وممتلكاتهم وتأمني
سالمة املواصالت بأنواعها وضمان سير العمل بانتظام في املرافق العامة وحماية املباني
واملنشآت واملؤسسات العامة واخلاصة سواء من أخطار الغارات اجلوية وغيرها من األعمال
احلربية أو من أخطار الكوارث الطبيعية أو احلرائق أو اإلنقاذ البحري أو أي أخطار أخرى.
مادة (  ) 3تبعية املديرية العامة للدفاع املدني لوزارة الداخلية
املديرية العامة للدفاع املدني تتبع الوزارة.
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مادة (  ) 4إدارة املديرية العامة
يتولى إدارة املديرية مدير عام يكون مسئوالً أمام الوزير عن جميع أعمال الدفاع املدني الفنية
واملالية واإلدارية ويشرف مباشرة ضمن حدود القوانني واألنظمة السارية على تنفيذ أوامر
وقرارات وتعليمات الوزير واملجلس األعلى للدفاع املدني.
مادة (  ) 5إختصاصات املديرية العامة
تختص املديرية العامة للدفاع املدني مبا يلي:
 - 1جميع أعمال الدفاع املدني مبا في ذلك إعداد املشروعات وخطط العمل واإلشراف على
تنفيذ وتدبير ما يلزم من أدوات ومهمات ودراسة أحدث وسائل الدفاع املدني وطرق
نشر تعليمها بني اجلمهور.
 - 2اتخاذ اإلجراءات الضرورية مع اللجان املعنية ملواجهة الكوارث وحاالت الطوارئ في
األحوال التي يقررها رئيس السلطة الوطنية.
 - 3توعية املواطنني بأعمال الدفاع املدني والتعاون مع فرقها وتوزيع النشرات واإلعالنات
املتعلقة بعملها في زمن السلم واحلرب.
مادة ( ) 6

مهام املديرية العامة
لغاية تنفيذ أهدافها تقوم املديرية العامة للدفاع املدني دون إخالل بالصالحيات املبينة في
هذا القانون باألعمال التالية وبالتنسيق مع اجلهات املعنية:
 - 1تنظيم وسائل اإلنذار من الغارات اجلوية.
 - 2اإلشراف على تنظيم التعاون بني املدن والقرى في أعمال الدفاع املدني وإنشاء الكتائب
املدنية السريعة لنجدة املناطق املنكوبة.
 - 3تنظيم وسائل إطفاء احلريق.
 - 4إنشاء وتهيئة غرفة عمليات الدفاع املدني.
 - 5تنظيم عمليات الكشف عن القنابل واأللغام التي لم تنفجر ورفعها.
 - 6تقييد اإلضاءة وإطفاء األنوار منعا ً لألضرار التي قد حتدث من الغارات اجلوية.
 - 7تخزين املعدات واألدوية واملطهرات الالزمة ألعمال الدفاع املدني.
 - 8تكوين فرق الكشف عن اإلشعاعات الذرية والغارات السامة واجلراثيم.
 - 9إقامة اخلنادق واملالجئ العامة وتهيئة املالجئ اخلاصة باملباني واملنشآت.
 -10املساهمة في تهيئة األماكن التي تصلح الستقبال املصابني من الغارات اجلوية
والكوارث الطبيعية.
 -11إعداد فرق اإلنقاذ وفرق رفع األنقاض وفرق مراقبي الغارات اجلوية واحلريق.
 -12تعليم وتدريب املدنيني على طرق الدفاع املدني مبختلف الوسائل.
 - 13تنظيم وحتديد شروط نقل وتخزين املواد الكيميائية اخلطرة على طرق أراضي السلطة
الوطنية الفلسطينية.
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مادة ( ) 7

املجلس األعلى للدفاع املدني
يشكل مجلس أعلى للدفاع املدني على النحو التالي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

وزير الداخلية
مدير عام وزارة الدفاع املدني
مدير عام وزارة الشؤون االجتماعية
مدير عام وزارة األشغال العامة
مدير عام وزارة الصحة
مدير عام وزارة احلكم احمللي
مدير عام وزارة التربية والتعليم
مدير عام وزارة املالية
مدير عام وزارة االتصاالت
مدير عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي
مدير عام وزارة املواصالت
مدير عام إدارة األمن الصناعي بوزارة الصناعة
مدير عام األمن الوطني
مدير عام وزارة التموين
مدير عام وزارة اإلسكان
مدير عام الشرطة

رئيسا ً
عضوا ً
عضوا
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً

مادة (  ) 8اإلستعانة باخلبراء
يجوز للمجلس أن يدعو من يرى ضرورة االستعانة بهم من اخلبراء حلضور جلسات املجلس
دون أن يكون لهم حق التصويت في اتخاذ القرارات التي يصدرها.
مادة (  ) 9النصاب القانوني لإلجتماعات
يكتمل النصاب القانوني الجتماعات املجلس األعلى للدفاع املدني في األوقات العادية
بحضور األغلبية نصف  +واحد لعدد أعضاء املجلس ) على أن يكون من ضمنهم الوزير أو
من ينيبه ،أما في حالة الطوارئ فيكتفي للنصاب القانوني بحضور الوزير أو من ينيبه ومبن
حضر من األعضاء.
مادة (  ) 10أغلبية التصويت
تصدر قرارات املجلس األعلى للدفاع املدني بأغلبية عدد احلاضرين ،وإذا تساوت األصوات
يرجح اجلانب الذي فيه الرئيس.
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مادة (  ) 11إجتماعات املجلس
يجتمع املجلس بصورة عادية مرة كل ثالثة أشهر على األقل ،وميكن اجتماعه في أي
وقت بصورة استثنائية بدعوة من الوزير أو من ينيبه ،أو بناء على طلب ثلث أعضاء
املجلس.
مادة (  ) 12إختصاصات املجلس
مع مراعاة أحكام هذا القانون يختص املجلس مبا يلي:
 -1وضع السياسة العامة للدفاع املدني.
 -2بحث وإقرار ما يعرض عليه من خطط مشروعات للدفاع املدني.
 -3متابعة تنفيذ خطط ومشروعات الدفاع املدني.
 -4اتخاذ اإلجراءات الضرورية ملواجهة أي حدث طارئ.
مادة (  ) 13اللجان احمللية للدفاع املدني
تشكل في كل محافظة جلنة محلية للدفاع املدني على الوجه التالي:
 -1احملافظ أو من ينيبه رئيسا ً
 -2رؤساء املجالس البلدية والقروية وجلان املخيمات في احملافظة أعضاء
 -3مدير الدفاع املدني في احملافظة عضوا
 -4طبيب تنتدبه وزارة الصحة عضوا ً
 -5عدد مبا ال يزيد عن خمسة أفراد من األهالي يختارهم احملافظ عضوا
 -6ممثالً عن مديرية الشرطة في احملافظة عضوا ً
مادة (  ) 14إختصاصات وصالحيات اللجان احمللية
تختص اللجنة احمللية املذكورة بتنفيذ خطط ومشروعات الدفاع املدني اخلاصة باحملافظة
ودراسة الوسائل املؤدية إلى تنفيذها على أكمل وجه ولها في سبيل ذلك ممارسة األعمال
التالية:
 -1اإلشراف على تكوين فرق مراقبي الغارات اجلوية ومراقبي احلريق واإلسعاف
واإلنقاذ.
 -2عمل الترتيب الالزم لتدريب الفرق املذكورة على أعمال الدفاع املدني حسب املناهج
واخلطط التي تصدر عن املجلس األعلى للدفاع املدني.
 -3عمل توعية محلية ألعمال الدفاع املدني وتوزيع النشرات واإلعالنات التي تعد لهذا
الغرض وتعليم اجلمهور طرق الوقاية من الغارات اجلوية وترغيبه في التطوع في
فرق الدفاع املدني املختلفة.
 -4اقتراح اإلجراءات والتدابير الالزمة ألعمال الدفاع املدني وتطويرها.
 -5التنسيق مع احملافظات األخرى في حالة وقوع كارثة.
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مادة (  ) 15إجتماعات اللجنة احمللية
تنعقد اللجنة احمللية بصورة عادية مرة كل ثالثة أشهر على األقل وميكن اجتماعها في أي
وقت بصورة استثنائية بدعوة من احملافظ ،أو بناء على طلب ثلث أعضاء اللجنة ،ويكتمل
النصاب القانوني لالجتماع باألغلبية العادية لألعضاء على أن يكون من ضمنهم رئيس
اللجنة ،وتصدر القرارات بأغلبية عدد األعضاء احلاضرين ،وإذا تساوت األصوات يرجح
اجلانب الذي فيه الرئيس ،وتعرض قرارات اللجنة احمللية على املجلس األعلى للدفاع املدني.
مادة (  ) 16صالحيات الوزير
مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون للوزير أن يقوم مبا يلي:
 -1إصدار القرارات واألوامر باإلجراءات التي يجب أن تتخذها جلان الدفاع املدني.
 -2إصدار القرارات واألوامر بالتدابير التي يجب أن يقوم بها أصحاب املعاهد املعدة للتعليم
والرياضةالبدنية،والجتماعاجلمعياتواملستشفياتودورالسينماواملالهيواحملالالعامة
للتجارةوالصناعةالتيحتتاجبالنظرإلىطبيعةالعملفيهاأواستعمالهاإلىوقايةخاصة.
 -3إصدار األوامر عند الضرورة باالستيالء مؤقتا ً على العقارات واألبنية الالزمة إلعداد
املالجئ العامة واملستشفيات واملراكز العامة لإلسعاف ولكافة شؤون الدفاع املدني
األخرى ويعوض املالك عما قد يصيبه من أضرار تعويضا ً عادالً.
 -4إنشاء فرق من املدنيني من موظفي السلطة الوطنية وغيرهم للتدرب على أعمال الدفاع
املدني في أوقات فراغهم بقصد االشتراك في أعمال الدفاع املدني ومواجهة الكوارث
املنصوص عليها في هذا القانون.
 -5إقرار إجراء جتارب ومترينات على أعمال الدفاع املدني للتأكد من كفاءة تدابير
واستعدادات الدفاع املدني.
مادة (  ) 17تخصيص إعتماد مالي للمجالس البلدية والقروية
سنوي ميكنها
مالي
ٌ
يخصص للمجالس البلدية والقروية بواسطة جلان الدفاع املدني اعتما ٌد ٌ
ً
من القيام بنصيبها في تنفيذ تدابير الوقاية املفروضة عليها ويحدد هذا االعتماد سنويا بقرار
من الوزير على ضوء توصيات جلان الدفاع املدني.
مادة (  ) 18قيام أصحاب العقارات باألعمال املفروضة عليهم
على أصحاب العقارات واألبنية املشار إليهم في املادة (  ) 16بند (  ) 2من القانون أن يقوموا
وعلى نفقتهم اخلاصة وفي املواعيد التي حتدد لهم بتنفيذ األعمال التي تفرض على هذه
العقارات واألبنية ألغراض الدفاع املدني.
مادة (  ) 19نفقات الدفاع املدني
مع مراعاة أحكام املادتني (  ) 17 ، 16من القانون تتحمل املديرية نفقات اإلجراءات والتدابير
الالزمة ألعمال الدفاع املدني.
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مادة (  ) 20حتصيل النفقات
إذا لم يقم أصحاب العقارات واألبنية أو شاغلوها بتنفيذ اإلجراءات واألعمال املفروضة عليهم
ألغراض الدفاع املدني تقوم املديرية العامة للدفاع املدني بتنفيذ هذه األعمال واإلجراءات
على نفقتهم ،وحتصل هذه النفقات بالطريقة التي حتصل فيها األموال العامة.
مادة (  ) 21شروط رخص البناء
يشترط في رخص البناء التي تصدر مبوجب أي قانون أو نظام يتعلق بتنظيم املدن واملباني
أن تنص على قيام املرخص له مبقتضيات الدفاع املدني وإعداد أماكن خاصة تصلح إلى أن
تكون مالجئ عند احلاجة.
مادة (  ) 22شروط ومواصفات املالجيء العامة
يصدر املجلس األعلى للدفاع املدني تعليمات بالشروط واملواصفات املطلوبة في املالجئ
العامة وغيرها من أعمال الدفاع املدني املنصوص عليها في املادة السابقة وتتضمن الرخص
التي تصدر من اجلهات املختصة بيانا ً بتلك املواصفات والشروط.
مادة (  ) 23صفة الضبط القضائي للموظفني املنتدبني
يكون للموظفني الذين ينتدبهم الوزير من موظفي وزارة الداخلية وغيرها صفة الضبط القضائي
في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات املنفذة له ،ويكون لهم حق الدخول إلى أي مكان للتأكد
من تنفيذ التدابير املنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة مبوجبه.
مادة (  ) 24حظر مغادرة فئات معينة في حالة التعبئة العامة بدون اذن
يحظر على املوظفني العموميني واألطباء والصيادلة واملمرضني واملمرضات العاملني في
مرافق أو مؤسسات ذات منفعة عامة والعاملني في صناعة أو جتارة املواد الغذائية أو أعمال
النقل في حالة التعبئة العامة أن يغادروا اجلهات التي يؤدون فيها أعمالهم دون إذن مسبق
من اجلهات املختصة .وللوزير أن يحظر مغادرة أي فئة أخرى تكون أعمالها ضرورية
الستقرار املعيشة ولتسيير احلياة العادية.
مادة (  ) 25عدم جواز نزع اآلالت والالفتات
ال يجوز نزع آلة أو الفتة أو إشارة أو تغيير مكانها أو جعلها غير صاحلة ملا أعدت له في
أغراض الدفاع املدني ،ويلزم املخالف إداريا ً مبصاريف إعادة الشيء إلى أصله باإلضافة
ألية عقوبة أخرى ينص عليها القانون.
مادة (  ) 26اإلجراءات اإلضافية التي يتخذها الوزير
يجوز للوزير في حاالت الطوارئ أن يتخذ اإلجراءات اإلضافية التالية من أجل مصلحة
الدفاع املدني:
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-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

وضع اليد على جميع وسائل النقل وأدواتها ،وقطع غيارها وجميع لوازمها وتقييد
بيعها وتنقالتها وتنقالت سائقيها.
وضع اليد على املواد القابلة لالشتعال على اختالف أنواعها وتقييد التصرف وكيفية
تخزينها.
تكليف أي شخص من ذوي املقدرة واخلبرة أن يساهم في خدمات الدفاع املدني ،وإذا
كان من ذوي املهن احلرة فعليه أن يضع األدوات التي يعمل بها حتت تصرف سلطات
الدفاع املدني.
انتداب أي موظف حكومي للقيام بخدمة تتعلق بالدفاع املدني للمدة الضرورية.
تكليف أية وزارة أو بلدية أو أية مؤسسة أهلية انتداب أحد موظفيها املسؤولني ليعمل
كضابط اتصال بني دائرته واملديرية العامة للدفاع املدني بغية تنسيق العمل بالسرعة
املمكنة.
وضع اليد على مصادر املياه والكهرباء وأدواتها وجميع لوازمها وتكليف املسؤولني
عن إدارة تلك املصادر واملوظفني فيها بإدارتها بصورة فعالة.
وضع اليد على املواد الغذائية وجميع املواد األخرى على اختالف أنواعها التي تعتبر
ضرورية الستقرار املعيشة وتيسير احلياة العادية ،وتقييد التصرف بتلك املواد
وكيفية تخزينها.
إصدار أية قرارات أخرى متليها مصلحة الدفاع املدني.

مادة (  ) 27تعديل وإلغاء قرارات اللجان
للمجلس األعلى للدفاع املدني أن يعدل أو يلغي أي قرار تتخذه أية جلنة من جلان الدفاع
املدني.
مادة (  ) 28العقوبات
مع عدم اإلخالل مبا ورد في قانون العقوبات يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام هذا
القانون بغرامة ال تزيد عن (  ) 500خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة املتداولة
قانونا ً أو باحلبس ملدة ال تزيد عن ستة شهور أو بكلتا هاتني العقوبتني.
مادة (  ) 29اإللغاءات
يلغى العمل بأحكام قانون الدفاع املدني رقم (  ) 12لسنة  1959املعمول به في محافظات
الضفة الغربية ،وقانون الدفاع املدني رقم (  ) 17لسنة  1962املعمول به في محافظات
قطاع غزة وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (  ) 30إصدار القرارات
لوزير الداخلية بناء على اقتراح املجلس األعلى للدفاع املدني إصدار القرارات الالزمة لتنفيذ
أحكام هذا القانون.
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مادة (  ) 31التنفيذ والنفاذ
ً
على جميع اجلهات املختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثالثني يوما من
تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
صدر مبدينة غزة بتاريخ  1998 / 5 / 28ميالدية.
املوافق  1419 / 2 / 2هجرية.
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قانون املخابرات العامة رقم ( )17لسنة 2005م
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد َّ
االطالع على القانون األساسي املعدل لسنة  2003وتعديالته،
وعلى قانون اخلدمة املدنية رقم ( )4لسنة 1998م وتعديالته،
وعلى قانون التأمني واملعاشات لقوى األمن الفلسطيني رقم ( )16لسنة 2004م
وتعديالته،
وعلى قانون التقاعد العام رقم ( )7لسنة 2005م،
وعلى قانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة 2005م،
وبنا ًء على ما أقره املجلس التشريعي في جلسته املنعقدة بتاريخ 2005/9/21:م،
وبنا ًء على الصالحيات املخولة لنا،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني.
أصدرنا القانون التالي:

الفصل األول :تعاريف وأحكام عامة
مادة ( )1التعاريف
يكون للكلمات والعبارات اآلتية الواردة في هذا القانون املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل
القرينة على غير ذلك:
السلطة:
الرئيس:
املخابرات:
رئيس املخابرات:
العامل:

السلطة الوطنية الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
املخابرات العامة الفلسطينية.
رئيس املخابرات العامة الفلسطينية.
الضابط أو ضابط الصف أو الفرد املعني في املخابرات.

مادة ( )2اعتبار املخابرات هيئة أمنية نظامية
املخابرات هيئة أمنية نظامية تتبع الرئيس ،تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها وفقا ً
ألحكام القانون برئاسة رئيسها وحتت قيادته وهو الذي يصدر القرارات الالزمة إلدارة
عملها وتنظيم شؤونها كافة.
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مادة ( )3تكوين املخابرات
تتكون املخابرات من رئيس ونائب وعدد كاف من الضباط واألفراد الالزمني لتسيير العمل وفقا ً
للهيكل التنظيمي الذي يصدره الرئيس وتسري أحكام هذا القانون على جميع العاملني فيها.
مادة ( )4تعيني رئيس املخابرات
 -1يعني رئيس املخابرات بقرار من الرئيس وبدرجة وزير.
 -2مدة تعيني رئيس املخابرات ثالث سنوات ،ويجوز متديدها ملدة سنة فقط.
مادة ( )5رئيس املخابرات
رئيس املخابرات هو السلطة املختصة بتنفيذ األحكام الواردة في هذا القانون وحتديد
اختصاصات الوحدات على ضوء الالئحة التنفيذية ،وله أن يفوض من يراه مناسبا ً من
الضباط بعض اختصاصاته.
مادة ( )6تعيني رئيس املخابرات
 -1يعني نائب رئيس املخابرات بقرار من الرئيس وبتنسيب من رئيس املخابرات-
 -2يكون التعيني في وظيفة مدير دائرة من دوائر املخابرات ،بقرار من رئيس املخابرات
وبتنسيب من جلنة الضباط.
 -3يعتبر مديرو الدوائر من القيادة التنفيذية للمخابرات ومسؤولني عن تنفيذ املهام املناطة
بهم مسئولية كاملة.
مادة ( )7تولي سلطة اإلشراف
 -1يتولى رئيس املخابرات سلطة اإلشراف على أعمال املخابرات والعاملني فيها وله
تشكيل اللجان الضرورية ،ويصدر القرارات واألوامر الالزمة لتنظيم سير العمل
وضمان حسن األداء.
 -2يكون رئيس املخابرات مسؤوالً أمام الرئيس أو من يفوضه على احملافظة على سرية
نشاط املخابرات واملعلومات ووسائل احلصول عليها ومصادرها ،وال يجوز االطالع
على حتريات املخابرات أو معلوماتها إال بإذن خاص من الرئيس أو من يفوضه.
 -3يبلغ رئيس املخابرات الرئيس أو من يفوضه عن كل املسائل ذات الطبيعة الهامة أو
املستعجلة.

الفصل الثاني :مهام املخابرات
مادة ( )8اجلهة املكلفة مبمارسة املهام األمنية
 -1تعتبر املخابرات اجلهة املكلفة رسميا ً مبمارسة األنشطة واملهام األمنية خارج احلدود
اجلغرافية لفلسطني.
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 -2متارس املخابرات مهام أمنية محددة داخل احلدود اجلغرافية لدولة فلسطني الستكمال
اإلجراءات والنشاطات التي بدأت بها خارج احلدود.
مادة ( )9مهام املخابرات

تتولى املخابرات:
 -1اتخاذ التدابير الالزمة للوقاية من أية أعمال تعرض أمن وسالمة فلسطني للخطر
واتخاذ اإلجراءات الالزمة ضد مرتكبيها وفقا ً ألحكام القانون.
 -2الكشف عن األخطار اخلارجية التي من شانها املساس باألمن القومي الفلسطيني في
مجاالت التجسس والتآمر والتخريب أو أية أعمال أخرى تهدد وحدة الوطن وأمنه
واستقالله ومقدراته.
 -3التعاون املشترك مع أجهزة الدول الصديقة املشابهة ملكافحة أية أعمال تهدد السلم
واألمن املشترك أو أي من مجاالت األمن اخلارجي ،شريطة املعاملة باملثل.
مادة ( )10أعمال املخابرات
األعمال التي ينطبق عليها نص املادة السابقة هي:
 -1التخابر مع دولة أجنبية على القيام بعمل عدواني ضد فلسطني.
 -2االلتحاق بخدمة جيش أجنبي في حالة حرب مع فلسطني.
 -3تسليم أو املساعدة في تسليم دولة أجنبية سرا ً من أسرار الدفاع عن فلسطني في
النواحي العسكرية أو السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية.
 -4أي فعل عمدي يتسبب في موت أو إحداث إصابة جسدية جسيمه أو فقدان حرية أي
من:
أ -ملوك ورؤساء الدول وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
ب -أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول أو رؤساء احلكومات أو الوزراء.
ج -األشخاص القائمني مبسؤوليات عامه أو من ذوي املناصب العامة إذا وجهت
هذه األفعال إليهم بصفاتهم هذه.
د -السفراء أو الدبلوماسيني املعتمدين لدى دولة فلسطني.
 -5التخريب املتعمد أو إتالف املمتلكات العامة أو املمتلكات اخلاصة ألغراض عامة واملتعلقة
أو اخلاضعة لسلطات دولة تربطها بفلسطني عالقات دبلوماسي أو عالقات صداقة.
 -6تصنيع أو حيازة أو إحراز أسلحة أو متفجرات أو أية مواد ضارة بقصد ارتكاب أي من
الفعال السابقة في أي دولة من الدول.
 -7كل فعل من أفعال العنف أو التهديد أيا كانت بواعثه أو أغراضه ،يقع تنفيذا ً ملشروع
إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بني الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو
تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إحلاق الضرر بالبيئة أو بأحد املرافق
أو األمالك العامة أو احتاللها أو االستيالء عليها أو تسريب األراضي أو تعريض احد
املوارد الوطنية للخطر.
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مادة ( )11جمع املعلومات
وفقا ً ألحكام القانون للمخابرات احلق في جمع املعلومات في االختصاصات التي أقرها القانون
وطلبها من أجهزة السلطة وغيرها بدون معارضة ،ولرئيس املخابرات الطلب من النائب العام
وفقا ً للقانون حق استصدار القرارات القانونية ملنع سفر األجانب من وإلى البالد ومنع املواطنني
من السفر لدواعي األمن القومي كما يكون للمخابرات في سبيل مباشرة اختصاصاتها املقررة
مبوجب هذا القانون سلطة الرقابة والتحري بالوسائل الفنية واملهنية املختلفة وفقا ً للقانون.
مادة ( )12صفة الضبطية العدلية
يكون للمخابرات في سبيل مباشرة اختصاصاتها املقرة مبوجب هذا القانون صفة الضبطية
القضائية.
مادة ( )13مراعاة احلقوق
على املخابرات مراعاة احلقوق والضمانات املنصوص عليها في القوانني الفلسطينية وقواعد
القانون الدولي في هذا املجال.
مادة ( )14التحقيق األولي
وفقا ً ألحكام القانون تقوم املخابرات بإجراء حتقيق أولي في الوقائع املنسوبة للشخص
املقبوض عليه ومتارس الرقابة والبحث والتحري والتفتيش وطلب حجز األموال واألفراد
واستدعائهم واستجوابهم وسماع أقوالهم وطلب البيانات أو املعلومات أو الوثائق من أي
شخص أو االحتفاظ بها واتخاذ ما تراه ضروريا ً بشأنها طبقا ً للقانون.
مادة ( )15تسليم الشخص األجنبي
 -1إذا كان الشخص املقبوض عليه أجنبيا ً وجب مساعدته في االتصال بأقرب ممثل للدولة
التي يكون أحد رعاياها.
 -2يجوز للمخابرات إخطار أي دولة أخرى ذات مصلحة إذا رأت أن ذلك مناسبة حلقيقة
هذا اإلجراء والظروف التي دعت إلى اتخاذه.
مادة ( )16مراعاة املعاهدات اخلاصة بتسليم املجرمني
مبا ال يتعارض مع أحكام القانون يتعني مراعاة املعاهدات اخلاصة بتسليم املتهمني في
اجلرائم القابلة للتسليم بني السلطة وأي دولة أخرى.

الفصل الثالث :املوازنة
مادة ( )17موازنة املخابرات
ً
ً
 -1وفقا ً ألحكام القانون يكون للمخابرات موازنتها املستقلة وتدرج رقما واحدا ضمن
املوازنة العامة للدولة ،وتتولى بنفسها إدارتها واإلنفاق منها حتت إشراف الرئيس.
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 -2يشكل املجلس التشريعي جلنة خاصة من ثالثة أعضاء تتولى مناقشة إقرار موازنة
املخابرات ،في إطار إقرار املوازنة العامة.
 -3يعني مراقب مالي في املخابرات بقرار من الرئيس وبتنسيب من رئيس املخابرات،
ويتولى املراقب املالي االطالع على بنود الصرف واإلشراف املباشر على تدقيق
احلسابات والتأكد من سالمتها.
مادة ( )18إعداد املوازنة العامة للمخابرات
 -1يتولى رئيس املخابرات إعداد املوازنة السنوية للمخابرات وعرضها على الرئيس
للتصديق عليها.
 -2يصدر رئيس املخابرات القرارات التي تتضمن األسس واإلجراءات املتعلقة بتنفيذ
بنود املوازنة في األغراض املخصصة لها ،وتكون له صالحية صرف النفقات املكتومة
بالطريقة التي يقررها دون التقيد باللوائح والقرارات املعمول بها في األجهزة احلكومية
األخرى ،وتعتبر جميع البنود واإلجراءات املتعلقة بذلك سرية.
مادة ( )19إعداد نظام للمشتريات
يعد رئيس املخابرات نظاما ً للمشتريات يتالءم وطبيعة عمل املخابرات ،ويصدر بهذا النظام
قرار من الرئيس وتكون لرئيس املخابرات الصالحية الكاملة لتطبيقه.

الفصل الرابع :اللجان
مادة ( )20تشكيل اللجان
يجوز لرئيس املخابرات تشكيل جلان طبقا ً ملقتضيات مصلحة العمل ،ويحدد قرار
التشكيل مهام وصالحيات وضوابط عمل كل جلنة ،على أال يتعارض عمل أي جلنة مع
مهام اإلدارات والوحدات القائمة أصالً ،ويستثنى من ذلك جلان التحقيق التي تشكل
ألغراض محددة.
مادة ( )21تشكيل جلنة ضباط فرعية
وفقا ً ألحكام قانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية وبقرار من رئيس املخابرات تشكل
جلنة ضباط فرعية في املخابرات.
مادة ( )22ممارسة اللجنة لالختصاصاتها
متارس اللجنة اختصاصاتها على كافة العاملني باملخابرات ،ويجوز لها أن تدعو الجتماعاتها
من ترى االستعانة بهم.
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الفصل اخلامس :واجبات العاملني واألعمال احملظورة
مادة ( )23الشهادة
ال يجوز لرئيس املخابرات أو نائبة أو ألي من العاملني فيه أن يشهد أمام احملاكم ولو بعد
تركه العمل عما يكون قد وصل على علمه أثناء قيامه بالعمل من معلومات لم تنشر بالطريق
القانوني ،ولم تأذن السلطة املختصة في نشرها ،ويعطى إذن السلطة املختصة لرئيس
املخابرات ونائبه من الرئيس ،ولباقي العاملني من رئيس املخابرات.
مادة ( )24التقيد بأحكام القانون والئحتة
 -1يجب على العاملني التقيد بأحكام هذا القانون والئحته ،وعليهم االلتزام بالنظم واللوائح
املعمول بها داخل املخابرات وخارجها.
 -2يصدر دليل للعاملني ينظم سلوكهم وأخالقياتهم.
مادة ( )25محظورات على العمال
إضافة إلى ما ورد في قانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية يحظر على العاملني ما يلي:
 -1اجلمع بني العمل باملخابرات وأية أعمال أخرى ،إال إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك
وبقرار من رئيس املخابرات.
 -2اإلهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من حقوق الدولة.
 -3التصريح بأي بيانات تتعلق بأمور العمل لوسائل اإلعالم سواء كان أثناء اخلدمة أو
بعدها إال من خالل شخص مفوض بذلك.
 -4القيام بأي نشاط سياسي أو إعالمي.
 -5االنتساب إلى اجلمعيات أو املؤسسات أو األندية إال إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك
وبقرار من رئيس املخابرات.
 -6استغالل الوظيفة لتحقيق أغراض شخصية.
 -7االحتفاظ ألنفسهم بأية وثيقة من الوثائق الرسمية ولو كانت خاصة بأعمال كلفوا بها.
 -8مخالفة إجراءات األمن التي يصدر بها قرار من السلطة املختصة.
 -9التستر على أخطاء ومخالفات زمالئهم في العمل.
 -10االتصال أو إقامة عالقات خاصة باألجانب أو بأعضاء السفارات والبعثات املعتمدة
بالدولة إال إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وبقرار من رئيس املخابرات-

الفصل السادس :التعيني
مادة ( )26شروط التعيني
يشترط فيمن يعني باملخابرات ما يلي:
 -1أن يكون فلسطيني اجلنسية ومن أبوين فلسطينيني.

272

ةينيطسلفلا ةينطولا ةطلسلا يف نمألا تاوقل مظانلا يعيرشتلا راطإلا

-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

أال يكون قد سبق احلكم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة.
أن يكون الئقا ً صحيا ً للخدمة.
أال يكون متزوجا ً من غير عربية.
أن يتراوح عمره ما بني  18و  30سنة.
أال يكون قد فصل من خدمته السابقة بقرار تأديبي.
أن يكون محمودا لسيرة حسن السمعة.
أن يكون حاصالً على املؤهالت العلمية املقررة للوظيفة.
إن يجتاز االختبارات الالزمة لشغل الوظيفة.

مادة ( )27قسم الوالء
 -1يؤدي كل من يعني ضابطا ً باملخابرات قسم الوالء حسب الصيغة التالية:

“أقسم بالله العظيم بأن أكون مخلصا ً للوطن والشعب ،وأن أدافع عنهما وأبذل
روحي في سبيلهما ،وأحافظ على سالحي وشرفي العسكري ،واحترم القوانني
واألنظمة وأن أعمل بها ،وأن أصون أسرار مهنتي وأن أقوم بجميع واجباتي الوظيفية
والوطنية بشرف وأمانة وإخالص .والله على ما أقول شهيد”.
 -2تكون تأدية القسم لرئيس املخابرات ونائبه أمام الرئيس.
 -3تكون تأدية القسم أمام رئيس املخابرات أو من ينيبه لذلك ،ويوقع الضابط على منوذج
“تأدية القسم” ويحفظ في ملف اخلدمة.
مادة ( )28االستعانة بذوي اخلبرة
يجوز االستعانة بذوي اخلبرة من املتقاعدين العاملني سابقا ً في املخابرات ألداء أعمال محددة
بعقود عمل خاصة ملدة سنة جتدد ملدة ثالث سنوات نظير مكافأة مقطوعة.

الفصل السابع :السرية واالنضباط
مادة ( )29اخلضوع للتعليمات
يخضع جميع العاملني باملخابرات للتعليمات والضوابط واإلجراءات األمنية التي تصدر عن
رئيس املخابرات.
مادة ( )30سرية املعلومات
تعتبر املعلومات املتعلقة بتنظيم املخابرات وأنشطتها وأعمالها ووثائقها ومقرها وممتلكاتها
وبيانات العاملني من أسرار األمن الوطني التي يحظر إفشاؤها ،ويسري ذلك على جميع
العاملني باملخابرات والعاملني بعقود خاصة حتى بعد انتهاء خدمتهم.
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مادة ( )31العقوبات
يعاقب كل من يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي ،أو يرتكب أحد األعمال احملظورة
املنصوص عليها في هذا القانون والئحته ،أو يظهر مبظهر مخل بكرامة الوظيفة ومقتضياتها
مبوجب قوانني العقوبات النافذة.
مادة ( )32حظر القبض على العامل
في غير حالة التلبس ،ال يجوز للسلطات املختصة القبض على العامل أو التحقيق معه إال بعد
إعالم رئيس املخابرات.

الفصل الثامن :أحكام ختامية
مادة ( )33مساءلة رئيس املخابرات
للمجلس التشريعي عبر جلانه املختصة مساءلة رئيس املخابرات.
مادة ( )34إنشاء أكادميية أمنية
 -1تنشأ مبوجب أحكام هذا القانون أكادميية أمنية ألغراض إعداد وتدريب وتأهيل
العاملني باملخابرات.
 -2يتولى رئيس املخابرات اإلشراف على املناهج واملساقات وتعيني املدربني واألساتذة
وفقا ً للمصلحة وحتقيق األهداف.
مادة ( )35سريان أحكام قانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية
مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون تسري على العاملني أحكام قانون اخلدمة في قوى
األمن الفلسطينية من حيث التعيني واألقدمية والترقية والندب واإلحلاق والنقل واإلعارة
والبعثات الدراسية والرواتب واألجازات والواجبات واألعمال احملظورة والعقوبات
واألوسمة واألنواط وامليداليات واإلحالة إلى االستيداع وانتهاء اخلدمة وأية مسألة أخرى
لم يرد فيها نص خاص في هذا القانون.
مادة ( )36إعداد األنظمة والالئحة التنفيذية
يعد رئيس املخابرات الالئحة التنفيذية للقانون واألنظمة الالزمة لعمل املخابرات ،وتصدر
بقرار من الرئيس.
مادة ( )37التنفيذ والسريان والنشر
على جميع اجلهات املختصةٌّ -
كل فيما يخصه -تنفيذ أحكام هذا القانون ،ويعمل به من
تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية .
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صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2005/10/26 :ميالدية .املوافق /23 :رمضان1426/
هجرية.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قرار بقانون رقم ( ) لسنة  2007بشأن األمن الوقائي

*

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
إستنادا ألحكام القانون األساسي املعدل لسنة  2003و تعديالته,
و بعد اإلطالع على قانون اخلدمة في قوى األمن رقم ( )8لسنة 2005
وبناء على تنسيب من مجلس الوزراء بتاريخ  2007/10/29م
وبنا ًء على الصالحيات املخولة لنا،
وحتقيقا للمصلحة العامة،
اصدرنا القرار بالقانون التالي:
مادة ( )1التعاريف
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات و العبارات الواردة فيه املعاني املخصصة
لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك,
السلطة:
السلطة الوطنية الفلسطينية
الرئيس:
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
الوزارة املختصة:
وزارة الداخلية.
الوزير املختص:
وزيرة الداخلية.
اإلدارة العامة لألمن الوقائي :جهاز األمن الوقائي.
املديرالعام:
مدير عام اإلدارة العامة لألمن الوقائي.,
الفرد:
الضابط او ضباط الصف و العناصر املعينني في األمن
الوقائي.
مادة ()2
 -1جهاز األمن الوقائي :هو إدارة عامة أمنية نظامية ضمن قوى االمن الداخلي التي تتبع
الوزارة املختصة و تعمل في مجال األمن.
 -2يكون املقر الدائم لإلدارة العامة في مدينة القدس .و لها مقران مؤقتان في مدينتي رام
الله و غزة و لها فتح إدارات فرعية في مدن اخرى.
*

في الوقت الذي مت فيه إنهاء هذه املجموعة ,هذا القرار لم يكن قد صدر بعد في اجلريدة الرسمية.
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مادة ()3
تسري أحكام هذا القانون على جميع العاملني في اإلدارة العامة لألمن الوقائي و يصادق
مجلس الوزراء على الهيكلية التنظيمية لها.
مادة ()4
 -1يعني املدير العام و نائبه بقرار صادر عن رئيس السلطة الوطنية بنا ًء على قرار من
الوزير املختص وتنسيب مدير عام االمن الداخلي وتوصية جلنة الضباط و يؤديا
اليمني القانونية أمام الرئيس قبل بدء أعمالهما
 -2مدة تعيني املدير العام أربع سنوات و يجوز متديدها لسنة إضافية بقرار من الرئيس.
مادة ()5
يتولى املدير العام سلطة اإلشراف على أعمال اإلدارة العامة لالمن الوقائي و العاملني فيها ,و
تشكيل اللجان الضرورية حلسن سير عملها ,و له أن يفوض بعض إختصاصاته الى نائبه.
يكون املدير العام مسؤوالً أمام الوزير املختص و مدير عام األمن الداخلي عن عمله و عن
احملافظة على سرية و نشاط اإلدارة العامة لالمن الوقائي و فعالياتها.
مادة ( )6مهام االمن الوقائي
مبا اليتعارض مع القوانني السارية تعتبر األدارة العامة لألمن الوقائي اجلهة املكلفة مبا يلي:
 -1العمل على حماية األمن الداخلي الفلسطيني.
 -2متابعة اجلرائم التي تهدد االمن الداخلي للسلطة الوطنية الفلسطينية و/أو الواقعة
عليه ,و العمل على منع وقوعها.
 -3الكشف عن اجلرائم التي تستهدف اإلدارات احلكومية و الهيئات و املؤسسات العامة
و العاملني فيها.
مادة ()7
صفة الضبطية القضائية يكون لضباط و ضباط صف األمن الوقائي في سبيل تسهيل مباشرة
إختصاصات األمن الوقائي املقرة مبوجب أحكام القانون صفة الضبطية القضائية.
مادة ()8
مراعات احلقوق على اإلدارة العامة لألمن الوقائي اإللتزام باحلقوق و احلريات و الضمانات
املنصوص عليها في القوانني الفلسطينية و املواثيق و املعاهدات الدولية.
مادة ()9
مراكز التوقيف ,يحدد الوزير املختص مراكز التوقيف الثابتة لألمن الوقائي بالتنسيق مع
املدير العام ويعلم وزير العدل و النائب العام بحالتها و بأي تغيير يطرأ بشأنها و تعتبر تلك
املراكز مراكز قانونية للتوقيف.
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مادة ( )10السرية
 -1ال يجوز اإلطالع على حتريات و معلومات اإلدارة العامة لألمن الوقائي إال بإذن خاص
من الوزير املختص أو تنفيذ احلكم قضائي.
 -2تعتبر املعلومات و األنشطة و الوثائق املتعلقة بعمل األمن الوقائي سرية اليجوز
إفشاؤها.
مادة ()11
 -1يعني مساعدو املدير العام و مديرو الدوائر في األمن الوقائي بقرار يصدر عن الوزير
اخلتص بنا ًء على تنسيب املدير العام و موافقة مدير عام األمن الداخلي.
 -2يخضع جميع أفراد األمن الوقائي للتعليمات و الضوابط و اإلجراءات األمنية التي
تصدر عن املديؤ العام.
مادة ()12
يرفع الوزير اخلتص تقريرا دوريا ً عن أعمال اإلدارة العامة لألمن الوقائي لرئيس السلطة
الوطنية ورئيس الوزراء كل ثالثة شهور.
مادة ()13
يصدر مجلس الوزراء اللوائح التنفيذية الالزمه لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة ()14
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ()15
يعرض هذا القرار بقانون على املجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها إلفراره.
مادة ()16
على اجلهات املختصة كافة ,كل فيما يخصه ,تنفيذ أحكام هذا القانون و يعمل به من تاريخ
صدوره و ينشر في اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2007/11/20 :ميالدية .املوافق /10 :ذو القعدة/
 1428هجرية.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

278

ةينيطسلفلا ةينطولا ةطلسلا يف نمألا تاوقل مظانلا يعيرشتلا راطإلا

ثانيا :القرارات التنفيذية
قرار مجلس الوزراء رقم ( )130لسنة  2004بشأن
الترتيبات األمنيــة
مجلس الوزراء
بعد االطالع على القانون األساسي املعدل،
وعلى قرارات مجلس األمن القومي في جلسته املنعقدة مبدينة رام الله بتاريخ 2004/1/25م
بشأن الترتيبات األمنية لضبط النظام العام وفرض سيادة القانون باعتبارها مدخالً إلنهاء
حالة الفوضى ،وخطوة على طريق الوفاء بالتزامات السلطة الوطنية جتاه شعبنا.
وبنا ًء على ما أقره مجلس الوزراء حتت رقم ( )10/2بجلسته املنعقدة في مدينة رام الله
بتاريخ 2004/1/26م برئاسة سيادة الرئيس ومشاركة أعضاء مجلس األمن القومي.
قرر ما يلي:
مادة ()1
تعتمد هيكلية اجلهاز األمني وتوحد جهوده وفقا ُ ملا يلي:
 -1تنشأ غرفة عمليات مركزية في الضغة الغربية وأخرى في قطاع غزة ،ويتولى
مسؤولية إدارة كل غرفـة ضابط سامي الرتبـة من األمن الوطني.
 -2تضم غرفة العمليات كافة األجهزة األمنيـة وتعمل هذه األجهزة بالتنسيق فيما بينها
كفريق واحد في غرفة العمليات ،وتكون مهمتها ضبط األوضاع األمنية وفرض سيادة
القانون ومتابعة ومراقبة التنفيذ امليداني لإلجراءات األمنية في مختلف محافظات
الوطن وتطبيق القرارات التي تصدرها القيادة وإصدار التعليمات الالزمـة بهذا الشأن
إلى جميع اجلهات املختصـة في جميع احملافظات.
 -3يتولى مجلس األمن القومي برئاسة الرئيس ياسر عرفات ومشاركة رئيس الوزراء
كنائب لرئيس مجلس األمن القومي ،عملية اإلشراف على هذه العمليات ومتابعة
تنفيذها.
ُ -4يعاد تنظيم وضبط جميع املسائل املتعلقة بالقضايا اإلدارية واملالية وصرف الرواتب
للعاملني في األجهزة األمنيـة.
 -5جتري التغييرات والتنقالت بني قادة وضباط األجهزة األمنية وفق مقتضيات املصلحة
الوطنية العليا.
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 -6يتم العمل على تدريب وتأهيل منتسبي األجهزة األمنيـة وتطوير هذه األجهزة لتكون
قادرة على أداء مهامها على أكمل وجـه.
مادة ()2
تنشأ في كل محافظـة غرفة عمليات فرعيـة مشكلة بنفس التشكيل املقرر لغرف العمليات
املركزيةن ويكون احملافظ مقررا ً لغرفة العمليات الفرعية في كل محافظـة.
مادة ()3
يتم البدء الفوري بنشر قوات الشرطة بالزي الرسمي ومبعداتها وعتادها والشروع فورا ً في
فرض سيادة القانون وضبط النظام العام وحماية األمن الداخلي ووقف كل أشكال الفوضى
والتظاهر بالسالح وجتاوز القانون ،وتتخذ التدابير الالزمة ملنع وقوع أي مخالفـة تتعارض
مع التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية.
مادة ()4
كل من يخالف أو يعرقل هذه الترتيبات األمنيـة يعرض نفسه للمساءلة القانونية ،وحتال
جميع املخالفات واجلرائم إلى القضاء.
مادة ()5
تكلف وزارة املالية بتوفير امليزانيات الالزمة لتأمني احتياجات األجهزة األمنية لتمكينها من
تنفيذ قرارات مجلس األمـن القومي.
مادة ()6
على جميع اجلهات املختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره
وينشر في اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ / 26 :يناير  2004 /ميالدية .املوافق / 4 :ذو احلجــة
 1424 /هـ
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
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قرار رقم ( )99لسنة 2005م بشأن إنشاء قوة
شرطة قضائية
مجلس الوزراء
بعد ّ
اإلطالع على القانون الساسي املعدل لسنة 2003م
وعلى توصيات اللجنة التوجيهية لتطوير القضاء والعدل بتاريخ 25و2005/6/26م
وبنا ًء على ما أق ّره مجلس الوزراء حتت رقم ( )9/21/16في جلسته املنعقدة في غزة
بتاريخ 2005/7/12م
قررنا مايلي:
مادة ()1
تنشأ قوة خاصة في مديرية الشرطة تتبع مدير الشرطة ،تسمى الشرطة القضائية
مادة ()2
ً
يكلف وزير الداخلية واألمن الوطني مدير الشرطة من يراه مناسبا للمتابعة ودراسة
االحتياجات املادية والبشرية الالزمة إلنشاء هذه القوة وحتديد مهامها وهيكلتها ،بالتشاور
مع اللجنة التوجيهية لتطوير القضاء والعدل ،ومبراعاة التوصيات املنبثقة عن ورشة العمل
املعقودة في مدينة أريحا حول القضاء وأمن يومي 25و 2005/6/26وهي:
 -1يتم تشكيل وإعداد إدارة شرطة قضائية تتبع مركز الشرطة تكون وظيفتها:
أ -تنفيذ قرارات احملاكم النهائية وقرارات النيابة العامة.
ب -حماية مباني احملاكم والقضاة والنيابة العامة والعاملني فيها.
ت -نقل وحماية املوقوفني واحملكومني
ث -تنظيم املذكرات الصادرة من احملكمة للشهود واملتهمني بحضور اجللسات
ج -إجراء التبليغات القانونية
 -2تتضمن هذه القوة عناصر متخصصة في التعامل مع األحداث وعناصر نسائية
لتطبيق القانون بتفتيش املوقوفات واحملكومات.
 -3حصر العالقة بني دائرة اإلجراء في احملاكم ،والشرطة القضائية بدوائر اإلجراء دون
غيرهم ،وتقوم الشرطة بتأمني احلماية الالزمة لهم أثناء قيامهم مبهامهم.
 -4ال يجوز تكليف الشرطة القضائية بأي مهام خارج إطار مسؤولياتهم.
 -5العمل على تنفيذ مذكرات اإلحضار وااللتزام بإصدار مذكرات احلضور في الوقت
املناسب وإيصالها قبل فترة كافية من تاريخ إرسالها إلى الشرطة.
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 -6ضرورة االلتزام بالقواعد اخلاصة بالضبط واإلتالف وفقا ً ألحكام القانون
مادة ()3
يقدم وزير الداخلية واألمن الوطني االقتراح النهائي لتشكيل الشرطة القضائية خالل
شهرين من تاريخ هذا القرار.
مادة ()4
يخصه -تنفيذ هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ صدروه،
على اجلهات املختصة كافّة – ك ّل فيما
ّ
وينشر في اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2005/7/12 :ميالدية .املوافق/6 :جماد آخر/
 1426هجرية
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
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مرسوم رقم ( )16لسنة  2006بشأن تنظيم اإلدارة العامة
للمعابر واحلدود
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناء على الصالحيات املخولة لنا،
وحتقيقا ً للمصلحة العامة،
رسمنا مبا هو آت،
مادة ()1
ً
اإلدارة العامة للمعابر واحلدود إدارة مستقلة إداريا ًوماليا ومسؤولة عن خدمات احلدود مبا فيها
نقاط احلدود واملعابر من النواحي األمنيـة واملالية واإلدارية والتجارية ،وترتبط بعالقة متينة مع
املخابرات العامة وغيرها من األجهزة األمنية ،وتتبع مباشرة لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
مادة ()2
متارس اإلدارة العامة للمعابر واحلدود املهام التاليـة:
 -1تطبيق القوانني واألنظمة واملعايير الصادرة عن الوزارات واملؤسسات احلكومية
املختلفة املتعلقة باملعابر ونقاط احلدود.
 -2إدارة تدفق البضائع واألفراد في جميع املعابر ونقاط احلدود واملوانئ وفقا ً للقانون.
 -3التأكد من تطبيق القوانني واألنظمة التي متنع دخول أو خروج األشخاص والبضائع
في املعابر والنقاط احلدودية.
 -4جمع الضرائب واجلمارك والرسوم املستحقـة وتوريدها إلى وزارة املاليـة ،وتطبيق
القوانني واالتفاقيات الدولية السارية بخصوصها.
 -5تطوير أدلة اجراءات للتطبيق في جميع نقاط احلدود للخروج والدخول للبضائع
موحد
التجارية واملسافرين ،باالستناد إلى سياسة الوزارات املعنية لتطبيقها بشكل
ّ
على املعابر ونقاط احلدود.
مادة ()3
يعني مدير عام اإلدارة العامة للمعابر واحلدود بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
أ-

مادة ()4
يختص مدير عام اإلدارة العامة للمعابر واحلدود باملهام التاليـة:
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 -1اإلشراف على إدارة املعابر ونقاط احلدود.
 -2ضمان التطبيق السليم للقوانني واألنظمـة واملراسيم والقرارات الرئاسية
واحترام االتفاقيات الدولية ذات العالقة.
 -3إعداد هيكلية تنظيمية وتطويرية لغدارة املعابر واحلدود وعرضها على رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية للمصادقة عليها.
 -4تعيني املوظفني العاملني في إدارة املعابر والتنسيب بتعيينهم وفقا ً ألحكام قانون
اخلدمة املدنية ،واتخاذ جميع اإلجراءات القانونية بخصوصهم.
 -5وضع املهمات التفصيلية باالرتباط بالوزارات واملؤسسات احلكومية ذات
الصلـة.
 -6إعداد اللوائح واألنظمـة الالزمة لتنظيم شؤون إدارة املعابر واحلدود.
 -7حتديد احلاجات التطويرية على مستوى البنية التحتية واألجهزة واألدوات
احلديثة وكذلك املتطلبات األمنيـة.
 -8حتديد احلاجات املطلوبة من اجلهات الدولية خاصة في مجال اخلبرات الفنية.
 -9حتديد إطار لنظام عمل وآليات عمل لإلدارة عموما ً وفي املعابر والنقاط
املختلفة.
 -10إعداد مشروع املوازنة السنوية لإلدارة وعرضه على رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية إلقراره.
 -11إعداد تقرير سنوي عن عمل إدارة املعابر واحلدود و/أو عند الطلب وتقدميه إلى
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
ب -يجوز ملدير عام اإلدارة العامة للمعابر تفويض بعض صالحياته ملوظفي الفئة العليا
في اإلدارة العامة للمعبر واحلدود.
مادة ()5
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا املرسوم.
مادة ()6
على جميع اجلهات املختصة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا املرسوم ،ويعمل به من تاريخ
صدوره ،وينشر في اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2006/3/18م
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قرار رقم ( )298لسنة 2006م
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد اإلطالع على القانون األساسي املعدل لسنة 2003م وتعديالته،
وعلى قانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة 2005م،
وبنا ًء على الصالحيات املخولة لنا،
وحتقيقا ً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة ()1
إحلاق القوة البحرية في احملافظات الشمالية بكافة ضباطها وأفرادها وإمكانياتها وجتهيزاتها
بجهاز املخابرات العامة.
مادة ()2
يخصه – تنفيذ هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ
على اجلهات املختصة كافة – ك ُّل فيما
ّ
صدوره ،وينشر في اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2006/5/11 :ميالدية .املوافق/13 :ربيع اآلخر/
 1427هجرية
محمد عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قـ ـ ـ ــرار رقم ( ) لسنة 2007م

*

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد األعلى للقوات الفلسطينية
بعد اإلطالع على القانون األساسي املعدل لسنة  2003م و تعديالت,
و على قانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ) (08لسنة 2008م,
بناء على الصالحيات املخولة لنا،
وحتقيقا ً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة ()1
دمج قوات أمن الرئاسة قوات ال( )17في احلرس الرئاسي اخلاص و قوات األمن الوطني.
مادة ()2
على اجلهات املختصة كافة ,كل فيما يخصه تنفيذ أحكام القرار ,ويعمل به من تاريخ صدوره
وينشر في اجلريدة الرسميــة.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2007/12/6م
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد األعلى للقوات الفلسطينية

*

في الوقت الذي مت فيه إنهاء هذه املجموعة ,هذا القرار لم يكن قد صدر بعد في اجلريدة الرسمية.
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قرار رقم ( )4لسنة 2007م بشأن إصدار نظام اللوازم
واملشتريات للمخابرات العامة الفلسطينية
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد اإلطالع على قانون املخابرات العامة رقم ( )17لسنة 2005م وال سيما املادة ()19
منه.
وبنا ًء على ما أعده رئيس املخابرات العامة الفلسطينية.
وبناء على الصالحيات املخولة لنا.
وحتقيقا ً للمصلحة العامة.
أصدرنا النظام التالي:
مادة ( )1تعاريف
يكون للكلمات والعبارات اآلتية الواردة في هذا النظام املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل
القرينة على خالف ذلك:
لرئيس:
املخابرات:
رئيس املخابرات:
مدير الوحدة:
احملاسب:

البنك:
اللجنة:
اللوازم:

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
املخابرات العامة الفلسطينية
رئيس املخابرات العامة الفلسطينية
مدير وحدة اللوازم واملشتريات في املخابرات
كل موظف منوط به قبض أموال املخابرات وحفظها وإنفاقها أو
أي موظف ذو مسؤولية مالية أو نقدية ناشئة عن قيامه بأعمال
مالية أو حسابية أو إدارية في املخابرات .أو مرتبطة بواجباته
فيها.
البنك املعتمد من قبل املخابرات مبقتضى أحكام هذا النظام.
جلنة العطاءات واملشتريات في املخابرات
األموال املنقولة اخلاصة باملخابرات والتي تتطلب التأمني عليها
وصيانتها مبا في ذلك الكتب والوثائق وامللفات واملستودعات
واألثاث واملواد والسيارات واألجهزة املكتبية وأجهزة احلاسوب
واألسلحة والذخائر ...الخ.
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الصيانة واخلدمات :صيانة األبنية اخلاصة باملخابرات صيانة األجهزة واألدوات
اخلاصة باملخابرات أية أعمال عمرانية أو إنشائية أو خدمات
أخرى حتتاج إليها املخابرات لتنفيذ أعمالها وحتقيق أهدافها طبقا ً
ملقررات رئيس املخابرات
مادة ()2
يتولى مدير الوحدة في املخابرات املسؤوليات التالية:
تأمني اللوازم من خالل االتصال باملصادر اخلارجية والداخلية لتوريد اللوازم .أو القيام
باألشغال املطلوبة للمخابرات واإلشراف عليها والقيام بتسليمها وفحصها وتدقيقها
وتسجيلها وتخزينها في مستودعاتها والتأمني عليها وتنسيقها وتأمني صيانتها وجردها
وتوزيعها ومراقبة التصرف فيها.
مادة ()3

أوالً:
لرئيس املخابرات املوافقة على شراء لوازم ال يزيد ثمنها عن ( $1000ألف دوالر أمريكي)
أو ما يعادلها بالعملة احمللية .أو تنفيذ أشغال ال تتجاوز تكاليفها ذلك املبلغ بالطريقة التي
يراها مناسبة.
ثانياً:
 -1يشكل رئيس املخابرات سنويا جلنة للمشتريات والعطاءات تتكون من:
-1
-2
-3
-4

مدير الوحدة
احملاسب
ممثل عن الدائرة /القسم املعني
ممثل عن الدائرة الفنية (الهندسية)

رئيسا ً
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً

 -2تولى جلنة املشتريات والعطاءات االختصاصات اآلتية:
أ -شراء لوازم ثمنها ما بني ( )$500-100مائة إلى خمسني دوالر وال تقل عن
( )$2500ألفني وخمسمائة دوالر أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا ً وتنفيذا ً
للخدمات التي تكون تكاليفها املبلغ املذكور.
ب -شراء اللوازم التي تتجاوز قيمتها ( )$500خمسمائة دوالر وتقل عن ()$2500
ألفني وخمسمائة دوالر أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا ً وتنفيذا ً للخدمات
التي تكون تكاليفها ضمن هذا املبلغ .من خالل استدراج عروض أسعار بالطريقة
التي يراها مناسبة.
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ت -شراء اللوازم التي تتجاوز قيمتها ( )$2500ألفني وخمسمائة دوالر أمريكي
أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا ً وتنفيذ األشغال التي تتجاوز تكاليفها هذا
املبلغ .عن طريق العطاءات من خالل اإلعالن في الصحف احمللية.
ث -يتولى مدير الوحدة حفظ القيود والسجالت وامللفات اخلاصة العطاءات وإجناز
جميع املعامالت املتعلقة بها .وتدقيق صحة اإلعالنات ومناذج العطاءات ومدتها
ومرفقاتها والتأكد من نشر اإلعالنات في الصحف قبل فتح املناقصات.
مادة ()4
يحق ملن يخوله رئيس املخابرات من موظفي املخابرات شراء لوازم ال يزيد ثمنها عن ()$500
خمسمائة دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا ً بالطريقة التي يراها مناسبة.
مبوجب التوجيهات التي يصدرها رئيس املخابرات بهذا الشأن.
مادة ()5
يجري توريد اللوازم أو القيام باألشغال مبوجب شروط عامة تضعها اللجنة لهذه الغاية.
وتنسق كيفية الدفعات والتسلم والتسليم واإلدخال ومتديد املدة والغرامات والكفاالت وكل
ما يتعلق بهذا الشأن.
مادة ()6
تعلن اللجنة عن طرح عطاءات اللوازم واألشغال قبل مدة ال تقل عن خمسة عشر يوما من
موعد العطاء .ويجوز في حاالت الضرورة تقصير هذه املدة إلى سبعة أيام .ويكون اإلعالن
في صحيفتني يوميتني على األقل .وبأية وسائل أخرى لإلعالن داخلية أو خارجية .إذا وجد
رئيس اللجنة ضرورة لذلك .على أن يبني في اإلعالن طبيعة اللوازم املطلوبة وموعد تقدمي
العروض وتاريخ فتحها وقيمة التأمينات وأية شروط أو معلومات أخرى تراها اللجنة
مناسبة.
مادة ()7
ً
تودع عروض املناقصني لدى املخابرات في ظروف مختومة .مبينا عليها رقم دعوة العطاء
وموضوع العطاء واسم املناقص .ويجوز ألي مشترك في العطاء سحب عرضه مبذكرة منه.
تودع في صندوق العطاء .قبل املوعد احملدد لفتح العطاء.
مادة ()8
يرفق املشترك كفال ًة بنكية ً أو شيكا ً مصدقا ً مببلغ ال يقل عن ( )%5خمسة باملائة من قيمة
العطاء .أو حسب القيمة املنصوص عليها في العطاء (التأمني االبتدائي) .حلسن التنفيذ .وال
ينظر في العرض غير املعزز بتلك التأمينات

289

التشريعات الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية بشأن قطاع األمن

مادة ()9
عند انقضاء املدة احملددة لتقدمي العروض تفتح العطاءات بحضور ثالث أعضاء من جلنة
املشتريات على األقل .وتقرأ العروض املقدمة .ويجري توقيع كل عرض من قبل األعضاء
احلاضرين .وتنظم خالصة لتلك العروض يبينّ فيها اسم املناقص ومقدار التأمني وأية
معلومات أخرى تراها اللجنة مناسبة وضرورية .ويجوز للمشتركني في العطاء حضور
هذه اجللسة.
مادة ()10
ال يجوز للجنة املشتريات النظر في أي عطاء .إذا كان عدد العروض املقدمة إليها في العطاء
يقل عن ثالثة .وفي هذه احلالة تعاد العروض دون فضها .ويعلن عن العطاء مرة أخرى.
ويجوز للجنة املشتريات النظر في العطاء واتخاذ القرار املناسب بشأنه مهما كان عدد
العروض املقدمة إليها بعد اإلعالن الثاني.
-1

-2
-3

-4

مادة ()11
ً
مع مراعاة ما يرد في الفقرات األخرى من هذه املادة يقبل العرض األقل سعرا .إذا كان
ذلك السعر مناسباً .واقتنعت اللجنة بكفاءة مقدمه ومالءمته .وإذا تساوت األسعار.
والشروط واملواصفات ومواعيد التسليم ولم جتد اللجنة سببا للتفضيل .فتجري
اإلحالة بالتساوي بني مقدمي تلك األسعار .وإذا تعذر ذلك فتجري اإلحالة على احدهم
عن طريق القرعة بحضور مقدمي العروض.
يجوز للجنة املشتريات أن ال حتيل العطاء على مقدم ارخص األسعار .شريطة أن تدون
في القرار األسباب الداعية لذلك.
إذا وجدت اللجنة أن األسعار املقدمة عالية .وال تتناسب والتقديرات املوضوعة للوازم
أو األشغال .فلها أن تقوم بأحد اإلجراءات التالية:
أ -التفاوض مع مقدم أرخص األسعار لتقدمي سعر أقل.
ب -إلغاء العطاء والتفاوض مع الذين اشتركوا فيه ومع غيرهم .للحصول على سعر
أقل وتلزمي اللوازم أو األشغال مبوجبه
ج -إعادة طرح العطاء.
تعلن اللجنة قرار اإلحالة على اللوحة املخصصة لذلك في املخابرات ملدة يومني قبل
التصديق عليه .ويحق للمناقصني االعتراض على القرار .وعلى اللجنة عند عدم األخذ
بوجهة نظر املعترض بيان أسباب ذلك في مذكرة ترفق بالقرار حني إحالته للتصديق.

مادة ()12
يجوز للجنة املشتريات أن ال تفتح العطاء في املوعد احملدد وان تؤجل ذلك ملدة ال تتجاوز
األسبوع .على أن تبني أسباب التأجيل في قرارها.
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مادة ()13
ال تقبل العروض غير املوقعة من مقدميها أو من وكالئهم أو التي قدمت متأخرة عن املوعد
احملدد.
مادة ()14
ال يجوز ألي من العاملني في املخابرات االشتراك في أي عطاء للمخابرات -كما ال يجوز
لهم شراء أية لوازم منها أو تلزميهم أية أشغال تخصها.
مادة ()15
 -1عند إحالة العطاء حتفظ العينات املقدمة مع العطاء املقبول لدى مدير الوحدة .أما العينات
األخرى فترد إلى أصحابها.
 -2يحتفظ مدير الوحدة بالتأمني الذي قدمه املناقص الذي أحيل عليه العطاء .وتعاد
التأمينات األخرى إلى أصحابها مقابل تواقيعهم .ويتم ذلك بعد تصديق قرار اإلحالة.
 -3بعد تصديق قرار اإلحالةُ .يبلغ الشخص الذي أحيل عليه العطاء بالقرار مقابل توقيعه
على منوذج التبليغ املعد لذلك .خالل مدة أقصاها أسبوع من تاريخ التصديق.
مادة ()16
إذا استنكف املناقص الذي تقررت اإلحالة عليه .عن توقيع أو عن تنفيذ العطاء أو تأخر في
تقدمي اللوازم أو القيام باألشغال أو بأي جزء منها في املوعد احملدد لذلك أو أخل بأي شرط
من شروط العطاء أو إذا ثبت للجنة العطاءات أن املناقص قدم للمخابرات لوازم أو قام بأداء
خدمات أو أشغال ال تتفق ومواصفات العطاء فللجنة مبوافقة رئيس املخابرات اتخاذ أي من
اإلجراءات التالية أو جميعها وذلك دون حاجة إلى إخطار أو إنذار:
 -1مصادرة التأمينات املقدمة وقيدها إيرادا حلساب املخابرات.
 -2شراء اللوازم من األسواق باألسعار الرائجة أو القيام باألشغال بالطريقة التي تراها
مناسبة وتضمني املناقصة فرق السعر والتكاليف أو إحالة العطاء على الشخص الذي
يليه بالسعر إذا قبل ذلك وحتميل املستنكف الفرق في السعر أو التكاليف باإلضافة إلى
إلزام املناقص بتعويض املخابرات عن أي عطل أو خلل قد تلحقان بها نتيجة استنكافه.
حرمان املناقص من االشتراك في مناقصات املخابرات.
 -3حرمان املناقص من االشتراك في مناقصات املخابرات
مادة ()17
ال يجوز شراء أية لوازم أو القيام بأية أشغال أو االلتزام بأية نفقات لم ترصد لها مخصصات
في املوازنة السنوية للمخابرات.
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مادة ()18
للجنة املشتريات طرح عطاءات للتوريد الدوري للوازم أو لتنفيذ أشغال معينة خالل مدة
محدودة .وتطبق على تلك العطاءات أحكام هذا النظام.
مادة ()19
إذا تعذر شراء اللوازم من األسواق احمللية .أو تبني أن مصلحة املخابرات تتطلب عدم شرائها
من تلك األسواق ،فيجوز شراؤها من األسواق اخلارجية بنا ًء على تنسيب اللجنة ذلك وفقا ً
لألحكام والصالحيات التالية:
 -1بقرار من رئيس املخابرات .وبواسطة جلنة من اثنني من العاملني في املخابرات .إذا
كانت قيمة اللوازم املراد شراؤها تقل عن خمسة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادلها
بالعملة املتداولة قانوناً.
 -2بقرار من رئيس املخابرات ،وبواسطة جلنة من ثالثة-على األقل -من العاملني في
املخابرات .إذا كانت قيمة اللوازم املراد شراؤها خمسة آالف دوالر فأكثر.
مادة ()20
يحتفظ مدير الوحدة بالقيود والسجالت والبطاقات الالزمة ،وفق أحدث األساليب املتبعة في
إدارة اللوازم وتنظيم املستودعات.
مادة ()21
يتم إدخال اللوازم إلى مستودعات املخابرات ،ويتم إخراجها منه ،مبوجب مستندات إدخال
وإخراج .موقعه من أصحاب العالقة بها.
مادة ()22
يحظر احلك واملسح والشطب للبيانات في الدفاتر أو السجالت أو الطلبات أو املستندات
املتعلقة باللوازم .ويجري التصحيح الالزم باحلبر األحمر .ويوقع عليه الشخص الذي قام
به .باإلضافة إلى توقيع الشخص الذي سلم وتسلم اللوازم التي وقع اخلطأ في قيدها.
مادة ()23
 -1يجوز بيع اللوازم الفائضة عن حاجة املخابرات .أو غير الصاحلة .من قبل اللجنة
بقرار من رئيس املخابرات بنا ًء على تنسيب مدير الوحدة .ويشترط في ذلك أن يجري
البيع باملزاد العلني .إال إذا وجدت اللجنة وبقرار مسبب أن مصلحة املخابرات تقتضي
استعمال طريقة أخرى في بيع تلك اللوازم واملواد .ويقيد الثمن في حسابات املخابرات
في باب الواردات املتفرقة.
 -2يتم إتالف اللوازم غير الصاحلة وغير القابلة للبيع وشطب قيمتها .أو املفقودة والتي
ال تزيد قيمتها األصلية على ( )$500خمسمائة دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملة
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املتداولة قانوناً .بقرار من رئيس املخابرات بنا ًء على تنسيب من مدير الوحدة .وإذا
زادت القيمة األصلية للوازم على ( )$500خمسمائة دوالر أمريكي أو ما يعادلها
بالعملة املتداولة قانوناً .فيجب احلصول على مصادقة الرئيس.
 -3تتم عملية اإلتالف من قبل جلنة يشكلها رئيس املخابرات.
 -4ال يجوز إتالف اللوازم إال في حالة تعذر بيعها أو وجود مصلحة بإتالفها.
مادة ()24
يجري جرد سنوي للمستودعات من قبل جلنة يعينها رئيس املخابرات لهذا الغرض .وله
تشكيل جلنة خاصة إلجراء اجلرد كلما وجد ضرورة لذلك.
مادة ()25
لرئيس املخابرات االستعانة بذوي اخلبرة واالختصاص لتقدمي النصح واملشورة في أي من
أعمال اللجان العاملة في العطاءات واملشتريات.
مادة ( )26أحكام عامة
ُيصدر رئيس املخابرات التعليمات والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
يلغى كل ما يخالف حام هذا النظام.

مادة ()27

مادة ()28
على اجلهات املختصة كافة-ك ّل فيما يخصه– تنفيذ أحكام هذا النظام .ويعمل به من تاريخ
نشره في اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2007/1/15 :ميالدية .املوافق/26:ذو احلجة1427/
هجرية
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قرار رقم ( )5لسنة 2007م بشأن إصدار النظام املالي
للمخابرات العامة الفلسطينية
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد اإلطالع على قانون املخابرات العامة رقم ( )17لسنة 2005م وال سيما املادة ( )36منه.
وبنا ًء على ما أعده رئيس املخابرات العامة الفلسطينية.
وبنا ًء على الصالحيات املخولة لنا.
أصدرنا النظام التالي:
مادة ( )1تعاريف
يكون للكلمات والعبارات اآلتية الواردة في هذا النظام املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل
القرينة على خالف ذلك:
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
الرئيس:
املخابرات العامة الفلسطينية
املخابرات:
رئيس املخابرات العامة الفلسطينية
رئيس املخابرات:
مسؤول الشؤون املالية :مسؤول الشؤون املالية في املخابرات العامة الفلسطينية
مادة ()2
 -1رئيس املخابرات هو املسؤول أمام الرئيس عن الشؤون املالية في املخابرات باعتباره
آمر الصرف فيها ،وله عند االقتضاء أن يفوض موظفني في املخابرات- .ك ّل حسب
اختصاصه -ملمارسة جزء من هذه الصالحية .وذلك وفقا ألحكام هذا النظام .ويتولى
رئيس املخابرات على وجه اخلصوص املهام التالية:
أ -اتخاذ التدابير الالزمة حلسن سير اإلدارة املالية للمخابرات وتطبيق القواعد
والنظم املالية املقررة.
ب -االستخدام االقتصادي األمثل ملوارد املخابرات.
 -2يعتبر املوظفون املاليون مسؤولني عن تطبيق أحكام هذا النظام والقرارات والتعليمات
التي يصدرها رئيس املخابرات تنفيذا ً لهذه األحكام.
 -3حتدد االختصاصات التفصيلية للمسؤولني املاليني في املخابرات وكيفية ممارسة هذه
االختصاصات بتعليمات يصدرها رئيس املخابرات.
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مادة ()3
 -1املوازنة هي البرنامج املالي للمخابرات لتحقيق أهداف محددة في إطار اخلطة العامة
التي يقررها رئيس املخابرات.
 -2بعد إقرار املوازنة تعتبر نافذة ملدة سنة مالية تبدأ في اليوم األول من كانون الثاني
(ديسمبر) وتنتهي في اليوم األخير من شهر كانون األول (يناير) من العام نفسه.
 -3يتم تقدير إيرادات ومصروفات املوازنة بالدوالر األمريكي أو ما يعادله بالعملة احمللية.
مادة ()4
تودع جميع األموال املخصصة للمخابرات في حسابات خاصة باملخابرات حسب نوع
العملة.
مادة ()5
 -1تعد املوازنة على أساس التصنيف النوعي ألوجه نشاط املخابرات .مع مراعاة التحميل
على أساس الفصول والبنود والبرامج واملشاريع .كما هو مبني في امللحق.
 -2تقسم استخدامات املوازنة إلى فصول وبنود وبرامج ومشاريع محددة بحسب ما لها
من أغراض متجانسة .وترفق بها املالحق واملذكرات التفسيرية وبيان ملخص ملجموع
املوازنة وصافي اإلنفاق .وغير ذلك من البيانات التفصيلية التي يراها رئيس املخابرات
الزمه وضرورية.
 -3يجوز أن تدرج في املوازنة بعض االعتمادات بصفة إجمالية دون التقيد بالتقسيمات
الواردة في الفقرة ( )1أعاله .وذلك العتبارات خاصة نفقات مكتومة (سرية) يقررها
رئيس املخابرات.
-1
-2
-3

-4

مادة ()6
يصدر رئيس املخابرات تعميما ً يتضمن األسس واملبادئ التي ينبغي على الدوائر
واألقسام واملديريات واجلهات األخرى في املخابرات اتباعها عند إعداد التقديرات
األولية ملوازنتها .في ضوء األهداف املطلوب حتقيقها.
تعد الدوائر واألقسام واملديريات في املخابرات التقديرات األولية لنفقاتها مع مراعاة النتائج
الفعلية لتنفيذ املوازنة السابقة .وعلى أساس اخلطة املوضوعة لتحقيق األهداف املطلوبة.
يتولى مسؤول الشؤون املالية حتضير مشروع املوازنة للمخابرات .بعد دراسة
التقديرات املقدمة إليه من الدوائر واألقسام واملديريات املختلفة .والتنسيق بينها في
شكل مشروع موحد .وفقا ً ألنواع التقسيم الوارد في الفقرة ( )2من املادة ( )5من هذا
النظام .مدعما ً بجميع البيانات الالزمة لتبرير كل اعتماد من االعتمادات املطلوبة.
يرسل مشروع املوازنة للسنة القادمة قبل ثالثة شهور على األقل من نهاية العام
احلالي إلى رئيس املخابرات .مرفقا ً باملذكرات التفسيرية والدراسات التحليلية ألرقام
النفقات ومقارنتها بأرقام الفترة السابقة وباملصروف الفعلي منها.
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 -5يعرض رئيس املخابرات على الرئيس مشروع املوازنة للسنة املالية اجلديدة إلقراره
وفق ما يراه مناسبا ً وذلك في جلسة خاصة قبل نهاية السنة املالية.
مادة ()7
إذا لم يتم املصادقة على مشروع قانون املوازنة العامة حتى بداية السنة املالية اجلديدة يجري
العمل وفقا ً ملوازنة السنة املالية املنصرمة في حدود االعتمادات املدرجة فيها دون األخذ في
االعتبار االعتمادات اجلديدة إلى أن يتم املصادقة على مشروع قانون املوازنة العامة للسنة
املالية اجلديدة ويتم الصرف في هذه احلالة من االحتياطي العام أو اخلاص في حدود جزء
من اثني عشر جزءا ً من هذه االعتمادات شهرياً .ويرد إلى االحتياطي العام أو اخلاص ما
صرف منه بعد اعتماد املوازنة.
مادة ()8
يتم متويل موازنة املخابرات عن طريق املخصصات التي ترصد لها في املوازنة العمة
للدولة.
مادة ()9
 -1يفتح حساب عام لإليرادات واملصروفات.
 -2ال يجوز تخصيص إيراد معني ملواجهة استخدام محدد .إال وفقا ألحكام هذا النظام أو
في األحوال التي يصدر بها قرار من رئيس املخابرات ومصادقة الرئيس .وفي هذه
احلالة يفتح حساب لكل إيراد .وتخصص له اعتمادات تسري بشأنها القواعد النافذة.
مادة ()10
 -1يجوز بقرار من رئيس املخابرات إنشاء صناديق تكون مواردها مخصصة ملواجهة
استخدامات محددة .وذلك وفق نظم خاصة بهذه الصناديق يعتمدها رئيس
املخابرات.
 -2تخضع إدارة احلسابات اخلاصة والصناديق للقواعد املالية املتبعة في احلساب العام.
ويستثنى من ذلك حسابات وصناديق النفقات املكتومة (السرية).
 -3تخضع إدارة احلسابات والصناديق اخلاصة بالنفقات املكتومة (السرية) ملسؤولية
رئيس املخابرات مباشرة.
مادة ()11
 -1ال جتوز املناقلة بني االعتمادات من فصل إلى فصل .أو جتاوز االعتمادات املقررة ألي
منها .إال بعد موافقة رئيس املخابرات ومصادقة الرئيس.
 -2يجوز لرئيس املخابرات عند الضرورة املناقلة بني البنود والبرامج واملشاريع ضمن
الفصل الواحد .على أن ال تتجاوز  %25من االعتمادات املقررة أصال لنفس البند .وأن
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ال يؤدي ذلك إلى جتاوز مجموع املوازنة أو إلى اخلروج عن اإلطار العام خلطة العمل
املقررة وأهدافها.
 -3يتم الصرف من فصل النفقات املكتومة (السرية) بقرار من رئيس املخابرات.
مادة ()12
ال يجوز عقد القروض باسم املخابرات .وال االرتباط بالتزامات يترتب عليها اإلنفاق لفترة
تتجاوز فترة املوازنة .إال مبوافقة رئيس املخابرات ومصادقة الرئيس.
مادة ()13
على جميع الدوائر واألقسام واملديريات أن تأخذ رأي الشؤون املالية في اإلجراءات التي من
شأنها أن ترتب التزاما ً مالياً .وذلك قبل اعتماد هذه اإلجراءات من رئيس املخابرات.
مادة ()14
 -1فيما عدا ما هو وارد في الفقرة ( )2من هذه املادة يبطل العلم باالعتمادات املدرجة في
املوازنة للرواتب والتعويضات واملكافآت واملصروفات العامة والتي لم تصرف حتى
آخر السنة املالية ويدرج أي التزام غير مدفوع ضمن السنة املالية اجلديدة .وتكون له
األولوية في الصرف.
 -2تضاف إعتمادات البرامج واملشاريع التي لم تصرف حتى آخر السنة املالية إلى حساب
األمانات .للصرف منها على استكمال تنفيذ تلك البرامج واملشاريع.
مادة ()15
 -1يكون مسؤول الشؤون املالية واملوظفون التابعون له مسؤولني أمام رئيس املخابرات
عن حسابات املخابرات ومعامالتها املالية والسجالت املتعلقة بها وعليهم احملافظة
على أموال املخابرات .ويختار مسؤول الشؤون املالية الطريقة احملاسبية املالئمة لعمل
املخابرات وبعرضها على رئيس املخابرات للمصادقة عليها.
 -2حتقيقا ً للغايات املقصودة في الفقرة ( .)1يتولى مسؤول الشؤون املالية القيام باملهام
التالية:
أ -تصميم سندات القبض والصرف بشكل يتالءم مع طبيعة عمل املخابرات .ووفقا ً
للقواعد احملاسبية واملالية املتعارف عليها ومطابقتها للنواحي املالية والقانونية.
ب -تنظيم السجالت والقيود احملاسبية بصورة ميكن معها استخراج الدائنية
واملديونية واملمتلكات .واستخراج ميزان املراجعة والكشوفات والتقارير املالية
وامليزانيات الفرعية وامليزانية العامة .بالشكل احملاسبي الدقيق واملتعارف عليه.
ت -تقدمي احلسابات كافة مع التسهيالت الالزمة للمراقب املالي للمخابرات.
ث -ضرورة استخراج امليزانية العمومية مشتملة على كافة مرفقاتها في املوعد
احملدد.
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عدم التغيير في شكل أو محتوى أي مستند أو دفتر إال بعد موافقة رئيس
املخابرات.
إعداد الكشوفات والبيانات احلسابية الشهرية والربع سنوية واخلتامية .طبقا ً
لتعليمات رئيس املخابرات ووفقا ً الحتياجات العمل.
إعداد املوازنات التقديرية السنوية واعتمادها من رئيس املخابرات وإعدادها
للعرض على الرئيس.
حتضير ميزانية عمومية ربع سنوية .على أن تكون هذه امليزانية ومرفقاتها
جاهزة بعد أسبوعني من تاريخ انتهاء كل ربع سنة .متضمنة اقتراحات
ومالحظات وترفع إلى رئيس املخابرات.
اإلشراف على جميع الشؤون املالية .وعلى املوظفني العاملني في الدائرة املالية
والتابعني لها في املديريات وإصدار العليمات التطبيقية الالزمة حلسن سير
العمل.
اتخاذ االحتياطات واإلجراءات ووسائل الرقابة الالزمة حلماية أموال املخابرات
وسجالتها املالية وممتلكاتها ملنع وقوع أي تالعب أو اختالس أو إهمال.
تقدمي امليزانية العمومية للمراقب املالي خالل الربع األول من السنة الالحقة.
القيام بأي أعمال مالية يكلفه بها رئيس املخابرات .ومبا ال يخالف أحكام هذا
النظام.

مادة ()16
 -1يخضع احملاسب للتعليمات التي تضعها له اجلهات املختصة .وبنا ًء على ذلك يتولى
املهام التالية:
أ -القيام باألعمال احملاسبية من حيث التسجيل والترحيل واستخراج ميزان
املراجعة وإعداد امليزانيات الفرعية وامليزانية العمومية حسب ما يطلب منه وفي
لوقت احملدد وبالطرق والوسائل حملاسبية املعروفة واملعتمدة لدى املخابرات-
ب -التأكد من أن جميع القيود واملستندات واقعية .وأن أية مبالغ مستحقة للدفع
متالئمة مع تعليمات املخابرات ومكتملة من الناحية القانونية واحملاسبية.
 -2يعتبر احملاسب صاحب عهدة لكل السندات املالية واألموال النقدية التي بحوزته
ويترتب عليه:
أ -تقدمي كفالة قانونية أمام املستشار القانوني للمخابرات تثبت مسؤولية عن هذه
العهدة.
ب -التقيد بالتعليمات الصادرة إليه من اجلهات املختصة املتعلقة بوظيفته سواء
أكانت متعلقة بالدفاتر أم مبستندات الصرف أم مبستندات القبض أم بأية
معلومات أخرى تطلب منه.
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ت -االحتفاظ بنسخة متسلسلة ألرقام كل سندات القبض .وعليه تقدميها للمراجعة
ملا طلب منه ذلك.
ث -تولي عمليتي القبض والصرف مبوجب سندات قبض وصرف معتمدة لذلك.
وتقع على عاتقه وحتت مسؤوليات أية اختالفات والفروقات إن وجدت بالطرق
القانونية املناسبة.
ج -تولي تدقيق معامالت القبض والصرف .وإبالغ مسؤول املالية عن أي خطأ
يالحظه فيها نقص كان أو زيادة ليتخذ القرار واإلجراء املناسبني بهذا الشأن.
-1
-2

-3
-4
-5

مادة ()17
ال يدفع أي مبلغ من أموال املخابرات إال مبوجب سند صرف على النموذج املقرر موقع
من قبل مسؤول الشؤون املالية .باإلضافة إلى توقيع اجلهة صاحبة الصالحية في
املخابرات بإصدار أمر الصرف.
يحرر سند الصرف من قبل احملاسب متضمنا ً التفاصيل والبيانات الكافية .مبا في
ذلك الفصل واملادة اللذين سيصرف املبلغ مبوجبهما في املوازنة .وتسجيل السند في
سجل النفقات .ويشترط في جميع األحوال أن يكون معززا ً بالوثائق املؤيدة ملشروعية
الصرف .كالطلبيات وأوامر الشراء والعقود وغيرها .وفقا ً للتعليمات الصادرة بهذا
الشأن .ومتضمنا ً استمارة إذن صرف الشيك الصادر عن مسؤول الشؤون املالية.
يدقق سند الصرف والشيك الصادر قبل دفعه من قبل كل من مسؤول الشؤون املالية
واحملاسب وكل من له عالقة بإصدار هذا السند .ويوقع عليه مبا يفيد قانونية صرفه
ومطابقتها لألنظمة املالية املعمول بها في املخابرات وحتت مسؤولية كل منهم.
كل تعديل يقع في سند الصرف والوثائق املرفقة به .يجب أن يوقع بجانبه باحلبر
األحمر من قبل املوظف املختص وبإشراف مسؤول الشؤون املالية وتوقيعه.
تدفع قيمة السند لصاحب االستحقاق أو لوكيله القانوني مقابل التوقيع على تسلّم املبلغ
بعد التأكد من شخصيته وإثباتها على السند .وكتابة اسمه في املكان املخصص لذلك.
ويختم مع الوثائق واإلثباتات املرفقة به بخامت يتضمن تاريخ الدفع وكلمة (مدفوع).

مادة ()18
إذا أبطل أي مستند من املستندات املستعملة سواء أكان في قسم املالية أم في أمانة الصندوق
أو في أية جهة أخرى .يتم إتباع اخلطوات التالية:
ُ -1يعمل سند عكسي باملعامالت التي حتتاج إلى إلغاء.
 -2يرفع املوظف املسؤول عن عكس السند أو أي سجل آخر تقريرا ً إلى مسؤول الشؤون
املالية يبني فيه أسباب عكس السند .ويقرر مسؤول الشؤون املالية ما يراه مناسبا ً في
هذا الشأن.
 -3يعامل السند نفس معاملة السند غير املبطل من حيث مكان وجوده .وال يجوز إتالفه أو
التصرف به .بل يحفظ في امللف املخصص ومبكانه حسب تسلسل أرقام املستند.
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مادة ()19
ميسك كل من أمني الصندوق واحملاسب دفترا ً ليومية الصندوق .ويتم مطابقتهما يوميا ً
للتأكد من صحة الصرف والقبض واألرصدة.
مادة ()20
 -1تودع أموال املخابرات لدى البنوك املعتمدة من قبل رئيس املخابرات.
 -2يقوم رئيس املخابرات بإبالغ البنوك املعتمدة مبقتضى الفقرة ( )1أعاله بأسماء
األشخاص املفوضني بالتوقيع على الشيكات وأوامر الدفع الصادرة عن املخابرات.
مادة ()21
ال يجوز استعمال أموال املخابرات بعد قبضها أو قبل إيداعها في البنوك املعتمدة ألي سبب
من األسباب.
مادة ()22
 -1يودع أمني الصندوق يوميا ً في البنك جميع األموال التي ترد للصندوق .ويجوز له أن
يحتفظ في الصندوق مببلغ ال يزد عن ( )10,000عشرة آالف دوالر أمريكي أو ما
يعادله بالعملة املتداولة قانونا ً للنفقات الطارئة واملستعجلة.
 -2استثناء مما ورد في الفقرة ( )1أعاله .ألمني الصندوق االحتفاظ مببلغ يزيد عن
( )10,000عشرة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادله بالعمة املتداولة قانونا ً إذا كان
املبلغ الزائد قد ورد للصندوق بعد الساعة الثانية والنصف بعد الظهر .وتعذر إيداعه
في البنك النتهاء وقت الدوام فيه .شريطة أن يبلغ مسؤول الشؤون املالية بذلك.
ويحصل على موافقته اخلطية لالحتفاظ باملبلغ الزائد في الصندوق.
مادة ()23
لرئيس املخابرات أن يوافق على إصدار سلف مالية لألغراض التالية:
 -1سلفة سفر وإقامة للمكلف مبهمة رسمية من موظفي املخابرات .على أن تسدد حال
انتهاء املهمة وعودة املكلف من السفر.
 -2سلفة دورة تدريبية .وتصرف على حساب ما يستحقه املبعوث من الرواتب والعالوات
واملخصصات التي يستحقها مبوجب أحكام هذا النظام وما يصدر مبوجبه من
تعليمات.
 -3سلفة نفقات مؤقته للمشتريات و تسدد حال انتهاء املشتريات.
 -4سلفة نفقات دورة تدريبية أو نشاط مقرر في موازنة املخابرات و تسدد حال إنتهاء
الدورة أو النشاط.
 -5يصدر رئيس املخابرات تعليمات حتدد قيم السلف املالية و اإلجراءات التنفيذية
اخلاصة بها.
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 -6يكون حامل السلفة مسؤوال شخصيا عن أية مخالفة أو نقص يحصالن في السلفة
التي بحوزته و ميسك سجال ملا ينفقه من السلفة و على مسؤول الشؤون املالية مراقبة
حركة هذه السلفة و التأكد من أنها إستعملت في أبواب اإلنفاق احملددة.
مادة ()24
يجوز لرئيس املخابرات أن يوافق على إصدار سلفة نفقات مؤقتة للمشتريات .على أن يثبت
حامل السلفة بالطرق املتبعة كيفية الصرف من هذه السلفة حسب األنظمة املتبعة للصرف
في املخابرات .وتسدد السلف في الوقت احملدد لها بعد خصم قيمة املشتريات كافة منها.
ويعاد الباقي إلى الصندوق بالطرق احملاسبية املتبعة.
مادة ()25
تقسم النفقات في املخابرات حسب طبيعتها إلى األنواع التالية:
 -1النفقات املبررة حكما ً وال حتتاج إلى طلب املوافقة املسبقة على صرفها .ويقوم املوظفون
املختصون بإجازتها .ويشمل هذا النوع النفقات الناشئة عن تنفيذ األنظمة املعمول بها
في املخابرات .أو التي تستند إلى قرارات صادرة عن رئيس املخابرات.
 -2النفقات التي حتتاج إلى تقدمي طلب بشأنها .واقترانه مبوافقة اجلهة املختصة طبقا ً
لألنظمة املعمول بها في املخابرات .وتتم إجراءات الطلب واملوافقة عليه طبقا ً للنماذج
املعتمدة ووفق األصول اإلدارية املقررة.
أي من الفقرتني ( )2.1أعاله نفقات يتوجب تقدمي
 -3تعتبر النفقات التي ال تدخل حتت ٍّ
طلب املوافقة عليها .ويقدم الطلب إلى رئيس املخابرات بوصفه آمر الصرف أو إلى من
يفوضه التخاذ القرار املناسب بشأنها.
 -4يصدر رئيس املخابرات تعليمات تتضمن تفصيالت النفقات التي تدخل حتت كل من
الفقرتني ( )2.1أعاله.
ً
 -5النفقات املكتومة (السرية) يصدر رئيس املخابرات تعليمات تتضمن تفصيال لهذه
النفقات .وله الصالحية الكاملة في االنفاق عليها دون التقيد باألنظمة واللوائح
والتعليمات السارية في املخابرات .باعتبار أن جميع البنود واإلجراءات املتعلقة بذلك
سرية.
مادة ()26
تدفع أجور املوظفني بعقود خالل الفترة من آخر يوم عمل من كل شهر وحتى اليوم اخلامس
من بداية الشهر الذي يليه .ولرئيس املخابرات املوافقة على دفعها خالل الثلث األخير من
شهر العمل للموظف في املخابرات إذا كان تاريخ دفع راتبه يقع ضمن مدة إجازته السنوية
أو املرضية أو خالل وجوده خارج مركز عمله في مهمة رسمية .وتدفع األجور إلى أي من
موظفي العقود في املخابرات شخصيا أو بتحويله إلى حسابه في البنك بناء على طلبه.
ويجوز دفعه إلى الشخص الذي يحمل تفويضا ً خطيا ً منه بقبضه.
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مادة ()27
تدفع املياومات وبدالت السفر ملوظفي املخابرات املنتدبني في مهمات رسمية وفق الالئحة
املعتمدة من رئيس املخابرات.
مادة ()28
 -1على كل موظف تكون بحيازته أوراق أو وثائق ذات قيمة مالية أن يحفظها في صندوق
حديدي خاص في املخابرات .وإذا تعذر ذلك فتحفظ في مكان آمن يختاره املوظف على
مسؤوليته.
 -2يحظر على كل موظف أن يحتفظ في أية خزانة معدة حلفظ أموال املخابرات أية أموال
للغير.
مادة ()29
يتحمل أي موظف يتسبب بخسارة مالية أو مادية تلحق باملخابرات نتيجة خلطأ منه أو إهمال
مسؤولية ما ارتكب من أخطاء .وللمخابرات اتخاذ كافة اإلجراءات اإلدارية والقانونية التي
تكفل تعويض اخلسائر.
مادة ()30
تخضع جميع القيود واملستندات والسجالت املالية للتدقيق الداخلي من قبل املختصني
باملخابرات .والتدقيق اخلارجي من قبل املراقب املالي الذي يعينه الرئيس .وعلى موظفي
الشؤون املالية كافة تقدمي ما بحوزتهم منها إلى املدققني املعتمدين لدى املخابرات .وتزويدهم
بأي معلومات تفصيلية يطلبونها وعدم االمتناع عن تنفيذ أي طلب منهم بهذا اخلصوص.
مادة ()31
تحُ فظ مفاتيح الصناديق احلديدية (اخلزنات) كما يلي:
 -1املفاتيح األصلية :وتكون في حيازة املوظف املسؤول عن الصندوق .وتسلم رسميا ً
له من قبل مسؤول الشؤون املالية ويوقع مبا يفيد تسلمه لها وتبقى في عهدته وعليه
إعادتها فور إنهاء خدماته ألي سبب كان وبالطرق الرسمية إلى مسؤول الشؤون
املالية.
 -2املفاتيح االحتياطية :وحتفظ لدى مسؤول الشؤون املالية في غالف مقفل مسجل عليه
أرقام املفاتيح واخلزائن.
 -3يبلغ املوظف املسؤول عن حفظ املفاتيح .رئيس املخابرات أو مسؤول الشؤون املالية
عن فقدان أي مفتاح كان في حوزته مع تقرير يوضح فيه الظروف والطريقة التي فقد
فيها املفتاح.
 -4يحظر على أي موظف أن يحتفظ بأكثر من مفتاح لكل صندوق .وعندما يترك املوظف
العمل ألي سبب .يترتب عليه أن يسلم املفتاح إلى مسؤول الشؤون املالية.
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ُ -5يع ّد محضر بجرد العهدة في حالة وجود حامل مفاتيح الصناديق واخلزائن في مهمة
رسمية أو في إجازة أيا كان نوعها .يبني فيه وضع تلك العهدة ويستلمها من يقوم
مقامه بالعمل.
مادة ()32
يتولى مسؤول الشؤون املالية مسك السجالت التالية:
 -1سجل اإليرادات
 -2سجل النفقات
 -3سجل الصندوق
 -4سجل الرواتب
 -5سجل السلف
 -6سجل اإليصاالت والشيكات والسجالت
 -7سجل البرامج والدورات والندوات
 -8دفاتر اليومية الالزمة
 -9دفاتر األستاذ الالزمة
 -10أية سندات أو دفاتر أو سجالت تعتبر الزمة إلمتام العمل
مادة ()33
يقوم مسؤول الشؤون املالية مبسك سجل خاص لكل سنة مالية يسمى (سجل اإليرادات
والنفقات) .ويسجل فيه مراحل التنفيذ للموازنة بالنسبة جلميع اإليرادات والنفقات في
األبواب والفصول واملواد اخلاصة بها .على أن يتم تنظيم ذلك السجل بحيث ميكن االطالع
عليه في أي وقت خالل السنة للتأكد من وضع املوازنة في حينه.
مادة ()34
ميسك مسؤول الشؤون املالية سجالً للعهدة .تدرج فيه السجالت والنماذج التي سلمت إليه
من جهات االختصاص .مع التفاصيل املتعلقة بأرقامها .ويحظر عليه استعمال أي سجل أو
منوذج وقع فيه خطأ أو نقص .ويتوجب عليه رفع تقرير بذلك إلى رئيس املخابرات متضمنا
أي فروق بالنقص أو اخلطأ.
مادة ()35
يجوز لرئيس املخابرات شطب أية خسارة تقع في أموال املخابرات إذا كانت ال تتجاوز
( )500خمسمائة دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا ً خالل السنة
املالية .وإذا جتاوزت اخلسارة ذلك املبلغ فيرفع األمر إلى الرئيس التخاذ القرار املناسب
بشأنها.
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مادة ()36
 -1يحظر احلك واملسح والشطب في أية حسابات أو مستندات أو سجالت .وإمنا يجري
التصحيح الالزم مبوجب تسويات حسابية أو قيود عكسية.
 -2في حالة وقوع اختالس أو نقص في أموال املخابرات أو سجالته أو دفاتره أو قيوده
األساسية .يترتب على املوظف املسؤول أن يعلم رئيس املخابرات ليقوم بإجراء
التحقيق الالزم.
مادة ()37
ً
َ
تشكل جلنة للعطاءات واملشتريات بقرار من رئيس املخابرات وتباشر مهامها وفقا ألحكام
نظام اللوازم واملشتريات.
مادة ( )38احلساب اخلتامي
 -1يعد احلساب اخلتامي لكل سنة .ويشتمل على املوارد واالستخدامات الفعلية خاللها
موزعة على الفصول والبنود والبرامج واملشاريع املختلفة تنفيذا ً للموازنة .كما يشتمل
على املركز املالي للمخابرات في نهاية السنة.
 -2يشمل احلساب اخلتامي للسنة :اإليرادات التي خصصت للمخابرات والنفقات التي مت
صرفها فعالً أو التي استحقت عن تلك السنة ولم يتم صرفها لسبب ما.
مادة ()39
لرئيس السلطة تعيني مراقب مالي في املخابرات بناء على تنسيب رئيس املخابرات ملراجعة
حسابات املخابرات .يتولى االطالع على بنود الصرف واإلشراف املباشر على تدقيق
احلسابات والتأكد من سالمتها.
مادة ()40
 -1يتم إعداد احلسابات اخلتامية وإبالغها إلى املراقب املالي خالل ثالثة أشهر من انتهاء
السنة التي تعود لها هذه احلسابات.
 -2يتولى املراقب املالي مراجعة احلسابات اخلتامية للمخابرات وتقدمي تقرير عنها إلى
الرئيس خالل ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة التي تعود لها تلك احلسابات وتسلم
نسخة منه إلى رئيس املخابرات.
مادة ()41
 -1يتخذ رئيس املخابرات التدابير الالزمة ملسك الدفاتر احلسابية الضرورية وتقدمي
حسابات سنوية تدرج فيها:
• املصروفات واإليرادات من جميع املصادر.
• الوضع بالنسبة لإلعتمادات املقررة.
• اللوازم واملوجودات.

304

ةينيطسلفلا ةينطولا ةطلسلا يف نمألا تاوقل مظانلا يعيرشتلا راطإلا

 -2يتم الصرف بناء على مستندات ووثائق تثبت أن اخلدمات والسلع موضوع الصرف
قد مت أداؤها أو تسليمها فعالً .وانه لم يسبق سداد ثمنها .ويحدد رئيس املخابرات في
النظام احملاسبي معززات الصرف التي يجب إرفاقها مع أوامر الصرف اخلاصة بكل
نوع من النفقات.
 -3يسمي رئيس املخابرات املوظفني املفوضني باإلنفاق وترتيب االلتزامات املالية على
املخابرات وتسليم املبالغ النقدية واالرتباط أو إجراء مدفوعات باسم املخابرات.
مادة ()42
تنظم الشؤون احملاسبية واملشتريات واملخازن واإلجراءات املالية األخرى الالزمة لسير
اإلدارة املالية في املخابرات وفقا ً لألنظمة املقررة وتعليمات وقرارات رئيس املخابرات.
مادة ()43
يتولى مدقق داخلي الرقابة الداخلية قبل الصرف وبعده .ومراجعة وتدقيق التصرفات املالية
للمخابرات .وذلك لضمان اآلتي:
 -1انتظام العمليات احلسابية والتزامها باملخصصات املقررة وأهدافها واألحكام املالية
والتعليمات التي يصدرها رئيس املخابرات.
 -2تسهيل مهام املراقب املالي.
مادة ()44
ُيصدر رئيس املخابرات التعليمات القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة ()45
يستمر العمل بالتعليمات والقرارات املعمول بها قبل إقرار هذا النظام والتي ال تتعارض مع
أحكامه إلى حني استبدالها بتعليمات وقرارات جديدة.
مادة ()46
على اجلهات املختصة كافة-كل فيما يخصه .تنفيذ أحكام هذا النظام .ويعمل به من تاريخ
نشره في اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ2007/1/15 :م ميالدية .املوافق/26 :ذو
احلجة 1427/هجرية
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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ملحق
فصول وبنود املوازنة العامة للمخابرات
رقم
الفصل

100

الفصل

101
102
103
الرواتب واألجور 104
105
106
107
201
202
203
204
205
206

200

نفقات خدماتية

300

نفقات مكتبية
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رقم البند

207
208
209
210
211
212
213
214
215
301
302
303
304

البند
الرواتب األساسية
املساهمة في التأمني الصحي
أجور العمل اإلضافي
املكافآت
أجور العاملني املؤقتني
مكافآت نهاية اخلدمة
السفر واملهمات
اإليجارات
املياه والكهرباء
مواد التنظييف والعناية باملكاتب
أجور تنظيف
احملروقات
مكافآت نقدية لغير العاملني
مكافآت االستشارات القانونية واإلدارية والفنية
واملايلة
النشر واإلعالم
أقساط تأمني
االشتراك باحلصف واملجالت
االتصاالت الهاتفية واالشتراك باالنترنيت
أجور النقل ووسائط النقل
الضيافة والعالقات العامة
الذخائر
املتنوعة األخرى
القرطاسية
املطبوعات
مستلزمات مكتبية
مستلزمات احلاسبات والشيكات  ...الخ
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400

500

600

700

401
402
403
نفقات الصيانة
404
405
406
501
502
النفقات الرأسمالية 503
504
505
601
602
نفقات الدورات 603
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أوال :القوانني
قانون رقم (  ) 2لسنة 1998م بشأن األسلحة
النارية والذخائر
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد االطالع على قانون األسلحة النارية رقم  20لسنة  1922وتعديالته املعمول به في
محافظات غزة،
وعلى قانون األسلحة والذخيرة رقم  34لسنة  1952وتعديالته املعمول به في محافظات
الضفة الغربية،
وعلى مشروع القانون املقدم من مجلس الوزراء،
وبناء على موافقة املجلس التشريعي،
أصدرنا القانون التالي:

الفصل األول :تعريفات
مادة (  ) 1تعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف
ذلك:
السلطة الوطنية :السلطة الوطنية الفلسطينية.
وزارة الداخلية.
الوزارة:
وزير الداخلية.
الوزير:
كل سالح ناري مهما كان نوعه وأي جزء أو قطع غيار ألي
السالح:
سالح ناري وال يشمل بنادق الصيد وال بنادق ومسدسات اللعب
الهوائية التي ميكن قذف عيار أو رصاصة أو قذيفة منها بضغط
زنبرك فقط وال السالح الناري الذي ال يقتنى لالستعمال مبا له
من ميزة أثرية.
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الفصل الثاني :إحراز األسلحة والذخائر وحيازتها
مادة (  ) 2حظر إقتناء و حمل أسلحة نارية معينة بدون ترخيص
يحظر بغير ترخيص من وزارة الداخلية اقتناء وحمل األسلحة النارية املبينة باجلدول رقم
( )1وبالقسم األول من اجلدول رقم ( )2امللحقة بهذا القانون.
مادة (  ) 3حظر إقتناء أسلحة معينة بدون ترخيص
يحظر بغير ترخيص من وزارة الداخلية اقتناء وحمل األسلحة املبينة في القسم الثاني من
اجلدول (  ) 2امللحق بهذا القانون وكذلك كوامت أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التي
تركب على األسلحة النارية.
مادة (  ) 4جواز تعديل اجلداول امللحقة بالقانون
بقرار من الوزير يجوز تعديل اجلداول امللحقة بهذا القانون باإلضافة أو احلذف عدا األسلحة
املبينة بالقسم الثاني من اجلدول رقم (  ) 2فال يكون التعديل فيها إال باإلضافة.
مادة (  ) 5حاالت حظر منح الترخيص
ال يجوز منح الترخيص بحيازة السالح أو إحرازه املنصوص عليه في املادة (  ) 2من هذا
القانون إلى:
 -1من تقل سنه عن  21سنة ميالدية.
 -2من حكم عليه بعقوبة جناية ،أو من حكم عليه بعقوبة احلبس ملدة سنة على األقل في
جرمية من جرائم االعتداء على النفس أو املال أو العرض أو من صدر ضده أكثر من
مرة حكم باحلبس ولو ألقل من سنة في إحدى هذه اجلرائم.
 -3من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جرمية مفرقعات أو اجتار في املخدرات أو
سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
 -4من حكم عليه في أي جرمية استعمل فيها السالح أو كان اجلاني يحمل سالحا ً أثناء
ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا ً مشددا ً فيها.
 -5املشتبه فيهم واملوضوعني حتت مراقبة الشرطة.
 -6من ثبت إصابته مبرض عقلي أو نفسي.
 -7من ال تتوفر فيه اللياقة الصحية الالزمة حلمل السالح .وحتدد شروط اللياقة الصحية
ويتم إثبات توافرها بقرار من الوزير.
 -8من ال يتوفر لديه اإلملام باحتياطات األمن الواجبة عند التعامل مع السالح ويحدد
الوزير بقرار منه شروط احتياطات األمن.
وفي جميع األحوال يلغى الترخيص املمنوح إذا طرأ على املرخص له أحد األسباب املشار
إليها في البنود الواردة أعاله.
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مادة ( ) 6

إلتزامات طالب الرخصة
 - 1يكلف طالب الرخصة إثبات املصدر الذي حصل منه على سالح:
أ -بإثبات شراء السالح من تاجر مرخص له وبإبراز شهادة البيع املتضمنة وصفا ً
للسالح املباع وتاريخ البيع واسم البائع وعنوانه.
ب -بإثبات شراء السالح الناري من شخص مرخص له وبإبراز رخصته السابقة.
ت -بإثبات استيراد السالح الناري من اخلارج وبإبراز تصريح االستيراد.
ث -احلاالت التي تنطبق عليها الفقرات ( أ،ب،ت) أعاله تصدر تعليمات من الوزير
تنظم كيفية التعامل معها.
 - 2يقدم طالب الرخصة إلى اجلهة املختصة سند تعهد أو كفالة لسالمة احليازة والستعمال
للسالح الناري.
مادة (  ) 7الترخيص شخصي
الترخيص شخصي وال يجوز تسليم السالح املرخص أو ذخيرته إلى الغير ،وفي حالة
وفاة حامل الرخصة على الورثة تسليم هذا السالح والذخيرة إلى أقرب مركز شرطة خالل
أسبوع من تاريخ الوفاة.
مادة (  ) 8مدة الرخصة وصالحيات الوزير بشأنها
تكون صالحية رخصة حمل السالح الناري ملدة سنة ميالدية ويجوز جتديدها ملدد أخرى ما
لم ينص في الرخصة على مدة أقل ،وللوزير أو من ينيبه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو
تقييده بأي شرط يراه ،وله رفض الترخيص أو سحبه مؤقتا ً أو الغاؤه ،ويكون قرار الوزير
في جميع هذه احلاالت مسبباً.
مادة (  ) 9عقوبة عدم جتديد الرخصة
إذا لم يتقدم املرخص له بحيازة السالح بطلب جتديد رخصته قبل انتهاء مدتها بشهر بعد
إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول للتقدم بتجديد الرخصة خالل تلك املدة يعاقب
بغرامة قدرها مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً.
مادة (  ) 10واجبات املرخص له في حاالت سحب أو إلغاء أو عدم جتديد الرخصة
على املرخص له في حاالت سحب أو إلغاء أو عدم جتديد الترخيص إيداع السالح والذخيرة
خالل ثمان وأربعني ساعة من تبلغه القرار على أقرب مركز للشرطة وله أن يتصرف
بالسالح وجميع ما له من ذخيرة بالبيع ونقل امللكية إلى شخص آخر مرخص له في حيازته
خالل مدة ال تزيد عن ستة أشهر من تاريخ القرار على أن يبلغ سلطة الترخيص بإمتام البيع
ونقل امللكية بذلك.
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مادة (  ) 11الترخيص للشخص الواحد بقطعة سالح واحدة فقط
ال يجوز الترخيص لشخص بحيازة أو إحراز أكثر من قطعة واحدة من األسلحة املبينة في
اجلدول رقم (  ) 1والقسم األول من اجلدول رقم (  ) 2امللحقة بهذا القانون .وعلى من يوجد
في حيازته أسلحة تزيد على املسموح به أن يسلمها إلى أقرب مركز شرطة خالل شهر من
وقت العمل بهذا القانون.
مادة (  ) 12جواز سحب األسلحة املرخصة في حاالت الطوارئ وغيرها
لوزير الداخلية في حاالت الطوارئ أو إخالل باألمن العام أو وقوع اضطراب من شأنه
اإلخالل باألمن العام أن يأمر بسحب جميع األسلحة من منطقة أو مناطق معينة وملدة
محددة أو حلني إشعار آخر وعلى املرخص له أن يسلم السالح الناري والذخيرة التي في
حوزته فورا ً ألقرب مركز شرطة يقع في دائرته ويعطي بذلك إيصاالً باستالمه وكل من
سلم سالحه وذخيرته بعد انقضاء املدة أن يطلب استرداده.
مادة (  ) 13حق مأمور الشرطة في طلب إبراز الرخصة
يجوز ألي ضابط مأمور شرطة أن يكلف أي شخص يحرز سالحا ً ناريا ً بأن يبرز له الرخصة
الصادرة بشأنه وكمية الذخيرة التي لديه أيضاً.
مادة (  ) 14حق حظر حمل األسلحة
أ -ال يجوز حمل األسلحة في احملالت العامة وفي املؤمترات واالجتماعات واحلفالت
العامة واألفراح.
ب -مينع منعا ً باتا ً التظاهر بحمل السالح.
مادة (  ) 15حاالت إلغاء أو إنتهاء الترخيص
يعتبر الترخيص الغيا ً في األحوال التالية:
أ -فقد السالح.
ً
ب -التصرف في السالح خالفا للقانون.
ت -الوفاة.
مادة (  ) 16فقدان الرخصة أو تلفها
إذا فقدت الرخصة أو أتلفت على صاحبها أن يبلغ في احلال سلطة الترخيص بذلك ويجوز
حينئذ لسلطة الترخيص أن تصدر لصاحب الرخصة نسخة عن الرخصة األصلية يكون لها
نفس املفعول واألثر.
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الفصل الثالث :صنع وتصليح واستيراد األسلحة والذخائر
واالجتار بها
مادة (  ) 17صنع األسلحة
يحظر على أي شخص أن يصنع أسلحة نارية أو ذخيرة في األراضي الفلسطينية إال في
مصنع أسسته أو تتولى اإلشراف عليه السلطة الوطنية وشريطة أن تكون رخصته سارية
املفعول وفقا ً لهذا القانون.
مادة (  ) 18تعاطي حرفة تصليح األسلحة
ال يجوز ألي شخص أن يدير مستودعا ً لألسلحة أو الذخيرة أو لتصليحها أو أن يتعاطى
حرفة تصليح األسلحة النارية أو الذخيرة أو بيعها أو اقتنائها للبيع إال إذا كان مرخصا ً له
بذلك من الوزير.
مادة (  ) 19إستيراد وتصدير األسلحة
وفقا ً ألحكام هذا القانون يكون استيراد وتصدير األسلحة النارية والذخائر بتصريح يصدر
من الوزير ويحدد فيه ميناء االستيراد أو التصدير والتاريخ واجلهة املستورد منها أو املصدر
إليها وفي حالة التغيير للمكان أو التاريخ أو اجلهة يطلب إذن رسمي خاص بذلك.
مادة (  ) 20شروط ترخيص محالت جتارة األسلحة
ال متنح رخصة حملل جتارة األسلحة النارية والذخائر إال بعد توافر شروط الترخيص التالية:
أ  -أن يكون في املناطق التي حتددها سلطة الترخيص فقط.
ب -أن حتفظ األسلحة النارية والذخائر داخل خزائن حديدية خاصة باحملل وأن تكون
محكمة اإلغالق.
ت -أن يتقيد بإجراءات األمن التي يطلب إليه اتباعها من قبل سلطة الترخيص ومديرية
األمن العام.
ث -أن يكون احملل مؤمنا ً ضد األخطار التي قد حتدث للغير.
مادة (  ) 21سجل تاجر االسلحة
يجب على حامل رخصة االجتار باألسلحة النارية والذخائر أن يقيد ما يودع في مستودعه
أو يخرج منه من األسلحة النارية والذخيرة في سجل خاص يحفظ لهذه الغاية بالصورة
التي يعينها مدير عام الشرطة.
مادة (  ) 22تقدمي صورة عن السجل اخلاص ومعاينته
على املرخص له باالجتار باألسلحة النارية والذخائر أن يقدم صورة رسمية من سجل احملل
ملدير عام الشرطة باملنطقة كل ثالثة شهور ،ويجوز ألي ضابط شرطة أو مأمور شرطة
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مفوض خطيا ً من مدير عام الشرطة في جميع األوقات معاينة السجل اخلاص ورخصته
وأن يأخذ صورة عنه.
مادة (  ) 23بيع الذخائر أو إعطاؤها
ال يجوز بيع أو إعطاء ذخيرة إال من قبل تاجر مرخص إلى شخص مرخص له بحمل السالح
الناري والذخيرة شريطة أن تكون الرخصة سارية املفعول.
مادة (  ) 24حظر نقل األسلحة والذخائر بواسطة البريد
يحظر نقل األسلحة والذخائر بواسطة البريد الداخلي أو اخلارجي وفي حالة االشتباه بأي
طرد يحتوي على سالح ناري أو ذخائر فيجوز فتحه أمام صاحبه ( املرسل أو املرسل إليه )
ومن قبل جلنة مختصة والتحفظ على محتواه ويسلم إلى مدير الشرطة باملنطقة مرفقا ً ببيان
مفصل حملتويات الطرد.

الفصل الرابع :العقوبات
مادة ( ) 25
عقوبات التزوير في عالمات األسلحة أو حيازتها أو بيعها أو استيرادها أو صنعها بدون
ترخيص
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانني أخرى يعاقب:
 -1باحلبس مدة ال تتجاوز ثالثة شهور وبغرامة مالية مقدارها (  300ثالثمائة دينار
أردني أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً) أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من غير أو
زور قصدا ً رقما ً أو عالمة موضوعة على سالح ناري خالفا ً ألحكام هذا القانون.
 -2باحلبس مدة ال تتجاوز ستة أشهر وبغرامة مالية مقدارها (  500خمسمائة دينار
أردني أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا ً ) أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من حاز أو
حمل أو نقل سالح ناري أو ذخائر بدون ترخيص من اجلهات املختصة.
 -3باحلبس مدة ال تتجاوز ستة أشهر وبغرامة مالية مقدارها (  500خمسمائة دينار
أردني أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا ً ) أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من باع أو
قدم سالحا ً ناريا ً أو ذخيرة للغير أو تصرف بصورة تخالف أحكام هذا القانون.
 -4باحلبس مدة ال تتجاوز سنة وبغرامة مالية مقدارها (  1000ألف دينار أردني أو ما
يعادلها بالعملة املتداولة قانونا ً ) أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من استورد أو صدر
أسلحة نارية أو ذخيرة وكل من زاول مهنة االجتار باألسلحة النارية والذخائر بدون
ترخيص من اجلهات املختصة.
 -5باحلبس مدة ال تتجاوز ثالثة سنوات وبغرامة مالية مقدارها (  5000خمس آالف
دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا ً ) أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من
صنع أسلحة نارية أو ذخائر بدون ترخيص من اجلهات املختصة.
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مادة (  ) 26عقوبة مخالفة أحكام هذا القانون
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو أية قوانني أخرى يعاقب باحلبس
مدة ال تتجاوز عن ستة أشهر وبغرامة مالية ال تزيد عن (  500د خمسمائة دينار أردني
أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً) أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من يخالف أحكام هذا
القانون.

الفصل اخلامس :أحكام عامة
مادة ( ) 27
تسليم األسلحة الواردة في القسم الثاني من اجلدول رقم ( )2من القانون
على كل من لديه سالح من األسلحة املبينة من القسم الثاني من اجلدول رقم (  ) 2امللحق
بهذا القانون أن يسلمه ألقرب مركز شرطة خالل شهر من وقت العمل بهذا القانون.
مادة (  ) 28حتديد رسوم الترخيص بنظام
حتدد رسوم الترخيص للحيازة أو االجتار بالسالح الناري أو الذخائر وفق نظام يحدده
الوزير ويقره مجلس الوزراء.
مادة (  ) 29ضبط األسلحة في املنازل أو العقارات
إيفاء للغاية املقصودة من هذا القانون يعتبر كل شخص يسكن منزالً أو عقارا ً ضبط فيه
سالح ناري أو ذخيرة أنه محرز ذلك السالح أو تلك الذخيرة ما لم يثبت عكس ذلك.
مادة (  ) 30حتديد كمية الذخيرة املرخص بها
حتدد رخصة السالح الناري كمية الذخيرة احملرزة لدى حامل الترخيص وال يجوز حيازة
كمية أكبر إال بإذن رسمي مسبق ويحظر على أي شخص آخر إحراز الذخيرة إال إذا كان
تاجرا ً مرخصا ً له ببيع الذخيرة.
مادة (  ) 31إستثناء أسلحة قوات األمن الفلسطيني املأذون بحملها من أحكام هذا القانون
ال تسري أحكام هذا القانون اخلاصة بحمل السالح وإحرازه وحيازته على أسلحة السلطة
الوطنية الفلسطينية املسلمة إلى قوات األمن الفلسطيني املأذون لهم بحملها في حدود
القوانني املعمول بها.
مادة (  ) 32تعيني النماذج وإصدار القرارات التنفيذية
على وزير الداخلية أن يعني النماذج املطلوبة مبقتضى أحكام هذا القانون وأن يصدر القرارات
الالزمة لتنفيذه.
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مادة (  ) 33اإللغاءات
يلغى قانون األسلحة النارية رقم  20لسنة  1922وتعديالته وقانون األسلحة والذخيرة
رقم  34لسنة  1952وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (  ) 34التنفيذ والنفاذ
على جميع اجلهات املختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثالثني
يوما ً من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
صدر مبدينة غزة بتاريخ  1998 / 5 / 20ميالدية .املوافق  / 20محرم 1419 /
هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
جدول رقم ()1

األسلحة النارية غير املشخشنة .
األسلحة النارية ذات املاسورة املصقولة من الداخل.
جدول رقم ()2
األسلحة املشخشنة.
وينقسم هذا النوع الى قسمني:
القسم األول:
 -1املسدسات بجميع انواعها.
 -2البنادق املشخشنة من أي نوع.
القسم الثاني:
املدافع و املدافع الرشاشة.
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قانون رقم ( )12لسنة  1998بشأن االجتماعات العامة
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد االطالع على قانون االجتماعات العمومية (العثماني) الصادر بتاريخ  20جمادي األولى
لسنة  1327هجرية املعمول به في محافظات غزة.
وعلى القانون األردني رقم  60لسنة 1953م بشأن االجتماعات العامة الساري املفعول في
محافظات الضفة الغربية.وبناء على عرض وزير الداخلية،
وبعد موافقة املجلس التشريعي في جلسته املنعقدة بتاريخ 1998/12/19م
أصدرنا القانون التالي:
مادة ( )1التعاريف
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه املعاني املخصصة لها
أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
وزارة الداخلية.
الوزارة :
وزير الداخلية
الوزير:
احملافظ في محافظته.
احملافظ:
مدير الشرطة :مدير الشرطة في محافظته.
اجتماع عام :كل اجتماع عام دعي إليه خمسون شخصا ً على األقل في مكان عام
مكشوف ويشمل ذلك الساحات العامة وامليادين ،املالعب ،واملتنزهات
وما شابه ذلك.
مادة ( )2احلق في عقد االجتماعات والندوات واملسيرات
للمواطنني احلق في عقد االجتماعات العامة والندوات واملسيرات بحرية ،وال يجوز املس بها
أو وضع القيود عليها إال وفقا ً للضوابط املنصوص عليها في هذا القانون.
مادة ( )3اإلشعار الكتابي بعقد االجتماعات
يحق عقد االجتماعات العامة على أن يوجه إشعار كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة بذلك قبل
 48ساعة على األقل من موعد عقد االجتماع.
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مادة ( )4توقيع اإلشعار الكتابي
يقدم إشعار كتابي موقعا ً من األشخاص املنظمني لالجتماع على أال يقل عددهم عن ثالثة
مبينني فيه املكان والزمان اللذين سيعقد فيهما االجتماع والغرض منه.
 -1في حالة تقدمي اإلشعار الكتابي من جهة ذات شخصية اعتبارية يكتفي بتوقيع من
ميثلها.
 -2دون املساس باحلق في االجتماع ،للمحافظ أو ملدير الشرطة أن يضعا ضوابط على
مدة أو مسار االجتماع املنصوص عليه في املادة ( )3بهدف تنظيم حركة املرور ،على
أن يبلغ املنظمون بهذه الضوابط خطيا ً بعد  24ساعة على األكثر من موعد تسليم
اإلشعار.
 -3في حال عدم تلقي اجلهة املنظمة ألي جواب خطي حسب ما هو منصوص عليه في
الفقرة السابقة يحق للجهة املنظمة إجراء االجتماع العام في املوعد احملدد طبقا ً ملا هو
وارد في اإلشعار.
مادة ( )5إجراءات احلماية
على اجلهات ذات االختصاص وبناء على طلب اجلهة املنظمة لالجتماع اتخاذ ما يلزم من
إجراءات احلماية على أن ال يترتب على تلك اإلجراءات أي مس بحرية املجتمعني وسير عملية
االجتماع.
مادة ( )6العقوبات
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أخرى ينص عليها قانون العقوبات ،يعاقب كل من يخالف أحكام
هذا القانون باحلبس مدة ال تزيد عن شهرين أو بغرامة ال تتجاوز خمسني دينارا ً أردنيا ً أو
ما يعادلها بالعملة املتداولة.
مادة ( )7إصدار تشريعات ثانوية
يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة ( )8اإللغاء
يلغى قانون االجتماعات العامة (العثماني) الصادر في  20جمادي األول لسنة 1327
هجرية املعمول به في محافظات غزة والقانون األردني رقم ( )60لسنة 1953م الساري
املفعول في محافظات الضفة الغربية وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة ( )9التنفيذ والنفاذ
على جميع اجلهات املختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثالثني
يوما ً من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
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صدر مبدينة غزة بتاريخ  1998/12/28ميالدية .املوافق /9رمضان1419/
هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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ثانيا :القرارات التنفيذية
قرار رقم ( )26لسنة 1998
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية،
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،
بنا ًء على الصالحيات املخولة له.
وبعد اإلطالع على القانون رقم  2الصادر منه بتاريخ 1998/5/20م بشأن األسلحة
النارية والذخائر.
يقــرر مـايلـي:
مادة ()1
تكون اإلدارة العامة لترخيص األسلحة والذخائر إدارة من إدارات الشرطة تشرف عليها
اإلدارة القانونية.
مادة ()2
ُيفوض مدير الشرطة بجميع الصالحيات املخولة للوزير مبقتضى هذا القانون.
يسري هذا القرار اعتبارا ً من تاريخه.

مادة ()3

غزة في 1998/6/6م
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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أوال :القوانني
قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم ( )5لسنة  2001م
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد االطالع على قانون احملاكم رقم  31لسنة  1940املعمول به في محافظات غزة وعلى
قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم  26لسنة  1952املعمول به في محافظات الضفة.
وعلى قانون محاكم الصلح رقم  15لسنة  1952املعمول به في محافظات الضفة.
وعلى قانون صالحية محاكم الصلح رقم  45لسنة  1947املعمول به في محافظات غزة.
وبعد إقراره من املجلس التشريعي بجلسته املنعقدة بتاريخ  2000/5/17م،
أصدرنا القانون التالي:

الفصل األول :أحكام عامة
مادة ( )1تشكيل احملاكم وتعيني دائرة اختصاصها
 -1تنشأ احملاكم النظامية مبختلف درجاتها وفقا ً ألحكام قانون السلطة القضائية وهذا
القانون.
 -2تعني دائرة اختصاص احملاكم النظامية مبوجب قرار يصدر من وزير العدل.
مادة ( )2الوالية العامة للمحاكم النظامية
 -1تنظر احملاكم النظامية في فلسطني في املنازعات واجلرائم كافة إال ما استثني بنص
قانوني خاص ،ومتارس سلطة القضاء على جميع األشخاص.
 -2حتدد قواعد اختصاص احملاكم وتباشر اختصاصها وفقا ً للقانون.
مادة ( )3جلسات احملاكم
 -1تكون جلسات احملاكم علنية إال إذا قررت احملكمة من تلقاء نفسها أو بنا ًء على طلب أحد
اخلصوم عقدها سرية مراعاة لآلداب أو للمحافظة على النظام العام ،ويكون النطق
باحلكم في جميع األحوال في جلسة علنية.
 -2نظام اجللسة وضبطها منوطان برئيس احملكمة.

327

التشريعات الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية بشأن قطاع األمن

مادة ( )4استعمال اللغة العربية في احملاكم
لغة احملاكم هي اللغة العربية ،وعلى احملكمة أن تسمع أقوال اخلصوم أو الشهود الذين
يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلفه اليمني.
مادة ( )5كيفية صدور األحكام وتنفيذها ومشتمالتها
 -1تصدر األحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني.
 -2يجب أن تشتمل األحكام على األسباب التي بنيت عليها.
مادة ( )6إصدار القرارات اإلدارية في احملاكم
يصدر رئيس كل محكمة القرارات املنظمة للعمل اإلداري فيها.
مادة ( )7تشكيل احملاكم النظامية
تتكون احملاكم النظامية على النحو اآلتي:
 -1محاكم الصلح.
 -2محاكم البداية.
 -3محاكم االستئناف.
 -4احملكمة العليا.

الفصل الثاني :محاكم الصلح
مادة ( )8إيجاد محاكم صلح
تنشأ في دائرة كل محكمة بداية محكمة صلح أو أكثر حسب احلاجة ،ومتارس االختصاصات
املخولة لها طبقا ً للقانون.
مادة ( )9تشكيل محكمة الصلح
تشكل محكمة الصلح من قاض منفرد ويتولى اإلشراف اإلداري فيها ،وفي حالة تعدد
قضاتها يتولى هذه املهام أقدمهم.
مادة ( )10تنظيم أعمال محاكم الصلح وتقسيماتها
يتولى مجلس القضاء األعلى تنظيم أعمال محاكم الصلح وتقسيمها إلى دوائر متخصصة
إذا دعت احلاجة إلى ذلك.
مادة ( )11انتداب قاضي صلح
بقرار من مجلس القضاء األعلى ينتدب قاضي صلح أو أكثر للنظر في األمور الوقتية
واملستعجلة ويسمى قاضي األمور املستعجلة طبقا ً ألحكام قانون أصول احملاكمات املدنية.
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الفصل الثالث :محاكم البداية
مادة ( )12إيجاد محاكم بداية
تنشأ محاكم بداية في مراكز احملافظات حسب مقتضى احلال.
مادة ( )13تشكيل محكمة البداية
تشكل محكمة البداية من رئيس وعدد كاف من القضاة.
مادة ( )14هيئة محكمة البداية
تنعقد هيئة احملكمة من ثالثة قضاة تكون الرئاسة ألقدمهم ،وتنعقد من قاض فرد في
األحوال التي يحددها القانون.
مادة ( )15انعقاد محكمة البداية بصفتها االستئنافية
تنعقد محكمة البداية بصفتها االستئنافية من ثالثة قضاة وتختص بالنظر في استئنافات
األحكام الصادرة من محاكم الصلح طبقا ً للقانون.
مادة ( )16انعقاد محكمة البداية خارج دائرة اختصاصها
يجوز انعقاد محكمة البداية في القضايا اجلزائية خارج دائرة اختصاصها مبقتضى قرار
يصدر عن رئيس احملكمة العليا بنا ًء على طلب من النائب العام.
مادة ( )17انتداب قاضي بداية
بقرار من مجلس القضاء األعلى ينتدب قاضي بداية للنظر في األمور الوقتية واملستعجلة
ويسمى قاضي األمور املستعجلة طبقا ً ألحكام قانون أصول احملاكمات املدنية.

الفصل الرابع :محاكم االستئناف
مادة ( )18إنشاء محاكم استئناف
تنشأ محاكم استئناف في كل من:
 -1العاصمة القدس.
 -2غزة.
 -3رام الله.
مادة ( )19تشكيل محكمة االستئناف
تشكل محكمة االستئناف من رئيس وعدد كاف من القضاة.
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مادة ( )20هيئة محكمة االستئناف
تنعقد محكمة االستئناف من ثالثة قضاة برئاسة أقدمهم في القضايا اجلزائية واملدنية
املستأنفة إليها.
مادة ( )21تنظيم أعمال محاكم االستئناف وتقسيماتها
يتولى مجلس القضاء األعلى تنظيم أعمال محاكم االستئناف وتقسيمها إلى دوائر
متخصصة.
مادة ( )22اختصاص محاكم االستئناف
تختص محاكم االستئناف بالنظر في االستئنافات املرفوعة إليها بشأن األحكام والقرارات
الصادرة عن محاكم البداية بصفتها محكمة أول درجة أي استئناف يرفع إليها مبوجب أي
قانون آخر.

الفصل اخلامس :احملكمة العليا
تتكون احملكمة العليا:
 -1محكمة النقض.
 -2محكمة العدل العليا

مادة ( )23تكوين احملكمة العليا

مادة ( )24تشكيل احملكمة العليا ومقرها
 -1تشكل احملكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كاف من القضاة.
 -2يكون املقر الدائم للمحكمة العليا في العاصمة القدس ،وتنعقد مؤقتا ً في مدينتي غزة
ورام الله حسب مقتضى احلال.
مادة ( )25انعقاد احملكمة العليا
تنعقد احملكمة العليا بحضور أغلبية ثلثي عدد أعضائها على األقل بنا ًء على طلب رئيسها أو
إحدى دوائرها في احلاالت التالية:
 -1العدول عن مبدأ قانوني سبق أن قررته احملكمة ،أو لرفع تناقض بني مبادئ سابقة.
 -2إذا كانت القضية املعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة ،أو على جانب
من التعقيد ،أو تنطوي على أهمية خاصة.
مادة ( )26إيجاد مكتب فني في احملكمة العليا
 -1ينشأباحملكمةالعليامكتبفنييتولىرئاستهأحدقضاتهايعاونهعددمنالقضاةأوالقضاة
املتقاعدين أو كبار احملامني يختارهم مجلس القضاء األعلى ملدة سنتني قابلتني للتجديد.
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-2يلحق باملكتب الفني عدد كاف من املوظفني.
مادة ( )27اختصاصات املكتب الفني
يختص املكتب الفني مبا يلي:
 -1استخالص املبادئ القانونية التي تقررها احملكمة العليا فيما تصدره من أحكام
وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس احملكمة.
 -2إعداد البحوث الالزمة.
 -3أية مسائل أخرى يكلفه بها رئيس احملكمة العليا.
مادة ( )28تنظيم أعمال احملكمة العليا وتقسيماتها
يتولى مجلس القضاء األعلى تنظيم أعمال احملكمة العليا وتقسيمها إلى دوائر متخصصة.
مادة ( )29هيئة محكمة النقض
تنعقد محكمة النقض برئاسة رئيس احملكمة العليا وأربعة قضاة ،وعند غياب الرئيس يرأسها
أقدم نوابه ،فالقاضي األقدم في الهيئة.
مادة ( )30اختصاصات محكمة النقض
تختص محكمة النقض بالنظر في:
 -1الطعون املرفوعة إليها عن محاكم االستئناف في القضايا اجلزائية واملدنية ومسائل
األحوال الشخصية لغير املسلمني.
 -2الطعون املرفوعة إليها عن محاكم البداية بصفتها االستئنافية.
 -3املسائل املتعلقة بتغيير مرجع الدعوى.
 -4أية طلبات ترفع إليها مبوجب أي قانون آخر.
مادة ( )31إجراءات الطعن
إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ينظمها القانون.
مادة ( )32هيئة محكمة العدل العليا
تنعقد محكمة العدل العليا من رئيس احملكمة العليا وقاضيني على األقل ،وعند غياب الرئيس
يرأس احملكمة أقدم نوابه ،فالقاضي األقدم في هيئة احملكمة.
مادة ( )33اختصاصات محكمة العدل العليا
تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيما يلي:
 -1الطعون اخلاصة باالنتخابات.
 -2الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو األنظمة أو القرارات اإلدارية النهائية
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-3
-4
-5
-6
-7
-8

املاسة باألشخاص أو األموال الصادرة عن أشخاص القانون العام مبا في ذلك النقابات
املهنية.
الطلبات التي هي من نوع املعارضة في احلبس التي يطلب فيها إصدار أوامر اإلفراج
عن األشخاص املوقوفني بوجه غير مشروع.
املنازعات املتعلقة بالوظائف العمومية من حيث التعيني أو الترقية أو العالوات أو
املرتبات أو النقل أو اإلحالة إلى املعاش أو التأديب أو االستيداع أو الفصل ،وسائر ما
يتعلق باألعمال الوظيفية.
رفض اجلهة اإلدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفقا ً ألحكام
القوانني أو األنظمة املعمول بها.
سائر املنازعات اإلدارية.
املسائل التي ليست قضايا أو محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن
صالحية أي محكمة تستوجب الضرورة الفصل فيها حتقيقا ً للعدالة.
أية أمور أخرى ترفع إليها مبوجب أحكام القانون.

مادة ( )34أسباب الطعن أمام محكمة العدل العليا
يشترط في الطلبات والطعون املرفوعة حملكمة العدل العليا من األفراد أو الهيئات الواردة في
املادة ( )33من هذا القانون أن يكون سبب الطعن متعلقا ً بواحد وأكثر مما يلي:
 -1االختصاص.
 -2وجود عيب في الشكل.
 -3مخالفة القوانني أو اللوائح أو اخلطأ في تطبيقها أو تأويلها.
 -4التعسف أو االنحراف في استعمال السلطة على الوجه املبني في القانون.

الفصل السادس :أحكام ختامية
مادة ( )35صالحية انتداب القضاة
ملجلس القضاء األعلى أن ينتدب من حني إلى آخر وملدة مؤقتة ال تزيد عن ستة أشهر أي قاض
من قضاة محكمة:
ً
 -1االستئناف ليجلس قاضيا في محكمة النقض أو في أي محكمة استئناف أخرى.
 -2البداية ليجلس قاضيا ً في محكمة استئناف بداية أو في أي محكمة صلح أخرى.
 -3الصلح ليجلس قاضيا ً في محكمة بداية أو في أي محكمة صلح أخرى.
مادة ( )36أختام احملاكم
يكون لكل محكمة أختامها اخلاصة ،وحتدد أنواعها وطريقة استعمالها وحفظها بتعليمات
من رئيس احملكمة.
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مادة ( )37مهام احملكمة العليا
تتولى احملكمة العليا مؤقتا ً كل املهام املسندة للمحاكم اإلدارية واحملكمة الدستورية العليا
حلني تشكيلها بقانون ما لم تكن داخلة في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقا ً للقوانني
النافذة.
مادة ( )38إصدار أنظمة
يصدر مجلس القضاء األعلى األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في موعد أقصاه عام
واحد من تاريخ سريان هذا القانون.
مادة ( )39إلغاءات
يلغى قانون احملاكم رقم  31لسنة  1940املعمول به في محافظات غزة وقانون تشكيل
احملاكم رقم  26لسنة  1952املعمول به في محافظات الضفة وكل ما يتعارض مع أحكام
هذا القانون.
مادة ( )40استمرار نفاذ
مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون يستمر العمل باألنظمة واللوائح النافذة الصادرة
مبقتضى القانونني املشار إليهما في املادة ( )39من هذا القانون حلني قيام مجلس القضاء
األعلى بإلغائها أو تعديلها أو استبدالها.
مادة ( )41أحكام انتقالية
حتال جميع القضايا املنظورة لدى احملاكم النظامية إلى املرجع املختص وفق أحكام هذا
القانون ما لم تكن القضية املنظورة محجوزة للمرافعة النهائية أو إصدار احلكم.
مادة ( )42التنفيذ والنفاذ
على جميع اجلهات املختصة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القانون ،ويعمل به بعد ثالثني
يوما ً من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
صدر مبدينة غزة بتاريخ  2001/5/12ميالدية
املوافق /18 :صفر 1422 /هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قانون رقم ( )2لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون
تشكيل احملاكم النظامية رقم ( )5لسنة 2001م
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،
بعد االطالع على القانون األساسي املعدل،
وعلى قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم  5لسنة ،2001
وبناء على ما أقره املجلس التشريعي في جلسته املنعقدة بتاريخ 2005/1/5م.
أصدرنا القانون التالي:
مادة ()1
تعدل املادة  14من قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم ( )5لسنة  2001لتصبح على النحو
التالي:
 -1تنعقد هيئة احملكمة من ثالثة قضاة وتكون الرئاسة ألقدمهم للنظر في:
أ -جميع اجلنايات وجرائم اجلنح املتالزمة ،وأية جرائم مرتبطة بها ارتباطا ً
ال يقبل التجزئة.
ب -الدعاوى املدنية والتجارية التي تزيد قيمتها على مائة ألف دينار أردني أو
ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً.
ج -القضايا املرفوعة إليها بصفتها االستئنافية.
 -2يجوز للمحكمة املشكلة من قاض فرد أن تنظر في:
أ -جميع اجلنايات وجرائم اجلنح املتالزمة معها ،وأية جرائم مرتبطة بها
ارتباطا ً ال يقبل جتزئة ،والتي ال تزيد عقوبتها عن خمس سنوات-
ب -الدعاوى املدنية والتجارية مبا ال يتعارض مع البند (ب) من الفقرة ()1
أعاله.
مادة ()2
تعدل املادة ( )35من قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم ( )5لسنة 2001لتصبح على
النحو التالي:
ملجلس القضاء األعلى أن ينتدب من حني إلى آخر وملدة مؤقتة ال تزيد عن ستة أشهر
قابلة للتجديد ملرة واحدة فقط أحد قضاة احملاكم.
 -1االستئناف ممن تتوافر فيهم شروط العمل في احملكمة العليا ليجلس قاضيا ً في
احملكمة العليا.
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 -2البداية ممن تتوافر فيهم شروط العمل في محكمة االستئناف ليجلس قاضيا ً في
محكمة االستئناف.
 -3الصلح ممن تتوافر فيهم شروط العمل في محكمة البداية ليجلس قاضيا في محكمة
البداية.
 -4االستئناف أو البداية أو الصلح ليجلس قاضيا ً في محكمة أخرى من ذات الدرجة.
مادة ()3
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ()4
على جميع اجلهات املختصة -كل فيما يخصه -تنفيذ أحكام هذا القانون ،ويعمل به بعد
ثالثني يوما ً من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
صدر مبدينة رام الله بتاريخ /5 :يناير 2004 /ميالدية .املوافق /24 :ذو القعدة/
 1425هجرية
روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قرار بقانون رقم ( )5لسنة  2006بشأن قانون معدل ألحكام
في قانون تشكيل احملاكم النظامية لسنة 2001
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد اإلطالع على املادة ( )43من القانون األساسي املعدل لسنة  2001و تعديالته,
وبنا ًء على الصالحيات املخولة لنا,
و حتقيقا ً للمصلحة العامة,
أصدرنا القرار بالقانون التالي:
مادة ()1
يسمى هذا القانون(قانون معدل ألحكام في قانون تشكيل احملاكم النظامية لسنة )2006
ويقرأمع القانون رقم ( )5لسنة  2001و املشار اليه فيما يلي بالقانون األصلي قانونا ً
واحداً.
مادة ()2
يلغى نص املادة ( )9من القانون األصلي ويستععاض عنه بالنص التالي:
تنعقد محكمة الصلح من قاض منفرد يعرف بقاضي الصلح.
مادة ()3
يلغى نص املادة ( )11من القانون األصلي.
مادة ()4
يلغى نص املادة ( )14من القانون األصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
تنعقد محكمة البداية بصفتها اإلبتدائية و اإلستثنائية من ثالثة قضاة تكون الرئاسة
ألقدمهم و تنعقد من قاضي فرد في احلاالت التي يحددها القانون.
مادة ()5
يلغى نص املادة ( )15من القانون األصلي.
مادة ()6
يلغى نص املادة ( )17من القانون األصلي.
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مادة ()7
يلغى نص املادة ( )18من القانون األصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
 -1تشكل محكمتي إستئناف في كل من القدس و غزة و يعني لكل منها رئيس و عدد من
نواب الرئيس و القضاة حسب ما تدعو اليه احلاجة ,ويجوز للمحكمة عقد جلساتها في
أي مكان ضمن منطقة إختصاصها اإلقليمي مبوافقة رئيس مجلس القضاء األعلى.
 -2يكون مقر محكمة إستئناف القدس في مدينة القدس ,وتنعقد مؤقتأً في مدينة رام الله,
وتشمل دائرة إختصاصها ما تشمله دوائرة إختصاص احملاكم البدائية في احملافظات
الشمالية.
 -3يكون مقر محكمة إستئناف غزة في مدينة غزة ,وتشمل دائرة إختصاصها ما تشمله
دوائرة إختصاص احملاكم البدائية في احملافظات اجلنوبية.
 -4يجوز تأليف دائرة إستئنافية بصورة دائمة في أحد مراكز محاكم البداية بقرار يصدر
عن رئيس مجلس القضاء األعلى بعد أخذ رأي اجلمعية العمومية حملكمة اإلستئناف.
مادة ()8
يلغى نص املادة ( )25من القانون األصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
تنعقد الهيئة العامة للمحكمة العليا من أحد عشر قاضيا ً برئاسة رئيس احملكمة أو أحد
نواب الرئيس بنا ًء على طلب رئيسها او إحدى دوائرها في احلاالت التالية:
 -1العدول عن مبدأ قانوني سبق أن قررته احملكمة ,أو لرفع تناقض بني مبادىء
سابقة.
 -2إذا كانت القضية املعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة ,أو على
جانب من التعقيد ,أو تنطوي على أهمية خاصة.
مادة ()9
 -1ينشأ في احملكمة العليا مكتب فني للمبادىء القانونية يؤلف من رئيس يختار من بني
قضاة احملكمة و عدد كاف من االعضاء وقضاة اإلستئناف و رؤساء محاكم البداية
ويكون ندب الرئيس و األعضاء بقرار من رئيس مجلس القضاء االعلى ملدة سنة قابلة
للتجديد مبوافقة مجلس القضاء االعلى.
 -2يلحق باملكتب الفني عدد كاف من املوظفني.
مادة ()10

يختص املكتب الفني باملسائل التالية:
 -1إستخالص املبادىء القانونية التي تقررها احملكمة فيما تصدره من أحكام و تبويبات
و مراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها.
 -2إصدار مجموعة األحكام والنشرات التشريعية.
 -3إعداد البحوث الفنية.
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 -4اإلشراف على جدول قضايا احملكمة و عرض الطعون املتماثلة و املرتبطة أو التي يحتاج
الفصل فيها الى تقرير مبدأ قانوني واحد على رئيس احملكمة لنظرها أمام دائرة واحدة.
 -5اإلشراف على املكتبة.
 -6سائر املسائل التي يطلب اليه رئيس احملكمة القيام بها.
مادة ()11
تعدل املادة رقم ( )32من القانون األصلي بإعتبار ما ورد فيها فقرة ( )1إضافة فقرة ()2
اليها بالنص التالي:
 - 2ميثل النائب العام و أعضاء النيابة العامة ما يتبع السلطة الوطنية الفلسطينية
من سلطات و إدارات و هيئات و مؤسسات أمام محكمة العدل العليا في جميع
الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها.
مادة ()12
يلغى نص املادة ( )35من القانون األصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
 -1على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ,لرئيس مجلس القضاء األعلى أن ينتدب
في حالة الضرورة أي قاضي ألي محكمة نظامية أوخاصة أو لتولي إحدى
وظائف النيابة العامة يطلب من النائب العام أو للقيام مبهام التفتيش ملدة ال تزيد
على ثالثة أشهر في السنة.
 -2ملجلس القضاء األعلى بتنسيب من رئيس املجلس متديد اإلنتداب للمدة التي
تقتضيها الضرورة.
 -3يراعى في اإلنتداب أن ال تكون الوظيفة أو العمل الذي انتدب اليه القاضي أدنى
درجة من درجته أو العمل املنوط بها.
مادة ()13
يلغى نص املادة ( )37من القانون األصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
تتولى احملكمة العليا مؤقتا ً كل املهام املسندة للمحكمة الدستورية العليا حلني تشكيلها
ما لم تكن داخلة في إختصاص جهة قضائية اخرى ,و يتم التقاضي أمامها طبقاُألحكام
قانونها.
مادة ()14
يعرض هذا القرار بقانون على املجلس التشريعي إلقراره في أول جلسة يعقدها بعد
صدوره.
مادة ()15
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القرار بقانون.
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مادة ()16
على جميع اجلهات املختصة ,كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ,ويعمل به من
تاريخ نشره في اجلريدة الرسميــة
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2006\2\16م .املوافق  \17محرم\  1427ه
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة 2002م
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد االطالع على قانون استقالل القضاء رقم  19لسنة  55املعمول به في محافظات
الضفة،
وعلى قانون احملاكم رقم  31لسنة  1940املعمول به في محافظات غزة،
وعلى قانون تشكيل احملاكم رقم  26لسنة  52املعمول به في محافظات الضفة،
وعلى القانون رقم  4لسنة  1998بإصدار قانون اخلدمة املدنية،
وعلى قانون التأمني واملعاشات رقم  8لسنة ،1964
وعلى األمر الصادر عن احلاكم اإلداري العام رقم  473لسنة  1956بشأن اختصاصات
النيابة العامة به في محافظات غزة،
وعلى القرار رقم  286لسنة  1995بشأن تشكيل ديوان الفتوى والتشريع،
وبعد إقرار املجلس التشريعي،
أصدرنا القانون التالي:

الباب األول :أحكام ومبادئ عامة
مادة ( )1استقالل السلطة القضائية
السلطة القضائية مستقلة ،ويحظر التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.
مادة ( )2استقالل القضاة
القضاة مستقلون ال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
مادة ( )3موازنة السلطة القضائية
 -1تكون للسلطة القضائية موازنتها اخلاصة تظهر كفصل مستقل ضمن املوازنة العامة
السنوية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
 -2يتولى مجلس القضاء األعلى إعداد مشروع املوازنة وإحالته إلى وزير العدل إلجراء
املقتضى القانوني وفاق ألحكام قانون تنظيم املوازنة واملالية العامة.
 -3يتولى مجلس القضاء األعلى مسؤولية اإلشراف على تنفيذ موازنة السلطة
القضائية.
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 -4تسري على موازنة السلطة القضائية أحكام قانون املوازنة العامة السنوية للسلطة
الوطنية الفلسطينية.
مادة ( )4لغة احملاكم
لغة احملاكم هي اللغة العربية وعلى احملكمة أن تسمع أقوال اخلصوم أو الشهود اللذين
يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلفه اليمني.
مادة ( )5إصدار األحكام وتسبيبها
تصدر األحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني ،ويجب أن تشتمل األحكام على
األسباب التي بنيت عليها.

الباب الثاني :احملاكم
الفصل األول :أنواع احملاكم ودرجاتها
مادة ( )6أنواع احملاكم

تتكون احملاكم الفلسطينينة من:
أوال :احملاكم الشرعية والدينية وينظمها القانون.
ثانيا :احملكمة الدستورية العليا وينظمها القانون.
ثالثا :احملاكم النظامية وتتكون من:
-1
-2
-3
-4

احملكمة العليا وتتكون من:
أ -محكمة النقض
ب -محكمة العدل العليا.
محاكم االستئناف
محاكم البداية.
محاكم الصلح.

وتنظر كل منها في املسائل التي ترفع إليها طبقا للقانون.
مادة ( )7طرق تشكيل احملاكم واختصاصاتها
يحدد القانون طرق تشكيل احملاكم واختصاصاتها.
مادة ( )8احملكمة العليا
 -1تؤلف احملكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كاف من القضاة.
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 -2يكون املقر الدائم للمحكمة العليا في القدس ،وتنعقد مؤقتا في مدينتي غزة ورام الله
حسب مقتضى احلال.
مادة ( )9املكتب الفني
 -1ينشأباحملكمةالعليامكتبفنييتولىرئاستهأحدقضاتهايعاونهعددمنالقضاةأوالقضاة
املتقاعدين أو كبار احملامني يختارهم مجلس القضاء األعلى ملدة سنتني قابلتني للتجديد.
 -2يلحق باملكتب الفني عدد كاف من املوظفني.
مادة ( )10اختصاص املكتب الفني
يختص املكتب الفني مبا يلي:
 -1استخالص املبادئ القانونية التي تقررها احملكمة العليا فيما تصدره من أحكام
وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس احملكمة.
 -2إعداد البحوث الالزمة.
 -3أية مسائل أخرى يطلبها رئيس احملكمة العليا.
مادة ( )11محاكم االستئناف
 -1تنشأ محاكم االستئناف في القدس وغزة ورام الله.
 -2تؤلف كل محكمة استئناف من رئيس وعدد كاف من القضاة.
مادة ( )12محاكم البداية
 -1تكون مقار محاكم البداية في مراكز احملافظات-
 -2تؤلف كل محكمة بداية من رئيس وعدد كاف من القضاة.
 -3يجوز أن تعقد محاكم البداية في أي مكان خارج نطاق اختصاصها احمللي بقرار من
رئيس احملكمة العليا بتغيير املرجع في حالة الضرورة.
مادة ( )13محاكم الصلح
 -1تنشأ بدائرة كل محكمة بداية محكمة صلح أو أكثر حسب احلاجة ويصدر بتحديد
مقرها ودائرة اختصاصها قرار من وزير العدل.
 -2يجوز أن تعقد محاكم الصلح جلساتها في أي مكان يدخل في دائرة اختصاصها عند
الضرورة بقرار يصدر من رئيس محكمة البداية.

الفصل الثاني :والية احملاكم
مادة ( )14والية احملاكم
تنظر احملاكم النظامية في املنازعات واجلرائم كافة إال ما استثني بنص خاص ،ومتارس
سلطة القضاء على جميع األشخاص.
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مادة ( )15جلسات احملاكم
 -1تكون جلسات احملاكم علنية إال إذا قررت احملكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد
اخلصوم جعلها سرية مراعاة لآلداب أو للمحافظة على النظام العام ،ويكون النطق
باحلكم في جميع األحوال في جلسة علنية.
 -2نظام اجللسة وضبطها منوطان برئيس احملكمة.

الباب الثالث :القضاة
الفصل األول :تعيني القضاة وترقيتهم وأقدميتهم
مادة ( )16شروط تعيني القضاة

يشترط فيمن يولى القضاء:
 -1أن يكون متمتعا باجلنسية الفلسطينية وكامل األهلية.
 -2أن يكون حاصال على إجازة احلقوق أو إجازة الشريعة والقانون من إحدى اجلامعات
املعترف بها.
 -3أال يكون قد حكم عليه من محكمة أو مجلس تأديب لعمل مخل بالشرف ولو كان قد رد
إليه اعتباره أو شمله عفو عام.
 -4أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة والئقا طبيا لشغل الوظيفة.
 -5أن ينهي عضويته عند تعيينه بأي حزب أو تنظيم سياسي.
 -6أن يتقن اللغة العربية.
مادة ( )17تدريب القضاة
يضع مجلس القضاء األعلى نظاما لتدريب القضاة وإعدادهم قبل تولي أعمال القضاء.
مادة ( )18إجراءات شغل الوظائف القضائية
 -1يكون شغل الوظائف القضائية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على
تنسيب من مجلس القضاء األعلى وفقا ملا يلي:
أ -بطريق التعيني ابتداء.
ب -الترقية على أساس األقدمية مع مراعاة الكفاءة.
ج -التعيني من النيابة العامة.
د -االستعارة من الدول الشقيقة.
 -2يشترط في القاضي املستعار كافة الشروط املنصوص عليها في املادة ( )16من هذا
القانون فيما عدا شرط اجلنسية الفلسطينية شريطة أن يكون عربيا.
 -3يعتبر التعيني أو الترقية من تاريخ القرار الصادر بخصوص ذلك.
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مادة ( )19تعيني القضاة أو أعضاء النيابة العامة
 -1يجوز أن يعني قاضيا في محاكم الصلح والبداية واالستئناف أو عضوا بالنيابة العامة:
أ -القضاة وأعضاء النيابة العامة السابقون.
ب -احملامون.
ج -أعضاء هيئة التدريس في كليات احلقوق وكليات الشريعة والقانون.
ويحدد مجلس القضاء األعلى القواعد العامة ملدد اخلبرة الالزمة للتعيني في كل درجة
مما ذكر في الفقرة ( )1أعاله ،واألعمال األخرى التي يعتبرها نظيرة للعمل القضائي.
 -2ويشترط فيمن يعني رئيسا حملكمة االستئناف أن يكون قد جلس للقضاء بدوائر إحدى
محاكمم االستئناف مدة ال تقل عن خمس سنوات.
مادة ( )20شروط تعيني قضاة احملكمة العليا
 -1يشترط فيمن يعني قاضيا باحملكمة العليا أن يكون قد شغل ملدة ثالث سنوات على
األقل وظيفة قاض مبحاكم االستئناف أو ما يعادلها بالنيابة العامة أو عمل محاميا مدة
ال تقل عن عشرة سنوات.
 -2يشترط فيمن يعني رئيسا للمحكمة العليا أو نائبا له أن يكون قد جلس للقضاء بدوائر احملكمة
العليا مدة ال تقل عن ثالث سنوات أو عمل محاميا ملدة ال تقل عن خمس عشرة سنة.
مادة ( )21أداء القضاة لليمني
 -1يؤدي القضاة قبل مباشرتهم لعملهم في املرة األولى اليمني اآلتية:
(أقسم بالله العظيم أن أحكم بني الناس بالعدل وأن أحترم الدستور والقانون)
 -2يكون أداء اليمني من رئيس احملكمة العليا أمام رئيس الدولة ،ويكون أداء اليمني لباقي
القضاة أمام مجلس القضاء األعلى.

الفصل الثاني :نقل القضاة وندبهم وإعارتهم
مادة ( )22حظر نقل أو ندب أو إعارة القضاة
ال يجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إال في األحوال والكيفية املبينة في القانون.
مادة ( )23النقل والندب لغير القضاء
 -1ال يجوز نقل القضاة أو ندبهم لغير اجللوس للقضاء إال برضائهم.
 -2يكون نقل القضاة أو ندبهم بقرار من مجلس القضاء األعلى ،ويعتبر تاريخ النقل أو
الندب من تاريخ البليغ بالقرار.
 -3استثناء مما ورد في الفقرتني أعاله يجوز ندب القاضي مؤقتا للقيام بأعمال قضائية
غير عمله أو باإلضافة إليه أو للقيام بأعمال قانونية متى اقتضت ذلك مصلحة وطنية
بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء األعلى.
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مادة ( )24الندب للمحكمة العليا أو حملكمة أخرى
وفقا ألحكام هذا القانون يجوز ملجلس القضاء األعلى:
 -1أن يندب مؤقتا للعمل باحملكمة العليا أحد قضاة محاكم االستئناف ممن تتوافق فيهم
شروط العمل باحملكمة العليا ملدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
 -2أن يندب أحد قضاة محاكم االستئناف أو البداية للعمل في محكمة أخرى من ذات
الدرجة ملدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
مادة ( )25خلو وظيفة رئيس احملكمة أو غيابه
في حالة خلو وظيفة رئيس احملكمة أو غيابه أو قيام مانع لديه يقوم مبباشرة اختصاصه
األقدم فاألقدم من أعضاء احملكمة ذاتها حسب األحوال.
مادة ( )26إعارة القضاة إلى احلكومات أو الهيئات الدولية
 -1جتوز إعارة القاضي إلى احلكومات األجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية بتنسيب من مجلس القضاء األعلى.
 -2ال يجوز أن تزيد مدة الندب أو اإلعارة عن ثالث سنوات متصلة إال إذا اقتضت ذلك
مصلحة وطنية ،وال يجوز ندب أو إعارة القاضي إال إذا كان قد أمضى السنوات األربعة
السابقة في عمله بدوائر احملاكم واستوفى تقارير الكفاية.
مادة ( )27عدم قابليية القضاة للعزل
القضاة غير قابلني للعزل إال في األحوال املبينة في هذا القانون.

الفصل الثالث :واجبات القضاة
مادة ( )28واجبات القضاة
 -1ال يجوز للقاضي القيام بأي عمل جتاري ،كما ال يجوز له القيام بأي عمل ال يتفق
واستقالل القضاء وكرامته ،ويجوز ملجلس القضاء األعلى أن يقرر منع القاضي
من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن
أدائها.
 -2يقدم كل قاض عند تعيينه إقرارا بالذمة املالية اخلاصة به وبزوجه وأوالده القصر،
مفصال فيه كل ما ميلكون من عقارات ومنقوالت وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل
فلسطني وخارجها ،وما عليهم من ديون إلى رئيس احملكمة العليا الذي يضع الترتيبات
الالزمة للحفاظ على سريتها وتبقى سرية وال يجوز االطالع عليها إال بإذن من احملكمة
العليا عند االقتضاء.
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مادة ( )29ما يحظر على القضاة

يحظر على القضاة:
 -1إفشاء أسرار املداوالت أو املعلومات السرية التي يحصلون عليها أثناء تأديتهم
لعملهم.
 -2ممارسة العمل السياسي.
 -3الترشيح النتخابات رئاسة السلطة الوطنية أو املجلس التشريعي أو مجالس الهيئات
احمللية أو التنظيمات السياسية إال بعد استقاالتهم وقبولها.
مادة ( )30صلة القرابة بني القضاة والغير وأحكام ردهم
 -1ال يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة
الثانية.
 -2ال يجوز أن يجلس للقضاء أي من القضاة الذين تربطهم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة
الرابعة مع عضو النيابة أو ممثل اخلصوم أو أحد طرفي اخلصومة.
 -3يحدد القانون أحكام رد القضاة.
مادة ( )31غياب القاضي واستقالته
 -1ال يجوز للقاضي أن يتغيب أو أن ينقطع عن عمله بغير عذر قبل إخطار رئيس احملكمة
التابع لها.
 -2يعتبر القاضي مستقيال إذا انقطع عن عمله مدة خمسة عشرة يوما متصلة بدون عذر
يقبله مجلس القضاء ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله.

الفصل الرابع :رواتب القضاة وعالواتهم
مادة ( )32حتديد رواتب القضاة
 -1حتدد رواتب ومخصصات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدولني رقمي ()2،1
امللحقني بهذا القانون.
 -2ال تخل املخصصات الواردة في اجلدولني امللحقني بهذا القانون بالعالوات اإلدارية
واالجتماعية وبدل االنتقال وعالوة غالء املعيشة املقررة لسائر موظفي الدولة وفقا
ألحكام قانون اخلدمة املدنية.
مادة ( )33استقالة القاضي وحقوقه
 -1اإلستقالة :تعتبر استقالة القاضي مقبولة بعد أسبوعني من تاريخ تقدميها لرئيس
مجلس القضاء األعلى ،ويصدر بقبولها قرار من وزير العدل اعتبارا من ذلك التاريخ.
 -2ال يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في املعاش أو املكافأة.
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مادة ( )34التقاعد
 -1ال يجوز أن يبقى في وظيفة قاض أو يعني فيها من جاوز عمره سبعني سنة.
 -2يسوى املعاش أو املكافأة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه القاضي.

الفصل اخلامس :اإلجازات
مادة ( )35العطلة القضائية واإلجازة السنوية للقضاة
 -1للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من منتصف شهر متوز (يوليه) وتنتهي بنهاية
شهر آب (أغسطس).
 -2ال يجوز أن تتجاوز اإلجازة السنوية للقاضي خمسة وثالثني يوما.
 -3تستمر احملاكم أثناء العطلة القضائية في نظر األمور املستعجلة التي يحدد مجلس
القضاء األعلى أنواعها.
مادة ( )36اإلجازة املرضية للقضاة وأعضاء النيابة العامة
يستحق القضاة وأعضاء النيابة العامة إجازة مرضية وفقا ألحكام قانون اخلدمة املدنية بهذا
الشأن.

الباب الرابع :مجلس القضاء األعلى
الفصل األول :تشكيل مجلس القضاء األعلى
مادة ( )37إنشاء مجلس القضاء األعلى وتشكيله
 -1ينشأ مبقتضى أحكام هذا القانون مجلس للقضاء يسمى مجلس القضاء األعلى
وميارس صالحياته وفقا للقانون.
 -2يشكل مجلس القضاء األعلى من:
أ -رئيس احملكمة العليا رئيسا
ب -أقدم نواب رئيس احملكمة العليا نائبا.
ج -اثنني من أقدم قضاة احملكمة العليا تختارهما هيئة احملكمة العليا
د -رؤساء محاكم استئناف القدس وغزة ورام الله.
ه -النائب العام.
و -وكيل وزارة العدل.
مادة ( )38خلو وظيفة رؤساء احملاكم أو األعضاء
 -1عند خلو وظيفة رئيس احملكمة العليا أو غيابة أو وجود مانع لديه يحل محله في رئاسة
مجلس القضاء األعلى أقدم نواب رئيس احملكمة العليا.
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 -2يحل محل أي من رؤساء محاكم االستئناف أقدم أعضاء محكمته ويحل محل النائب
العام النائب العام املساعد ثم أقدم رؤساء النيابة العامة.
 -3يحل محل أي من األعضاء اآلخرين أقدم األعضاء من محكمته ثم الذي يليه.
مادة ( )39اختصاصات رئيس مجلس القضاء األعلى
وفقا ألحكام القانون يتولى رئيس مجلس القضاء األعلى متابعة تنفيذ قراراته ،كما ينوب
عنه في صالته بالغير وميثله أمام القضاء.
-1
-2
-3
-4

مادة ( )40اجتماعات مجلس القضاء األعلى
يجتمع مجلس القضاء األعلى مبقر احملكمة العليا مرة كل شهر على األقل.
يجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسة أو بطلب من وزير العدل أو من ثالثة من
أعضائه.
يكون االجتماع صحيحا بحضور سبعة من أعضائه على األقل على أن يكون من
بينهم الرئيس أو نائبه عند غيابه وتصدر القرارات بأغلبية احلاضرين وعند تساوي
األصوات يرجح اجلانب الذي فيه الرئيس.
على اجلهات احلكومية وغير احلكومية تقدمي كل ما يطلبه مجلس القضاء األعلى من
بيانات أو أوراق أو وثائق ذات عالقة بصالحياته.

مادة ( )41اختصاصات مجلس القضاء األعلى
يضع مجلس القضاء األعلى الئحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته
ويجوز له أن يشكل جلنة أو أكثر من بني أعضائه يفوضها في بعض اختصاصاته عدا ما
يتعلق منها بالتعيني أو الترقية أو النقل.

الفصل الثاني :التفتيش القضائي
مادة ( )42إنشاء دائرة التفتيش القضائي واختصاصاتها
 -1تنشأ دائرة للتفتيش على القضاة تلحق مبجلس القضاء األعلى تؤلف من رئيس املكتب
الفني وعدد كاف من قضاة محاكم االستئناف أو من هم في مرتبتهم من أعضاء النيابة
العامة.
 -2يضع مجلس القضاء األعلى الئحة لدائرة التفتيش يبني فيها اختصاصاتها والقواعد
واإلجراءات الالزمة ألداء عملها وعناصر تقدير الكفاية مبا فيها نتائج الدورات
التدريبية وأسباب إلغاء أحكام القاضي أو نقضها أو تعديلها.
 -3تقدر الكفاية بإحدى الدرجات التالية( :ممتاز-جيد جدا-جيد-متوسط-دون
املتوسط).
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مادة ( )43إجراءات التفتيش القضائي
يجب إجراء التفتيش على القضاة فيما عدا احملكمة العليا مرة على األقل كل سنتني على أن يودع
تقرير التفتيش لدى مجلس القضاء األعلى خالل شهر على األكثر من تاريخ انتهائه ،كما يجب
أن يحاط القضاة علما بكل ما يودع في ملفات خدمتهم من مالحظات أو أوراق أخرى.

الفصل الثالث :التظلمات والطعن في القرارات
مادة ( )44إخطار القضاة وحقهم في التظلم
 -1يخطر رئيس دائرة التفتيش القضائي من قدرت كفايته من القضاة بدرجة متوسط
أو أقل وذلك مبجرد انتهاء الدائرة من تقرير كفايته ،وملن أخطر احلق في التظلم من
التقدير في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ اإلخطار.
 -2يقوم رئيس التفتيش القضائي بإخطار القضاة الذين حل دورهم في الترقية ولم تشملهم
احلركة القضائية بسبب غير متصل بتقارير الكفاية ،ويبني في اإلخطار أسباب التخطي،
ولم أخطر احلق في التظلم في امليعاد املنصوص عليه في الفقرة ( )1أعاله.
مادة ( )45عريضة التظلم والفصل فيها
 -1يكون التظلم بعريضة تقدم إلى دائرة التفتيش القضائي وعلى هذه الدائرة عرض
التظلم على مجلس القضاء األعلى خالل خمسة أيام من تاريخ تقدميه لها.
 -2يفصل مجلس القضاء األعلى في التظلم بعد االطالع على األوراق وسماع أقوال املتظلم
ويصدر قراره قبل إجراء احلركة القضائية بوقت كاف يخطر به صاحب الشأن بكتاب
مسجل بعلم الوصول.
املادة ( )46اختصاصات احملكمة العليا
 -1تختص احملكمة العليا دون غيرها بالفصل في طلبات اإللغاء والتعويض ووقف التنفيذ
التي يرفعها القضاة على القرارات اإلدارية املتعلقة بأي شأن من شؤونهم وكذلك الفصل
في املنازعات اخلاصة بالرواتب واملعاشات واملكافآت املستحقة لهم أو لورثتهم.
 -2ترفع الطلبات املشار إليها في الفقرة أعاله بعريضة تودع لدى قلم احملكمة العليا بغير
رسوم متضمنة أسماء اخلصوم وموضوع الطلب وأسانيده.

الفصل الرابع :مساءلة القضاة تأديبيا
مادة ( )47اإلشراف اإلداري على احملاكم
 -1لوزير العدل اإلشراف اإلداري على جميع احملاكم ،ولرئيس كل محكمة اإلشراف على
القضاة العاملني بها وعلى سير العمل فيها.
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 -2لرئيس كل محكمة تنبيه القاضي إلى ما يقع منه مخالفا لواجباته أو ملقتضيات
وظيفته ويكون التنبيه شفاهه أو كتابة ،فإذا كان التنبيه كتابيا كان للقاضي
االعتراض عليه خالل عشر يوما من تبليغه إليه وفقا لإلجراءات املقررة باملادة ()45
من هذا القانون ،وفي هذه احلالة تقضي احملكمة إما برفض اإلعتراض أو باعتبار
التنبيه كأن لم يكن.
 -3وإذا تكررت املخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى
التأديبية.
مادة ( )48مجلس التأديب
 -1تأديب القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس يؤلف من أقدم اثنني من قضاة
احملكمة العليا وأقدم قاض من قضاة محاكم االستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء
األعلى ،وعند غياب أحد األعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله األقدم فاألقدم ممن
يلونه في األقدمية من اجلهة التي يتبعها.
 -2ويتولى رئاسة املجلس أقدم أعضائه احلاضرين من احملكمة العليا ،وتصدر القرارات
باألغلبية املطلقة ألعضائه.
مادة ( )49الدعوى التأديبية
 -1تقام الدعوى التأديبية على القضاة من قبل النائب العام بناء على طلب من وزير العدل
أو من رئيس احملكمة العليا أو من رئيس احملكمة التي يتبعها القاضي.
 -2ال تقام الدعوى التأديبية إال بناء على حتقيق جنائي أو بناء على حتقيق يجريه أحد
قضاة احملكمة العليا يندبه رئيسها لذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من وزير العدل
أو من النائب العام أو من رئيس احملكمة التي يتبعها القاضي ويكون للقاضي املنتدب
للتحقيق صالحيات احملكمة بالنسبة لسماع الشهود الذين يرى سماع أقوالهم.
 -3ميثل االدعاء العام أمام مجلس التأديب النائب العام أو أحد مساعديه.
مادة ( )50إجراءات الدعوى التأديبية
 -1تقام الدعوى التأديبية مبوجب عريضة تشتمل على التهمة أو التهم التي انتهت إليها
التحقيقات وتودع العريضة لدى سكرتارية مجلس التأديب.
 -2إذا رأى مجلس التأديب وجها ً للسير في اإلجراءات أمر بتكليف القاضي باحلضور في
املوعد الذي يحدده املجلس ،ويجب أن يشتمل التكليف على بيان كان ملوضوع الدعوى
التأديبية وأدلة االتهام ،وتسلم للقاضي بناء على طلبه وبغير رسوم صورة من أوراق
الدعوى قبل موعد اجللسة بأسبوع على األقل.
 -3يجوز ملجلس التأديب أن يقرر وفق القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي
محاكمته وله أن يعيد النظر في قرار املوقف في أي وقت ،وال يترتب على وقف القاضي
مرتبه مدة الوقف إال إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك.
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مادة ( )51التحقيق في الدعوى التأديبية
ملجلس التأديب أن يستوفي كل ما يراه من نقص في التحقيقات أو أن يندب لذلك أحد أعضائه
ويكون ملجلس التأديب أو العضو املنتدب للتحقيق صالحيات احملكمة فيما يختص بسماع
الشهود الذي يرى سماع أقوالهم.
مادة ( )52جلسات احملاكمة التأديبية
 -1تكون جلسات احملاكمة التأديبية سرية إال إذا طلب القاضي املرفوعة عليه الدعوى أن
تكون علنية.
 -2يحضر القاضي بشخصه أمام مجلس التأديب ،وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب
أحد القضاة أو أحد احملامني في الدفاع عنه وإذا لم يحضر القاضي أمن من ينوب عنه
جاز للمجلس أن يحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعالنه.
مادة ( )53إصدار قرار في الدعوى التأديبية
يصدر مجلس التأديب قراره في الدعوى التأديبية بعد سماع طلبات االدعاء ودفاع القاضي
ويجب أن يشتمل القرار على األسباب التي بني عليها وتتلى عند النطق في جلسة سرية،
ويكون للقاضي وللنائب العام احلق في الطعن على القرار وفقا لإلجراءات املبينة في املادة
( )45من هذا القانون.
مادة ( )54انقضاء الدعوى التأديبية
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو بإحالته إلى املعاش وال تأثير للدعوى التأديبية
على الدعوى اجلنائية أو املدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.
-1

-2
-3
-4

مادة ( )55العقوبات التأديبية على القضاة
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي:
أ -التنبيه.
ب -اللوم.
ج -العزل.
يتولى مجلس القضاء األعلى تنفيذ القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس التأديب
بعد صيرورتها نهائية وإذا كان القرارا صادرا بعقوبة العزل اعتبر القاضي في إجازة
حتمية من تاريخ صدور القرار حتى صيرورته نهائيا.
يصدر بتنفيذ القرار الصادر بعزل القاضي (متى صار نهائيا) مرسوم من رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية ويعتبر العزل نافذا من تاريخ صدور هذا القرار.
ال يؤثر القرار الصادر بعزل القاضي على حقوقه في املعاش أو املكافأة ما لم يتضمن
القرار غير ذلك.
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مادة ( )56القبض على القضاة وتوقيفهم
 -1في غير حاالت التلبس باجلرمية ال يجوز القبض على القاضي أو توقيفه إال بعد
احلصول على إذن من مجلس القضاء األعلى.
 -2وفي حاالت التلبس على النائب العام عند القبض على القاضي أو توقيفه أن يرفع األمر
إلى مجلس القضاء األعلى خالل األربع وعشرين ساعة التالية للقبض عليه ،وملجلس
القضاء األعلى أن يقرر بعد سماع أقوال القاضي إما اإلفراج عنه بكفالة أو بغير وإما
استمرار توقيفه للمدة التي يقررها وله متديد هذه املدة.
 -3يجري توقيف القاضي وتنفيذ العقوبة املقيدة للحرية عليه في مكان مستقل عن األماكن
املخصصة للسجناء اآلخرين.
مادة ( )57اختصاص مجلس القضاء األعلى بتوقيف القضاة
يختص مجلس القضاء األعلى بالنظر في توقيف القاضي وجتديد حبسه ما لم يكن األمر
منظورا أمام احملاكم اجلزائية املختصة بنظر الدعوى فتختص هي بذلك.
مادة ( )58وقف القضاة عن العمل
يترتب على توقيف القاضي وقفه مباشرة عن أعمال وظيفته مدة توقيفه ويجوز ملجلس
القضاء األعلى بناء على طلب من وزير العدل أو من القاضي املنتدب للتحقيق أن يأمر بوقف
القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق عن جرمية منسوب إليه ارتكابها،
وتطبق في هذه احلالة األحكام املنصوص عليها باملادة ( )50من هذا القانون.
مادة ( )59رفع الدعوى اجلنائية على القضاة
ال ترفع الدعوى اجلنائية على القاضي إال بإذن من مجلس القضاء األعلى ،ويحدد املجلس
احملكمة التي تنظر الدعوى بغض النظر عن قواعد االختصاص املكاني املقررة في القانون.

الباب اخلامس :النيابة العامة
الفصل األول :تشكيل النيابة العامة
مادة ( )60تشكيل النيابة العامة

تؤلف النيابة العامة من:
 -1النائب العام.
 -2نائب عام مساعد أو أكثر.
 -3رؤساء النيابة.
 -4وكالء النيابة.

352

اظنلاو نوناقلل يعيرشتلا راطإلا

 -5معاوني النيابة.
مادة ( )61شروط تعيني أعضاء النيابة العامة
يشترط فيمن يعني عضوا في النيابة العامة أن يكون مستكمال للشروط املبينة في املادة
( )16من هذا القانون.
مادة ( )62تقرير النائب العام حول عمل معاونو النيابة
 -1يضع النائب العام بعد استطالع رأي وكيل النيابة املختص تقريرا عن عمل معاون
النيابة يبني فيه مدى أهليته وصالحياته للعمل القضائي ويخطر به العضو املعني به.
 -2يعرض التقرير وما قد يقدمه العضو املعني من مالحظات مكتوبة على وزير العدل
ليقرر صالحية العضو للتعيني في وظيفة وكيل نيابة أو إعطاءه مهلة ال تتجاوز السنة
إلعادة تقدير أهليته وصالحيته.
املادة ( )63شروط تعيني النائب العام وإجراءاته
 -1يشترط فيمن يعني نائبا عاما أن يكون مستوفيا للشروط الواردة في املادة ( )16من
هذا القانون.
 -2يعني النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من
مجلس القضاء األعلى ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته.
مادة ( )64أداء أعضاء النيابة والنائب العام اليمني
 -1يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرتهم لعملهم في املرة األولى اليمني اآلتية(:أقسم
بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أقوم بواجبي بأمانة وإخالص).
 -2يؤدي النائب العام اليمني أمام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بحضور وزير العدل.
 -3يؤدي باقي أعضاء النيابة اليمني أمام وزير العدل بحضور النائب العام.
مادة ( )65تعيني مكان عمل أعضاء النيابة ونقلهم أو ندبهم
 -1يكون تعيني مكان عمل أعضاء النيابة العامة ونقلهم خارج دائرة احملكمة املعينني
أمامها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من النائب العام ويكون نقلهم داخل دائرة
احملكمة التي يعملون بها أو ندبهم خارجها بقرار من النائب العام على أال تزيد مدة
الندب على ستة أشهر.
 -2وفيما عدا النائب العام والنائب العام املساعد ال يجوز أن تزيد مدة عمل أعضاء النيابة
العامة في غير الدوائر عن أربع سنوات منذ توافر شروط العمل بالدوائر.
مادة ( )66تبعية أعضاء النيابة العامة
أعضاء النيابة العامة يتبعون رؤساءهم وفقا لترتيب درجاتهم.
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الفصل الثاني :اختصاصات النيابة العامة
مادة ( )67اختصاصات النيابة العامة
متارس النيابة العامة االختصاصات املخولة لها قانونا ،ولها دون غيرها احلق في رفع
الدعوى اجلنائية (دعوى احلق العام) ومباشرتها ما لم ينص القانون على خالف ذلك.
-1
-2
-3
-4

مادة ( )68متثيل النيابة العامة أمام احملاكم
يقوم أداء وظيفة النيابة العامة لدى احملاكم النائب العام أو أي من أعضاء النيابة العامة
ويؤدي معاونو النيابة العامة ما يندبون له من أعمال حتت إشراف ومسؤولية املنوط
بهم تدريبهم من أعضاء النيابة العامة.
في حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله أحد مساعديه
من أعضاء النيابة وتكون له جميع اختصاصاته ملدة ال تزيد على ثالثة أشهر.
عند غياب عضو من النيابة العامة أو وجود مانع لديه يندب النائب العام من يحل محله.
ال يجوز أن يؤدي وظيفة النيابة العامة لدى احملكمة العليا من تقل درجته عن رئيس
نيابة.

مادة ( )69تبعية أعضاء(مأمورو) الضبط القضائي
أعضاء (مأمورو) الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعني للنيابة العامة.
مادة ( )70حق الدخول إلى مراكز اإلصالح والتأهيل (السجون)
للنائب العام أو وكالئه وقضاة احملاكم كل في دائرة اختصاصه دخول جميع مراكز اإلصالح
والتأهيل (السجون) في أي وقت لتفقدها والتحقق من تطبيق ما تقضي به القوانني والتأكد
من تنفيذ أحكام احملاكم وقرارات النيابة العامة وعلى مدراء املراكز موافاتهم بجميع ما
يطلبون من بيانات.

الفصل الثالث :واجبات أعضاء النيابة العامة
مادة ( )71واجبات أعضاء النيابة العامة
تسري أحكام الفصل الثالث (واجبات القضاة) من الباب الثالث من هذا القانون على أعضاء
النيابة العامة.
مادة (.)72تأديب أعضاء النيابة العامة
تسري أحكام الفصل الرابع من الباب الرابع (مساءلة القضاة تأديبيا) على أعضاء النيابة
العامة وتقام الدعوى التأديبية عليهم من قبل النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على طلب
من وزير العدل.
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الفصل الرابع :رواتب أعضاء النيابة العامة وعالواتهم
مادة ( )73حتديد رواتب أعضاء النيابة العامة
حتدد رواتب ومخصصات أعضاء النيابة العامة وفقا ألحكام املادة ( )32من هذا القانون.

الفصل اخلامس :الترقية واألقدمية
مادة ( )74ترقية أعضاء النيابة العامة وأقدميتهم
 -1حتدد أقدمية أعضاء النيابة وفقا للقواعد املقررة لتحديد أقدمية القضاة كما هو مبني
في املادة ( )18الفقرة ( )3من هذا القانون.
 -2تكون ترقية أعضاء النيابة العامة إلى املناصب األعلى على أساس األقدمية مع مراعاة
الكفاءة وفقا ملا هو وارد في الفقرة ( )3من املادة ( )42من هذا القانون.

الباب السادس
الفصل األول :أعوان القضاء
مادة ( )75أعوان القضاء
أعوان القضاء هم :احملامون واخلبراء وأمناء السر والكتبة واحملضرون واملترجمون.
ينظم القانون مهنة احملاماة.

مادة ( )76تنظيم مهنة احملاماة

مادة ( )77تنظيم اخلبرة
ينظم القانون اخلبرة أمام جهات القضاء ولدى النيابة العامة ويحدد حقوق اخلبراء
وواجباتهم وطريقة تأديبهم.

الفصل الثاني :العاملون باحملاكم
مادة ( )78تعيني العاملني باحملاكم
يعني لكل محكمة عدد كاف من العاملني ويحدد القانون واجباتهم.
مادة ( )79سريان أحكام قانون اخلدمة املدنية
تسري على العاملني باحملاكم أحكام قانون اخلدمة املدنية.
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الباب السابع :أحكام عامة وانتقالية
مادة ( )80إصدار تشريعات ثانوية
يضع مجلس القضاء األعلى اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة ( )81تشكيل مجلس القضاء األعلى االنتقالي وصالحياته
 -1بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من وزير العدل يشكل
مجلس القضاء األعلى االنتقالي خالل شهر من تاريخ نشر هذا القانون في اجلريدة
الرسمية على النحو التالي:
أ -رئيس احملكمة العليا رئيسا.
ب -أربعة من قضاة احملكمة العليا.
ج -النائب العام.
د -رئيسا محكمة االستئناف في غزة ورام الله.
ه -وكيل وزارة العدل.
 -2ميارس مجلس القضاء األعلى االنتقالي مهام وصالحيات مجلس القضاء األعلى
املنصوص عليه في هذا القانون حلني تشكيله خالل مدة أقصاها عام واحد اعتبارا من
تاريخ نشر هذا القانون في اجلريدة الرسمية.
مادة ( )82تنفيذ األحكام القضائية
األحكام القضائية واجبة التنفيذ واالمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جرمية
يعاقب عليها باحلبس ،والعزل من الوظيفة إذا كان املتهم موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة،
وللمحكوم له احلق في رفع الدعوى مباشرة إلى احملكمة املختصة ،وتضمن السلطة الوطنية
الفلسطينية تعويضا كامال له.
مادة ( )83مهام احملاكم اإلدارية واحملكمة الدستورية العليا
تتولى احملكمة العليا مؤقتا كل املهام املسندة للمحاكم اإلدارية واحملكمة الدستورية العليا
حلني تشكيلها ما لم تكن داخله في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقا للقوانني النافذة.
مادة ( )84اإللغاء

تلغى القوانني التالية:
 -1قانون استقالل القضاء رقم  19لسنة  1955املعمول به في محافظات الضفة.
 -2قانون احملاكم رقم  31لسنة  1940املعمول به في محافظات غزة.
 -3األمر الصادر عن احلاكم اإلداريي العام رقم  473لسنة  1956بشأن اختصاصات
النيابة العامة املعمول به في محافظات غزة.
 -4كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
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مادة ( )85التنفيذ والنفاذ
على جميع اجلهات املختصة ،كل فيما يخصه تننفيذ أحكام هذا القانون ،ويعمل به بعد ثالثني
يوما من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2002/5/14 :ميالدية .املوافق /2 :ربيع األول/
 1423هجرية.
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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مالحق
جدول رقم ()1
جدول الوظائف و الرواتب و العالوات للقضاة و أعضاء النيابة العامة.
الوظيفة
رئيس احملكمة العليا
نواب رئيس احملكمة العليا
+النائب العام
قضاة احملكمة العليا
+مساعد النائب العام
رؤساء محاكم اإلستئناف
قضاة محاكم اإلستئناف
رؤساء محاكم البداية
قضاة محاكم البداية
قضاة محاكم الصلح
رؤساء النيابة
وكالء النيابة
معاونو النيابة العامة

عالوة دورية إجمالي الراتب
عالوة
الراتب
األساسي طبيعية عمل سنوية
3050
50
500
2500
2806
46
460
2300
2300

460

46

2806

1900
1900
1600
1600
1400
1400
1250
1200

380
380
320
320
280
280
250

38
38
32
32
28
28
26
24

2318
2318
1952
1952
1708
1708
1526
1224

* مالحظة :األرقام أعاله بالدوالر األمريكي الى أن يتم إستبدالها بأرقام تستند الى اجلنيه الفلسطيني.

جدول رقم ()2
جدول العالوات لبعض الوظائف القضائية.
الوظيفة
رئيس احملكمة العليا
نائب رئيس احملكمة العليا +النائب العام
رئيس محكمة إستئناف
رئيس محكمة بداية
رئيس نيابة عامة
وكالء نيابة عامة

املبلغ
500
368
285
176
140
42

* مالحظة :األرقام أعاله بالدوالر األمريكي الى أن يتم إستبدالها بأرقام تستند الى اجلنيه الفلسطيني.
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قرار بقانون رقم ( )2لسنة 2006م بشأن تعديل قانون
السلطة القضائية رقم ( )1لسنة 2002م
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد ّ
اإلطالع على املادة( )43من القانون األساسي املعدل وتعديالته ،وعلى قانون السلطة
القضائية رقم ( )1لسنة 2002م
وأخذ رأي مجلس القضاء األعلى وفقا ً ألحكام ( )100من القانون األساسي املعدل وبنا ًء
على الصالحيات املخولة لنا وحتقيقا ً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بالقانون التالي:
مادة ()1
تضاف إلى نص املادة ( )16من القانون األصلي الفقرة التالية:
بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر ،ال يجوز التعيني في وظيفة قاض إال بعد التحقق
من كفاءة وحسن خلق وصالحية املرشح خلدمة القضاء ،وجترى مسابقة للمتقدمني
مللء الوظائف الشاغرة من مستوى قاضي محكمة صلح بواسطة جلنة يعينها مجلس
القضاء األعلى من ثالثة قضاة من احملكمة العليا من غير أعضاء مجلس القضاء األعلى،
ويتم اإلعالن عن الوظائف الشاغرة وموعد املسابقة من قبل رئيس مجلس القضاء
األعلى قبل أسبوع -على األقل -من إجرائها.
مادة ()2
تعدل املادة ( )18من القانون األصلي بإلغاء البند (ب) من الفقرة ( )1منها واالستعاضة
عنه بالنص التالي:
ب -الترقية على أساس الكفاءة مع مراعاة األقدمية.
مادة()3
يلغى نص املادة ( )27من القانون األصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
أ -يخضع قضاة الصلح عند تعيينهم لفترة جتربة مدتها ثالث سنوات غير قابلة
للتجديد ،ويجوز في نهايتها إنهاء خدمة القاضي بقرار من مجلس القضاء األعلى
ومصادقة رئيس السلطة الوطنية.
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ب -يخضع قضاة الصلح عند تعيينهم لفترة جتربة مدتها ثالث سنوات غير قابلة
للتجديد ،ويجوز في نهايتها إنهاء خدمات القاضي بقرار من مجلس القضاء
األعلى ومصادقة رئيس السلطة الوطنية.
مادة ()4
تعدل املادة ( )28من القانون األصلي بإضافة الفقرة التالية رقم ( )3إلى آخرها:
 -3أ -يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي يكون فيه مقر عمله.
ب -يجوز لرئيس مجلس القضاء األعلى لظروف استثنائية أن يرخص لقاضي اإلقامة
في مقر محكمة البداية التابع لها أو في مكان آخر يكون قريبا ً من مقر عمله.
مادة ()5
يضاف إلى نص املادة ( )34من القانون األصلي الفقرات التالية
 -1على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ملجلس القضاء األعلى بناء على تنسيب
رئيس املجلس أو النائب العام أن يحيل على التقاعد أي قاض أو عضو نيابة عامة
أكمل مدة التقاعد املنصوص عليها في قانون التقاعد املدني.
 -2ملجلس القضاء األعلى إحالة أي قاض أو عضو نيابة على االستيداع ملدة خمس
سنوات إذا لم يكن مستكمالً مدة اخلدمة الالزمة إلحالته على التقاعد وفي هذه
احلالة يتقاضى القاضي أو عضوا النيابة العامة راتبه وعالواته كاملة وبانتهاء
مدة االستيداع يحال على التقاعد بحكم القانون.
 -3ال يجوز لعضو املجلس حضور اجتماع املجلس الذي يبحث موضوع إحالته على
التقاعد أو االستيداع أو إنهاء خدمته.
 -4يقصد بقانون التقاعد املدني :أي قانون تقاعد يخضع له القاضي سواء أكان
قانون التقاعد املدني أو قانون التأمني واملعاشات أو أي قانون آخر.
مادة ()6
يلغى نص املادة ( )35من القانون األصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
تطبق على القضاة وأعضاء النيابة العامة أحكام اإلجازات املنصوص عليها في قانون اخلدمة
املدنية.
مادة ()7
تعدل املادة ( )42من القانون األصلي بإلغاء نص الفقرة ( )1منها واالستعاضة عنه بالنص
التالي:
تنشأ دائرة للتفتيش على القضاة تلحق مبجلس القضاء األعلى وتكون برئاسة قاض
من قضاة احملكمة العليا يعينه رئيس السلطة الوطنية ،وعدد كاف من قضاة محاكم
االستئناف يتم تعيينهم بقرار من مجلس القضاء األعلى.
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مادة ()8
يلغى نص املادة ( )46من القانون األصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
 -1تختص محكمة العدل العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها القضاة
وأعضاء النيابة العامة بإلغاء القرارات اإلدارية النهائية املتعلقة بأي شأن من
شؤونهم متى كان مبنى الطلب عيبا ً في الشكل أو مخالفة القوانني واللوائح أو
خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
 -2كما تختص احملكمة املذكورة دون غيرها للفصل في طلبات التعويض عن تلك
القرارات.
ً
 -3وتختص أيضا دون غيرها بالفصل في املنازعات اخلاصة باملرتبات واملعاشات
واملكافآت املستحقة للقضاة والنيابة العامة أو لورثتهم.
ً
 -4ال يجوز أن يجلس للفصل في هذه املسائل من كان عضوا في مجلس القضاء
األعلى إذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه.
 -5ترفع الطلبات املشار إليها في الفقرات السابقة بعريضة تودع لدى قلم محكمة
العدل العليا بغير رسوم متضمنة أسماء اخلصوم وموضوع الطلب ،وعلى
الطالب أن يودع مع هذه العريضة صورا ً منها بقدر عدد اخلصوم مع حافظة
املستندات التي تؤيد طلبه.
 -6يباشر الطالب جميع اإلجراءات أمام محكمة العدل العليا بنفسه وله أن يقدم
دفاعه كتابة أو أن ينيب عنه في ذلك كله أحدا ً من القضاة من غير قضاة محكمة
العدل العليا.
ً
 -7يرفع الطلب خالل ستني يوما من تاريخ نشر القرار املطعون فيه في اجلريدة
الرسمية أو تبليغ صاحب الشأن أو علمه به علما ً يقيناً.
 -8يجريحتضيرالدعوىوالفصلفيهاعلىوجهالسرعةوتكوناألحكامالصادرةفيها
نهائية غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى.
مادة ()9
يلغى نص املادة ( )47من القانون األصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
 -1لرئيس مجلس القضاء األعلى حق اإلشراف اإلداري على جميع القضاة ويكون
هذا احلق لرئيس كل محكمة على قضاتها ولغايات هذه الفقرة يعتبر قضاة
الصلح في مراكز محاكم البداية قضاة فيها.
 -2لرئيس مجلس القضاة األعلى من تلقاء نفسه أو بناء على رئيس احملكمة املسؤول
حق تنبيه القاضي إلى كل ما يقع منه مخالفا ً لواجبات أو مقتضيات وظيفية،
ويحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي السري.
مادة ()10
يلغى نص املادة ( )48من القانون األصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
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 -1يشكل مجلس التأديب من ثالثة قضاة على األقل من أعضاء مجلس القضاء
األعلى أو غيرهم من القضاة يعينهم املجلس ويسمى من بينهم رئيساً ،ويجوز
للمجلس أن يعني أكثر من هيئة واحدة.
 -2يصدر املجلس التأديبي قراراته باإلجماع أو باألكثرية.
مادة ()11
يلغى نص املادة ( )49ويستعاض عنه بالنص التالي:
تقام الدعوى التأديبية على القضاة من قبل النائب العام بناء على طلب من رئيس مجلس
القضاء األعلى وقرار من املجلس ،وال يحول ذلك دون رئاسته للمجلس التأديبي.
مادة ()12
يلغى نص املادة ( )50من القانون األصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
 -1ترفع الدعوى التأديبية ضد القاضي بالئحة تشتمل على التهمة أو التهم املسندة
إليه واألدلة املؤيدة لها وتقدم للمجلس التأديبي ليصدر قراره بدعوة القاضي
للحضور أمامه ،وعلى املجلس التأديبي مباشرة اإلجراءات خالل مدة ال تتجاوز
خمسة عشر يوما ً من تاريخ تقدمي الالئحة له.
 -2للمجلس التأديبي أن يجري ما يراه من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه
للقيام بذلك ،وللمجلس التأديبي أو العضو الذي يندبه للتحقيق السلطة املخولة
للمحاكم فيما يختص بدعوة الشهود الذين يرى ضرورة لسماع أقوالهم أو طلب
أية بينة أخرى.
 -3إذا رأى املجلس التأديبي وجها ً للسير في الدعوى في جميع التهم أو بعضها
كلف القاضي باحلضور للمحاكمة على أال تقل املدة بني التكليف باحلضور
وموعد احملاكمة عن سبعة أيام ،ويجب أن يشتمل أمر احلضور على بيان كاف
مبوضوع الدعوى وأدلة االتهام.
 -4عند تقرير السير في الدعوى يجوز للمجلس التأديبي أن يأمر بكف يد القاضي عن
مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي احملاكمة وتتبع في ذلك أحكام املادة (.)58
 -5إذا تبني للمجلس التأديبي أن املخالفة التي أسندت للقاضي احملال إليه للتأديب
بسببها تنطوي على جرمية جزائية ،فيترتب عليه إيقاف إجراءات التأديب وإحالة
القاضي مع محضر التحقيق الذي أجري معه واألوراق واملستندات األخرى
املتعلقة باملخالفة إلى النيابة العامة أو إلى احملكمة املختصة للسير في القضية
وفقا ً ألحكام القانون ،وال يجوز في هذه احلالة اتخاذ أي إجراء تأديبي بحق
القاضي أو االستمرار في أي إجراء مت اتخاذه إلى أن يصدر احلكم القضائي
القطعي في الشكوى أو الدعوى اجلزائية التي قدمت.
 -6إن تبرئة القاضي من الشكوى أو الدعوى التي قدمت ضده مبقتضى أحكام
الفقرة ( )5من هذه املادة أو احلكم بعدم مسؤوليته عما أسند إليه ال حتول دون
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اتخاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة بحقه عن املخالفة التي ارتكبها وفرض العقوبة
التأديبية املناسبة عليه إذا أدين بها.
مادة ()13
يلغى نص املادة ( )51من القانون األصلي يستعاض عنه بالنص التالي:
تنتهي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول املجلس لها أو بإحالته على التقاعد
وال يكون للدعوى التأديبية تأثير على الدعوى اجلزائية أو املدنية الناشئة عن الواقعة
نفسها ،وللمجلس أن يحيل القضية إلى النيابة العامة على الرغم من استقالة القاضي
أو إحالته على التقاعد إذا رأى مبررا ً لذلك.
مادة ()14
يلغى نص املادة ( )52من القانون األصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
تكون جلسات احملاكمة التأديبية سرية وميثل القاضي بشخصه أمام املجلس التأديبي
أو ينيب عنه أحد احملامني وللمجلس التأديبي احلق في تكليف القاضي للحضور ،فإذا
لم يحضر ولم ينب عنه أحداً ،جترى محاكمته غيابياً.
مادة ()15
يلغى نص املادة ( )53من القانون األصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
يصدر مجلس التأديب قراره في الدعوى التأديبية بعد سماع طلبات االدعاء ودفاع
القاضي ،ويجب أن يشتمل القرار على األسباب التي بني عليها ،وأن تتلى عند النطق به
في اجللسة ويكون احلكم خاضعا ً للطعن لدى محكمة العدل العليا.
مادة ()16
يلغى نص املادة ( )54من القانون األصلي ،ويستعاض عنه بالنص التالي:
 -1كل إخالل بواجبات الوظيفة وكل عمل ميس الشرف أو الكرامة أو اللياقة يشكل
خطأ يعاقب عليه القاضي تأديبياً.
 -2ويشمل اإلخالل بواجبات الوظيفة تأخر البت في الدعاوى وعدم حتديد موعد
إلفهام احلكم والتمييز بني املتقاضيني وإفشاء سر املداولة والغياب بدون معذرة
وعد التقيد بأوقات الدوام.
مادة ()17
يلغى نص املادة ( )55من القانون األصلي ،ويستعاض عنه بالنص التالي:
 -1يجوز للمجلس فرض العقوبات التأديبية التالية:
أ -التنبيه
ب -اإلنذار
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ت -احلسم من الراتب
ث -تنزيل الدرجة
ج -االستغناء عن اخلدمة
ح -العزل
 -2ال يؤثر القرار الصادر بعزل القاضي أو االستغناء عن خدماته على حقوقه في
املعاش أو املكافأة ما لم يتضمن القرار غير ذلك.
مادة ()18
يلغى نص املادة ( )58من القانون األصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
يجوز ملجلس القضاء األعلى أن يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة أعمال الوظيفة أثناء
إجراءات التحقيق أو احملاكمة عن جرمية أسندت إليه وذلك إما من تلقاء نفسه أو بناء
على طلب من وزير العدل أو النائب العام ،وللمجلس أن يعيد النظر في كل وقت بقرار
كف اليد.
مادة ()19
تعدل املادة ( )66من القانون باعتبار ما ورد فيها فقرة ( )1وتضاف إليها الفقرة التالية حتت
رقم (.)2
 -2للنائب العام أن ينشىء مكتبا ً فنيا ً وإدارة للتفتيش على أعضاء النيابة وإدارة
لتنفيذ األحكام اجلزائية أو أية مكاتب أو إدارات أو نيابات متخصصة لتنظيم
سير العمل في النيابة العامة ويضع اللوائح والقرارات اخلاصة بها وتنشر في
اجلريدة الرسمية.
مادة ()20
يلغى نص املادة ( )79من القانون األصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
 -1فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري على العاملني باحملاكم والنيابة
العامة أحكام قانون اخلدمة املدنية.
 -2يكون لرئيس احملكمة العليا سلطات الوزير ووكيل الوزارة املنصوص عليها في
القوانني واللوائح بالنسبة للعاملني في احملاكم.
 -3يكون للنائب العام سلطات الوزير ووكيل الوزارة املشار إليها في الفقرة السابقة
بالنسبة للعاملني بالنيابة العامة.
 -4يضع مجلس القضاء األعلى اللوائح الالزمة للتحقيق مع العاملني باحملاكم
والنيابة العامة وتأديبهم وتشكيل املجالس التأديبية املختصة بتأديبهم.
مادة ()21
يلغى نص املادة ( )80من القانون األصلي ،ويستعاض عنه بالنص التالي:
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يضع مجلس القضاء األعلى اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والتي يصادق
عليها رئيس السلطة الوطنية وتنشر في اجلريدة الرسمية.
مادة ()22
يلغى نص املادة ( )81من القانون األصلي ،ويستعاض عنه بالنص التالي:
في غير حاالت الضرورة ال جترى التشكيالت بني القضاة إال مرة واحدة في السنة
ويكون ذلك خالل شهر متوز (يوليو).
مادة ()23
يلغى نص املادة ( )83من القانون األصلي ،ويستعاض عنه بالنص التالي:
 -1تكون العطلة القضائية السنوية خالل املدة الواقعة بني اخلامس عشر من شهر
متوز (يوليو) من كل سنة إلى اليوم احلادي والثالثني من شهر آب (أغسطس)
من السنة نفسها ،وعلي كل قاض احلصول على إجازته السنوية خالل هذا
العطلة ،ومتنح خارجها بقرار من رئيس مجلس القضاء األعلى بناء على تنسيب
رئيس احملكمة املختصة.
 -2يقدم القاضي طلب احلصول على إجازته السنوية إلى رئيس احملكمة املختصة
قبل خمسة عشر يوما ً على األقل من بداية العطلة القضائية ،ليحيله رئيس
احملكمة إلى رئيس املجلس مع رأيه في الطلب مع مراعاة تنظيم سير العمل في
احملكمة واالستمرار في نظر القضايا املستعجلة التي يعينها رئيس احملكمة.
 -3حتدد نقابة احملامني إجازة احملامني خالل العطلة القضائية في الفترة املنصوص
عليها في الفقرة ( )1من هذه املادة على أال تزيد اإلجازة على خمسة وأربعني
يوما ً في السنة.
 -4تلتزم احملاكمة خالل العطلة القضائية بتأجيل قضايا احملامي الذي يستعمل
إجازته خالل العطلة القضائية.
مادة ()24
تضاف مادة جديدة للقانون على النحو التالي:
في غير احلاالت املنصوص عليها في هذا القانون تسري على القضاة وأعضاء النيابة
العامة أحكام قانون اخلدمة املدنية وأي تشريع آخر يتعلق باملوظفني.
مادة ()25
يعرض هذا القرار بقانون على املجلس التشريعي إلقراره في أول جلسة يعقدها بعد صدوره.
مادة ()26
يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
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مادة ()27
ً
يخصه -تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ،اعتبارا من
على جميع اجلهات املختصة – ك ّل فيما
ّ
تاريخ صدوره ،وينشر في اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ2006/02/05 :م
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قرار بقانون رقم ( )7لسنة 2006م بشأن قانون
محكمة اجلنايات الكبرى
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد االطالع على املادة ( )43من القانون األساسي املعدل لسنة 2003م وتعديالته،
وبنا ًء على الصالحيات املخولة لنا،
وحتقيقا ً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون التالي:

الباب األول :تشكيل احملكمة
مادة ()1
تنشأ محكمة عادية متخصصة تسمى (محكمة اجلنايات الكبرى) تكون ضمن تشكيل
احملاكم النظامية ويكون مقرها الدائم مدينة القدس عاصمة فلسطني.
مادة ()2
تنعقد محكمة اجلنايات الكبرى مؤقتا ً في مدينتي غزة وأريحا ،ويجوز لها أن تنعقد في أي
من محافظات الوطن كلما اقتضت الضرورة ذلك بنا ًء على قرار من رئيسها.
مادة ()3
 -1تتشكل محكمة اجلنايات الكبرى من رئيس ال تقل درجته عن رئيس محكمة استئناف
وعدد كاف من القضاة ال تقل درجتهم عن قاضي بداية.
 -2تنعقد هيئة محكمة اجلنايات الكبرى من ثالثة قضاة على األقل.
مادة ()4
يتولى متثيل النيابة العامة لدى محكمة اجلنايات الكبرى عضو نيابة ال تقل درجته عن رئيس نيابة.

الباب الثاني :اختصاصات محكمة اجلنايات الكبرى
مادة ()5
تختص احملكمة بالنظر في اجلرائم التالية حيثما وقعت في فلسطني:
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-1
-2
-3
-4

جرائم القتل املنصوص عليها في قانوني العقوبات املطبقني في احملافظات الشمالية
واجلنوبية.
جرائم االغتصاب وهتك العرض واخلطف اجلنائي املنصوص عليها في قانوني
العقوبات املطبقني في احملافظات الشمالية واجلنوبية.
الشروع في اجلرائم املبينة في البندين (أ) و(ب) من هذه املادة.
جرائم االعتداء على املال العام واألمن العام احملالة إلى محكمة اجلنايات الكبرى من
رئيس السلطة الوطنية واملجلس التشريعي ومجلس الوزراء وديوان الرقابة املالية
واإلدارية وهيئة الكسب غير املشروع أيا كانت العقوبة املقررة لها وبقرار من النائب
العام.

الباب الثالث :إجراءات احملاكمة
مادة ()6
مبا ال يتعارض مع أحكام قانون اإلجراءات اجلزائية رقم ( )3لسنة 2001م تطبق محكمة
اجلنايات الكبرى القواعد التالية:
 -1تعقد احملكمة جلستها للنظر في الدعوى الواردة إليها خالل مدة ال تزيد على أسبوع
من تاريخ إيداع الئحة االتهام لديها.
 -2تنعقد جلسات احملكمة في أيام متتالية وال يجوز تأجيل احملاكمة ألكثر من أربعة أيام
إال في حاالت الضرورة وألسباب تذكرها في قرار التأجيل.
 -3تكلف احملكمة عضو النيابة العامة واملدعي باحلق املدني واملتهم واملسئول عن احلق
املدني تقدمي مرافعتهم اخلطية خالل مدة أقصاها ثمانية أيام من تاريخ قفل باب
املرافعة.
 -4تتلى املرافعات املقدمة من اخلصوم في اجللسة احملددة وتضم إلى محضر ضبط
اجللسات بعد التوقيع عليها من رئيس احملكمة.
مادة ()7
 -1إذا لم يحضر املتهم إلى احملكمة في اليوم والساعة احملددتني في مذكرة احلضور
املبلغة إليه حسب األصول يحاكم غيابياً.
 -2إذا حضر املتهم جلسة احملاكمة ثم انسحب منها ألي سبب كان أو غاب عن احملاكمة
بعد حضوره إحدى جلساتها تستمر احملكمة في نظرها كما لو كان املتهم حاضرا ً وال
يجوز إعادة النظر في القرار.
 -3ال يترتب على غياب أحد املتهمني إرجاء احملاكمة أو تأخير النظر في الدعوى بالنسبة
لباقي املتهمني ،وعلى احملكمة لدى حضور املتهم الغائب إعالمه مبا مت من إجراءات خال
فترة غيابه.
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مادة ()8
 -1تختص محكمة اجلنايات الكبرى بتوقيف ومتديد توقيف املتهمني في اجلرائم املنصوص
عليها في هذا القانون ووفقا ً لألحوال املبينة في قانون اإلجراءات اجلزائية.
 -2تختص محكمة اجلنايات الكبرى دون غيرها بالنظر في طلبات الكفالة وإعادة النظر
املقدمة من املتهمني املوقوفني والنيابة العامة واملفرج عنهم بالكفالة وفقا ً ألحكام قانون
اإلجراءات اجلزائية.
مادة ()9
 -1تصدر احملكمة حكمها خالل مدة ال تزيد على أسبوعني من تاريخ اختتام احملاكمة،
ويجوز للمحكمة تأجيل النطق باحلكم مرة واحدة فقط وملدة ال تزيد على أسبوعني.
 -2في حالة إلقاء القبض على املتهم احملكوم غيابيا ً أو تسليم نفسه تعاد محاكمته
باإلجراءات املقررة في هذا القانون.
 -3تنفذ األحكام الصادرة عن محكمة اجلنايات الكبرى فور صدورها إال إذا كان احلكم
صادرا ً باإلعدام.
-1
-2

-3
-4

-5

مادة ()10
تقبل األحكام الصادرة عن محكمة اجلنايات الكبرى الطعن بالنقض وفقا ً لألسباب
املنصوص عليها في قانون اإلجراءات اجلزائية.
تقبل أحكام محكمة اجلنايات الكبرى الطعن بالنقض خالل ثالثني يوما ً من تاريخ
صدورها من:
أ -النيابة العامة
ب -احملكوم عليه
ت -املدعي باحلق املدني
ث -املسئول عن احلقوق املدنية
يتم الطعن بالنقض بحكم القانون في جميع األحكام الصادرة باإلعدام أو باحلبس
املؤبد حتى ولو لم يطلب اخلصوم ذلك.
يتعني على محكمة النقض تعيني جلسة لنظر الطعن املقدم إليها أو احملال إليها بحكم
القانون خالل أسبوع من تاريخ إيداع الئحة الطعن ،وعلى محكمة اجلنايات الكبرى
إحالة ملف الدعوى فور إبالغها بإيداع الطعن أو فور صدور احلكم وفق ما نصت عليه
الفقرة (ب) أعاله.
تنظر محكمة النقض في الطعن موضوعا ً وفقا ً ألحكام املنصوص عليها في قانون
اإلجراءات اجلزائية وخالل مدة ال تتجاوز ثالثني يوما ً قابلة للتجديد متى توافرت
حالة من حاالت الضرورة وملرة واحدة فقط معللة في قرار التأجيل.
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الباب الرابع :أحكام انتقالية
مادة ()11
وفقا ً ألحكام هذا القانون حتال إلى احملكمة:
 -1الدعاوى املنظورة أمام محاكم البداية وأصبحت من اختصاص محكمة اجلنايات الكبرى
شريطة أن ال يكون قد صدر فيها حكم نهائي أو محجوزة إلصدار القرار فيها.
 -2جميع الدعاوى اجلزائية الصادرة بشأنها أحكام عن محاكم أمن الدولة والداخلة في
اختصاصها بقرار من النائب العام إلعادة احملاكمة.
مادة ()12
للمحكمة أن تستمر بالنظر في الدعاوى احملالة إليها مبقتضى أحكام هذا القانون من النقطة
التي وصلت إليها ،أو أن تعيد نظرها بالتحقيق فيها من جديد وفقا ً لظروف وحيثيات
الدعوى.
مادة ()13
حتقيقا ً للغايات املقصودة من هذا القانون تعتبر جميع األحكام الواردة في أي قانون أو
تشريع آخر ملغاة أو معدلة في احلدود التي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
مادة ()14
يعرض هذا القرار بقانون على املجلس التشريعي إلقراره في أول جلسة يعقدها بعد
صوره.
مادة ()15
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة ()16
يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ،ويعمل بها
على اجلهات املختصة كافة – كل فيما
ّ
من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2006/2/15 :ميالدية .املوافق /16 :محرم 1427 /
هجرية
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قانون احملكمة الدستورية رقم ( )3لسنة 2006م
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد ّ
اإلطالع على القانون األساسي املعدل لسنة  2003وتعديالته ،والسيما املادة ( )41منه،
وعلى قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية رقم ( )2لسنة 2001م،
وعلى قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة 2002م،
وعلى قانون رسوم احملاكم النظامية رقم ( )1لسنة 2003م،
وعلى مشروع القانون املقدم من مجلس الوزراء،
وبنا ًء على ما أقره املجلس التشريعي في جلسته املنعقدة بتاريخ 2005/12/27م،
وبعد مصادقة املجلس التشريعي على مالحظات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ
2006/2/13م،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القانون التالي:

الباب األول :تشكيل احملكمة
الفصل األول :أحكام عامة
مادة ()1
 -1تنشأ مبقتضى أحكام هذا القانون محكمة دستورية عليا ،وهي هيئة قضائية مستقلة
قائمة بذاتها في فلسطني ،ويشار إليها فيما بعد باحملكمة.
 -2يكون مقر احملكمة في مدينة القدس ،وللمحكمة أن تتخذ لها مقرا ً مؤقتا ً في مدينة رام
الله وفي مدينة غزة حسب مقتضى احلال.
مادة ()2
تؤلف احملكمة من رئيس ونائب له وسبعة قضاة ،وتنعقد هيئة احملكمة من رئيس وستة
قضاة على األقل ،وتصدر قراراتها باألغلبية.
مادة ()3
يرأس جلسات احملكمة رئيسها أو نائبه في حال خلو منصبه أو غيابه أو وجود مانع لديه في
جميع اختصاصاته ثم األقدم من األعضاء.
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مادة ()4
يشترط فيمن يعني عضوا ً باحملكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة الالزمة لتولي القضاء طبقا ً
ألحكام قانون السلطة القضائية ،على أال يقل عمره عن  40عاما ً ويكون من بني الفئات اآلتية:
 -1أعضاء احملكمة العليا احلاليون والسابقون ممن أمضوا في وظائفهم خمس سنوات
متصلة على األقل.
 -2رؤساء محاكم االستئناف احلاليون ممن أمضوا في وظائفهم سبع سنوات متصلة.
 -3أساتذة القانون احلاليون أو السابقون باجلامعات الفلسطينية أو اجلامعات املعترف
بها في فلسطني ممن أمضوا في وظيفة أستاذ خمس سنوات متصلة على األقل ،أو
أستاذ أمضى عشر سنوات متصلة على األقل.
 -4احملامون الذين مارسوا مهنة احملاماة خمس عشرة سنة متصلة على األقل.
مادة ()5
 -1يتم التشكيل األول للمحكمة بتعني رئيس احملكمة وقضاتها بقرار من رئيس السلطة
الوطنية الفلسطينية ،بالتشاور مع مجلس القضاء األعلى ووزير العدل.
 -2يعني رئيس وقضاة احملكمة بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على
تنسيب من اجلمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
مادة ()6
ال يجوز لعضو احملكمة أن يتولى أي وظيفة أخرى ،أو أن ميارس نشاطا ً جتاريا ً أو سياسيا ً
أو حزبياً ،وإذا كان منتميا ً إلى حزب ،فعليه االستقالة قبل حلف اليمني القانونية.
مادة ()7
يؤدي رئيس احملكمة ونائبه وقضاتها أمام رئيس السلطة الوطنية قبل مباشرة أعمالهم
بحضور كل من رئيس املجلس التشريعي ورئيس مجلس القضاء األعلى اليمني التالية:
“ أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل “.

الفصل الثاني :اجلمعية العامة للمحكمة
مادة ()8
 -1تؤلف اجلمعية العامة للمحكمة من جميع أعضائها ،وتختص باإلضافة إلى ما نص
عليه في هذا القانون بوضع نظام داخلي يوضح كيفية النظر في املسائل املتعلقة بنظام
احملكمة ومعايير الكفاءة واخلبرة الالزمة في قضاتها وأمورها الداخلية وتوزيع
األعمال بني أعضائها وجميع الشؤون اخلاصة بهم كما يجب استشارتهم في مشاريع
القوانني املتعلقة باحملكمة قبل إحالتها إلى املجلس التشريعي على أن تبدي رأيها بذلك
خطيا ً خالل شهر من تاريخ تسلمها تلك املشاريع.

372

اظنلاو نوناقلل يعيرشتلا راطإلا

 -2يجوز للجمعية العامة أن تفوض رئيس احملكمة أو جلنة من أعضائها في بعض من
اختصاصاتها بقرار يتخذ باألغلبية املطلقة.
مادة ()9
تتولى اجلمعية العامة للمحكمة مباشرة كافة االختصاصات املقررة ملجلس القضاء األعلى
مبوجب قانون السلطة القضائية بالنسبة ألعضاء احملكمة.
مادة ()10
 -1جتتمع اجلمعية العامة بدعوة من رئيس احملكمة أو بناء على طلب ثلث عدد أعضائها،
وال يكون انعقادها صحيحا ً إال بحضور أغلبية األعضاء ،ويرأس اجلمعية رئيس
احملكمة أو من يقوم مقامه.
 -2تصدر اجلمعية العامة قراراتها باألغلبية املطلقة ألصوات احلاضرين ،وإذا تساوت
األصوات يرجح رأي اجلانب احلاضر الذي منه الرئيس ما لم يكن التصويت سرا ً
فيعتبر االقتراح مرفوضاً.
 -3تثبت محاضر أعمال اجلمعية العامة في سجل يوقعه رئيس احملكمة وأمني سر اجلمعية
العامة.
مادة ()11
 -1تؤلف بقرار من اجلمعية العامة باألغلبية املطلقة جلنة وقتية برئاسة رئيس احملكمة
وعضوية اثنني أو أكثر من األعضاء تتولى اختصاصات اجلمعية العامة في املسائل العاجلة
أثناء العطلة القضائية في احملكمة وما تسنده إليه اجلمعية العامة من أعمال أخرى.
 -2يجب عرض القرارات الصادرة عن اللجنة الوقتية أثناء العطلة القضائية على اجلمعية
العامة في أول اجتماع لها وإال زال ما كان لها من أثر قانوني ،وإذا عرضت هذه القرارات
على اجلمعية العامة ولم تقرها باألغلبية املطلقة ،زال ما كان لها من أثر قانوني.

الفصل الثالث :حقوق األعضاء وواجباتهم
مادة ()12
تسري على أعضاء احملكمة (مبا يتفق مع كيان هذه احملكمة واستقاللها) األحكام املتعلقة
برد القضاة وعدم قابليتهم للعزل وواجباتهم واستقاالتهم وإجازاتهم وإعارتهم املنصوص
عليها في قانون السلطة القضائية.
مادة ()13
يتقاضى رئيس وأعضاء احملكمة الرواتب والعالوات والبدالت احملددة لرئيس وأعضاء
احملكمة العليا وفقا ً ألحكام قانون السلطة القضائية.
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مادة ()14
 -1تنتهي خدمة العضو حكما ً إذا أكمل السبعني من عمره.
 -2يسوى الراتب التقاعدي أو مكافأة العضو وفقا ً ألحكام قانون التقاعد العام.
مادة ()15
 -1تسري بشأن رد أو تنحية أو مخاصمة أعضاء احملكمة األحكام املنصوص عليها في
البابني التاسع والعاشر من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية ،وتفصل احملكمة
في طلب الرد أو التنحية أو دعوى املخاصمة بكامل أعضائها عدا العضو املخاصم أو
املطلوب رده أو تنحيته ،على أن يكون عدد أعضاء هيئة احملكمة فردياً.
 -2ال يقبل رد أو مخاصمة أو تنحية جميع أعضاء احملكمة ،أو بعضهم بحيث يقل عدد
األعضاء الباقني منهم عن سبعة.
مادة ()16
 -1إذا نسب إلى أحد أعضاء احملكم أمر من شأنه املساس بالثقة أو االعتبار أو اإلخالل
املتعمد أو اجلسيم بواجبات أو مقتضيات وظيفته ،يتولى رئيس احملكمة عرض األمر
على اللجنة الوقتية باحملكمة.
 -2إذا قررت اللجنة بعد دعوة العضو لسماع أقواله أن هناك محالً للسير في اإلجراءات،
يشكل رئيس احملكمة جلنة من ثالثة أعضاء من اجلمعية العامة للتحقيق معه ،ويعتبر
العضو احملال إلى التحقيق في إجازة حتمية مبرتب كامل من تاريخ هذا القرار.
 -3يعرض التحقيق بعد انتهائه على اجلمعية العامة املنعقدة في هيئة محكمة تأديبية
(ماعدا من شارك من أعضائها في التحقيق أو االتهام) لتصدر بعد سماع دفاع العضو
وحتقيق دفاعه حكمها باألغلبية املطلقة بالبراءة أو بإحالته إلى التقاعد من تاريخ
صدور احلكم مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في القانون ،ويكون
احلكم نهائيا ً غير قابل للطعن بأي طريق.
مادة ()17
 -1في غير حاالت التلبس باجلناية ال يجوز القبض على عضو احملكمة أو توقيفه أو اتخاذ
أية إجراءات جزائية إال بعد إذن من رئيس احملكمة.
 -2وفي حاالت التلبس باجلناية على النائب العام عند القبض على عضو احملكمة أن يرفع
األمر إلى رئيس احملكمة خالل أربع وعشرين ساعة التالية للقبض عليه ،وعلى اللجنة
الوقتية باحملكمة أن تقرر بعد سماع أقوال العضو إما اإلفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة
وإما استمرار توقيفه للمدة التي تقررها ولها متديد هذه املدة.
 -3يجري توقيف عضو احملكمة وتنفيذ العقوبة املقيدة للحرية عليه في مكان مستقل عن
األماكن املخصصة للسجناء اآلخرين.
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مادة ()18
تختص اللجنة الوقتية باحملكمة بالنظر في توقيف عضو احملكمة وجتديد توقيفه ،ما لم يكن
األمر منظورا ً أمام احملاكم اجلزائية املختصة بنظر الدعوى ،فتختص هي بذلك.
مادة ()19
يترتب على توقيف عضو احملكمة وقفه مباشرة عن أعمال وظيفته مدة توقيفه ،ويجوز لرئيس
احملكمةأنيأمربوقفالعضوعنمباشرةأعمالوظيفتهأثناءإجراءاتالتحقيقعنجرميةمنسوب
إليه ارتكابها ،وتطبق في هذه احلالة األحكام املنصوص عليها في املادة ( )16من هذا القانون.
مادة ()20
ال تقام الدعوى اجلزائية على عضو احملكمة إال بإذن من رئيس احملكمة والذي له أن يحدد
احملكمة التي تنظر الدعوى بغض النظر عن قواعد االختصاص املكاني املقررة في القانون.
مادة ()21
 -1تنتهي خدمة عضو احملكمة في أي من احلاالت اآلتية:
أ -بلوغه سن السبعني من عمره
ب -االستقالة
ت -فقدان األهلية
ث -العجز ألي سبب من األسباب عن أداء وظيفته
ج -الوفاة
ح -اإلحالة للتقاعد
خ -فقدان اجلنسية
 -2يصدر قرار إنهاء اخلدمة من رئيس السلطة الوطنية بناء على طلب من اجلمعية العامة
للمحكمة.
مادة ()22
ال يترتب على انتهاء خدمة عضو احملكمة ألي سبب سقوط حقه في الراتب التقاعدي أو
املكافأة.
مادة ()23
 -1ال يجوز لعضو احملكمة أن يتغيب أو ينقطع عن عمله بغير عذر وإخطار رئيس احملكمة.
 -2يعتبر العضو مستقيالً إذا انقطع عن عمله مدة خمسة عشر يوما ً متصلة بدون عذر
يقبله رئيس احملكمة ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته.
 -3تعتبر استقالة العضو مقبولة بعد أسبوعني من تاريخ تقدميها لرئيس احملكمة ،ويصدر
بقبولها قرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية اعتبارا ً من تاريخ تقدميها.
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الباب الثاني :االختصاصات واإلجراءات
الفصل األول :االختصاصات
مادة ()24

تختص احملكمة دون غيرها مبا يلي:
 -1الرقابة على دستورية القوانني واألنظمة.
 -2تفسير نصوص القانون األساسي والقوانني في حال التنازع حول حقوق السلطات
الثالث وواجباتها واختصاصاتها
 -3الفصل في تنازع االختصاص بني اجلهات القضائية وبني اجلهات اإلدارية ذات
االختصاص القضائي.
 -4الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمني نهائيني متناقضني صادر احدهما من
جهة قضائية أو جهة ذات اختصاص قضائي واآلخر من جهة أخرى منها.
 -5البت في الطعن بفقدان رئيس السلطة الوطنية األهلية القانونية وفقا ً ألحكام البند
(/1ج) من املادة ( )37من القانون األساسي املعدل لسنة 2003م ،ويعتبر قرارها
نافذا ً من تاريخ مصادقة املجلس التشريعي عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
مادة ()25
 -1يكون للمحكمة في سبيل القيام باالختصاصات املنصوص عليها في املادة ()24
ممارسة كل الصالحيات في النظر ،واحلكم بعدم دستورية أي تشريع أو عمل مخالف
للدستور (كليا ً أو جزئياً).
ً
 -2عند احلكم بعدم دستورية أي قانون أو مرسوم أو الئحة أو نظام أو قرار جزئيا أو
كلياً ،على السلطة التشريعية أو اجلهة ذات االختصاص تعديل ذلك القانون أو املرسوم
أو الالئحة أو النظام أو القرار مبا يتفق وأحكام القانون األساسي والقانون.
 -3عند احلكم بعدم دستورية أي عمل يعتبر محظور التطبيق ،وعلى اجلهة التي قامت
به تصويب الوضع وفقا ً ألحكام القانون األساسي والقانون ورد احلق للمتظلم أو
تعويضه عن الضرر أو كالهما معاً.

الفصل الثاني :اإلجراءات
مادة ()26
فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل ،تسري على قرارات اإلحالة والدعاوى والطلبات (التي
تقدم للمحكمة) األحكام املقررة في قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية رقم ( )2لسنة
2001م مبا ال يتعارض وطبيعة اختصاص احملكمة واألوضاع املقررة أمامها.
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مادة ()27
تتولى احملكمة الرقابة القضائية على الدستورية على الوجه التالي:
 -1بطريق الدعوى األصلية املباشرة التي يقيمها الشخص املتضرر أمام احملكمة استنادا ً
إلى أحكام املادة ( )24من هذا القانون.
 -2إذا تراءى إلحدى احملاكم أو الهيئات ذات االختصاص القضائي أثناء نظر إحدى
الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو مرسوم أو الئحة أو نظام أو قرار الزم
للفصل في النزاع ،أوقفت الدعوى وأحالت األوراق بغير رسوم إلى احملكمة الدستورية
العليا للفصل في املسألة الدستورية.
 -3إذا دفع اخلصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى احملاكم أو الهيئات ذات االختصاص
القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو مرسوم أو الئحة أو نظام أو قرار ورأت
احملكمة أو الهيئة أن الدفع جدي ،أجلت نظر الدعوى وحددت ملن أثار الدفع ميعادا ً ال
يجاوز تسعني يوما ً لرفع دعوى بذلك أمام احملكمة الدستورية العليا ،فإذا لم ترفع
الدعوى في امليعاد ،اعتبر الدفع كأن لم يكن.
 -4إذا كانت أن هناك نص غير دستوري متصل بالنزاع ،فلها من تلقاء نفسها أن تتصدى
بأن تفصل في عدم دستوريته بشرط أن يكون ذلك النص متصالً فعالً باملنازعة
املطروحة أمامها حسب األصول.
مادة ()28
يجب أن يتضمن القرار الصادر باإلحالة إلى احملكمة أو الئحة الدعوى املرفوعة إليها وفقا ً
حلكم املادة السابقة .بيان النص التشريعي املطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري
املدعى مبخالفته وأوجه املخالفة.
مادة ()29
 -1لكل ذي شأن أن يطلب إلى احملكمة تعيني جهة القضاء املختصة بنظر الدعوى في
احلالة املشار إليها في البند الثالث من املادة ( )24من هذا القانون.
 -2يجب أن يبني في هذا الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كل
منها في شأنه.
 -3يترتب على تقدمي الطلب وقف الدعوى املتعلقة به حتى الفصل فيه ،ويجب أن يرفق
بالطلب املشار إليه في البند ( )2أعاله صورة رسمية من احلكمني اللذين وقع في
شأنهما التنازع وإال كان الطلب غير مقبول.
مادة ()30
 -1يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس السلطة الوطنية أو رئيس
مجلس الوزراء أو رئيس املجلس التشريعي أو رئيس مجلس القضاء األعلى أو ممن
انتهكت حقوقه الدستورية.
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 -2يجب أن يبني في طلب التفسير :النص التشريعي املطلوب تفسيره ،وما أثاره من خالف
في التطبيق ،ومدى أهميته التي تستدعي تفسيره حتقيقا ً لوحدة تطبيقه.
مادة ()31
ال يجوز مباشرة اإلجراءات أمام احملكمة إال بواسطة ممثل عن هيئة قضايا الدولة ،أو بواسطة
محام ال تقل خبرته باحملاماة عن عشر سنوات متصلة ،ويعني رئيس احملكمة محاميا ً للمدعي
الذي يثبت إعساره.
مادة ()32
يقيد قلم الكتاب قرارات اإلحالة الواردة إلى احملكمة والدعاوى والطلبات املقدمة إليها في يوم
ورودها أو تقدميها في سجل مخصص لذلك ،وعلى قلم كتاب احملكمة إعالن ذوي الشأن
بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات خالل خمسة عشر يوما ً من ذلك التاريخ ،وتعتبر احلكومة
من ذوي الشأن في الدعاوى الدستورية.
مادة ()33
يعتبر مكتب احملامي الذي وقع صحيفة الدعوى أو الطلب ،ومكتب احملامي الذي ينوب عن
املطلوب ضده في الرد على الطلب محالً مختارا ً لكل منهما ،ما لم يعني أي من الطرفني لنفسه
محالً إلعالنه فيه.
مادة ()34
 -1لكل من تلقى إعالنا ً بقرار إحالة أو بدعوى أن يودع قلم كتاب احملكمة خالل خمسة
عشر يوما ً من تاريخ إعالنه مذكرة مبالحظاته مشفوعة باملستندات.
 -2للخصم الرد على ذلك مبذكرة ومستندات خالل اخلمسة عشر يوما ً التالية النتهاء
امليعاد السالف ،فإذا استعمل اخلصم حقه في الرد كان لألول التعقيب مبذكرة خالل
خمسة عشر يوما ً التالية.
 -3ال يجوز لقلم الكتاب أن يقبل بعد انقضاء املواعيد املبينة في البندين ( )1،2أعاله أوراقا ً
من اخلصوم ،وعليه أن يحرر محضرا ً يثبت فيه :تاريخ تقدمي هذه األوراق ،واسم
مقدمها ،وصفته.
مادة ()35
 -1يعرض قلم الكتاب ملف الدعوى أو الطلب على رئيس احملكمة خالل ثالثة أيام التالية
النقضاء املواعيد املبينة باملادة السابقة ،وذلك ليحدد تاريخ اجللسة التي تنظر فيها
الدعوى أو الطلب.
ً
 -2على قلم الكتاب إخطار ذوي الشأن بتاريخ اجللسة طبقا لقانون أصول احملاكمات
املدنية والتجارية.
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 -3يكون ميعاد احلضور خمسة عشر يوما ً على األقل ،ما لم يأمر رئيس احملكمة في حالة
الضرورة ،وبناء على طلب ذوي الشأن بتقصير هذا امليعاد إلى ما ال يقل عن ثالثة أيام،
ويعلن هذا األمر إليهم مع اإلخطار بتاريخ اجللسة.
مادة ()36
حتكم احملكمة في الدعاوى والطلبات املعروضة عليها تدقيقا ً بغير مرافعة ،فإذا رأت ضرورة
املرافعة الشفوية ،فلها سماع اخلصوم ،وفي هذه احلالة ال يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام
احملكمة من غير محام معهم ،وللمحكمة طلب ما يلزم من بيانات أو أوراق ولها دعوة ذوي
الشأن الستيضاحهم عما ترى من وقائع وتكليفهم بتقدمي مستندات ومذكرات تكميلية وغير
ذلك من إجراءات في األجل الذي حتدده.
مادة ()37
ال تسري على الدعاوى والطلبات املعروضة على احملكمة قواعد احلضور أو الغياب املقررة
في قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية.

الباب الثالث :األحكام والقرارات
مادة ()38
تصدر أحكام احملكمة باسم الشعب العربي الفلسطيني.
مادة ()39
 -1تقرر احملكمة حجز القضية للحكم بعد إقفال باب املرافعة.
 -2تفصل احملكمة من تلقاء نفسها في جميع املسائل الفرعية.
مادة ()40
أحكام احملكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.
مادة ()41
 -1أحكام احملكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة جلميع سلطات
الدولة وللكافة.
 -2إذا قررت احملكمة أن النص موضوع املراجعة مشوب كليا ً أو جزئيا ً بعيب عدم
الدستورية توضح ذلك بقرار معلل يرسم حدود عدم الدستورية ،والنص الذي تقرر
عدم دستوريته يعتبر في حدود قرار احملكمة محظور التطبيق.
 -3إذا كان احلكم بعدم الدستورية متعلقا ً بنص جزائي تعتبر األحكام التي صدرت
باإلدانة استنادا ً إلى ذلك النص محظورة التطبيق ،ويقوم رئيس احملكمة بتبليغ النائب
العام باحلكم فور النطق به إلجراء املقتضى القانوني الالزم.
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مادة ()42
تودع مسودة احلكم في ملف الدعوى عند النطق به مشتملة على منطوقة وأسبابه وموقعه
من هيئة احملكمة.
مادة ()43
 -1تفصل احملكمة دون غيرها في كافة املنازعات املتعلقة بتنفيذ األحكام والقرارات
الصادرة منها طبقا ً لقانون التنفيذ مبا ال يتعارض وطبيعة اختصاص احملكمة
واألوضاع املقررة أمامها.
 -2ال يترتب على رفع املنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر احملكمة بذلك حتى الفصل فيها.
مادة ()44
تسري على األحكام والقرارات الصادرة من احملكمة (فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون)
القواعد املقررة في قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية ،مبا ال يتعارض وطبيعة تلك
األحكام والقرارات.

الباب الرابع :الرسوم واملصروفات
مادة ()45
 -1يفرض رسم ثابت مقداره مائة دينار أردني أو ما يعادلها من العملة املتداولة قانونا ً
على الدعاوى التي تقدم إلى احملكمة وفقا ً لهذا القانون ،ويشمل الرسم املفروض جميع
اإلجراءات القضائية اخلاصة بالدعوى شاملة إعالن األوراق واألحكام.
 -2يجب على املدعي أن يودع خزانة احملكمة عند تقدمي الئحة الدعوى كفالة مقدارها مائة
دينار أردني أو ما يعادلها من العملة املتداولة قانوناً ،وتودع كفالة واحدة في حالة
تعدد املدعني إذا رفعوا دعواهم في الئحة واحدة ،وتقضي احملكمة مبصادرة الكفالة
في حالة احلكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها.
 -3مع مراعاة أحكام املادة التالية ،ال يقبل قلم احملكمة الئحة الدعوى إذا لم تكن مصحوبة
مبا يثبت هذا اإليداع.
مادة ()46
 -1يعفى من الرسوم (كله أو بعضه) ومن الكفالة (كلها أو بعضها) من يثبت عجزه عن
الدفع.
 -2يفصل رئيس احملكمة في طلبات اإلعفاء بعد االطالع على األوراق وسماع أقوال
الطالب ،ويكون قراره في ذلك نهائياً.
 -3يترتب على تقدمي طلب اإلعفاء قطع امليعاد احملدد لرفع الدعوى بعدم الدستورية.
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مادة ()47
 -1تسري على الرسوم واملصروفات (فيما لم يرد به نص في هذا القانون) األحكام
املقررة في قانون رسوم احملاكم النظامية رقم ( )1لسنة 2003م.

الباب اخلامس :الشؤون املالية واإلدارية
الفصل األول :الشؤون املالية
مادة ()48
 -1تكون للمحكمة موازنة سنوية مستقلة تعد وفقا ً لألسس التي تعد بها املوازنة العامة.
 -2يتولى رئيس احملكمة إعداد مشروع املوازنة لتقدميه إلى اجلهة املختصة بعد بحثه
وإقراره من اجلمعية العامة للمحكمة باألغلبية املطلقة ،ويكون رئيس احملكمة مسئوالً
عن جميع املسائل املتعلقة بتنفيذ املوازنة وفقا ً للوائح الصادرة مبوجب هذا القانون.
 -3تسري على موازنة احملكمة واحلساب اخلتامي أحكام قانون املوازنة العامة.

الفصل الثاني :الشؤون اإلدارية
مادة ()49
يكون للمحكمة رئيس قلم وعدد كاف من املوظفني واإلداريني العاملني ،ويكون لرئيس
احملكمة ووزير العدل سلطة اإلشراف عليهم كل في حدود اختصاصه القانوني وفقا ً ألحكام
قانون السلطة القضائية.
مادة ()50
تسري على املوظفني اإلداريني العاملني باحملكمة أحكام قانون اخلدمة املدنية.

الباب السادس :أحكام ختامية
مادة ()51
جميع الدعاوى والطلبات القائمة أمام احملكمة العليا والتي تدخل مبقتضى أحكام هذا القانون
في اختصاص احملكمة حتال بحالتها إلى هذه احملكمة فور تشكيلها وبغير رسوم.
مادة ()52
يصدر رئيس احملكمة اللوائح الداخلية والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد
إقرارها من اجلمعية العامة باألغلبية املطلقة.
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مادة ()53
تنتشر قرارات احملكمة ونظامها الداخلي واللوائح الصادرة مبقتضى أحكام هذا القانون
في اجلريدة الرسمية وبغير مصروفات خالل خمسة عشر يوما ً على األكثر من تاريخ
صدورها.
مادة ()54
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ()55
يخصه .تنفيذ أحكام هذا القانون ،ويعمل به بعد ثالثني
على اجلهات املختصة كافة – ك ّل فيما
ّ
يوما ً من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2006/2/17:م .املوافق /19 :محرم 1427 /هـ
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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ثانيا :القرارات التنفيذية
قرار رقم ( )49لسنة 1995بإنشاء محكمة أمن دولة عليا
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد اإلطالع على القرار رقم ( )1لسنة 1994م باستمرار العمل بالقوانني واألنظمة واألوامر
التي كانت سارية املفعول قبل تاريخ 1967/6/5م ،في األراضي الفلسطينية “الضفة
الغربية وقطاع غزة” حتى يتم توحيدها.
وعلى النظام الدستوري لقطاع غزة لسنة 1962م وبخاصة املادة ( )59منه،
وعلى القرار رقم ( )55لسنة 1964م بشأن تشكيل احملاكم العسكرية وصالحياتها،
وبنا ًء على ما تقتضيه املصلحة العامة
وبنا ًء على السلطات املخولة لنا
أقرر مايلي:
مادة ()1
تشكل محكمة أمن دولة عليا من الضباط اآلتي أسماؤهم:
-1
-2
-3
-4
-5

العميد /عبد الفتاح رمضان اجلعيدي
العقيد /سميح نصر
العقيد /حمدي الريفي
املقدم /محمد كرامة عيسى
الرائد القاضي /عبد الكرمي موسى سلمان املصري

رئيسا ً
عضوا ً
عضوا ً
احتياط
احتياط

مادة ()2
تشكل نيابة محكمة امن الدولة من الضباط اآلتي أسماؤهم:
 -1املقدم /محمد ذيب فرحات
 -2الرائد القاضي /صالح أبو جزر
 -3الرائد القاضي /أحمد املبيض
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مادة ()3
على جميع اجلهات املختصة كل فيما يخصه ،تنفيذ هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في اجلريدة الرسمية.
صدر مبدينة غزة بتاريخ1995/2/16 :
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قرار رقم ( )287لسنة 1995
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عمالً بالصالحيات املخولة له
وبعد االطالع على قانون احملاكم رقم  31لسنة  1940وتعديالته الساري املفعول في قطاع
غزة.
وعلى قانون اصول احملاكمات اجلزائية (االتهامية) لسنة  1924وتعديالته الساري املفعول
في قطاع غزة.
وعلى قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم ( )9لسنة  1961املعمول به في الضفة
الغربية.
وبنا ًء على مقتضيات املصلحـة العامة.
قرر ما يلي:
مادة ()1
يرأس النيابة العامة “النائب العام” يعوانه عدد من املساعدين ووكالء النيابة واملدعوون
العامون ومعاونوا النيابة العامة وموظفوا الضابطية العدلية ويخضعون جميعا ً ملراقبته
وتعلمياته مباشرة.
مادة ()2
ميارس النائب العام الصالحيات واالختصاصات املنصوص عليها في القوانني واألنظمة
والتعلميات واألوامر السارية املفعول بارضاي السلطة الوطنية الفلسطينية.
مادة ()3
يلغي نظام رئيس النيابة لدى محكمة التمييز والنائب العام لدى كل محكمة من محاكم
االستئناف ويتولى النائب العام للسلطة الوطنية الفلسطينية أو من ميثله الصالحيات
املنصوص عليها في املادتني  13 ،13من قانون اصول احملاكمات اجلزائية رقم ( )9لسنة
 1961املشار إليه.
مادة ()4
تعتبر وظيفة وكيل النيابة العام بقطاع غزة مثلية لوظيفة املدعي العام بالضفة الغربية
وميارس كالً منهما صالحيات اآلخر حيثما وجد.
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مادة ()5
تطبق املادة ( )59من قانون اصول احملاكمات اجلزائية رقم  22لسنة  1924املعمول بها
بقطاع عزة في جميع أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.
مادة ()6
يلغي كل من يتعارض مع هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في اجلريدة
الرسمية.
صدر في غزة بتاريخ1995/12/9 :م
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قرار رقم ( )15لسنة 1998
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد اإلطالع على قانون العقوبات رقم  16لسنة  1960وتعديالته،
وعلى نظام التموين واملراقبة وحتديد األسعار الصادر مبقتضى الفقرة أ بند  6من املادة 4
من قانون الدفاع لسنة ،1935
وعلى املادة  8من نظام مكتب التموين ومراقبة األسعار رقم ( )19لسنة ،1959
وعلى قانون الصحة العامة رقم  43لسنة ،1966
وعلى قانون محكمة أمن الدولة رقم  17لسنة ،1959
واملعمول بها في محافظات الضفة الغربية،
وبنا ًء على املصلحة العامة،
يقرر مايلي:
مادة ()1
تختص محكمة أمن الدولة دون غيرها بالنظر في كافة اجلرائم التي تقع باملخالفة ألحكام املواد
رقم  386و 387و 388و 428حتى  433من قانون العقوبات رقم  16لسنة  1960وتعديالته
ونظام التموين املراقبة وحتديد السعار الصادر مبقتضى الفقرة أ لند  6من املادة  4من قانون
الدفاع لسنة  1935واملادة  8من نظام مكتب التموين ومراقبة األسعار رقم  19لسنة 1959
واملواد من رقم  63حتى رقم  68من قانون الصحة العامة رقم  43لسنة .1966
مادة ()2
حتال اجلرائم املذكورة اعاله إلى محكمة أمن الدولة بناء على اتهام صادر من النيابة العامة.
مادة ()3
يلغى كل ما يتعارض مع هذه القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في اجلريدة الرسمية.
غزة في 1998/3/20
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قرار رقم ( )32لسنة 1999
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بنا ًء على الصالحيات املخولة له
وبنا ًء على مقتضيات املصلحة العامة
يقـرر مـايلـي:
مادة ()1
يعني املستشار خالد عبد الهادي القدرة نائبا ً عاما ً حملاكم أمن الدولة.
مادة ()2
تختص نيابة أمن الدولة بالتحقيق وإقامة الدعوى اجلنائية ومباشرتها في القضايا التي
تختص بها محاكم أمن الدولة العليا واجلزئية املشكلة من قضاة عسكريني طبقا ً للقوانني
الفلسطينية السارية بأراضي الوطن وما تكلف به من فخامة رئيس الدولة.
مادة ()3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع اجلهات املعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
غزة في1999/11/1 :م
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قرار رقم ( )29لسنة 2000
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بنا ًء على الصالحيات املخولة له
وبنا ًء على مقتضيات املصلحة العامة
بعد اإلطالع على قوانني احملاكم املعمول بها في احملافظات الفلسطينية أرقام 31 :لسنة
 1940و 24لسنة  1952والقانون رقم  2لسنة  ،1994والقرار الرئاسي رقم  26لسنة
.1999
بعد اإلطالع على املواد الهامة واجلوهرية من قانون السلطة القضائية.
قـرر مـايلـي:
مادة ()1
يشكل مجلس القضاء األعلى في جمبع احملافظات الفلسطينية على الوجه التالي:
رئيسا ً
 -1األستاذ رضون اآلغا رئيس احملكمة العليا -قاضي القضاة
عضوا ً
 -2األستاذ فايز حمدان القدرة -قاضي احملكم العليا
عضوا ً
 -3األساذ حمدان مصطفة العبادلة -قاضي احملكمة العليا
عضوا ً
 -4األستاذ جميل محمد العشي -قاضي احملكمة العليا
عضوا ً
 -5األستاذ سامي طه صرصور -رئيس محكمة استئناف
عضوا ً
 -6األستاذ زهير ياسر خليل -قاضي محكمة استئناف
عضوا ً
 -7األستاذ محمد عوني صبري الناظر-قاضي محكمة استئناف
عضوا ً
 -8األستاذ زهير موسى الصوراني -النائب العام
عضوا ً
 -9السيد حسن صابر ابو لبدة -وكيل وزارة العدل املساعد
 -10األستاذ عيسى عبد الكرمي أبو شرار -رئيس محكمة استئناف ضريبة الدخل عضوا ً
عضوا ً
 -11األستاذ عماد سليم أسعد -رئيس محكمة بداية
مادة ()2
ميارس هذا املجلس صالحيته املنصوص عليها في قانون السلطة القضائية ،ويسري هذا
القرار اعتبارا ً من تاريخه ،وينشر في اجلريدة الرسمية.
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غزة في2000/6/1 :م
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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مرسوم رئاسي رقم ( )8لسنة 2003م
بشأن مجلس القضاء األعلى
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
وبعد اإلطالع على القانون األساسي
وعلى قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة 2002م
وعلى قانون تشكيل احملاكم رقم ( )5لسنة 2001م
ويناء على الصالحيات املخولة لنا ،وبناء على ما تقتضيه املصلحة الوطنية،
رسمناه مبا هو آت:
مادة ()1
يشكل مجلس القضاء األعلى على الوجه التالي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

األستاذ زهير موسى الصوراني رئيسا ً للمحكمة العليا ورئيسا ً ملجلس القضاء
األعلى
نائبا ً للرئيس
األستاذ سامي طه صرصور
عضوا ً
األستاذ فايز حميدان القدرة
عضوا ً
األستاذ محمد محمود صبح
عضوا ً
األستاذ أسعد بطرس مبارك
عضواً ،رئيس محكمة استئناف غزة
األستاذ أمني عياد وافي
عضواً ،رئيس محكمة استئناف رام الله
األستاذ عماد سليم سعد
األستاذ حسني عطا الله أبو عاصي عضواً ،النائب العام
عضواً ،وكيل وزارة العدل
األستاذ فريد عبد الله اجلالد

مادة ()2
على جميع اجلهات املختصة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ هذا املرسوم ويعمل به من تاريخ
صدوره ،وينشر في اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ2003/5/14 :
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ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قرار وزاري بشأن محاكم أمن الدولة
بعد االطالع على القانون األساسي املعدل
وعلى قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم  5لسنة 2001
وعلى قانون السلطة القضائية رقم  1لسنة 2002
وعلى قانون اإلجراءات اجلزائية رقم لسنة 2001
وعمالً بقرارات املجلس التشريعي رقم ( )400 ،390 ،372بهذا الشأن
وبناء على توجيهات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
وبناء على الصالحيات املخولة لنا
وعلى ما تقتضيه املصلحة العامة
تقرر مايلي:
مادة ()1
ينتهي العمل في محاكم أمن الدولة ونيابة أمن الدولة ،وتؤول اختصاصتها إلى احملاكم
النظامية للعمل بها وفقا ً ألحكام القانون.
مادة ()2
تتولى النيابة العامة مسؤولية متابعة القضايا كافة التي كانت تنظرها محاكم أمن الدولة،
وتباشر اختصاصتها بشأنها وفقا ً ألحكام القانون.
مادة ()3
تؤول سجالت وموجودات محاكم أمن الدولة ونيابتها إلى النيابة العامة إلجراء املقتضى
القانوني.
مادة ()4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ،وينشر في اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ2003/7/24 :م
وزير العدل
عبد الكرمي أبو صالح
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ثالثا :القرارات اإلدارية املتعلقة بالسلطة القضائية
قرار مجلس القضاء األعلى رقم ( )2لسنة  2006بشأن قواعد
مباشرة مجلس القضاء األعلى الختصاصاته
بعد ّ
اإلطالع على قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة ،2002
وبعد موافقة مجلس القضاء األعلى،
وطبقا ً للصالحيات املخولة لنا مبقتضى املادة ( )80 ،41من قانون السلطة القضائية رقم
( )1لسنة 2002م،
أصدرنا مايلي:

الفصل األول :تعاريف
مادة ()1
يكون للكلمات العبارات اآلتية والواردة في هذه الالئحة املعاني املخصصة لها أدناه ما لم
تدل القرينة على خالف ذلك:
القانون :قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة 2002م
املجلس :مجلس القضاء األعلى
الرئيس :رئيس مجلس القضاء األعلى
من يختاره املجلس من بني أعضائه لتدوين مداوالته وقراراته
املقرر:

الفصل الثاني :انعقاد املجلس ومباشرة اختصاصاته
مادة ()2
يباشر املجلس اختصاصاته على الوجه املبني في القانون ولوائحه التنفيذية ،ويضع القواعد
املوضوعية واإلجرائية التي تقتضيها طبيعة هذه االختصاصات.
مادة ()3
يعقد املجلس مبقر احملكمة العليا في احملافظات اجلنوبية أو الشمالية اجتماعا ً عاديا ً مرة كل
شهر على األقل.
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 -1يجتمع املجلس عند الضرورة بدعوة من رئيسه أو بطلب من وزير العدل أو من ثالثة
من أعضائه.
 -2يدعو الرئيس املجلس لالنعقاد ويعرض املوضوع خالل عشرة أيام على األكثر من
تاريخ تقدمي الطلب.
مادة ()4
 -1تبليغ الدعوة الجتماع املجلس مع صورة من مشروع جدول األعمال إلى األعضاء
قبل موعد اجللسة بثالثة أيام على األقل ولكل عضو احلق في ّ
اإلطالع على األوراق
اخلاصة باملوضوعات املعروضة على املجلس قبل انعقاده.
 -2يجوز إبالغ الدعوة ألعضاء املجلس مدة ال تقل عن ثالثة أيام إذا اقتضت الضرورة ذلك.
 -3في حال غياب أحد أعضاء املجلس أو قيام مانع لديه توجه الدعوة إلى من له احلق في
أن يحل محله طبقا ً للقانون.
مادة ()5
يكون اجتماع املجلس صحيحا ً بحضور سبعة من أعضائه على األقل على أن يكون من بينهم
الرئيس أو نائبه عند غيابه ،وتصدر القرارات بأغلبية أصوات احلاضرين وعند تساوي
األصوات يرجح اجلانب الذي فيه الرئيس أو من ينوب عنه عند غيابه.
مادة ()6
للمجلس أن يختار مقررا ً من بني أعضائه يتولى تدوين مداوالته وقراراته ،ويحرر بها
محضرا ً يوقع من الرئيس واألعضاء احلاضرين ويحفظ بسجالت املجلس.
مادة ()7
مداوالت املجلس السرية وتصدر قراراته بال تسبب ما لم يقرر املجلس خالف ذلك
مادة ()8
وفقا ً ألحكام القانون ال يجوز إرسال أوراق -عدا قراراته -ألية جهة إال مبوافقته.
مادة ()9
على اجلهات احلكومية وغير احلكومية تقدمي كل ما يطلبه املجلس من بيانات أو أوراق أو
وثائق ذات عالقة بصالحيته.
مادة ()10
ترفع قرارات املجلس املتعلقة بتنسيب تعيني وترقية وإعادة وعزل القضاة إلى رئيس السلطة
الوطنية الفلسطينية إلصدار قراره بشأنها ،وتنشر في اجلريدة الرسمية.
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الفصل الثالث :رئيس مجلس القضاء األعلى
مادة ()11
يحدد الرئيس نظام العمل في املجلس ويشرف عليه ويتولى اختصاصاته على النحو املبني
بالقانون وهذه الالئحة.
مادة ()12
يحدد الرئيس املسائل التي تعرض على املجلس ومشروع جدول أعماله ويرأس جلساته
ويدير املناقشات فيه ويتابع تنفيذ قراراته ،ويجري كافة املخاطبات بني املجلس وباقي
اجلهات وميثله أمام القضاة.

الفصل الرابع :جلان املجلس واختصاصاتها
مادة ()13
يجوز للمجلس أن يشكل من بني أعضائه جلانا ً أخرى يفوضها في بعض اختصاصاته عدا
ما يتعلق منها بالتعيني أو الترقية أو النقل.
مادة ()14
تشكل جلنة برئاسة الرئيس ،وعضوية نائب الرئيس ،وأحد أعضائه يختاره الرئيس،
وتختص بنظر املسائل التالية:
 -1املسائل املتعلقة بإعارة القضاة
 -2ندب القضاة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عملهم أو باإلضافة إلى عملهم
 -3ندب القضاة للتدريس في اجلامعات واملعاهد العليا وما في مستواها
مادة ()15
جتتمع اللجنة في مقر احملكمة العليا بدعوة من رئيسها ،ويسري في شأن اجتماعاتها
ومداوالتها ما يسري في شأن مجلس القضاء األعلى.

الفصل اخلامس :األمانة العامة
مادة ()16
يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمني عام يعاونه أمني عام مساعد ،ويتبع رئيس مجلس
القضاء األعلى.
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مادة ()17
يكون اختيار األمني العام واألمني العام املساعد بطريق الندب من قضاة احملاكم ملدة سنتني
ويصدر بندهما قرار من الرئيس.
مادة ()18
تتولى األمانة العامة إعداد موضوعات مشروع جدول األعمال ،وإبالغ األعضاء به واستيفاء
كافة األوراق التي تقدم إلى املجلس أو تعرض على جلانه كما تتولى حتت إشراف رئيس
املجلس متابعة تنفيذ قرارات املجلس لدى اجلهات ذات العالقة.
املادة ()19
تقوم األمانة العامة بإعداد السجالت وامللفات الالزمة حلسن سير العمل وانتظامه وبوجه
خاص السجالت وامللفات التالية:
ً
 -1سجل خاص للمجلس ،وجلانه تدون فيه محاضر اجللسات طبقا لتواريخ انعقادها
والقرارات الصادرة فيها.
 -2سجل طبقا ً للحروف األبجدية بأسماء السادة القضاة اخلاصة بهم.
 -3سجل اإلعارة وآخر لالنتدابات وجتديد كل منها ،ويدون قرين اسم القاضي كافة
اإلجراءات املتخذة بهذا الشأن.
 -4سجل للتظلمات واالعتراضات بدون به ما ملخص لكل منها وما اتخذ بشأنها من
إجراءات.
 -5سجل لقيد الشكاوي الواردة للمجلس وما اتخذ بشأنها من إجراءات وملفات خاصة
بهم.
 -6سجل خاص للمكاتبات الواردة للمجلس وآخر للمكاتبات الصادرة ،يدون في كل
منها ملخص جلميع املكاتبات الواردة والصادرة بأرقام متسلسلة وتاريخ الورود أو
التصدير ورقم كل منها ،وما مت في شأن املكاتبات الواردة من إجراءات وتاريخها.
 -7ملف خاص لكل جلسة من جلسات املجلس أو جلانه تودع به أصول األوراق اخلاصة
بكل موضوع يعرض على املجلس وجدول األعمال.
 -8ملف تودع به صورة من تشكيالت احملاكم في بداية كل عام قضائي.
 -9ملف للموضوعات التي لم تتم دراستها مع استيفاء البيانات الالزمة متهيدا ً للبت
فيها.
 -10ملف تودع به صورة عن أوراق تنفيذ قرارات كل جلسة من جلسات املجلس مرتبة
حسب تواريخ انعقادها.
 -11ملف حلفظ صور عن املكاتبات الصادرة مرتبة حسب تواريخ صدورها.
مادة ()20
يصدر بتنظيم العمل باألمانة العامة والسجالت وامللفات قرار من رئيس املجلس.
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الفصل السادس :اإلجراءات وأحكام ختامية
مادة ()21
 -1تقدم إلى املجلس الطلبات واملوضوعات التي يختص بنظرها مشفوعة البيانات
واألوراق والوثائق الالزمة لتمكينه من البت فيها.
 -2يجوز أن تقدم صور طبق األصل من الوثائق بعد مراجعتها من األمانة العامة للمجلس
والتأشير عليها مبا يفيد مطابقتها لألصل.
 -3لرئيس املجلس أن يطلب من اجلهات احلكومية وغيرها كل ما يراه الزما ً من البيانات
واألوراق للبت في املوضوعات املعروضة عليه.
مادة ()22
يعمل بهذه الالئحة من تاريخ 2006/5/10م وتنشر في اجلريدة الرسمية.
صدرت في مدينة رام الله :بتاريخ  2006/5/10ميالدية .املوافق /12 :ربيع
اآلخر 1427/هجرية
القاضي عيسى أبو شرار
رئيس احملكمة العليا
رئيس مجلس القضاء األعلى
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قرار مجلس القضاء األعلى رقم ( )3لسنة  2006بشأن
مدونة السلوك القضائي
بعد ّ
اإلطالع على قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة 2002م،
وبعد موافقة مجلس القضاء األعلى،
وطبقا ً للصالحيات املخولة للمجلس مبقتضى املادة ( )80من قانون السلطة القضائية رقم
( )1لسنة 2002م،
أصدرنا ما يلي:

الفصل األول :االستقالل القضائي
مادة ()1
علىالقاضيأنيصوناستقاللهبذاته،وأنينأىبنفسهعنقبولأيتدخلأومراجعةمنالسلطات
األخرى في القضايا التي ينظرها ،وأن يتذكر أن ال سلطان عليه – في قضائه – لغير القانون.
مادة ()2
على القاضي أن ال يلتمس أحدا ً من زمالئه في قضائه ،وأن ال يقبل التماسا ً من أحدهم بهذا
اخلصوص ،وأن يتذكر أنه وإياهم منذورون لتحقيق العدالة.
مادة ()3
على القاضي أن ال يسمح للخصوم واحملامني أو أي شخص بالتدخل أو التأثير في قضائه.
مادة ()4
ال يجوز االلتماس من القاضي (من أي شخص أو أية جهة) بشأن قضية منظورة أمامه ،وال
التوسط بشان قضية منظورة أمام غيره من القضاة.
مادة ()5
يحظر على القاضي ممارسة األعمال التجارية ،أو أن يكون عضوا ً في مجالس إدارة الشركات
واملؤسسات أو أية سلطة أخرى ،كما يحظر عليه تولي أي وظيفة أو مهنة أخرى.
مادة ()6
يحظر على القاضي أن يقوم بأعمال التحكيم في غير األحوال التي ُيجيزها القانون.
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مادة ()7
يحظر على القاضي االنتماء إلى األحزاب واجلمعيات السياسية.
مادة ()8
يتوجب على القاضي – في حال حصول أي هيمنة أو تأثير عليه من أحد من زمالئه القضاة
في أعماله القضائية ،أو وقوعه حتت التأثير أو الهيمنة – إبالغ رئيس املجلس القضائي
بذلك.

الفصل الثاني :ضمانات القاضي
مادة ()9
على القاضي أن يلتزم بعلنية احملاكمة ما لم يقرر إجراءها سرا ً مراعاة للنظام العام أو محافظة
على اآلداب.
مادة ()10
في غير األحوال التي يجيزها القانون ،يحظر على القاضي أن يستند – في حكمه – على
معلوماته الشخصية ،أو على أية بينه أخرى لم تقدم في الدعوى ولم يناقش فيها اخلصوم
عالنية ،وأن احليدة عن منطق البينات الدامغة املقدمة في الدعوى هي املؤشر على تأثره.
مادة ()11
مع مراعاة ما يجوز للخصوم أو وكالئهم من شرح آلرائهم الفقهية والقانونية أثناء جلسات
احملاكمة ،ال يجوز للقاضي سماع أحدهم بغياب اآلخر خارج تلك اجللسات مبا من شأنه
التأثير في قضائه ،وبصرف النظر :أمن شأن ذلك حتقيق العدالة أم ال.
مادة ()12
على القاضي أن يبلغ اخلصوم والنيابة عن أي التماس بخصوص الدعوى املعروضة عليه.
مادة ()13
على القاضي متحيص البينات املقدمة في الدعوى املنظورة أمامه ،وبذل جهده في سبيل
الوصول إلى احلقيقة ،ثم إصدار حكمه وفقا ً لقواعد القانون واالجتهاد القضائي املستقر،
فإن لم يجد فليجتهد في تطبيق مبادئ احلق والعدالة.
مادة ()14
على القاضي أن يجتنب تأجيل اجللسات ألسباب ليست مبررة ،والسيما التأجيل للسبب نفسه ،أو
تلبية لطلب احد اخلصمني عند غياب األخر ،وعليه مراعاة مهل التأجيل التي يحددها القانون.
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مادة ()15
ال يجوز للقاضي أن يؤجل إصدار القرارات التي متهد لفصل النزاع أكثر من مرة ،أمام
األحكام اخلتامية فعليه إصدارها خالل املهل التي حتددها القوانني ،وإال فعلى القاضي أن
يصدرها في مهلة معقولة من ختام احملاكمة ،وفي حال مخالفة املواعيد املشار إليها فإن على
رئيس احملكمة أو القاضي املسؤول تبليغ التفتيش القضائي بالواقع.
مادة ()16
ال يجوز للقاضي أن يبدي رأيه مسبقا ً في النزاع املعروض عليه ،سوا ًء للخصوم أو غيرهم،
وال يجوز أن يشارك في أي بحث أو نقاش قانوني وهو يعلم أن من شأن ذلك استخالص
رأيه في ذلك النزاع.
مادة ()17
مينع على القاضي أو أفراد أسرته ممن ُيعيلهم أن يقبل أو يطلب هدية ،أو مكافأة أو منفعة
لنفسه أو لغيره أو قرضا ً ما كان سيحصل عليه لوال تعلقه بعمله القضائي ،أو متوقع أن
يتعلق بذلك العمل ،أو لإلحجام عنه ،ويستثنى من ذلك الكتب القانونية التي يقدمها مؤلفها.
مادة ()18
على القاضي عند ممارسة عمله القضائي أن يساوي – في كالمه وسلوكه – بني األشخاص
كافة ،سواء أكانوا أطرافا ً في املنازعة أم غير ذلك (شهودا ً أو محامني أو موظفي محكمة أو
زمالء في املهنة) وأال مييز بينهم ألسباب تعود إلى الدين أو العرق أو اللون أو ألي سبب أخر.
وعليه أن يطلب من املوظفني التابعني له التقيد بذلك.
مادة ()19
على القاضي أال يبادر بتصرف يوحي أو يخلق انطباعا ً لدى اآلخرين بان أفراد أسرته ،أو
شخصا ً ما له تأثير على توجهه في قضائه ،وعليه ما أمكن منع هؤالء من خلق ذلك االنطباع
لدى اآلخرين.
مادة ()20
على القاضي أن يتنحى عن الدعوى إذا توفر فيه أحد أسباب عدم الصالحية الواردة في
القانون.
مادة ()21
على القاضي –عند نظره في دعوى معينة وتوفر فيها أحد أسباب الرد ،أو عند استشعاره
احلرج– أن يبلغ رئيس احملكمة.
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الفصل الثالث :السلوك القضائي
مادة ()22
على القاضي أن يقوم بأداء واجباته القضائية من غير مفاضلة وال حتيز وال حتامل وال
تعصب ،بل ينبغي أن يؤديها مبا يعزز الثقة باستقالل القضاء ونزاهته.
مادة ()23
ينبغي للقاضي أن يبدي النصح لزميله بالعدول عن أي مسلك خاطئ ،فإذا ما كان ذلك املسلك
يشكل جرما ً أن يبلغ اجلهة املختصة بذلك.
مادة ()24
على القاضي اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحق أي موظف يرتكب سلوكا ً إذا كان يعمل
حتت إشرافه.
مادة ()25
على القاضي االّ يتوانى عن اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحق أي شخص يرتكب
سلوكا ً خاطئا ً داخل احملكمة.
مادة ()26
على القاضي افتتاح جلسات احملاكمة في وقت مبكر من الدوام الرسمي ،وإذا كان وقت
اجللسة محددا ً في ضبط احملاكمة فعليه التقيد به ،وافتتاح اجللسة في ذلك املوعد-
مادة ()27
على القاضي أن ال يتغيب عن عمله بغير إذن مسبق من مرجعه ما لم يكن الغياب لسبب
قهري ،وعليه احلضور إلى مركز عمله ومغادرته في األوقات احملددة للدوام الرسمي ،بحيث
يكون مثاالً للعاملني معه و ُمدعاة الحترام اخلصوم.
مادة ()28
على القاضي أن يولي عمله القضائي الصدارة ،ومينحه األولوية من بني النشاطات األخرى
التي يباشرها.
مادة ()29
ال ينبغي للقاضي أن يسمح ملوظفي احملكمة اخلاضعني إلدارته بخرق مظاهر العدالة بني
اخلصوم في دعوى قضائية منظورة ،أو بقبول هدية أو مكافأة أو قرض من احدهم ،وعليه
أي منهم إذا ما ارتكب هذا الفعل.
مالحقة ّ
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مادة ()30
على القاضي أن يحافظ على هيبة احملكمة أثناء جلسات احملاكمة ويتعني عليه في جميع
األحوال أن يكون صبورا ً وقوراً ،حسن االستماع ،دمث األخالق في تعامله مع اخلصوم،
يتمتع باحترام الذات وقوة الشخصية وسمو الشعور ،وان يعزز – بسلوكه ومظهره ومنطقه
في احملكمة وخارجها – ثقة عامة الناس بنزاهته ونزاهة النظام القضائي ،وبأنه ال مفاضلة
أو حتيز أو تعصب عنده في املعاملة.
مادة ()31
يحظر على القاضي إفشاء سر املداوالت قبل صدور احلكم وبعده وفي جميع األحوال التي
ينص عليها القانون.
مادة ()32
على القاضي أن يؤكد – بفعل سلوكه في حياته اخلاصة – أن يكون فوق الشبهات ،ومبا يؤدي
إلى ثقة الشخص العادي بأمانته واستقامته ،وبشكل ينعكس على احترام السلطة القضائية.
مادة ()33
مع األخذ بعني االعتبار أن للقاضي مجتمعه اخلاص من األهل وذوي القربى واألصدقاء
يتعني عليه احلد من املشاركة في املناسبات وقبول الدعوات التي من شأنها جلب الشبهة
عليه ،أو قد تؤدي إلى عدم صالحيته لنظر الدعوى أو جتيز رده.
مادة ()34
يجوز للقاضي أن يشارك في النشاطات اخلاصة شريطة أال تثير الشكوك حول نزاهته ،على
أن تنظم تلك النشاطات مبا ال يتعارض مع أوقات العمل وأدائه لواجبات وظيفته.
مادة ()35
مينع على القاضي إبداء أي تعليقات أو آراء حول الدعاوى التي نظرها هو أو زمالؤه ،سواء
في املجالس العامة أو اخلاصة ،ما لم يكن األمر لغايات التدريب القضائي أو البحث العلمي.
مادة ()36
على القاضي أال يستغل مكانة منصبه القضائي الذي ينتمي إليه لتعزيز مصاحله الشخصية
أو مصلحة احد أفراد أسرته أو أي فرد أخر.
مادة ()37
يحظر على القاضي أن يكشف عن صفته الوظيفية أو أن يلوح بسلطانها في ما قد يضع فيه
نفسه من مواقف قد تنال من قدسية رسالته.
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مادة ()38
ً
على القاضي أن يقيد عالقته مع احملامني أو غيرهم ،ممن ميارسون أعماال ،بصورة دائمة في
احملكمة التي يعمل فيها ،بالقدر الذي يجنبه شبهة التحيز أو عدم احلياد.
مادة ()39
مبا ال يتعارض مع أحكام القانون وواجباته الوظيفية للقاضي أن ُي ّعبر عن رأيه بوسائل
التعبير كافة.

الفصل الرابع الكفاءة واملقدرة
مادة ()40
على القاضي أن يكون مطلعا ً على جميع القوانني واألنظمة النافذة في فلسطني وعلى
التعديالت اجلارية عليها وعليه أيضا ً اإلملام بالشروح املتعلقة بها.
•
•

مادة ()41
على القاضي مواكبة كل اجتهاد قضائي يصدر عن احملاكم العليا ،ومالحظة االجتهاد
املستقر لديها بشان القضايا اخلالفية.
وعليه إتباع اجتهاد الهيئات العامة لتلك احملاكم ،إلى أن يجري الرجوع عنها بقرارات
صريحة.

مادة ()42
يتوجب على القاضي أن يكون مطلعا ً على االتفاقيات الدولية الثنائية واجلماعية التي تكون
فلسطني طرفا ً فيها.
•
•

مادة ()43
على القاضي أن يحضر الدورات التدريبية ،والندوات ،وورشات العمل التي يقرر
املجلس القضائي اشتراكه فيها.
ً
ً
وعليه أن يقدم تقريرا ً خطيا ً في نهاية كل دورة وفقا لنموذج معد سلفا لهذه الغاية.

مادة ()44
علىالقاضيأنيحرصعلىتطويرمهاراتهالشخصيةبخصوصالدوراتاملتخصصةالتييشارك
فيها،وعلىوجهاخلصوص:استخداماتاحلاسوباملختلفة،ووسائلاالتصال،وتعلماللغات.
مادة ()45
يعمل بهذه املدونة من تاريخ 2005/5/10م ،وتنشر في اجلريدة الرسمية.
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صدرت مبدينة رام الله بتاريخ 2006/5/10 :ميالدية .املوافق/12 :ربيع
اآلخر 1427/هجرية
القاضي عيسى أبو شرار
رئيس احملكمة العليا
رئيس مجلس القضاء األعلى
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قرار مجلس القضاء األعلى رقم ( )4لسنة  2006بالئحة
التفتيش القضائي
بعد ّ
اإلطالع على قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة 2002م
وبعد موافقة مجلس القضاء األعلى،
وطبقا ً للصالحيات املخولة للمجلس مبقتضى املادتني ( )80،41من قانون السلطة الفضائية
رقم ( )1لسنة 2002م
أصدرنا ما يلي:

الفصل األول :تعاريف
مادة ()1
يكون للكلمات والعبارات اآلتية الواردة في هذه الالئحة املعاني املخصصة لها أدناه ما لم
تدل القرينة على خالف ذلك:
قانون السلطة القضائية
القانون:
الئحة التفتيش القضائي
الالئحة:
دائرة التفتيش القضائي
الدائرة:
رئيس مجلس القضاء األعلى
الرئيس:
مجلس القضاء األعلى
املجلس:
رئيس الدائرة :رئيس دائرة التفتيش القضائي
فحص أداء القاضي ،وأي أعمال أخرى يضطلع بها بقصد معرفة
تقييم األداء:
كفاءته القضائية ،والقانونية ،ومقدرته في األداء ،كما ً وكيفاً،
وانضباطه بالسلوك ،وانتظامه في العمل.
درجة الكفاءة :التقدير النهائي لكفاءة القاضي نتيجة التفتيش على أعماله وتقييم أدائه

الفصل الثاني :تشكيل دائرة التفتيش القضائي واختصاصاتها
مادة ()2
تشكل مبقتضى أحكام القانون وهذه الالئحة دائرة للتفتيش على أعمال القضاة ،تلحق
مبجلس القضاء األعلى ،وتكون خاضعة إلدارته ،وإشرافه.
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مادة ()3
ً
 -1تؤلف الدائرة من رئيس وعدد كاف من قضاة محاكم االستئناف وفقا ألحكام القانون.
 -2يلحق بالدائرة العدد الالزم من املوظفني حسب احلاجة.
 -3رئيس الدائرة هو املسؤول اإلداري املباشر للمفتشني وموظفي الدائرة.
مادة ()4
يدير العمل بالدائرة رئيسها ،ويتولى توزيع األعمال بني املفتشني ،وينوب عنه عند غيابه
األقدم من املفتشني.
مادة ()5

تختص دائرة التفتيش القضائي مبا يلي:
 -1التفتيش الدوري على أعمال قضاة احملاكم وقضاة التنفيذ باستثناء قضاة احملكمة
العليا (النماذج .)7-1
 -2تقييم أعمال القضاة من حيث حسن تطبيق القانون واستيفاء إجراءات التقاضي
واإلثبات وأسباب التأجيل واملدة التي استغرقها فصل الدعوى واستيفاء القرارات
واألحكام ألسبابها وعللها وسالمة النتائج التي مت الوصول إليها وحتديد نسبة
الفصل السنوي للقاضي (النماذج من .)10-8
 -3التفتيش على دوائر التنفيذ ودوائر الكاتب العدل وموظفي احملاكم.
مادة ()6
يتم التفتيش على األعمال املختلفة للقضاة ،وذلك على النحو التالي:
في حالة األعمال القضائية العادية يتناول التفتيش:
-1
أ -فحص عدد القضايا ،وتلك التي فصل فيها أو شارك في الفصل فيها القاضي
اخلاضع للتفتيش في فترات مختلفة ،مع مراجعة عامة ألداء القاضي من حيث
القدرة املهنية ،واللغوية والتنظيمية ،ومواالة اإلجراءات والوقت الذي يستغرقه
في أداء ما يوكل إليه من مهام.
ب -نتائج الدورات التدريبية
ت -أسباب إلغاء أحكام القاضي أو نقضها أو تعديلها
ث -االستعداد الذهني ،والثقافة القانونية
ج -السلوك الشخصي ،واملظهر العام ،وطريقة التعامل مع اآلخرين
ح -القدرة على إدارة العمل القضائي ،وتوجيه العاملني حتت إمرته
 -2في حالة القضاة املعارين ،واملنتدبني ،يتم فحص التقارير الواردة عنهم من اجلهات
التي يعملون فيها على أن تخضع تلك التقارير لواقع ملفاتهم احمللية ،ونتائج التفتيش
الذي مت لنظرائهم العاملني داخل فلسطني ،مع فحص أي عمل قضائي قاموا به خالل
الثالثة أشهر إلعارتهم أو ندبهم.
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 -3بالنسبة للقضاة املبعوثني للدراسة ،يتم فحص التقارير التي يبعث بها عنهم امللحقون
الثقافيون ،أو من يقومون مقامهم ،حسبما يستقونها من املشرفني على أولئك القضاة
حول مستوى سيرهم في الدراسة ،وانتظامهم فيها وسلوكهم العام ،وما إلى ذلك مما
يدخل في سبل تقرير الكفاية ،مع فحص أي عمل قضائي قاموا به خالل الثالثة أشهر
السابقة البتعاثهم.
 -4بالنسبةللقضاةالذينيضطلعونبأعمالغيرقضائية،يتمفحصتقاريررؤسائهماملختصني،
وأيعملقضائيقاموابهخاللالثالثةأشهرالسابقةلتكليفهمبالعملغيرالقضائي.
 -5ال يخضع القاضي الذي يكون في إجارة بدون راتب للتفتيش خالل الفترة التي يكون
فيها تلك اإلجازة.

الفصل الثالث :إجراءات مباشرة التفتيش القضائي
مادة ()7
يجب إجراء التفتيش على القضاة – فيما عدا قضاة احملكمة العليا – مرة على األقل كل سنتني،
على أن يودع تقرير التفتيش لدى املجلس خالل شهر على األكثر من تاريخ انتهائه ،كما يجب
أن يحاط القضاة علما ً بكل ما يودع في ملفات خدمتهم من مالحظات أو أوراق أخرى.
مادة ()8
يجري التفتيش في الدائرة ،أو باالنتقال إلى مكان عمل القاضي املفتش عليه.
مادة ()9
يجب أن يكون املفتش أسبق في ترتيب األقدمية ممن يجري التفتيش على عمله ،وذلك في
حالة التفتيش على أعمال قضاة محكمة االستئناف.
مادة ()10
يحدد رئيس الدائرة مواعيد التفتيش الدوري ويبلغ بها القاضي أو احملكمة املراد التفتيش
على أعمالها قبل إجراء التفتيش مبدة كافية ،وللدائرة أن تقوم فضالً عن ذلك بالتفتيش
املفاجئ على احملاكم بهدف التعرف على انتظام سير العمل فيها ومدى حرصها وحرص
القضاة على القيام مبهامهم ،ولرئيس الدائرة أن يكلف بذلك من يرى من املفتشني على أن
يقدم األخير تقريرا ً عاجالً بالنتيجة.
مادة ()11
للقاضي اخلاضع للتفتيش تقدمي مذكرة عن أدائه ،وظروف عمله عن فترة التفتيش وأن
يرسل املذكرة إلى رئيس الدائرة بواسطة رئيس احملكمة التي يعمل فيها ،ويجوز لرئيس
احملكمة التعليق على ما ورد في تلك املذكرة.
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مادة ()12
يجوز للدائرة مراجعة ما تراه من ملفات ،ويجوز لها أن تطلب أية إيضاحات من أي قاض عن
أي ملف تقوم بفحصه ويتعلق به.
مادة ()13
 -1تقدم الشكوى ضد القاضي من ذي املصلحة إلى الرئيس الذي يحيلها إلى رئيس
الدائرة.
ً
 -2ال يجوز مباشرة أي إجراء في أي شكوى ضد أحد القضاة إال إذا كان مبينا بها اسم
مقدمها وتوقيعه وعنوانه كامالً.
 -3يجوز للدائرة مباشرة أي إجراء في أية شكوى تقدم ضد أحد القضاة حسبما هو مبني
آنفا ً إذا كانت الشكوى مشتملة على وقائع معينة جديرة بالفحص أو التحقيق.
مادة ()14
 -1إذا كانت الشكوى تتعلق بتأجيل قضية قيد النظر فيجوز للمفتش االطالع على امللف
من هذه الناحية وإعداد تقرير بذلك.
 -2إذا كانت الشكوى تتعلق بأمور أخرى كالسلوك الشخصي للقاضي أو التصرف
اإلداري يتولى املفتش التحقيق فيها وإبداء رأيه ،ويرسل نسخة منها إلى الرئيس.
مادة ()15

للمفتش القيام مبا يلي:
ً
 -1إصدار مذكرات دعوى للشهود وفقا ألحكام القانون واالستماع لشهاداتهم وتقرير
نفقات سفرهم.
 -2استعمال جميع وسائل التحقيق مبهامه في الزمان واملكان املناسبني.
 -3االطالع على ملف القضية وجميع الوثائق والسجالت وامللفات املتعلقة بها واالستماع
إلى أقوال كل من يساعد في التحقيق للوصول إلى احلقيقة.
 -4وفي جميع األحوال ال يحق للمفتش نقل ملف القضية إلى مكتبه واالحتفاظ به قبل
الفصل في موضوعه.
مادة ()16
إذا تبني للمفتش أن الشكوى قدمت بحق القاضي كيدا ً أو بسوء نية أحال األوراق إلى النائب
العام للمالحقة القضائية وفق األصول.
مادة ()17
 -1يكون لكل قاض ملف سري يحفظ في الدائرة ،وتودع فيه تقارير التفتيش ،واملالحظات،
والشكاوى املقدمة ضده ،وما يوجه إليه من تنبيه ،أو يوقع عليه من جزاء تأديبي،
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والقرارات املتضمنة تخطيا ً في الترقية ،وسائر األوراق التي تساعد على تكوين رأي
صحيح عنه.
 -2تكون أعمال التفتيش سرية ويعتبر إفشاء أي معلومات عن هذه األعمال إخالالً بواجبات
الوظيفة.

الفصل الرابع :تقييم األداء
مادة ()18
يضع املفتش تقريرا ً من قسمني (النماذج  ،)17-11يتضمن القسم األول منه :املالحظات
القضائية ،واإلدارية التي ظهرت له نتيجة التفتيش ،ويتضمن القسم الثاني :رأيه في كفاءة
القاضي ،ومدى عنايته بعمله .وعلى املفتش أن يضمن تقريره بيانا ًمبا قد يصادفه من مالحظات
حول ما أداه القاضي من أعمال جديرة بالتنويه ،لتكوين صورة كاملة عن كفاءته.
مادة ()19
تبني الدائرة نتائج فحصها منسوبة إلى ( )50درجة في األماكن املعدة لذلك في النماذج
املرفقة بهذه الالئحة (منوذج رقم  )12موضحا ً فيها ما يلي:
 -1اسم ودرجة القاضي املفتش عليه ،واختصاصه ،أو ما كلف به من أعمال خالل فترة
التفتيش.
 -2أرقام القضايا ،واملسائل األخرى التي فصل فيها القاضي ،ومت فحصها ،وأنواع تلك
القضايا.
 -3املالحظات الفنية حول األداء املوضوعي للقاضي ،وتشمل:
أ -كيفية معاجلة القاضي للقضايا ،ومدى ما بذله من جهد وبحث ،ومدى إملامه
بأحكام الفقه والقضاء ،ونهجه في صياغة أسباب األحكام ،واملسائل األخرى.
ب -رأي الدائرة في أداء القاضي في ضوء ما تقدم من مالحظات فنية ،مع تبيان
اجلوانب اإليجابية والسلبية التي ترى ضرورة التنويه لها أو التنبيه عليها.
مادة ()20
تقوم الدائرة بتقييم احلالة الشخصية للقاضي منسوبة إلى ( 15درجة) وموزعة على
البيانات املطلوبة في االستمارة املعدة لذلك (منوذج رقم  )13وهي:
املظهر العام
مدى االلتزام بقواعد السلوك
مدى العناية وااللتزام باملواعيد
القدرة على اإلشراف

ثالث درجات
خمس درجات
خمس درجات
درجتان
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مادة ()21
تقوم الدائرة بتقييم نتائج الدورات التدريبية الداخلية واخلارجية التي حصل عليها القاضي
على استمارة خاصة بذلك .ويتم تقدير نتائج هذه الدورات منسوبة إلى  25درجة (منوذج
رقم  )14وفقا ملا يلي:
الترتيب احلاصل عليه القاضي
مدى التزامه بحضور الدورات التدريبية
السلوك الشخصي أثناء الدورة

 15درجة
 5درجات
 5درجات

مادة ()22
تقوم الدائرة املخالفات اإلدارية لكل قاض من واقع امللفات الرسمية ،وتدون مالحظاتها
في استمارة خاصة بذلك .ومتنح الدائرة الدرجة التي يستحقها القاضي منسوبة إلى 10
درجات ( منوذج رقم .)15
مادة ()23
تعرض تقارير التفتيش على جلنة فحص التقارير ،واملكونة من رئيس الدائرة وأقدم اثنني
من املفتشني ،وعند غياب أحدهم أو قيام مانع لديه يحل محله من يقوم مقامه.
مادة ()24
تتولى اللجنة فحص تقرير التفتيش ،لتقدير درجة كفاءة القضاة (منوذج رقم  ،)16ولها في
سبيل ذلك استيضاح ما تراه من املفتش ،أو القاضي ،أو إجراء ما يلزم الستكمال عناصر
التقدير أو إعادة متابعة التفتيش.
مادة ()25
يودع التقرير في امللف السري للقاضي ،ويخطر بكتاب سري –خالل خمسة عشر يوما–
بصورة منه ،متضمنا ً درجة كفايته ،وله احلق في التظلم منه خالل خمسة عشر يوما ً من
تاريخ تبلغه اإلخطار.

الفصل اخلامس :التظلمات
مادة ()26
يكون التظلم بعريضة تقدم إلى رئيس الدائرة ،على أن يعرض التظلم على املجلس خالل خمسة
أيام من تاريخ تقدميه ،يشكل املجلس جلنة من بني أعضائه برئاسة الرئيس للنظر في التظلم
املذكور ،ويفصل املجلس في التظلم بعد االطالع على األوراق ،وسماع أقوال املتظلم ويصدر
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قراره قبل إجراء احلركة القضائية بوقت كاف ،ويخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم
الوصول ،ويكون ذلك القرار قابالً للطعن أمام املرجع القضائي املختص وفق أحكام القانون.
مادة ()27
إذا انقضت مدة التظلم دون اعتراض ،أو انتهى املجلس من الفصل في التظلم ،يقوم رئيس
الدائرة بتبليغ املجلس مبن استقر الرأي على تقدير كفايته بدرجة متوسط ،أو أقل من
املتوسط ،التخاذ الالزم بشأنه.
مادة ()28
للرئيس ،ورئيس الدائرة ،وكذلك رؤساء احملاكم في دوائر اختصاصهم ،توجيه مالحظات
إلى القضاة ،سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم اإلدارية ،وعنايتهم بعملهم ،وسيرتهم ،وسلوكهم
الشخصي ،على أن ترسل تلك املالحظات إلى دائرة التفتيش ،وللقاضي حق التظلم منها
خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ إخطاره بها ،ويفصل فيها مجلس القضاء األعلى ،وتودع
املالحظات في امللف السري في حالة عدم التظلم ،أو إقرارها مع إخطاره بذلك.
مادة ()29
يعد في الدائرة سجل سري تخصص فيه صحيفة لكل قاض ،يدون فيها ملخص حالته من
جميع ما حواه امللف السري.
مادة ()30
ال يجوز لغير الرئيس االطالع على السجل وامللف السريني وعلى رئيس الدائرة أن يطلع
القاضي بناء على طلبه على ما يخصه فيها.
مادة ()31
تقدر درجة كفاية القاضي منسوبة إلى مائة درجة بإحدى الدرجات التالية:
 -1ممتاز :ملن حصل على معدل  %90فأكثر
 -2جيد جداً :ملن حصل على أقل من  %90وحتى %80
 -3جيد :ملن حصل على أقل من  %80وحتى %70
 -4متوسط :ملن حصل على أقل من  %70وحتى %60
 -5دون املتوسط :ملن حصل على أقل من  %60وحتى %50
مادة ()32
مينح من يحصل على تقدير متوسط أو أعلى العالوة الدورية عند حلول أجلها.
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مادة ()33
مع مراعاة أحكام املادة ( )35من هذه الالئحة يكون القاضي أهالً للترشيح للترقي إذا حصل
على تقدير جيد فأعلى ،ما لم يسبق إدانته أمام مجلس التأديب خالل السنتني األخيرتني ،ومع
مراعاة ذلك يجوز ترقية القاضي احلاصل على تقدير متوسط إذا وجدت وظائف شاغرة.
-1
-2

-3
-4

مادة ()34
يكون التنافس بني املرشحني للترقي املتساوين في األقدمية حسب تقدير كفاءتهم،
وتكون األسبقية للترشيح ملن كان تقديره أعلى من غيره.
إذا تساوى قاضيان أو أكثر في األقدمية والكفاءة ،يرجح بينهم احلاصل على املؤهل
العلمي األعلى طبقا ً للضوابط التالية:
أ -الدكتوراه :ثالث درجات
ب -املاجستير :درجتان
ت -دبلوم الدراسات العليا :درجة واحدة.
تكون أسبقية الترشيح للترقي طبقا ً ملا حصل عليه كل قاض من الدرجات املخصصة.
إذا تساوى قاضيان ،أو أكثر من املتنافسني على الترقي في األقدمية ،والكفاءة،
واملؤهل العلمي ،تكون األسبقية للترقي ملن لديه خبرة قانونية في مجاالت مساوية
للعمل القضائي قبل توليه القضاء.

مادة ()35
ال يتم تثبيت القضاة املشمولني بأحكام هذه الالئحة أو ترفيعهم ما لم يرد بحقهم تقديرا ً
سنويا ً عن آخر سنتني بدرجة (جيد) فما فوق.

الفصل السادس :أحكام ختامية
مادة ()36
على موظفي احملاكم كافة ،تقدمي التسهيالت الالزمة للمفتشني للقيام بأعمالهم وذلك حتت
طائلة املسؤولية التأديبية.
مادة ()37
ُيعمل بهذه الالئحة من تاريخ  ،2006/5/10وتنشر في اجلريدة الرسمية.
صدرت في رام الله بتاريخ 2006/5/10 :ميالدية .املوافق/12 :ربيع اآلخر 1427/هـ
القاضي عيسى أبو شرار
رئيس احملكمة العليا
رئيس مجلس القضاء األعلى
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أوال :القوانني
قانون رقم (  ) 6لسنة 1998م بشأن مراكز اإلصالح
والتأهيل ״السجون״
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية،
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،
بعد االطالع على قانون السجون رقم  3لسنة  1946املعمول به في محافظات غزة ،وعلى
قانون السجون رقم  23لسنة 1952م املعمول به في محافظات الضفة الغربية ،وعلى
مشروع القانون املقدم من مجلس الوزراء،وبناء على موافقة املجلس التشريعي،
أصدرنا القانون التالي:

الفصل األول
مادة (  ) 1تعاريف
يكون لأللفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل
القرينة على غير ذلك:
وزارة الداخلية.
الوزارة:
وزير الداخلية.
الوزير:
ً
أي مكان أعلن مركزا لإلصالح والتأهيل مبقتضى هذا القانون.
املركز:
النزيل/النزيلة :كل شخص محبوس تنفيذا حلكم صادر من محكمة جزائية أو خاصة
أو موقوفا ً حتت احلفظ القانوني أو أي شخص يحال إلى املركز تنفيذا
إلجراء حقوقي.
مدير عام مراكز اإلصالح والتأهيل.
املدير العام:
مدير مركز اإلصالح والتأهيل املوكول إليه مهمة اإلشراف على
املدير:
املركز أو أي شخص آخر عني للقيام بالواجبات املنوطة باملدير
جميعها أو بعضها.
هو الضابط املوكول إليه اإلشراف على املركز.
مأمور املركز:
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املديرية العامة :مصلحة مراكز اإلصالح والتأهيل في فلسطني املشكلة مبوجب هذا
القانون.
املادة املمنوعة :هي كل مادة يحظر إدخالها إلى النزيل في املركز وتشمل النقود
والثياب واملشروبات الروحية واملخدرات والسموم واآلالت واألدوات
والعصي والشفرات والسكاكني واألسلحة على اختالف أنواعها
والطعام قبل فحصه وكل مادة ضارة باجلسم واحلياة وأي مادة
يحظر على النزيل حيازتها مبقتضى أحكام هذا القانون والنظم
والتعليمات الصادرة مبقتضاه.

الفصل الثاني :املراكز واإلشراف عليها
مادة (  ) 2إنشاء املراكز وإلغاؤها والعدول عن استعمالها
تنشأ املراكز وحتدد أماكنها بقرار من الوزير ،ويجوز له إلغاؤها والعدول عن استعمالها عند
الضرورة.
مادة (  ) 3تبعية املراكز لوزارة الداخلية
املراكز تتبع الوزارة وتتولى املديرية العامة إدارتها واإلشراف عليها ويتم تعيني املدير العام
بقرار من الوزير أما مأموري املراكز فيتم تعيينهم من املدير العام.
مادة (  ) 4إدارة مراكز اإلصالح
يتولى مدير املركز إدارة وسير أعمال املركز وتنفيذ أحكام هذا القانون أو أية أنظمة أو لوائح
أو تعليمات أخرى صادرة مبقتضاه حتت إشراف مدير عام مراكز اإلصالح والتأهيل أو أي
مسؤول آخر يفوضه بذلك.
مادة (  ) 5سجالت وملفات مراكز اإلصالح
يحفظ في كل مركز سجل عام مرقوم للنزالء ودفتر يومية حلوادث املركز ،وينشأ ملف
خاص لكل نزيل وتخضع هذه السجالت وامللفات إلشراف ورقابة املدير ويكون مسئوالً عن
تنظيمها واستيفاء بياناتها.

الفصل الثالث :قبول النزالء
مادة (  ) 6إجراءات إدخال النزالء في مراكز اإلصالح
 -1يكون إدخال النزيل إلى املركز مبوجب مذكرة قانونية ويحظر إبقاؤه في املركز بعد
انتهاء املدة احملددة قانونا ً في املذكرة.
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 -2يتعني على مأمور املركز التثبت من هوية النزيل وقانونية املذكرة.
 -3يفتح ملف خاص لقيد التفاصيل املتعلقة بالنزيل.
مادة (  ) 7إعتبار النزالء في عهدة مدير املركز
يودع كل من يحجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تقيد حريته وفق القانون في أحد األماكن
التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وفقا ً للمادة الثانية من هذا القانون ويعتبر النزالء في
أي مركز من املراكز حتت احلفظ القانوني في عهدة مدير املركز ويخضعون النضباط املركز
وأنظمة املديرية العامة.
-1
-2
-3
-4

مادة (  ) 8نقود وأمتعة النزالء
يجب تفتيش النزيل لدى دخوله املركز وتضبط منه املواد املمنوعة ويجري تفتيش
النزيل األنثى بواسطة أنثى.
يحتفظ مأمور املركز بنقود وأمتعة النزيل التي يجلبها معه أو التي ترسل إليه مبوجب
إيصاالت ترد إليه فور اإلفراج عنه.
تسلم نقود وأمتعة النزيل في حالة وفاته إلى ورثته.
يسقط حق النزيل املفرج عنه أو ورثته في حال وفاته في املطالبة بنقوده وأمتعته بعد
مرور ثالث سنوات من تاريخ اإلفراج أو الوفاة ،وتؤول ملكيتها إلى الدولة إذا لم يتقدم
أحد الستالمها خالل تلك املدة.

مادة (  ) 9مالبس النزالء
 -1يرتدي النزيل لباسا ً خاصا ً باملركز.
 -2تتلف ثياب النزيل إذا اتضح أنها مضرة بالصحة العامة إذا كانت مدة سجنه سنة فأقل
فإن زادت على ذلك تسلم إلى من يختاره النزيل.

الفصل الرابع :تفقد املراكز وتفتيشها
مادة (  ) 10تفقد املراكز وتعيني مفتشني وأخصائيني اجتماعيني
 -1لوزيري الداخلية والعدل أو من ينتدبه أي منهما حق الدخول ألي مركز بقصد تفقده
وإبداء املالحظات أو املقترحات التي يرونها على أن تدون في سجل خاص.
 -2يجوز للوزير وبالتنسيق مع وزير الشؤون االجتماعية تعيني مفتشني وأخصائيني
اجتماعيني من ذوي الكفاءة لدراسة حالة النزيل النفسية واالجتماعية.
مادة (  ) 11التحقق من انضباط املراكز وتطبيق القوانني واللوائح
للنائب العام أو وكالئه وللمحافظني وقضاة احملكمة العليا واملركزية كل في دائرة اختصاصه
الدخول في جميع أماكن املركز في أي وقت لتفقده بقصد التحقق مما يلي:
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-1
-2
-3
-4
-5

صحة السجالت واألوراق والقيود املتعلقة بإدارة املركز وانضباطه ونظامه.
فحص طعام النزالء من حيث كميته ونوعه.
تطبيق ما تقضي به القوانني واللوائح واتخاذ ما يرونه الزما ً بشأن ما يقع من
مخالفات.
عدم وجود شخص نزيل بغير وجه قانوني.
تنفيذ أحكام احملاكم وأوامر النيابة وقاضي التحقيق يجري تنفيذها على الوجه املبني
فيها ولهم قبول شكاوي النزالء وإبداء مالحظاتهم وعلى املدير أن يوافيهم بجميع ما
يطلبونه من البيانات اخلاصة باملهمة املوكول إليهم القيام بها.

مادة (  ) 12الزيارات التفتيشية الدورية
يقوم املدير العام بزيارات تفتيشية دورية جلميع املراكز للتحقق من تنفيذ النظم والتعليمات
والقرارات كافة ويرفع تقريره في هذا الشأن إلى الوزير.

الفصل اخلامس :الرعاية الصحية واخلدمات الطبية
مادة (  ) 13مهام أطباء املركز
تنشأ في كل مركز عيادة وتزودها اخلدمات الطبية بطبيب وعدد من املمرضني واملعدات
واألدوية الالزمة ويقوم الطبيب باملهام التالية:
ً
 -1معاينة كل نزيل لدى دخوله املركز وقبل اإلفراج عنه ويدون تقريرا عن حالته الصحية
موضحا ً به تاريخ وساعة إعداد ذلك التقرير.
 -2اإلشراف الصحي الدائم على النزالء في حالة اإلضراب عن الطعام.
 -3العناية بصحة النزالء وتقدمي تقرير دوري عنها إلى املدير متضمنا ً توصياته بهذا
الشأن.
مادة (  ) 14واجبات الطبيب
 -1يتعني على الطبيب تفقد أماكن نوم النزالء واحلجر االنفرادي والتثبت من حالة النزالء
الصحية ومعاجلة املرضى منهم ونقل من تتطلب حالته املرضية إلى العيادة أو إلى
املستشفى املختص وعزل املشتبه في إصابتهم بأمراض معدية أو وبائية حلني الشفاء
وتطهير األلبسة والفراش واألطعمة.
 -2حتتسب املدة التي يقضيها النزيل في املستشفى من ضمن مدة العقوبة املقررة.
مادة (  ) 15إحالة النزالء إلى املستشفى
 -1يحال النزيل املريض فورا ً إلى املستشفى إذا استدعت حالته ذلك وأن تبادر إدارة املركز
إلى إبالغ جهة اإلدارة التي يقيم في دائرة اختصاصها أهله إلخطارهم بذلك فورا ً ويؤذن
لهم بزيارته وإذا توفي أي النزيل يقوم الطبيب بعمل تقرير يتضمن ما يلي:
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أ -تاريخ اشتكاء النزيل من املرض أو التاريخ الذي لوحظ فيه ألول مرة بأنه
مريض.
ب -نوع العمل الذي كان يقوم به النزيل في ذلك اليوم.
ت -يوم دخوله للمستشفى للعالج.
ث -اليوم والوقت الذي تبلغ فيه الطبيب بحالة النزيل املرضية.
ج -نوع املرض وآخر مرة مت الكشف فيها على النزيل املريض قبل وفاته.
ح -تاريخ الوفاة وأسبابها وأية مالحظات أخرى يراها الطبيب على املتوفى عند
معاينته للجثة.
 -2يعتبر النزيل أثناء فترة مكوثه في املستشفى أو في أي مكان آخر للعالج حتت احلفظ
القانوني ويترتب على املأمور اتخاذ التدابير الالزمة للمحافظة عليه أثناء وجوده حتت
العالج وبشكل ال يسيء إلى ذلك النزيل.
مادة (  ) 16وفاة النزالء
يجب على املدير أو من ينوب عنه إبالغ النيابة العامة أو أي جهة مختصة فورا ً بوفاة أي نزيل
ميوت فجأة أو نتيجة حادث أو إصابته إصابة بالغة وبكل جناية تقع من النزالء أو عليهم أو
أي حادث كان خطيراً.

الفصل السادس :إعالن النزالء وإبالغهم باألوراق القضائية
مادة (  ) 17حق النزالء في إطالعهم على األوراق القضائية اخلاصة بهم
على مأمور املركز أو من ينوب عنه اطالع النزيل على أية أوراق قضائية أو أية أمور تخصه
فور وصولها إلدارة املركز واثبات وصولها إليه في سجل رسمي.
مادة (  ) 18حق النزالء في تقدمي شكاوي
للنزيل احلق في تقدمي أية شكوى أو أي طلب ويتم ذلك:
 -1برفع طلبه أو شكواه على النموذج اخلاص بذلك.
 -2يسجل طلبه أو شكواه في سجل خاص قبل إرساله إلى اجلهة املختصة ويبلغ بالرد
فور وصوله.

الفصل السابع :حاالت استخدام األسلحة النارية
مادة (  ) 19حظر الدخول إلى الزنازين بدون مرافق
يحظر على املدير أو من ينوب عنه أو أية فرد من أفراد املركز الدخول ألية زنزانة بها أحد
النزالء ما لم يكن مصحوبا ً مبرافق له.
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مادة ( ) 20
إستثناءات على حظر حمل السالح داخل املركز
يحظر على أفراد املديرية العامة حمل السالح داخل املركز إال في األحوال الضرورية اآلتية:
 -1للدفاع عن النفس بعد استنفاذ الوسائل األخرى مثل الغاز املسيل للدموع أو خراطيم
املياه أو الهروات.
 -2ملنع هروب النزيل إذا تخطى حدود السجن وتعذر منعه بالوسائل األخرى.
 -3إلنهاء أي مترد أو شغب أو أعمال عنف باتت تهدد باقتحام أبواب املركز أو تسلق
أسواره أو تنذر باإلخالل اجلسيم باألمن والنظام فيه.
 -4لدفع األذى عن النزالء أو غيرهم ممن يتواجدون في املركز عند تعرضهم للخطر أو
لألذى احملدق واستنفاذ الوسائل األخرى إلنقاذهم.
مادة (  ) 21قواعد استخدام السالح الناري
إذا ما استخدم السالح الناري إلنذار النزيل أو تخويفه أو ردعه يتعني إطالق ثالث عيارات
حتذيرية ،فإن لم ميتثل تطلق النار باجتاه ساقيه مع احلرص قدر اإلمكان لتجنب اإلصابات
اخلطرة ويقدم للمصاب اإلسعاف والعالج الالزم.
مادة (  ) 22حظر استخدام السالح في احلاالت التي تعرض حياة اآلخرين للخطر
ال يجوز استخدام السالح الناري في احلاالت التي تعرض حياة اآلخرين للخطر.
مادة (  ) 23اإلبالغ عن استخدام األسلحة والتحقيق اإلداري
على املدير إبالغ اجلهات املعنية باستخدام األسلحة النارية مع البدء بالتحقيق اإلداري
للوقوف على أسباب ودوافع احلادث.

الفصل الثامن :تصنيف النزالء
مادة (  ) 24فصل النزالء حسب اجلنس
يوضع النزالء الذكور في قسم منفصل عن النزيالت اإلناث بحيث يتعذر احلديث أو االتصال
أو الرؤية بينهما ،ويوضع األحداث في مراكز خاصة بهم.
مادة (  ) 25تصنيف النزالء
يصنف النزالء من كل جنس داخل املراكز ويوزعون في أقسام منفصلة بالقدر الذي تسمح
به ظروف كل مركز:
 -1النزالء املوقوفون الذين لم تصدر ضدهم أحكام من احملاكم املختصة.
 -2النزالء في دعاوى حقوقية كدعوى الدين والنفقة.
 -3النزالء من غير ذوي السوابق.
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 -4النزالء من ذوي السوابق.
مادة (  ) 26حقوق النزالء املوقوفني أو احملكوم عليهم في قضايا حقوقية
للنزالء املوقوفني أو احملكوم عليهم في قضايا حقوقية احلق في إدخال أطعمة خاصة أو
مالبس أو أغطية من خارج املركز.
مادة (  ) 27معاملة النزيلة احلامل
تعامل النزيلة احلامل ابتداء من ظهور أعراض احلمل عليها والى ما بعد الوضع بستني يوماً،
معاملة خاصة من حيث التغذية وأوقات النوم والعمل وتوفر لها العناية والرعاية الطبية وفق
ما يوصي به الطبيب وتتخذ التدابير الالزمة كي تضع حملها في املستشفى.
مادة (  ) 28معاملة الطفل املولود لنزيلة
إذا وضعت النزيلة طفلها في املركز فال يذكر ذلك في السجالت الرسمية وال في شهادة
امليالد ويعتبر املستشفى مكان الوالدة ويبقى الطفل مبعية أمه حتى بلوغه السنتني من العمر
وعلى املدير أن يوفر لألم املرضعة مكانا ً منفصالً عن بقية النزيالت-
مادة (  ) 29عدم رغبة النزيلة في إبقاء طفلها معها
 -1إذا لم ترغب النزيلة في إبقاء طفلها معها بعد والدته أو إذا بلغ الثانية من عمره يسلم
ملن له احلق في حضانته شرعا ً بعد األم إال إذا قرر الطبيب أن حالة الطفل الصحية ال
تسمح بذلك.
 -2وإذا لم يوجد من له حق حضانة الطفل شرعا ً يتم إيداعه في إحدى مؤسسات رعاية
األطفال على أن تخطر األم مبكان إيداع طفلها ويسمح لها برؤيته دورياً.

الفصل التاسع :تعليم وتثقيف النزالء
مادة (  ) 30تنظيم الدورات وتأمني الفرص التعليمية
تقوم املديرية العامة بالتنسيق مع اجلهات التعليمية املختصة بتنظيم دورات تعليمية حملو
األمية للنزالء الذين ال يحسنون القراءة والكتابة كما وتقوم بتأمني الفرص التعليمية للنزالء
اآلخرين ملواصلة تعليمهم في مختلف املراحل الدراسية سواء في املدارس امللحقة باملركز أم
في املدارس العامة أو املهنية خارجها ،وفق اإلمكانات املتاحة ومتطلبات احلفاظ على النزالء
وأمن املركز.
مادة (  ) 31توفير مقومات املطالعة وإيجاد وسائل مواصلة الدراسة اجلامعية
على املديرية العامة بالتنسيق مع اجلهات التعليمية املختصة توفير املقومات الالزمة للنزالء
لتمكينهم من املطالعة واالستذكار وإيجاد الوسائل التي تضمن لهم مواصلة دراستهم
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اجلامعية استثناء على شرط الدوام اليومي ومتكينهم من أداء االمتحانات حتت اإلشراف
املباشر للجهات التعليمية املختصة سواء داخل املركز أو خارجه.
مادة (  ) 32شهادة النزيل الدراسية
يجب أال تتضمن الشهادة الدراسية أو املهنية املمنوحة للنزيل أية بيانات تفيد بأنها قد منحت
له أثناء وجوده في املركز أو من مدرسة ملحقة باملركز.
مادة (  ) 33احلوافز التشجيعية
متنح املديرية العامة حوافز تشجيعية مناسبة للنزيل الذي يحصل على الشهادات العامة أو
اجلامعية أثناء وجوده في املركز.
مادة (  ) 34عقد الندوات واحملاضرات
تقوم املديرية العامة بالتنسيق مع إدارة املراكز بعقد الندوات التثقيفية وإلقاء احملاضرات
اإلرشادية واألخالقية والدينية والتربوية والثقافية وإتاحة الفرصة للنزالء كافة للمشاركة
فيها.
مادة (  ) 35إنشاء مكتبة في كل مركز
تنشأ في كل مركز مكتبة عامة تهدف إلى تثقيف وتهذيب النزالء على أن تضم املطبوعات
النافعة واملسموح بتداولها قانوناً ،ويشجع النزالء على املطالعة واالنتفاع بتلك الكتب
واملطبوعات في أوقات فراغهم وتتاح لهم الفرص املناسبة لتحقيق ذلك.
مادة (  ) 36السماح بإحضار الكتب واملجالت والصحف
ً
يجوز للنزالء إحضار الكتب واملجالت والصحف املسموح بتداولها قانونا على نفقتهم
وذلك وفق الضوابط التي حتددها إدارة املركز في هذا الشأن وفق اللوائح والتعليمات التي
تصدرها املديرية العامة.

الفصل العاشر :حقوق النزالء
-1
-2
-3
-4
-5
-6

424

مادة (  ) 37حقوق النزالء
مينع تشغيل النزيل في البيوت أو في األمور اخلاصة.
مينع تعذيب النزيل أو استعمال الشدة معه.
مينع مخاطبة النزيل ببذاءة أو بألقاب محقرة.
يحظر على األفراد في املركز مواكلة النزيل أو زائره أو ممازحته.
يحظر دخول حجرة النزيل ليالً إال عند الضرورة وبحضور املدير أو من ينوب عنه.
يسمح للنزيل بإقامة شعائره وتأديته فرائضه الدينية بحرية تامة.
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 -7يستحم النزيل مرتني على األقل في األسبوع صيفا ً ومرة واحدة على األقل في األسبوع
شتاء.
 -8يغسل النزيل وجهه وأطرافه مرتني في اليوم صباحا ً ومساءاً.
 -9يغسل النزيل مالبسه مرة واحدة على األقل في األسبوع.
 -10يقص شعر النزيل مرة واحدة في الشهر.
 -11يزال شعر النزيل احملكوم عليه باحلبس ثالثة أشهر بأكثر.
 -12يحلق النزيل ذقنه مرتني على األقل في األسبوع.
 -13تزود إدارة املركز حجرة النزيل بوسائل اإلنارة ووسائل التدفئة أيام البرد.
 -14يتكون فراش النزيل من فرشة إسفنج وخمس بطانيات صوف.
 -15توزع وجبات الطعام على النزيل في املكان املعد له في حجرته في األوقات املقررة.
 -16توزع وجبة العشاء وقت غروب الشمس.

الفصل احلادي عشر :نقل النزالء
مادة (  ) 38إحضار النزالء
يتولى املدير مسئولية تنفيذ كل أمر قضائي بشأن إحضار أحد النزالء أو إيداعه في الوقت
احملدد في ذلك األمر.
مادة (  ) 39نقل حاجيات النزيل
تنقل أوراق النزيل وحاجياته وأماناته إلى املركز املنقول إليه.
مادة (  ) 40محظورات عند نقل النزيل
 -1يحظر عند نقل النزيل ما يلي:
أ -تعريضه ألنظار اجلمهور إال ألدنى قدر ممكن ويجب اتخاذ تدابير حلمايته من
شتائم اجلمهور وفضوله وعدم تعريضه للعالنية بشتى أشكالها.
ب -نقله في ظروف سيئة من حيث التهوية واإلضاءة أو بأية وسيلة تعرضه لعناء
جسدي ال ضرورة له.

الفصل الثاني عشر :تدريب وتشغيل النزالء
مادة (  ) 41العمل على إكساب النزالء مهنا ً أو حرفا ً
يعمل املركز على تدريب النزالء مهنيا ً وتنمية مهاراتهم وإكسابهم حرفا ً أو مهنا ً مفيدة خالل
مدة تنفيذ العقوبة ،تساعدهم على كسب عيشهم بعد إطالق سراحهم ويتم التدريب املهني
النظري والعملي في ورش التدريب والتشغيل داخل املركز أو خارجه وفق النظم والتعليمات
التي تصدرها املديرية العامة بهذا اخلصوص.
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مادة (  ) 42تشغيل النزالء
 -1يجوز تشغيل النزالء احملكومني داخل نطاق املركز أو خارجه في أي عمل من األعمال
املناسبة وال يجوز تشغيل النزالء املوقوفني إال إذا رغبوا في ذلك على أن ال تزيد ساعات
العمل اليومي عن ثمان ساعات وال يجوز تشغيلهم في أيام أعيادهم.
 -2يستثنى من تطبيق أحكام الفقرة (  ) 1أعاله النزالء املرضى ومن بلغوا سن الستني إال
إذا رغبوا في العمل وشهد الطبيب بقدرتهم على ذلك.
مادة (  ) 43طبيعة الشغل في املركز
 -1يجوز تشغيل النزيل احملكوم عليه باحلبس البسيط في أعمال خفيفة إذا رغب في ذلك،
وال يجوز تشغيل النزيلة خارج املركز.
 -2فيما عدا احملكومني باألشغال الشاقة يجب أال يتصف الشغل في املركز أو خارجه
بالقسوة أو اإليالم.
مادة (  ) 44أجر النزالء
مينح النزيل مقابل عمله في املركز أو خارجه أجرا ً حتدده األنظمة والتعليمات.

الفصل الثالث عشر :تخفيض مدة العقوبة
مادة (  ) 45تخفيض العقوبة حلسن السير والسلوك
 -1يفرج عن النزيل إذا أمضى ثلثي املدة احملكوم بها عليه وكان خالل تلك املدة حسن
السير والسلوك وال يشكل اإلفراج عنه خطرا ً على األمن العام.
 -2إذا كانت العقوبة احلبس املؤبد فيفرج عنه إذا أمضى عشرين عاما ً في املركز وكان
سلوكه خاللها حسناً.
مادة (  ) 46اإلفراج املشروط
 -1يكون اإلفراج طبقا ً للمادة السابقة بقرار من الوزير بنا ًء على اقتراح املدير العام ،وحتدد
في القرار أسباب اإلفراج.
 -2إذا كان اإلفراج مشروطا ً يجوز إعادة املفرج عنه إلى املركز إلمتام مدة العقوبة املتبقية
من العقوبة احملكوم بها عليه إذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه أو إذا خالف
شروط اإلفراج عنه ،وذلك بقرار من النائب العام يذكر فيه األسباب املوجبة اإلعادة.
مادة (  ) 47تقارير املدير إلى املدير العام
يجب على املدير أن يرسل تقريرا ً للمدير العام عن كل نزيل تزيد مدة محكوميته على عشرة
سنوات بعد مضي الست سنوات األولى ،موضحا ً فيه كافة البيانات املتعلقة بالنزيل على أن
يتبعه تقريرا ً دوريا ً كل سنة من السنوات التي تنقضي من املدة املتبقية.
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مادة (  ) 48العفو العام
يجوز لرئيس السلطة الوطنية اإلفراج عن بعض النزالء في املناسبات الوطنية أو الدينية
ويتم اإلفراج في الوقت احملدد بقرار العفو.

الفصل الرابع عشر :املواد املمنوعة
مادة (  ) 49حظر إدخال مواد ممنوعة
ال يجوز إدخال املادة املمنوعة إلى النزيل في املركز ،وال يجوز له حيازتها أو إخراجها منه إال
في احلدود التي يسمح بها هذا القانون.
مادة (  ) 50فحص األشياء وتفتيش األشخاص لضبط املواد املمنوعة
يجوز ملأمور املركز أو من ينوب عنه فحص كافة األشياء التي يتم إدخالها إلى املركز أو
إخراجها منه وله أن يوقف أو يستوقف كل شخص أو نزيل يشتبه بأنه يدخل أو يخرج أو
يحوز أية مادة ممنوعة إلى املركز وله أو يوعز بتفتيشه قانونا ً فإذا وجدت تلك املادة فله
ضبطها وتقدمي الشخص الذي ضبطت معه للجهات املختصة.
مادة (  ) 51صالحيات املدير
إذا لم ينتج عن املادة املمنوعة جرمية جاز للمدير ما يلي:
 -1استعمالها على الوجه الذي يرتأيه ملنفعة النزالء.
 -2إتالفها إذا كانت عدمية النفع والقيمة.
 -3بيعها ودفع قيمتها إلى اخلزينة العامة للسلطة إذا كانت ذات قيمة.

الفصل اخلامس عشر :الزيارات
مادة (  ) 52مواعيد الزيارات
يسمح بزيارة النزيل في فترات دورية منتظمة حتدد األنظمة والتعليمات مواعيدها شريطة أن
يسمح بالزيارة األولى بعد انتهاء التحقيق أو انقضاء مدة شهر من تاريخ التوقيف أيهما أقرب.
مادة (  ) 53حق النزيل في املراسلة
للنزيل احلق في أن يراسل أسرته وأصدقاءه وأن يتسلم الرسائل منهم ،وإلدارة املركز أن
تطلع على الرسائل الواردة إليه أو الصادرة منه مع احلفاظ على سرية الرسائل.
مادة (  ) 54مقابلة احملامي
يسمح حملامي النزيل املوقوف أو احملكوم في مقابلته على انفراد سواء كانت املقابلة بدعوة
من النزيل أو بناء على طلب احملامي.
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مادة (  ) 55الزيارات اخلاصة
للمدير أن يسمح بزيارة النزيل املريض بنا ًء على توجيه الطبيب ،كما يجوز له السماح لرجال
الدين بزيارة النزالء بقصد الوعظ واإلرشاد أو إقامة الشعائر الدينية في األوقات واألمكنة
التي حتددها األنظمة والتعليمات.
مادة (  ) 56سجل الزائرين وجواز تفتيشهم
 -1للمدير أن يعد سجالً خاصا ً للزائرين يدون فيه اسم وعنوان كل زائر يدخل املركز.
 -2ويجوز له تفتيش أي زائر يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة وإذا رفض الزائر
خضوعه للتفتيش فيجوز منعه من الزيارة ويدون أسباب الرفض في السجل
املذكور.
مادة (  ) 57إجازات النزالء
 -1يجوز للمدير منح النزيل إجازة طارئة مدتها ثالثة أيام في حالة وفاة أو نقل أحد أقاربه
حتى الدرجة الثانية إلى املستشفى في حالة مرضية خطيرة شريطة أن يقدم كفيالً
يضمنه أثناء فترة اإلجازة والعودة إلى املركز حال انتهائها.
 -2للمدير منح النزيل حسن السلوك إجازة مدتها أربع وعشرون ساعة كل أربعة أشهر
على األقل شريطة أن يكون قد أمضى ربع مدة محكوميته وقدم كفيالً يضمنه أثناء
هذه اإلجازة.
مادة (  ) 58عدم عودة النزيل من اإلجازة
يعتبر النزيل في حالة هروب ويحال إلى احملكمة املختصة حملاكمته عن هذه اجلرمية إذا لم
يعد إلى املركز خالل اثنتي عشرة ساعة من انتهاء مدة إجازته.

الفصل السادس عشر :النزالء احملكوم عليهم باإلعدام
-1
-2
-3
-4
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مادة (  ) 59معاملة النزالء احملكوم عليهم باإلعدام
يعزل النزيل احملكوم عليه باإلعدام عن سائر النزالء ويوضع حتت الرقابة الدائمة
ومتنع زيارته إال بعد احلصول على إذن خطي من املدير العام.
للنائب العام أو ممثليه أو أحد رجال الدين أو طبيب املركز زيارته في أي وقت.
على املدير حال تلقيه قرار التصديق على حكم اإلعدام إبالغ النزيل وإشعار أسرته أو
أحد أقاربه لزيارته في اليوم الذي يسبق اليوم املعني لتنفيذ احلكم.
يتلو املدير التهمة ومنطوق احلكم على مسمع احلاضرين شريطة أن يكون من
بينهم النائب العام أو وكيله وطبيب املركز ومندوب عن الشرطة وشخصني آخرين
يختارهما النائب العام واحد رجال الدين ينتمي إليه احملكوم عليه ومحاميه إذا رغب
في ذلك.
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 -5تنفذ عقوبة اإلعدام داخل املركز بناء على طلب النائب العام إلى املدير العام وتسلم
اجلثة إلى أهله فإذا لم يتقدموا الستالمها تسلم للهيئة احمللية الواقع بدائرتها املركز
لدفنها.
مادة (  ) 60حاالت تأخير تنفيذ حكم اإلعدام
 -1يوقف تنفيذ حكم اإلعدام بحق النزيلة احلامل احملكوم عليها باإلعدام إلى ما بعد الوالدة
وحتى بلوغ الطفل سنتني من عمره.
 -2ال ينفذ احلكم املذكور في أيام العطل الرسمية واألعياد الدينية والوطنية.
 -3ال يجوز تأخير تنفيذ حكم اإلعدام بعد تسلم قرار التصديق على احلكم وإخطار احملكوم
عليه وأسرته باألمر.

الفصل السابع عشر :نظام االنضباط والعقوبات
-1
-2
-3
-4

مادة (  ) 61الالئحة التنظيمية
يصدر الوزير الئحة تنظم الواجبات واألعمال التي يجب أن يلتزم بها النزيل وكذلك
احملظورات التي ينبغي جتنبها.
يجب إعالم النزيل بالالئحة التنظيمية املذكورة في البند السابق.
دون اإلخالل باملسئولية اجلنائية يعاقب النزيل تأديبيا ً إذا خالف القوانني أو األنظمة
والتعليمات املعمول بها في املركز.
تدون املواد املتعلقة باجلرائم والعقوبات على لوحة وتعلق في مكان ظاهر على باب
املركز اخلارجي وفي غرفة طعام النزالء لالطالع عليها.

مادة (  ) 62عقوبات النزالء التأديبية
تفرض على النزيل إذا خالف األنظمة أو التعليمات بداخل املركز إحدى العقوبات التأديبية
التالية:
 -1اإلنذار.
 -2احلبس االنفرادي ملدة ال تزيد على أسبوع.
 -3احلرمان من بعض املزايا املقررة لفئته من النزالء ملدة ال تزيد عن ثالثني يوماً.
مادة (  ) 63وجوب التحقيق قبل فرض العقوبات التأديبية
ال يجوز توقيع أي من العقوبات املذكورة في املادة السابقة على النزيل إال بعد إجراء حتقيق
يتضمن مواجهته باملخالفة املنسوبة إليه وسماع أقواله وحتقيق دفاعه ويجب أن يكون قرار
توقيع اجلزاء مسببا ً وأن يتم التحقيق مبعرفة احملقق كتابة وتقيد اجلزاءات التي توقع على
النزالء في سجل اجلزاءات.
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الفصل الثامن عشر :إطالق سراح النزالء
مادة (  ) 64اإلفراج عن النزالء
 -1يجب على املدير اإلفراج عن النزيل بعد ظهر اليوم الذي تنتهي فيه مدة محكوميته أو
اليوم السابق له ،وال يجوز إبقائه في املركز بعد ذلك.
 -2يتم اإلفراج عن النزيل فورا ً إذا صدر بحقه عفو عام أو خاص.
 -3إذا كان النزيل موقوفا ً احتياطيا ً وصدر أمر باإلفراج عنه ،فيجب تنفيذ أمر اإلفراج
فورا ً ما لم يكن موقوفا ً لسبب آخر.

الفصل التاسع عشر :أحكام عامة
مادة (  ) 65إصدار األنظمة والتعليمات
يصدر الوزير األنظمة والتعليمات الالزمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة (  ) 66اإللغاءات
يلغى كل من قانون السجون رقم (  ) 3لسنة  1946املعمول به في محافظات غزة وقانون
السجون رقم  23لسنة  1952املعمول به في محافظات الضفة الغربية وأية أحكام أخرى
تتعارض مع أحكامه.
مادة (  ) 67التنفيذ والنفاذ
على جميع اجلهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا ً من تاريخ نشره في
اجلريدة الرسمية.
صدر مبدينة غزة بتاريخ  1998 / 5 / 28ميالدية .املوافق  1419 / 2 / 2هجرية.
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قانون رقم ( )3لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون
مراكز اإلصالح والتأهيل “السجون” رقم ( )6لسنة 1998م
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد اإلطالع على القانون األساسي املعدل لسنة 2003م،
وعلى القانون رقم ( )6لسنة  1998بشان مراكز اإلصالح والتأهيل “السجون”،
وبنا ًء على ما أق ّره املجلس التشريعي بجلسته املنعقدة بتاريخ 2004/12/8م،
أصدرنا القانون التالي:
مادة ()1
تُع َّدل الفقرة ( )1من املادة ( )60من قانون اإلصالح والتأهيل (السجون) لتصبح على النحو التالي:
الينفذ حكم اإلعدام بحق النزيلة احلامل احملكموم عليها باإلعدام ،فإذا وضعت مولودا ًحياً،
تقضي احملكمة التي أصدرت احلكم بعقوبة اإلعدام ،النزول إلى عقوبة السجن املؤبد.
مادة ()2
تضاف مادة جديدة برقم ( )44مكرر إلى القانون املشار غليه على النحو التالي:
تطبق القواعد اخلاصة بالتعويض عن إصابات العمل الواردة في قانون العمل على
اإلصابات التي حتدث للنّزالء أثناء عملهم.
مادة ()3
ُيلغى ك ُّل ُحك ٍم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ()4
يخصه -تنفيذ أحكام هذا القانون ،ويعمل به بعد
على جميع اجلهات املختصة -ك ّل ٌُفيما
ّ
ثالثني يوما ً من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
صدر مبدينة رام الله بتاريخ/11 :يناير 2005/م .املوافق /30 :ذو القعدة 1425 /هـ
روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قانون اإلجراءات اجلزائية رقم ( )3لسنة  2001م
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد االطالع على:
أوالً:
قانون انتهاك حرمة احملاكم لسنة ،1922
قانون أصول احملاكمات اجلزائية (القبض والتحري) رقم  4لسنة ،1924
قانون أصول احملاكمات اجلزائية (االتهامية) رقم  22لسنة ،1924
قانون قضاة التحقيق في الوفيات املشتبه فيها رقم  35لسنة ،1926
قانون الدفاع عن السجناء الفقراء رقم  37لسنة ،1926
قانون تعديل أصول املرافعات رقم  21لسنة ،1934
قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم  24لسنة ،1935
قانون التحقيق في أسباب احلرائق رقم  7لسنة ،1937
قانون اإلفراج بالكفالة رقم  28لسنة ،1944
قانون أصول احملاكمات اجلزائية (احملاكمات اجلزئية لدى احملاكمات املركزية) رقم 70
لسنة ،1946
قانون صالحية محاكم الصلح رقم  45لسنة ،1947
األمر رقم  269لسنة  1953بشأن اختصاص محكمة اجلنايات،
األمر رقم  473لسنة  1956بشأن اختصاصات النيابة العامة،
األمر رقم  554لسنة  1957بشأن تخويل النائب العام ومن ميثله صالحيات قضاة التحقيق
في الوفيات املشتبه فيها،
قانون رد االعتبار رقم  2لسنة ،1962
الفصل السادس والعشرون من أصول احملاكمات الفلسطيني لدى محاكم الصلح لسنة
 ،1940املعمول بها في محافظات غزة.
ثانياً:
قانون محاكم الصلح األردني رقم  15لسنة ،1952
قانون انتهاك حرمة احملاكم األردني رقم  9لسنة ،1959
قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردني رقم  9لسنة ،1961
املعمول بها في محافظات الضفة،
وبعد إقرار املجلس التشريعي
أصدرنا القانون التالي:
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الكتاب األول الدعوى اجلزائية وجمع االستدالالت والتحقيق
الباب األول :الدعوى اجلزائية
الفصل األول :من له حق إقامة الدعوى اجلزائية
مادة ( )1حتريك الدعوى اجلزائية ووقفها والتنازل عنها
تختص النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى اجلزائية ومباشرتها وال تقام من غيرها إال
في األحوال املبينة في القانون.وال يجوز وقف الدعوى أو التنازل عنها أو تركها أو تعطيل
سيرها أو التصالح عليها ،إال في احلاالت الواردة في القانون.
مادة ( )2مباشرة الدعوى اجلزائية
يباشر النائب العام الدعوى اجلزائية بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.
مادة ( )3وجوب حتريك الدعوى اجلزائية
على النيابة العامة حتريك الدعوى اجلزائية إذا أقام املتضرر نفسه مدعيا ً باحلق املدني وفقا ً
للقواعد املعينة في القانون.
مادة ( )4يود حتريك الدعوى اجلزائية
 -1ال يجوز للنيابة العامة إجراء التحقيق أو إقامة الدعوى اجلزائية التي علق القانون
مباشرتها على شكوى أو ادعاء مدني أو طلب أو إذن إال بنا ًء على شكوى كتابية أو
شفهية من املجني عليه أو وكيله اخلاص أو ادعاء مدني منه أو من وكيله اخلاص أو
إذن أو طلب من اجلهة املختصة.
 -2يجوز في الدعاوى التي قيد القانون مباشرتها على شكوى أو ادعاء باحلق املدني من
املجني عليه التنازل عنها حتى يصدر في الدعوى حكم نهائي ،وإذا تعدد املجني عليهم
ال يعتد بالتنازل إال إذا صدر من جميعهم ،والتنازل بالنسبة ألحد املتهمني يعتبر تنازالً
بحق اآلخرين.
 -3إذا تعدد املجني عليهم يكفي الشكوى من أحدهم وإذا تعدد املتهمون وكانت الشكوى
مقدمة ضد أحدهم ،تعتبر مقدمة ضد الباقني.
مادة ( )5مدة سقوط احلق بتقدمي الشكوى
في جميع األحوال التي يشترط فيها القانون إلقامة الدعوى اجلزائية وجود الشكوى أو
ادعاء باحلق املدني من املجني عليه أو غيره ال تقبل الشكوى بعد مرور ثالثة أشهر من يوم
علم املجني عليه بها ومبرتكبها ما لم ينص القانون على خالف ذلك.
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مادة ( )6تقدمي الشكوى من الولي أو الوصي أو القيم
 -1إذا كان املجني عليه في األحوال املشار إليها في املادة ( )5من هذا القانون لم يبلغ خمس
عشرة سنة كاملة أو كان مصابا ً بعاهة في عقله تقدم الشكوى من وليه أو وصيه أو
القيم عليه.
 -2إذا تعارضت مصلحة املجني عليه مع مصلحة من ميثله أو لم يكن له من ميثله تقوم
النيابة العامة مقامه.
مادة ( )7انقضاء احلق بالشكوى بالوفاة
ينقضي احلق في الشكوى مبوت املجني عليه ،وإذا حدثت الوفاة بعد تقدمي الشكوى فال يؤثر
ذلك في سير الدعوى وينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إال في دعوى الزنا ،فألي واحد من
أوالد الزوج الشاكي من الزوج املشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى.
مادة ( )8املتهم
كل شخص تقام عليه دعوى جزائية يسمى متهماً.

الفصل الثاني :انقضاء الدعوى اجلزائية
مادة ( )9حاالت انقضاء الدعوى اجلزائية
تنقضي الدعوى اجلزائية في إحدى احلاالت التالية:
 -1إلغاء القانون الذي يجرم الفعل.
 -2العفو العام.
 -3وفاة املتهم.
 -4التقادم.
 -5صدور حكم نهائي فيها.
 -6أية أسباب أخرى ينص عليها القانون.
مادة ()10
أثر انقضاء الدعوى اجلزائية على املواد املضبوطة
 -1انقضاء الدعوى اجلزائية ال يحول دون مصادرة املواد املضبوطة.
 -2للمتضرر من اجلرمية احلق في املطالبة برد املواد املضبوطة التي ال تعد حيازتها
جرمية ،ما لم ينقض هذا احلق طبقا ً للقانون.
مادة ( )11احملكمة املختصة باالدعاء باحلق املدني
يبقى االدعاء باحلق املدني من اختصاص احملكمة املنظور أمامها الدعوى اجلزائية وإذا كانت
الدعوى اجلزائية لم ترفع يكون االختصاص بالدعوى املدنية للمحكمة املدنية املختصة.
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مادة ( )12تقادم الدعوى اجلزائية ودعوى احلق املدني
 -1تنقضي الدعوى اجلزائية ودعوى احلق املدني مبضي عشر سنوات في اجلنايات
وثالث سنوات في اجلنح وسنة واحدة في املخالفات ما لم ينص القانون على خالف
ذلك.
 -2حتتسب مدة تقادم الدعوى اجلزائية في جميع احلاالت ،اعتبارا ً من تاريخ آخر إجراء
مت فيها.
 -3مع عدم اإلخالل بأحكام الفقرتني السابقتني ال تبدأ املدة املسقطة للدعوى اجلزائية في
جرائم املوظفني العموميني إال من تاريخ اكتشاف اجلرمية أو انتهاء اخلدمة أو زوال
الصفة.
مادة ( )13انقطاع التقادم
تنقطع مدة التقادم باتخاذ أي إجراء من إجراءات جمع االستدالالت أو التحقيق أو االتهام أو
احملاكمة إذا اتخذت في مواجهة املتهم ،أو إذا أخطر بها بشكل رسمي ،وتسري املدة من جديد
ابتدا ًء من يوم االنقطاع وإذا تعددت اإلجراءات التي تقطع املدة فإن سريانها يبدأ من تاريخ
آخر إجراء.
مادة ( )14أثر انقطاع املدة بالنسبة للمتهمني اآلخرين
انقطاع املدة بالنسبة ألحد املتهمني يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للمتهمني اآلخرين ،ولو لم
تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
مادة ( )15منع وقف التقادم
ال يوقف سريان املدة التي تسقط بها الدعوى اجلزائية ألي سبب كان.
مادة ( )16التصالح
يجوز التصالح في مواد املخالفات واجلنح املعاقب عليها بالغرامة فقط ،وعلى مأمور الضبط
القضائي املختص عند حترير احملضر أن يعرض التصالح على املتهم أو وكيله في املخالفات
ويثبت ذلك في محضره ،ويكون عرض التصالح في اجلنح من النيابة العامة.
مادة ( )17دفع مبلغ التصالح
على املتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع خالل خمسة عشر يوما ً من اليوم التالي لقبول
التصالح مبلغا ً يعادل ربع احلد األقصى للغرامة املقررة للجرمية أو قيمة احلد األدنى املقرر
لها -إن وجد -أيهما أقل.
مادة ( )18أثر دفع مبلغ التصالح
تنقضي الدعوى اجلزائية بدفع مبلغ التصالح وال يكون لذلك تأثير على الدعوى املدنية.
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الباب الثاني :في جميع االستدالالت وإقامة الدعوى
الفصل األول :مأمورو الضبطية القضائية وواجباتهم
مادة ( )19تولي النيابة العامة مهام الضبط القضائي
 -1يتولى أعضاء النيابة العامة مهام الضبط القضائي واإلشراف على مأموري الضبط
كل في دائرة اختصاصه.
 -2يتولى مأمورو الضبط القضائي البحث واالستقصاء عن اجلرائم ومرتكبيها وجمع
االستدالالت التي تلزم للتحقيق في الدعوى.
مادة ( )20الرقابة على مأموري الضبط القضائي
 -1يشرف النائب العام على مأموري الضبط القضائي ويخضعون ملراقبته فيما يتعلق
بأعمال وظيفتهم.
 -2للنائب العام أن يطلب من اجلهات املختصة اتخاذ اإلجراءات التأديبية بحق كل
من يقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله ،وال مينع ذلك من مساءلته
جزائيا ً.
مادة ( )21فئات ممنوحة صفة الضبط القضائي
يكون من مأموري الضبط القضائي:
 -1مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومديرو شرطة احملافظات واإلدارات العامة.
 -2ضباط وضباط صف الشرطة ،كل في دائرة اختصاصه.
 -3رؤساء املراكب البحرية واجلوية.
 -4املوظفون الذين خولوا صالحيات الضبط القضائي مبوجب القانون.
مادة ( )22مهام مأموري الضبط القضائي
وفقا ً ألحكام القانون على مأموري الضبط القيام مبا يلي:
 -1قبول البالغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن اجلرائم وعرضها دون تأخير على
النيابة العامة.
 -2إجراء الكشف واملعاينة واحلصول على اإليضاحات الالزمة لتسهيل التحقيق
واالستعانة باخلبراء املختصني والشهود دون حلف ميني.
 -3اتخاذ جميع الوسائل الالزمة للمحافظة على أدلة اجلرمية.
 -4إثبات جميع اإلجراءات التي يقومون بها في محاضر رسمية بعد توقيعها منهم ومن
املعنيني بها.
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مادة ( )23إحالة احملاضر واملضبوطات إلى احملكمة ومتابعتها
مع عدم اإلخالل بأحكام املواد  18 ،17 ،16من هذا القانون ،يحيل مأمورو الضبط القضائي
ذو االختصاص اخلاص احملاضر واملضبوطات املتعلقة باملخالفات التي يختصون بها إلى
احملكمة املختصة ويتابعونها أمامها.
مادة ( )24واجب األشخاص في التبليغ عن اجلرائم
لكل من علم بوقوع جرمية أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها ما لم
يكن القانون قد علق حتريك الدعوى اجلزائية الناشئة عنها على شكوى أو طلب أو إذن.
مادة ( )25واجب املوظفني العموميني في التبليغ عن اجلرائم
يجب على كل من علم من املوظفني العموميني أو املكلفني بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو
بسبب تأديته بوقوع جرمية أن يبلغ عنها السلطات املختصة ما لم يكن القانون قد علق
حتريك الدعوى اجلزائية الناشئة عنها على شكوى أو طلب أو إذن.

الفصل الثاني :في التلبس باجلرمية
مادة ( )26حاالت التلبس باجلرمية
تكون اجلرمية متلبسا ً بها في إحدى احلاالت التالية:
 -1حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة وجيزة.
 -2إذا تبع املجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بصخب أو صياح أثر وقوعها.
 -3إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حامالً آالت أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا ً أو
أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ،أو إذا وجدت به في هذا الوقت
آثار أو عالمات تفيد ذلك.
مادة ( )27واجبات مأمور الضبط في حالة التلبس
يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا ً إلى مكان
اجلرمية ،ويعاين اآلثار املادية لها ويتحفظ عليها ،ويثبت حالة األماكن واألشخاص وكل ما يفيد
في كشف احلقيقة ،ويسمع أقوال من كان حاضرا ً أو من ميكن احلصول منه على إيضاحات في
شأن اجلرمية ومرتكبيها ،ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فورا ً بانتقاله ،ويجب على عضو
النيابة املختص مبجرد إخطاره بجناية متلبس بها االنتقال فورا ً إلى مكان اجلرمية.
مادة ( )28صالحية منع احلاضرين من املغادرة في حالة التلبس
 -1ملأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس باجلرائم أن مينع احلاضرين من
مبارحة مكان اجلرمية أو االبتعاد عنها حتى يتم حترير احملضر ،وله أن يحضر في
احلال من ميكن احلصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
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 -2كل من يخالف أحكام الفقرة ( )1أعاله أو ميتنع عن احلضور يعاقب باحلبس مدة
ال تزيد على شهر أو بغرامة ال تتجاوز خمسني دينارا ً أردنيا ً أو ما يعادلها بالعملة
املتداولة قانوناً.

الفصل الثالث :في القبض على املتهم
مادة ( )29القبض على األشخاص ومعاملتهم
ال يجوز القبض على أحد أو حبسه إال بأمر من اجلهة املختصة بذلك قانوناً ،كما جتب معاملته
مبا يحفظ كرامته ،وال يجوز إيذاؤه بدنيا ً أو معنوياً.
مادة ( )30القبض على األشخاص بال مذكرة
ملأمور الضبط القضائي أن يقبض بال مذكرة على أي شخص حاضر توجد دالئل على اتهامه
في األحوال التالية:
 -1حالة التلبس في اجلنايات ،أو اجلنح التي تستوجب عقوبة احلبس مدة تزيد على ستة
أشهر.
 -2إذا عارض مأمور الضبط القضائي أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو كان موقوفا ً بوجه
مشروع وفر أو حاول الفرار من مكان التوقيف.
 -3إذا ارتكب جرما ً أو اتهم أمامه بارتكاب جرمية ،ورفض إعطاءه اسمه أو عنوانه أو لم
يكن له مكان سكن معروف أو ثابت في فلسطني.
مادة ( )31استصدار أمر قبض وإحضار
 -1إذا لم يكن املتهم حاضرا ً في األحوال املبينة في املادة السابقة يجوز ملأمور الضبط
القضائي أن يستصدر أمرا ً بالقبض عليه وإحضاره ويدون ذلك في احملضر.
 -2إذا وجدت دالئل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة تزيد عقوبتها على
احلبس ستة أشهر ،جاز ملأمور الضبط القضائي أن يطلب من النيابة العامة إصدار أمر
القبض عليه.
مادة ( )32توقيف اجلناة من قبل العامة
لكل من شاهد اجلاني متلبسا ً بجناية أو جنحة يجوز فيها توقيفه مبوجب القانون أن يتحفظ عليه
ويسلمه إلى أقرب مركز شرطة ،وذلك دون انتظار صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليه.
مادة ( )33القبض على املتهم في اجلرائم املعلقة على الشكوى
ال يجوز القبض على املتهم في اجلرائم املتلبس بها التي يتوقف حتريك الدعوى الناشئة عنها
على شكوى ،إال إذا صرح بالشكوى من ميلك تقدميها ،ويجوز أن تقدم ملن يكون حاضرا ً من
أعضاء السلطة العامة املختصني.
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مادة ( )34السماع الفوري ألقوال املقبوض عليه
ِ
يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا ً أقوال املقبوض عليه فإذا لم يأت مببرر
إطالق سراحه يرسله خالل أربع وعشرين ساعة إلى وكيل النيابة املختص.
مادة ( )35إبداء مقاومة أو محاولة الفرار
إذا أبدى الشخص الذي يراد القبض عليه مقاومة أو حاول التخلص من القبض عليه أو الفرار
جاز ملأمور الضبط القضائي أن يستعمل جميع الوسائل املعقولة الضرورية للقبض عليه.
مادة ( )36جتريد املقبوض عليه من األسلحة واألدوات
يجوز ملأمور الضبط القضائي أو ملن يقبض على شخص أن يجرده من األسلحة واألدوات
التي يجدها بحوزته ،وأن يسلمها إلى اجلهة املختصة التي يقضي القانون بإحضار املقبوض
عليه أمامها.
مادة ( )37املساعدة في القبض
يجوز لكل شخص أن يساعد مأمور الضبط القضائي أو أي شخص آخر يطلب مساعدته
بصورة معقولة للقبض على شخص فوض بالقبض عليه أو احليلولة دون فراره.
مادة ( )38تفتيش املقبوض عليه وحترير قائمة باملضبوطات
 -1في األحوال التي يجوز القبض فيها قانونا ً على املتهم ،يجوز ملأمور الضبط القضائي
أن يفتشه ويحرر قائمة باملضبوطات يوقعها واملقبوض عليه ويضعها في املكان
املخصص لذلك.
 -2يسلم املقبوض عليه صورة من قائمة املضبوطات إذا طلب ذلك.

الفصل الرابع :في التفتيش
مادة ( )39دخول املنازل وتفتيشها
 -1دخول املنازل تفتيشها عمل من أعمال التحقيق ال يتم إال مبذكرة من قبل النيابة العامة أو
في حضورها ،بنا ًء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في املنزل املراد تفتيشه بارتكاب
جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها ،أو لوجود قرائن قوية على أنه يحوز أشياء
تتعلق باجلرمية.
 -2يجب أن تكون مذكرة التفتيش مسببة.
 -3حترر املذكرة باسم واحد أو أكثر من مأموري الضبط القضائي.
مادة ( )40مذكرات التفتيش
توقع مذكرات التفتيش من عضو النيابة املختص وتشمل ما يلي:
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-1
-2
-3
-4
-5
-6

اسم صاحب املنزل املراد تفتيشه وشهرته.
عنوان املنزل املراد تفتيشه.
الغرض من التفتيش.
اسم مأمور الضبط القضائي املصرح له بالتفتيش.
املدة التي تسري خاللها مذكرة التفتيش.
تاريخ وساعة إصدارها.

مادة ( )41وقت تفتيش املنازل
ً
تفتيش املنازل يجب أن يكون نهارا ً وال يجوز دخولها ليالً ،إال إذا كانت اجلرمية متلبسا بها،
أو كانت ظروف االستعجال تستوجب ذلك.
مادة ( )42السماح بالدخول وتقدمي التسهيالت
يتعني على املقيم في املنزل ،أو املسؤول عن املكان املراد تفتيشه أن يسمح بالدخول إليه ،وأن
يقدم التسهيالت الالزمة ،فإذا رفض السماح بدخوله ،جاز ملأمور الضبط القضائي تنفيذ
ذلك بالقوة.
مادة ( )43حضور التفتيش
يتم التفتيش بحضور املتهم أو حائز املنزل ،فإذا تعذر حضوره ،يجري التفتيش بحضور
شاهدين من أقاربه أو جيرانه ويدون ذلك في محضر التفتيش.
مادة ( )44تفتيش األشخاص
إذا اشتبه ألسباب معقولة بأن شخصا ً موجودا ً في احملل الذي يجري التفتيش فيه يخفي
مادة من املواد التي يجري التفتيش عنها جاز ملأمور الضبط أن يفتشه.
مادة ( )45التحفظ على األشخاص خشية عرقلة التفتيش
إذا وجد أشخاص داخل املنزل أثناء تفتيشه فللقائم على التفتيش أن يتحفظ عليهم إذا خشي
قيامهم بعرقلة التفتيش أو تعطيله ،على أن يخلي سبيلهم عقد االنتهاء من التفتيش.
مادة ( )46التفتيش عند االمتناع عن إبراز املستندات
إذا رأى عضو النيابة ضرورة إلبراز أي مستند أو شيء له عالقة بالتحقيق أو امتنع الشخص
احلائز له عن إبرازه بغير عذر مقبول جاز له أن يأمر بإجراء التفتيش والضبط الالزمني.
مادة ( )47تفتيش اإلناث
إذا كان الشخص املراد تفتيشه أنثى ،فال يجوز تفتيشها إال بواسطة أنثى ينتدبها لذلك القائم
بالتفتيش.
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مادة ( )48دخول املنازل بدون مذكرة
ال يجوز دخول املنازل من السلطات املختصة بدون مذكرة إال في إحدى احلاالت التالية:
 -1طلب املساعدة من الداخل.
 -2حالة احلريق أو الغرق.
 -3إذا كان هناك جرمية متلبسا ً بها.
 -4في حالة تعقب شخص يجب القبض عليه ،أو شخص فر من مكان أوقف فيه بوجه
مشروع.
مادة ( )49االستعانة بقوات الشرطة
ملأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أثناء عملية التفتيش أن يستعينوا
بقوات الشرطة أو القوة العسكرية إذا لزم األمر.
-1
-2
-3
-4

مادة ( )50حدود التفتيش وضبط األشياء
ال يجوز التفتيش إال عن األشياء اخلاصة باجلرمية اجلاري التحقيق بشأنها ومع ذلك
إذا ظهر عرضا ً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها في حد ذاتها جرمية ،أو تفيد
بكشف احلقيقة في جرمية أخرى ،جاز ملأمور الضبط القضائي ضبطها.
يتم ضبط جميع األشياء التي يعثر عليها أثناء إجراء التفتيش واملتعلقة باجلرمية
وحترز وحتفظ وتثبت في محضر التفتيش وحتال إلى اجلهات املختصة.
إذا وجدت في املنزل الذي مت تفتيشه أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى فال
يجوز ملأمور الضبط القضائي أن يفضها.
يحرر محضر التفتيش من قبل القائم عليه ،ويذكر فيه األشياء التي مت ضبطها واألمكنة
التي وجدت فيها ويوقع عليه ومن حضر إجراءات التفتيش.

مادة ( )51ضبط املراسالت لدى مكاتب البرق والبريد
 -1للنائب العام أو أحد مساعديه أن يضبط لدى مكاتب البرق والبريد اخلطابات والرسائل
واجلرائد واملطبوعات والطرود والبرقيات املتعلقة باجلرمية وشخص مرتكبها.
 -2كما يجوز له مراقبة احملادثات السلكية والالسلكية ،وإجراء تسجيالت ألحاديث في
مكان خاص بنا ًء على إذن من قاضي الصلح متى كان لذلك فائدة في إظهار احلقيقة
في جناية أو جنحة يعاقب عليها باحلبس ملدة ال تقل عن سنة.
 -3يجب أن يكون أمر الضبط أو إذن املراقبة أو التسجيل مسبباً ،وملدة ال تتجاوز خمسة
عشر يوما ً قابلة للتجديد ملرة واحدة.
مادة ( )52البطالن
يترتب البطالن على عدم مراعاة أي حكم من أحكام هذا الفصل.
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الفصل اخلامس :تصرفات النيابة العامة بعد جمع االستدالالت
مادة ( )53إقامة الدعوى بناء على محضر جمع االستدالالت
إذا رأت النيابة العامة في مواد املخالفات واجلنح أن الدعوى صاحلة إلقامتها بنا ًء على
محضر جمع االستدالالت تكلف املتهم باحلضور مباشرة أمام احملكمة املختصة.
مادة ( )54إقامة الدعوى ضد املوظفني العامني
ال يجوز لغير النائب العام أو أحد مساعديه إقامة الدعوى اجلزائية ضد موظف أو مستخدم عام
أو أحد أعضاء الضبطية القضائية جلناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

الباب الثالث :التحقيق
الفصل األول :مباشرة التحقيق
-1
-2
-3
-4

مادة ( )55اختصاص النيابة العامة مبباشرة التحقيق
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق في اجلرائم والتصرف فيها.
للنائب العام أو وكيل النيابة العامة املختص تفويض أحد أعضاء الضبط القضائي
املختص بالقيام بأي من أعمال التحقيق في دعوى محددة ،وذلك عدا استجواب املتهم
في مواد اجلنايات.
ال يجوز أن يكون التفويض عاماً.
يتمتع املفوض في حدود تفويضه بجميع السلطات املخولة لوكيل النيابة.

مادة ( )56مباشرة التحقيق فور العلم
تباشر النيابة العامة التحقيق فور علمها باجلرمية.
مادة ( )57اإلنابة في اتخاذ اإلجراءات
لوكيل النيابة إذا اقتضى األمر اتخاذ إجراء من اإلجراءات خارج دائرة اختصاصه أن ينيب
عنه وكيل نيابة تلك الدائرة ،الذي يكون له جميع الصالحيات بهذا الشأن.
مادة ( )58تدوين احملاضر والتوقيع عليها
يصطحب وكيل النيابة في جميع إجراءات التحقيق كاتبا ً لتدوين احملاضر ويوقعها معه.
مادة ( )59حظر إفشاء إجراءات التحقيق أو نتائجها
تكون إجراءات التحقيق أو النتائج التي تسفر عنها من األسرار التي ال يجوز إفشاؤها،
ويعتبر إفشاؤها جرمية يعاقب عليها القانون.
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مادة ( )60لغة التحقيق
يجري التحقيق باللغة العربية ،ويسمع وكيل النيابة أقوال اخلصوم أو الشهود الذين
يجهلونها بواسطة مترجم يحلف ميينا ً بأن يؤدي مهمته بالصدق واألمانة.
مادة ( )61إعالن مباشرة التحقيق ومكانه
يعلن اخلصوم باليوم الذي يباشر فيه التحقيق ومكانه.
مادة ( )62تقدمي الدفوع والطلبات أمام وكيل النيابة
يجوز للخصوم أن يقدموا لوكيل النيابة الدفوع والطلبات التي يرون تقدميها أثناء التحقيق.
مادة ( )63طلب صور من أوراق التحقيق
ً
يجوز للمتهم واملجني عليه واملدعي باحلقوق املدنية أن يطلبوا على نفقتهم صورا من أوراق
التحقيق أو مستنداته.

الفصل الثاني :ندب اخلبراء
مادة ( )64االستعانة باخلبراء
يستعني وكيل النيابة العامة بالطبيب املختص وغيره من اخلبراء إلثبات حالة اجلرمية
املرتكبة ،ويقوم الطبيب املنتدب لذلك وغيره من اخلبراء باتخاذ اإلجراءات الالزمة حتت
إشراف اجلهة املختصة بالتحقيق ،وللمحقق احلضور أثناء مباشرة أعمال اخلبراء ،إذا قدر
أن مصلحة التحقيق تقتضي بذلك.
مادة ( )65قيام اخلبير بعمله بدون حضور اخلصوم
يجوز للخبير الفني أن يقوم بعمله بدون حضور اخلصوم.
مادة ( )66موعد تقدمي اخلبير للتقرير
يلتزم اخلبير بتقدمي تقرير فني عن عمله خالل املوعد الذي يحدده وكيل النيابة العامة احملقق،
مع مراعاة وجود األشياء القابلة للتلف.
مادة ( )67استبدال اخلبير
يجوز لوكيل النيابة العامة استبدال اخلبير إذا أخل بواجباته ،أو لم يقدم تقريره خالل الفقرة
احملددة.
مادة ( )68حلف اليمني
يجب أن يقوم اخلبير بحلف اليمني بأن يؤدي عمله بنزاهة وصدق ،وذلك قبل البدء بعمله ما
لم يكن مقيدا ً في جدول اخلبراء املعتمدين قانوناً.
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مادة ( )69تسبيب التقرير وتوقيعه
يقدم اخلبير تقريره مسببا ً ويوقع على كل صفحة منه.
مادة ( )70استعانة املتهم بخبير استشاري
للمتهم أن يستعني بخبير استشاري ،ويطلب متكينه من االطالع على األوراق ،على أال يترتب
على ذلك تأخير السير في اإلجراءات.
مادة ( )71رد اخلبير
للخصوم رد اخلبير إذا وجدت أسباب جدية لذلك ،ويقدم طلب الرد إلى وكيل النيابة احملقق،
ويتعني أن يكون مسبباً ،وعلى وكيل النيابة العامة عرضه على النائب العام أو أحد مساعديه
للفصل فيه خالل ثالثة أيام من تاريخ تقدميه ،ويترتب على تقدمي هذا الطلب عدم استمرار
اخلبير في عمله ،ما لم يتقرر غير ذلك ويتعني أن يكون القرار مسبباً.

الفصل الثالث :التصرف في األشياء املضبوطة
مادة ( )72حفظ املضبوطات والتصرف فيها
 -1توضع املضبوطات في حرز مغلق وتكتب عليها بياناتها وتودع في مخزن النيابة أو
املكان الذي تقرره لذلك.
 -2إذا كان الشيء املضبوط قابالً للتلف مبرور الزمن أو مما يستلزم حفظه نفقات تفوق قيمته
يجوز للنيابة العامة أو احملكمة أن تأمر ببيعه باملزاد العلني ،إذا سمحت بذلك مقتضيات
التحقيق ،وتودع حصيلة البيع في خزينة احملكمة ،ولصاحبه احلق في أن يطالب بالثمن الذي
بيع به خالل سنة من تاريخ انقضاء الدعوى وإال آل إلى الدولة ودون احلاجة إلى حكم بذلك.
مادة ( )73رد املضبوطات
 -1يجوز أن ترد املضبوطات ولو كان ذلك قبل احلكم ما لم تكون الزمة لسير الدعوى ،أو
محالً للمصادرة الوجوبية وذلك بنا ًء على طلب من كانت له حيازتها وقت ضبطها.
 -2إذا كانت املضبوطات هي التي وقعت عليها اجلرمية أو حتصلت منها ،فيكون ردها إلى
من فقد حيازتها باجلرمية ،ما لم يكن ملن ضبطت معه احلق في حبسها وفقا ً للقانون.
مادة ( )74أمر رد املضبوطات
يصدر األمر بالرد من النيابة العامة ،ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.
مادة ( )75بيان كيفية التصرف باألوراق
يجب أن يتضمن األمر بحفظ األوراق أو احلكم الصادر في الدعوى ،كيفية التصرف في
املضبوطات.
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مادة ( )76املنازعة بشأن املضبوطات
يجوز للخصوم عند حصول املنازعة بشأن املضبوطات مراجعة احملكمة املدنية املختصة.

الفصل الرابع :سماع الشهود
مادة ( )77سماع الشهادة
لوكيل النيابة أو احملقق املفوض استدعاء جميع األشخاص الذين يرى إمكانية االستفادة من
شهادتهم في كشف احلقيقة ،سواء وردت أسماؤهم في التبليغات أو الشكاوى أو لم ترد ،وله
االستماع إلى أقوال أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه ،وفي هذه احلالة يثبت ذلك في احملضر.
مادة ( )78استدعاء الشهود
يكلف وكيل النيابة اجلهات املختصة باستدعاء الشهود مبذكرات دعوة تبلغ لهم قبل املوعد
احملدد لسماع أقوالهم بأربع وعشرين ساعة على األقل.
مادة ( )79التثبت من هوية الشاهد
يقوم وكيل النيابة بالتثبت من هوية الشاهد واسمه وعمره ومهنته وموطنه وعنوانه ومدة
صلته بأحد اخلصوم ويثبت ذلك في احملضر ،قبل االستماع إلى أقوال الشاهد وتدوينها.
مادة ( )80إدالء الشهود بأقوالهم وحترير محضر بإفاداتهم
يدلي الشهود بأقوالهم فرادى أمام وكيل النيابة بعد حلف اليمني بحضور كاتب التحقيق،
ويحرر محضر بإفادتهم واألسئلة املوجهة إليهم.
مادة ( )81تالوة إفادة الشاهد عليه ومصادقته عليها
تتلى على الشاهد إفادته ويصادق عليها بتوقيعه أو ببصمة اصبعه ،وإذا امتنع أو تعذر األمر
عليه يشار إلى ذلك في احملضر ،وتوقع اإلفادة من وكيل النيابة وكاتب التحقيق.
مادة ( )82توجيه األسئلة للشاهد
 -1يجوز للخصوم بعد االنتهاء من سماع أقوال الشاهد أن يطلبوا من وكيل النيابة أو
احملقق املفوض سؤال الشاهد عن نقاط لم ترد في شهادته.
 -2يجوز لوكيل النيابة أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد ال صلة له بالدعوى أو غير
مجد في كشف احلقيقة.
مادة ( )83سماع الشهادة على سبيل االستئناس واإلعفاء من اليمني
 -1تسمع على سبيل االستئناس إفادة األشخاص الذين لم يتموا اخلمس عشرة سنة من
أعمارهم دون حلف ميني.
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 -2يعفى أصول املتهم وفروعه وزوجه من حلف اليمني ما لم تكن اجلرمية قد وقعت على
أي منهم.
مادة ( )84مواجهة الشهود
لوكيل النيابة مواجهة الشهود ببعضهم البعض ،ومواجهتهم باملتهم ،إذا اقتضى األمر ذلك.
مادة ( )85إصدار مذكرة إحضار بحق الشاهد
إذا لم يحضر الشاهد بعد استدعائه للمرة األولى ،يوجه إليه استدعاء ثان للحضور ،فإذا
تغيب بعد ذلك يصدر وكيل النيابة مذكرة إحضار بحقه.
مادة ( )86تعذر حضور الشاهد ألسباب صحية
إذا تعذر حضور الشاهد ألسباب صحية ،ينتقل وكيل النيابة إلى محل إقامته لسماع أقواله
إذا كان مقيما ً في دائرة اختصاصه ،أما إذا كان مقيما ً خارج هذه الدائرة ،فعليه أن ينيب وكيل
النيابة املختص في تلك الدائرة لسماع شهادته ،وترسل الشهادة في ظرف مختوم لوكيل
النيابة املكلف بالتحقيق.
مادة ( )87الشاهد الذي ال متنعه حالته الصحية من احلضور
إذا تبني لوكيل النيابة أن حالة الشاهد الصحية لم تكن لتمنعه من احلضور ،فله إصدار
مذكرة إحضار بحقه.
مادة ( )88حضور الشاهد وامتناعه عن أداء الشهادة أو حلف اليمني
إذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء الشهادة ،أو عن حلف اليمني بدون عذر مقبول ،يعاقب من
قبل احملكمة املختصة بغرامة ال تقل عن خمسني دينارا ً وال تزيد على مائة دينار أردني أو ما
يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً ،أو احلبس مدة أسبوع أو بكلتا العقوبتني ،فإذا عدل الشاهد
عن امتناعه قبل انتهاء احملاكمة جاز إعفاؤه من العقوبة.
مادة ( )89مخالفة اليمني لعقيدة الشاهد
إذا اقتنع وكيل النيابة أن حلف اليمني يخالف عقيدة الشاهد الدينية جاز تدوين أقواله بعد
تأكيده أنه سيقول الصدق.
مادة ( )90حلف اليمني من قبل رجال الدين
إذا دعي أحد رجال الدين لتأدية الشهادة أمام وكيل النيابة أو احملكمة طلب أن يحلف اليمني
بني يدي أسقفه أو رئيسه الديني ،عليه أن يتوجه إلى أيهما في احلال ،ويؤدي اليمني أمامه
مقسما ً أنه سيجيب بالصدق على ما يلقى عليه من أسئلة ،ثم يعود بشهادة من ذلك املرجع
بأنه حلف اليمني وتسمع بعد ذلك شهادته.
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مادة ( )91حظر الشطب أو اإلضافة في محضر الشهادة
ال يجوز أن يحصل حك أو شطب أو إضافة في محضر الشهادة ،وإذا وجد ذلك ،فعلى
وكيل النيابة وكاتب التحقيق والشاهد التوقيع عليه ،وإال عد الشطب أو اإلضافة
الغيا ً.
مادة ( )92االطالع على محاضر التحقيق
للخصوم ووكالئهم وللمدعي باحلق املدني حق اإلطالع على محاضر التحقيق حال االنتهاء
منها بعد حصولهم على إذن بذلك من النيابة العامة.
مادة ( )93مصاريف الشهود
يقدر وكيل النيابة للشهود -بنا ًء على طلبهم -املصاريف التي يستحقونها بسبب حضورهم
ألداء الشهادة.

الفصل اخلامس :االستجواب
مادة ( )94تعريف االستجواب
االستجواب هو مناقشة املتهم بصورة تفصيلية بشأن األفعال املنسوبة إليه ومواجهته
باالستفسارات واألسئلة والشبهات ،عن التهمة ،ومطالبته باإلجابة عليها.
مادة ( )95تولي وكيل النيابة االستجواب
يتولى وكيل النيابة استجواب املتهم في اجلنايات جميعها ،واجلنح التي يرى استجوابه
فيها.
مادة ( )96حضور املتهم ألول مرة للتحقيق معه
 -1يجب على وكيل النيابة عند حضور املتهم ألول مرة إلى التحقيق أن يتثبت من هويته
واسمه وعنوانه ومهنته ويستجوبه بالتهمة املنسوبة إليه ويطالبه باإلجابة عليها،
ويخطره أن من حقه االستعانة مبحام ،وأن كل ما يقوله يجوز تقدميه كدليل ضده من
معرض البينة عند محاكمته.
 -2يجب إثبات أقوال املتهم في محضر االستجواب.
مادة ( )97حق املتهم في الصمت وعدم اإلجابة
 -1للمتهم احلق في الصمت وعدم اإلجابة على األسئلة املوجهة إليه.
 -2للمتهم احلق في تأجيل االستجواب مدة  24ساعة حلني حضور محاميه فإذا لم
يحضر محاميه أو عدل عن توكيل محام عنه ،جاز استجوابه في احلال.
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مادة ( )98استجواب املتهم قبل دعوة محاميه للحضور
لوكيل النيابة استجواب املتهم قبل دعوة محاميه للحضور في حاالت التلبس والضرورة
واالستعجال واخلوف من ضياع األدلة على أن تدون موجبات التعجيل في احملضر،
وللمحامي احلق في اإلطالع على أقوال املتهم عند انتهاء االستجواب.
مادة ( )99معاينة جسم املتهم قبل استجوابه
على وكيل النيابة قبل استجواب املتهم أن يعاين جسمه ويثبت كل ما يشاهده من إصابات
ظاهرة وسبب حدوثها.
مادة ( )100إجراء الفحوصات الطبية والنفسية
يأمر وكيل النيابة -من تلقاء نفسه -بإجراء الفحوصات الطبية والنفسية للمتهم من قبل
اجلهات املختصة إذا رأى ضرورة ذلك أو بنا ًء على طلب من املتهم أو محاميه.
مادة ( )101إثبات إبداء املتهم للدفاع
يجب على وكيل النيابة في حالة إبداء املتهم أي دفاع أن يثبت ذلك في محضره وأن
يدون أسماء الشهود الذين استشهد بهم ويأمر بحضورهم ومينع اختالطهم حلني
سؤالهم.
-1
-2
-3
-4

مادة ( )102االستعانة مبحام أثناء التحقيق
يحق لكل من اخلصوم االستعانة مبحام أثناء التحقيق.
ال يجوز للمحامي الكالم أثناء التحقيق إال بإذن من وكيل النيابة ،فإذا لم يأذن له وجب
إثبات ذلك في احملضر.
يسمح للمحامي باإلطالع على التحقيق السابق على االستجواب فيما يخص موكله.
للمحامي أن يتقدم مبذكرة تتضمن مطالعته ومالحظاته.

مادة ( )103منع االتصال باملتهم املوقوف
يجوز لوكيل النيابة في مواد اجلنايات وملصلحة التحقيق أن يقرر منع االتصال باملتهم
املوقوف مدة ال تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد ملرة واحدة ،وال يسري هذا املنع على
محاميه الذي يجوز له االتصال به في أي وقت يريد ،دون قيد أو رقابة.
مادة ( )104دفع املتهم بعدم االختصاص أو بعدم القبول
إذا دفع املتهم بعدم االختصاص أو بعدم القبول أو بانقضاء الدعوى وجب عرض الدفع على
النائب العام أو أحد مساعديه للفصل فيه خالل أربع وعشرين ساعة مبوجب قرار قابل
لالستئناف أمام محكمة البداية.
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مادة ( )105إجراء االستجواب خالل أربع وعشرين ساعة
يجب أن يتم االستجواب خالل أربع وعشرين ساعة من تاريخ إرسال املتهم إلى وكيل النيابة
الذي يأمر بتوقيفه أو إطالق سراحه.

الفصل السادس :مذكرات احلضور واإلحضار
مادة ( )106إصدار مذكرات احلضور واإلحضار
 -1لوكيل النيابة أن يصدر بحق املتهم مذكرة حضور للتحقيق معه.
 -2إذا لم يحضر املتهم أو خشي فراره ،جاز لوكيل النيابة أن يصدر بحقه مذكرة إحضار.
مادة ( )107تسليم املتهم إلى النيابة العامة واستجوابه
 -1يجب على مدير املركز أو مكان التوقيف أن يسلم املتهم خالل أربع وعشرين ساعة إلى
النيابة العامة للتحقيق معه.
 -2يستجوب وكيل النيابة املتهم املطلوب مبذكرة حضور في احلال ،أما املتهم املطلوب مبذكرة
إحضار ،فعلى وكيل النيابة أن يستجوبه خالل أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه.
مادة ( )108التوقيف
يجوز لوكيل النيابة توقيف املتهم بعد استجوابه ملدة ثمان وأربعني ساعة ويراعى متديد
التوقيف من قبل احملكمة طبقا ً للقانون.
مادة ( )109تنفيذ مذكرات احلضور واإلحضار
 -1تنفذ مذكرات احلضور واإلحضار فوراً ،وتبقى مرعية اإلجراء إلى حني تنفيذها.
 -2ال يجوز تنفيذ مذكرة اإلحضار بعد مضي ثالثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم
يعتمدها من أصدرها ملدة أخرى.
مادة ( )110توقيع املذكرات والبيانات التي تشملها
ً
توقع مذكرات احلضور واإلحضار والتوقيف من اجلهة املختصة قانونا بذلك وتختم
بخامتها الرسمي وتشمل ما يلي:
 -1اسم املتهم املطلوب إحضاره وأوصافه وشهرته.
 -2اجلرمية املتهم بها ومادة االتهام.
 -3عنوانه كامالً ومدة التوقيف إن وجدت.
مادة ( )111تولي مأموري الضبط القضائي تنفيذ املذكرات
وفقا ً ألحكام القانون:
 -1يتولى مأمورو الضبط القضائي تنفيذ مذكرات احلضور واإلحضار.
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 -2يجوز ملأموري الضبط القضائي تنفيذ مذكرات اإلحضار بالقوة إذا لزم األمر.
مادة ( )112تبليغ مضمون املذكرة للشخص املقبوض عليه
 -1يجب على القائم بتنفيذ املذكرة أن يبلغ مضمونها للشخص الذي قبض عليه ،وأن
يطلعه عليها.
 -2يجوز للقائم بتنفيذ املذكرة أن يدخل بالقوة عند الضرورة إلى أي مكان يعتقد بنا ًء على
أسباب معقولة بأن الشخص الذي صدرت املذكرة بحقه موجود فيه.
مادة ( )113نفاذ مذكرات اإلحضار
تكون مذكرات اإلحضار نافذة في فلسطني وفي أي وقت من الليل والنهار.
مادة ( )114حالة املتهم الصحية ال تسمح بإحضاره
إذا كانت حالة املتهم الصحية ال تسمح بإحضاره ،ينتقل وكيل النيابة للتحقيق معه إلى مكان
إقامته ،وله أن يأمر بإدخاله املستشفى إذا لزم األمر لعالجه ،مع وضع احلراسة الالزمة
عليه إذا رأى توقيفه.

الفصل السابع :التوقيف واحلبس االحتياطي
مادة ( )115تسليم املقبوض عليه فورا
على مأمور الضبط القضائي أن يسلم املقبوض عليه فورا ً إلى مركز الشرطة.
مادة ( )116التحقيق فورا في أسباب القبض
يتولى املسؤول عن مركز الشرطة الذي استلم املقبوض عليه دون مذكرة إحضار التحقيق
فورا ً في أسباب القبض.
مادة ( )117التحفظ على املقبوض عليه
 -1على املسؤول عن مركز الشرطة أن يحتفظ على املقبوض عليه إذا ما تبني له:
أ -أنه ارتكب جناية وفر أو حاول الفرار من املكان املوقوف فيه.
ب -أنه ارتكب جنحة وليس له محل إقامة معروف أو ثابت في فلسطني.
 -2ال يجوز أن تزيد مدة التحفظ في جميع األحوال على أربع وعشرين ساعة ويتم إبالغ
النيابة العامة بذلك فوراً.
مادة ( )118استجواب املقبوض عليه
يتولى وكيل النيابة استجواب املقبوض عليه بعد إبالغه بأمر القبض وفقا ً ألحكام املادة
( )105من هذا القانون.
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مادة ( )119متديد التوقيف من قبل قاضي الصلح
إذا اقتضت إجراءات التحقيق استمرار توقيف املقبوض عليه أكثر من أربع وعشرين ساعة
فلوكيل النيابة أن يطلب من قاضي الصلح متديد التوقيف ملدة ال تتجاوز خمسة عشر يوماً.
-1
-2
-3
-4
-5

مادة ( )120مدد التوقيف
لقاضي الصلح بعد سماع أقوال ممثل النيابة واملقبوض عليه أن يفرج عنه ،أو يوقفه
ملدة ال تزيد على خمسة عشر يوماً .كما يجوز له جتديد توقيفه مددا ً أخرى ال تزيد في
مجموعها على خمسة وأربعني يوماً.
ال يجوز أن يوقف أي شخص مدة تزيد على ما ذكر في الفقرة ( )1أعاله ،إال إذا قدم
طلب لتوقيفه من النائب العام أو أحد مساعديه إلى محكمة البداية وفي هذه احلالة ال
يجوز أن تزيد مدة التوقيف على خمسة وأربعني يوماً.
على النيابة العامة عرض املتهم قبل انتهاء مدة الثالثة أشهر املشار إليها في الفقرتني
السابقتني على احملكمة املختصة مبحاكمته لتمديد توقيفه مددا ً أخرى حتى انتهاء
احملاكمة.
ال يجوز بأي حال أن تزيد مدد التوقيف املشار إليها في الفقرات الثالث أعاله على ستة
أشهر وإال يفرج فورا ً عن املتهم ما لم تتم إحالته إلى احملكمة املختصة حملاكمته.
ال يجوز أن يستمر توقيف املتهم املقبوض عليه في جميع األحوال أكثر من مدة العقوبة
املقررة للجرمية املوقوف بسببها.

مادة ( )121صدور أمر التوقيف بحضور املتهم
ال يجوز إصدار أمر بتوقيف أي متهم في غيابه ،إال إذا اقتنع القاضي باالستناد إلى بينات
طبية أنه يتعذر إحضاره أمامه ،بسبب مرضه.
مادة ( )122تسليم صورة من أمر التوقيف إلى مأمور السجن
يجب عند توقيف املتهم في مركز اإلصالح والتأهيل (السجن) أن تسلم صورة من أمر
التوقيف إلى مأمور املركز بعد توقيعه على األصل باالستالم.
مادة ( )123حق املتهم في االتصال بذويه واالستعانة مبحام
يكون لكل موقوف حق االتصال بذويه واالستعانة مبحام.
مادة ( )124أصول االتصال باملتهم املوقوف في السجن
ال يجوز ملأمور مركز اإلصالح والتأهيل (السجن) أن يسمح ألحد باالتصال باملوقوف إال
بإذن كتابي من النيابة العامة ،ويجب عليه في هذه احلالة أن يدون في دفتر املركز اسم
الشخص الذي سمح له بذلك ووقت املقابلة وتاريخ ومضمون اإلذن ،وذلك دون إخالل بحق
املتهم في االتصال مبحاميه بدون حضور أحد.
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مادة ( )125التوقيف واحلبس في األماكن املخصصة لذلك
ال يجوز توقيف أو حبس أي إنسان إال في مراكز اإلصالح والتأهيل (السجون) وأماكن
التوقيف املخصصة لذلك مبوجب القانون.وال يجوز ملأمور أي مركز قبول أي إنسان فيه إال
مبقتضى أمر موقع من السلطة املختصة وال يجوز له أن يبقيه بعد املدة احملددة بهذا األمر.
مادة ( )126تفقد السجون وأماكن التوقيف
للنيابة العامة ورؤساء محاكم البداية واالستئناف تفقد مراكز اإلصالح والتأهيل (السجون)
وأماكن التوقيف املوجودة في دوائرهم للتأكد من عدم وجود نزيل أو موقوف بصفة غير
قانونية ،ولهم أن يطلعوا على سجالت املركز وعلى أوامر التوقيف واحلبس وأن يأخذوا صورا ً
منها وأن يتصلوا بأي موقوف أو نزيل ويسمعوا منه أي شكوى يبديها لهم ،وعلى مديري
ومأموري املراكز أن يقدموا لهم كل مساعدة للحصول على املعلومات التي يطلبونها.
مادة ( )127تقدمي الشكاوى من قبل املوقوفني والنزالء
لكل موقوف أو نزيل احلق في أن يتقدم بشكوى كتابية أو شفهية للنيابة العامة عن طريق
مدير مركز اإلصالح والتأهيل (السجن) الذي يجب عليه قبولها وإبالغها للنيابة العامة بعد
إثباتها في سجل خاص يعد لذلك في املركز.
مادة ( )128تبليغ وجود موقوفني أو نزالء بصفة غير قانونية
لكل من علم بوجود موقوف أو نزيل بصفة غير قانونية أو في غير املكان املخصص لذلك ،أن
يخطر النائب العام أو أحد مساعديه بذلك ،الذي يأمر بإجراء التحقيق واإلفراج عن املوقوف
أو النزيل بصفة غير قانونية ،ويحرر محضرا ً بذلك التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.
مادة ( )129اخلضوع إلجراءات إثبات الهوية
على كل موقوف أو نزيل بوجه مشروع في أحد مراكز اإلصالح والتأهيل (السجن) أو
أماكن التوقيف أن يخضع إلجراءات إثبات هويته ،وأخذ بصمات أصابعه ،وفحصه ألجل
قيد العالمات الالزمة إلثبات هويته.

الفصل الثامن :اإلفراج بالكفالة
مادة ( )130تعيني محل املتهم قبل اإلفراج عنه بكفالة
ال يجوز اإلفراج عن املتهم بكفالة ،إال بعد أن يعني محالً له في اجلهة التي يشملها اختصاص
احملكمة ،ما لم يكن مقيما ً فيها.
مادة ( )131تقدمي طلب اإلفراج بالكفالة قبل اإلحالة إلى احملاكمة
إذا لم يكن املتهم قد أحيل إلى احملاكمة يقدم طلب اإلفراج عنه بالكفالة إلى القاضي الذي يحق
له أن يصدر أمرا ً بتوقيفه.
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مادة ( )132تقدمي طلب اإلفراج بالكفالة بعد اإلحالة إلى احملاكمة
إذا كان املتهم قد أحيل إلى احملاكمة يقدم طلب اإلفراج بالكفالة إلى احملكمة املختصة
مبحاكمته.
مادة ( )133تقدمي طلب اإلفراج بالكفالة بعد اإلدانة واحلكم
يقدم طلب اإلفراج بالكفالة عن املتهم بعد إدانته واحلكم عليه إلى احملكمة التي أصدرت احلكم
شريطة أن يكون قد طعن في احلكم باالستئناف.
مادة ( )134إعادة النظر في األمر الصادر في طلب اإلفراج بكفالة
يجوز تقدمي طلب إعادة النظر في األمر الصادر في طلب اإلفراج بالكفالة إلى احملكمة التي أصدرت
األمر في حالة اكتشاف وقائع جديدة أو حدوث تغيير في الظروف التي أحاطت بإصدار األمر.
مادة ( )135استئناف األمر الصادر في طلب اإلفراج بالكفالة
يجوز استئناف األمر الصادر في طلب اإلفراج بالكفالة من النيابة العامة أو املوقوف أو
املدان ،بطلب يقدم إلى احملكمة املختصة بنظر االستئناف.
مادة ( )136تقدمي طلب إعادة النظر إلى رئيس احملكمة العليا
يجوز تقدمي طلب إلى رئيس احملكمة العليا إلعادة النظر في أي أمر صدر بنا ًء على طلب قدم
مبقتضى املواد السابقة.
مادة ( )137النظر في طلبات اإلفراج بكفالة
ال تنظر طلبات اإلفراج بالكفالة في جميع األحوال إال بحضور وكيل النيابة واملتهم أو احملكوم
عليه أو محاميه.
مادة ( )138صالحية احملكمة أثناء النظر في الطلب
للمحكمة التي قدم إليها طلب اإلفراج بالكفالة ،وبعد سماع أقوال الطرفني أن تقرر:
 -1اإلفراج بالكفالة.
 -2رفض طلب اإلفراج.
 -3إعادة النظر في األمر السابق الصادر عنها.
مادة ( )139توقيع سند تعهد
 -1يجب على كل شخص تقرر اإلفراج عنه بالكفالة أن يوقع سند تعهد باملبلغ الذي تراه
احملكمة كافياً ،وأن يوقعه كفالؤه إذا طلبت احملكمة ذلك.
 -2يجوز للمحكمة أن تسمح بإيداع تأمني نقدي بقيمة سند التعهد بدالً من طلب كفالء،
ويعتبر هذا التأمني ضمانا ً لتنفيذ شروط سند التعهد.
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مادة ( )140استبدال الكفالة بحضور املتهم إلى مركز الشرطة
يجوز للمحكمة إذا تبني لها أن حالة املتهم ال تسمح له بتقدمي كفالة ،أن تستبدل بها التزام
املتهم بأن يقدم نفسه إلى مركز الشرطة ،في األوقات التي حتددها له في أمر اإلفراج ،مع
مراعاة ظروفه ،ولها كذلك أن تطلب منه اختيار مكان إلقامته غير املكان الذي ارتكب فيه
جرميته.
مادة ( )141صالحية احملكمة املختصة بإعادة النظر أو االستئناف
تشمل صالحية احملكمة املختصة بإعادة النظر أو استئناف طلبات اإلفراج بكفالة:
 -1اإلفراج بالكفالة.
 -2إلغاء أمر اإلفراج بالكفالة وإعادة توقيف املتهم.
 -3تعديل األمر السابق.
مادة ( )142طلب الكفيل إبطال سند التعهد
يجوز للكفيل أن يقدم طلبا ً إلى احملكمة التي حرر أمامها سند التعهد بإبطال هذا التعهد كله
أو فيما يختص به وحده.
مادة ( )143صالحية احملكمة عند نظر طلب الكفيل
يجوز للمحكمة عند نظر الطلب املقدم من الكفيل:
 -1أن تبطل الكفالة جميعها أو فيما يختص بالكفيل وحده.
 -2أن تقرر إعادة توقيف املتهم ما لم يقدم كفيالً آخر أو كفالة نقدية تقدرها احملكمة.
مادة ( )144إخالء سبيل املوقوف بعد صدور قرار اإلفراج
إذا صدر قرار اإلفراج فعلى مسؤول التوقيف ومدير مركز اإلصالح والتأهيل (السجن) أن
يخليا سبيل املوقوف أو النزيل ،ما لم يكن محبوسا ً أو موقوفا ً لسبب آخر.
مادة ( )145عدم جواز اإلفراج بكفالة عن املتهم الفار
إذا صدر قرار غيابي بحق متهم فار ،فال يجوز بعد القبض عليه اإلفراج عنه بكفالة.
مادة ( )146غاية الكفالة
تعتبر الكفالة ضمانا ً حلضور املتهم عند طلبه أو عدم التهرب من تنفيذ احلكم الذي قد يصدر
ضده.
مادة ( )147مخالفة الشروط املدرجة في سند الكفالة
 -1إذا ثبت مخالفة الشروط املدرجة في سند الكفالة أو التعهد جاز للمحكمة املختصة:
أ -أن تصدر مذكرة إحضار بحق الشخص الذي أفرج عنه أو تقرر إعادة توقيفه.
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ب -دفع قيمة سند الكفالة أو التعهد إذا لم يكن قد أودع.
ت -مصادرة التأمني النقدي أو تعديله أو اإلعفاء عنه.
 -2للمتضرر احلق في استئناف القرار الصادر مبقتضى أحكام الفقرة ( )1أعاله.
مادة ( )148وفاة الكفيل قبل قبل مصادرة أو استيفاء مبلغ الكفالة
إذا توفي الكفيل قبل مصادرة أو استيفاء مبلغ الكفالة تبرأ تركته من كل التزام يتعلق بالكفالة،
ويجوز للمحكمة املختصة أن تقرر إعادة توقيف املتهم ما لم يقدم كفيالً آخر أو كفالة نقدية
تقدرها.

الفصل التاسع :انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
مادة ( )149حفظ الدعوى
 -1متى انتهى التحقيق ورأى وكيل النيابة أن الفعل ال يعاقب عليه القانون أو أن الدعوى
انقضت بالتقادم أو بالوفاة أو العفو العام أو لسبق محاكمة املتهم عن ذات اجلرمية أو
ألنه غير مسؤول جزائيا ً لصغر سنه أو بسبب عاهة في عقله أو أن ظروف الدعوى
ومالبساتها تستوجب حفظها لعدم األهمية يبدي رأيه مبذكرة ويرسلها للنائب العام
للتصرف.
 -2إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن رأي وكيل النيابة في محله يصدر قرارا ً
مسببا ً بحفظ الدعوى ويأمر بإطالق سراح املتهم إذا كان موقوفاً.
 -3إذا كان قرار احلفظ لعدم مسؤولية املتهم بسبب عاهة في عقله فللنائب العام مخاطبة
جهات االختصاص لعالجه.
مادة ( )150الفعل الذي يشكل مخالفة
إذا تبني لوكيل النيابة أن الفعل يشكل مخالفة عليه إحالة ملف الدعوى إلى احملكمة املختصة
حملاكمة املتهم.
مادة ( )151الفعل الذي يشكل جنحة
إذا تبني لوكيل النيابة أن الفعل يشكل جنحة يقرر توجيه االتهام إلى املتهم وإحالة ملف
الدعوى إلى احملكمة املختصة حملاكمته.
مادة ( )152الفعل الذي يشكل جناية
 -1إذا تبني لوكيل النيابة أن الفعل يشكل جناية فإنه يقرر توجيه االتهام إلى املتهم ويرسل
ملف الدعوى إلى النائب العام أو أحد مساعديه.
 -2إذا رأى النائب العام أو أحد مساعديه وجوب إجراء حتقيقات أخرى ،يعيد ملف الدعوى
إلى وكيل النيابة الستيفاء هذه التحقيقات.
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إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن قرار االتهام صائب يأمر بإحالة املتهم إلى
احملكمة املختصة حملاكمته.
إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن الفعل ال يشكل جناية يأمر بتعديل وصف
التهمة وإعادة ملف الدعوى إلى وكيل النيابة لتقدميها إلى احملكمة املختصة.
إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن الفعل ال يعاقب عليه القانون ،أو أن الدعوى
انقضت بالتقادم أو العفو العام أو سبق محاكمة املتهم عن ذات اجلرمية ،أو أنه غير
مسؤول جزائيا ً لصغر سنه أو لعاهة عقلية ،أو لعدم وجود أدلة أو أن الفاعل غير معروف
أو أن الظروف واملالبسات تقتضي حفظ الدعوى لعدم األهمية يأمر بحفظها.
إذا رأت النيابة العامة حفظ األوراق عليها أن تعلن أمر احلفظ للمجني عليه واملدعي
باحلقوق املدنية ،فإذا توفي أحدهما كان اإلعالن لورثته في محل إقامتهم.

مادة ( )153التظلم من القرار الصادر بحفظ الدعوى
 -1يجوز للمدعي باحلق املدني التظلم من القرار الصادر بحفظ الدعوى بطلب يقدم منه
إلى النائب العام.
 -2يفصل النائب العام في طلب التظلم خالل شهر من تاريخ تقدميه مبوجب قرار نهائي
منه.
 -3يجوز للمدعي باحلق املدني استئناف قرار النائب العام أمام احملكمة املختصة بنظر
الدعوى ويكون قرارها نهائياً ،فإذا ألغت احملكمة القرار تعني نظر موضوع الدعوى
أمام هيئة أخرى.
مادة ( )154بيانات قرار اإلحالة
يجب أن يشتمل قرار اإلحالة إلى احملاكمة على اسم املشتكي واسم املتهم وشهرته وعمره
ومحل والدته وعنوانه وعمله وتاريخ توقيفه مع موجز للفعل املسند إليه ،وتاريخ ارتكابه،
ونوعه ،ووصفه القانوني واملادة القانونية التي استند االتهام إليها واألدلة على ارتكاب
اجلرمية.
مادة ( )155إلغاء قرار حفظ الدعوى
مع عدم اإلخالل بنص املادة ( )149من هذا القانون للنائب العام إلغاء قرار حفظ الدعوى في
حال ظهور أدلة جديدة أو معرفة الفاعل.
مادة ( )156أدلة جديدة
يعد من األدلة اجلديدة إفادة الشهود الذين لم تتمكن النيابة من استدعائهم وسماع أقوالهم
التي لم تعرض على النيابة العامة في حينه ،واألوراق واحملاضر التي لم تكن قد بحثت إذا
كان من شأنها تقوية األدلة التي وجدت في التحقيق غير كافية أو زيادة اإليضاح املؤدي إلى
كشف احلقيقة.

456

يئانجلا تاءارجإلل يعيرشتلا راطإلا

مادة ( )157اجلرائم املتالزمة
تكون اجلرائم متالزمة في إحدى احلاالت التالية:
 -1إذا ارتكبها في آن واحد عدة أشخاص مجتمعون.
 -2إذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة بنا ًء على اتفاق فيما بينهم.
 -3إذا ارتكب بعضها توطئة للبعض اآلخر ،أو متهيدا ً لوقوعه وإكماله ،أو لتأمني بقاء املتهم
بدون عقاب
 -4إذا كانت األشياء املسلوبة أو املختلسة أو التي حصل عليها بواسطة جناية أو جنحة قد
اشترك عدة أشخاص في إخفائها كلها أو بعضها.
مادة ( )158اختالف الوصف اجلرمي للجرائم املتالزمة
إذا كانت اجلرائم املتالزمة بعضها من نوع اجلناية والبعض اآلخر من نوع اجلنحة ،يحيل
النائب العام الدعوى برمتها إلى احملكمة املختصة بنظر اجلرمية األشد.

الفصل العاشر :تنحي القضاة وردهم عن احلكم
مادة ( )159امتناع القاضي عن نظر الدعوى أو االشتراك في احلكم
ميتنع القاضي من االشتراك في نظر الدعوى إذا كانت اجلرمية قد وقعت عليه شخصياً،
أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة،
أو املدافع عن أحد اخلصوم أو أدى فيها شهادة ،أو باشر فيها عمالً من أعمال أهل
اخلبرة.وميتنع كذلك من االشتراك في احلكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال
التحقيق أو اإلحالة أو أن يشترك في احلكم في الطعن إذا كان احلكم املطعون فيه صادرا ً
منه.
مادة ( )160رد القضاة
للخصوم طلب رد القضاة عن احلكم في احلاالت الواردة في املادة السابقة ،وفي سائر
حاالت الرد املبينة في قانون أصول احملاكمات املدنية ،وال يجوز رد أعضاء النيابة العامة،
أو مأموري الضبط القضائي ،ويعتبر املجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد مبثابة خصم في
الدعوى.
مادة ( )161التصريح بقيام سبب للرد
يتعني على القاضي إذا ما قام فيه سبب من أسباب الرد أن يصرح به للمحكمة لتفصل في
أمر تنحيه في غرفة املداولة ،وفيما عدا أحوال الرد املقررة قانوناً ،يجوز للقاضي إذا قامت
لديه أسباب يستشعر منها احلرج في نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على احملكمة أو على
رئيس احملكمة حسب األحوال للفصل فيه.
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مادة ( )162تطبيق
مع مراعاة األحكام املتقدمة يتبع في شأن رد القاضي عند نظر الدعوى وتنحيه األحكام
واإلجراءات املقررة في قانون أصول احملاكمات املدنية.وال يجوز عند النظر في طلب الرد
استجواب القاضي أو طلب حلف اليمني منه.

الكتاب الثاني :احملاكمات
الباب األول :اختصاص احملاكم
الفصل األول :في املواد اجلزائية
مادة ( )163تعيني االختصاص املكاني
يتعني االختصاص باملكان الذي وقعت فيه اجلرمية ،أو الذي يقيم فيه املتهم ،أو الذي يقبض
عليه فيه.
مادة ( )164تعيني مكان اجلرمية
في حالة الشروع تعتبر اجلرمية أنها وقعت في كل مكان يقع فيه عمل من أعمال البدء في
التنفيذ ،وفي اجلرائم املستمرة يعتبر مكانا ً للجرمية كل محل تقوم فيه حالة االستمرار.
وجرائم االعتياد واجلرائم املتتابعة يعتبر مكانا ً للجرمية كل محل يقع فيه أحد األفعال
الداخلة فيها.
مادة ( )165اجلرائم التي تقع في اخلارج
إذا وقعت في اخلارج جرمية من اجلرائم التي تسري عليها أحكام القانون الفلسطيني ،ولم
يكن ملرتكبها محل إقامة في فلسطني ،ولم يضبط فيها ،ترفع عليه الدعوى أمام احملكمة
املختصة في العاصمة القدس.
مادة ( )166ارتكاب جزء من فعل يشكل جرما
إذا ارتكب فعل بعضه داخل نطاق اختصاص احملاكم الفلسطينية وبعضه خارج نطاق
اختصاصها ،وكان ذلك الفعل يؤلف جرما ً تنطبق عليه أحكام قانون العقوبات الفلسطيني
فيما لو ارتكب بأكمله ضمن نطاق اختصاص احملاكم الفلسطينية ،فكل شخص ارتكب أي
جزء من ذلك الفعل ضمن نطاق اختصاص احملاكم الفلسطينية ،جتوز محاكمته مبقتضى
قانون العقوبات الفلسطيني كما لو كان قد ارتكب ذلك الفعل بأكمله ضمن نطاق اختصاص
تلك احملاكم.
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مادة ( )167اختصاص محاكم الصلح
تختص محاكم الصلح بنظر جميع املخالفات واجلنح الواقعة ضمن اختصاصها ،ما لم ينص
القانون على خالف ذلك.
مادة ( )168اختصاص محاكم البداية
 -1تختص محاكم البداية بنظر جميع اجلنايات ،وجرائم اجلنح املتالزمة معها واحملالة
إليها مبوجب قرار االتهام.
 -2إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة ،أو إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد ،وكانت
مرتبطة ببعضها بحيث ال تقبل التجزئة ،وكانت إحدى هذه اجلرائم من اختصاص
محكمة البداية ،اختصت هذه احملكمة بنظرها جميعاً.
مادة ( )169احلكم بعدم االختصاص واإلحالة
 -1إذا رأت محكمة البداية أن الواقعة كما هي مبينة في تقرير االتهام وقبل حتقيقها في
اجللسة تعد جنحة حتكم بعدم االختصاص ،وحتيلها إلى محكمة الصلح.
 -2إذا تبني حملكمة الصلح أن اجلرمية املقدمة إليها من اختصاص محكمة البداية حتكم
بعدم اختصاصها ،وحتيلها إلى النيابة التخاذ ما تراه بشأنها.

الفصل الثاني :في املواد املدنية
مادة ( )170اختصاص احملاكم اجلزائية في نظر دعوى احلق املدني
مع عدم اإلخالل بنص املادة ( )196من هذا القانون تنظر احملاكم اجلزائية في دعوى احلق
املدني ،لتعويض الضرر الناشئ عن اجلرمية مهما بلغت قيمته وتنظر في هذه الدعوى تبعا ً
للدعوى اجلزائية.
مادة ( )171اختصاص احملاكم اجلزائية بالفصل في املسائل التبعية
تختص احملاكم اجلزائية بالفصل في جميع املسائل التي يتوقف عليها احلكم في الدعوى
اجلزائية املرفوعة أمامها ،ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة ( )172وقف الدعوى اجلزائية حلني الفصل في دعوى جزائية أخرى
إذا كان احلكم في الدعوى اجلزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى،
وجب وقف األولى حتى يتم الفصل في الثانية.
مادة ( )173وقف الدعوى اجلزائية حلني الفصل في مسألة من مسائل األحوال الشخصية
إذا كان الفصل في الدعوى اجلزائية يتوقف على فصل مسألة من مسائل األحوال الشخصية،
جاز للمحكمة اجلزائية أن توقف الدعوى وحتدد للمدعى باحلق املدني أو املجني عليه أجالً
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لرفع الدعوى في املسألة املذكورة إلى احملكمة املختصة وال مينع ذلك من اتخاذ اإلجراءات
التحفظية واملستعجلة الالزمة.

الفصل الثالث :تنازع االختصاص
مادة ( )174وقف سير العدالة بسبب تنازع االختصاص
إذا وقعت جرمية وشرعت في نظرها محكمتان باعتبار أن كالً منهما مختصة بها ،أو قررت
احملكمتان عدم اختصاصهما بنظرها ،أو قررت محكمة عدم صالحيتها لنظر دعوى أحالتها
إليها النيابة العامة ،ونشأ عن ذلك خالف على االختصاص أوقف سير العدالة من جراء إبرام
القرارين املتناقضني في القضية نفسها ،تعني حل هذا اخلالف عن طريق تعيني احملكمة
املختصة.
مادة ( )175طلب تعيني احملكمة املختصة
يجوز جلميع اخلصوم في الدعوى أن يطلبوا تعيني احملكمة املختصة باستدعاء يقدمونه
إلى محكمة النقض مرفقا ً باألوراق املؤيدة لالستدعاء ،وإذا كان الطلب يتعلق بخالف على
الصالحية بني محكمتي صلح تابعتني حملكمة بداية واحدة فيقدم الطلب إلى هذه احملكمة.
مادة ( )176تقدمي طلب تعيني احملكمة املختصة من أحد أطراف دعوى احلق املدني
إذا ورد طلب تعيني احملكمة املختصة من املدعي باحلق املدني أو من املدعى عليه باحلق املدني
يأمر رئيس احملكمة التي قدم إليها الطلب بإبالغ صورته إلى خصمه ،وتتولى النيابة العامة
إبالغ نسخة من الطلب إلى كل من احملكمتني الواقع بينهما اخلالف إلبداء الرأي فيه.
مادة ( )177إبداء الرأي في طلب تعيني احملكمة املختصة
يجب على النيابة العامة أو املتهم أو املدعي باحلق املدني إبداء الرأي في طلب تعيني احملكمة
املختصة خالل أسبوع من تاريخ إبالغه به.
مادة ( )178وقف الدعوى حلني تعيني احملكمة املختصة
إذا قررت محكمتان صالحيتهما لنظر دعوى ،وأحيطتا علما ً بطلب تعيني احملكمة املختصة
فعليهما التوقف عن السير في إجراءات احملاكمة أو إصدار احلكم ،حلني تعيني احملكمة
املختصة.
مادة ( )179وقف تنفيذ األحكام حلني صدور قرار تعيني احملكمة املختصة
إذا وقع تنازع في االختصاص نتج عن صدور حكمني في قضية واحدة ،يوقف تنفيذ هذين
احلكمني حلني صدور قرار تعيني احملكمة املختصة.
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مادة ( )180احلكم بالغرامة أو التعويض على الطرف غير احملق
إذا لم يكن املدعي باحلق املدني أو املتهم محقا ً في طلب تعيني احملكمة املختصة يجوز للمحكمة
التي قدم إليها الطلب أن تقضي عليه بغرامة ال تزيد على خمسني دينارا ً أردنيا ً أو ما يعادلها
بالعملة املتداولة قانوناً ،أو أن تقضي بتعويض للخصم بنا ًء على طلبه.
مادة ( )181النظر في طلب تعيني احملكمة املختصة
تنظر احملكمة تدقيقا ً في الطلب املقدم إليها بعد استطالع رأي النيابة ما لم تر غير ذلك وتصدر
قرارا ً بتحديد احملكمة املختصة وتقضي بصحة أو عدم صحة اإلجراءات التي أجرتها احملكمة
التي قررت عدم اختصاصها.

الفصل الرابع :نقل الدعوى إلى محكمة أخرى من ذات الدرجة
مادة ( )182نقل الدعوى إلى محكمة استئناف أخرى من ذات الدرجة
حملكمة االستئناف املختصة أن تقرر في دعاوى اجلنايات أو اجلنح بنا ًء على طلب النائب
العام نقل الدعوى إلى محكمة أخرى من ذات الدرجة ،وذلك عندما يكون نظرها في دائرة
احملكمة املختصة من شأنه اإلخالل باألمن العام.
مادة ( )183النظر في طلب إحالة الدعوى
تنظر محكمة االستئناف في طلب إحالة الدعوى تدقيقاً ،فإذا قررت إحالتها قضت في القرار
نفسه بصحة اإلجراءات التي أجرتها احملكمة التي تقرر إحالة الدعوى من لدنها.
مادة ( )184إعادة تقدمي طلب إحالة الدعوى
ً
ال مينع رفض طلب إحالة الدعوى من تقدمي طلب جديد بإحالتها استنادا إلى أسباب جديدة
ظهرت بعد قرار الرفض.

الباب الثاني :إجراءات احملاكمة
الفصل األول :تبليغ األوراق القضائية (إعالن اخلصوم)
مادة ( )185كيفية تبليغ األوراق القضائية
تبلغ األوراق القضائية بواسطة محضر أو أحد رجال الشرطة ،لشخص املبلغ إليه ،أو في
محل إقامته ،وفقا ً للقواعد املقررة في قانون أصول احملاكمات املدنية ،مع مراعاة األحكام
اخلاصة الواردة بهذا القانون.
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مادة ( )186تكليف اخلصوم باحلضور قبل انعقاد اجللسة
يكون تكليف اخلصوم باحلضور أمام احملكمة قبل انعقاد اجللسة بيوم كامل في املخالفات
وبثالثة أيام على األقل من اجلنح مع مراعاة مواعيد مسافة الطريق.
مادة ( )187إعالن املوقوفني واملسجونني والضباط واجلنود
يكون إعالن املوقوفني واملسجونني بواسطة مأمور مركز اإلصالح والتأهيل (السجن) أو
من يقوم مقامه ويكون إعالن الضباط واجلنود بواسطة قيادتهم.
مادة ( )188اطالع اخلصوم على أوراق الدعوى
للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى مبجرد إعالنهم باحلضور أمام احملكمة
املختصة.

الفصل الثاني :حفظ النظام في اجللسات
-1
-2
-3
-4
-5

مادة ( )189ضبط اجللسات
ضبط اجللسة وإدارتها منوطان برئيسها.
إذا بدر من أحد احلاضرين أثناء اجللسة عالمة استحسان أو استهجان ،أو أحدث
ضوضاء بأية صورة كانت ،أو أتى مبا يخل بنظام اجللسة أمر رئيسها بطرده.
إذا أبى اإلذعان أو عاد بعد طرده أمر رئيسها بحبسه مدة ال تزيد على ثالثة أيام ويكون
هذا احلكم باتاً.
إذا كان اإلخالل قد وقع ممن يؤدي وظيفة في احملكمة ،كان لرئيسها أن يوقع عليه
أثناء انعقاد اجللسة ما لرئيسه توقيعه من اجلزاءات التأديبية.
للمحكمة قبل انتهاء اجللسة الرجوع عن احلكم الذي تصدره.

مادة ( )190وقوع جنحة أو مخالفة في اجللسة
 -1إذا وقعت جنحة أو مخالفة في اجللسة من قبل شخص ما ،وكان من اختصاص
احملكمة النظر في هذه اجلرمية ،يجوز للمحكمة أن حتاكمه في احلال ،وحتكم
عليه بعد سماع أقوال ممثل النيابة العامة ودفاع ذلك الشخص ،بالعقوبة املقررة
قانوناً ،ويخضع حكمها لطرق الطعن التي تخضع لها سائر األحكام الصادرة
عنها.
ً
 -2إذا كانت اجلرمية تخرج عن اختصاص احملكمة ،نظمت محضرا بالواقعة ،وأحالت
املتهم موقوفا ً إلى النيابة العامة ملالحقته.
 -3ال تتوقف محاكمة املتهم في هذه احلالة على شكوى أو طلب أو ادعاء مدني إذا كانت
اجلرمية من اجلرائم التي يشترط القانون فيها ذلك لرفع الدعوى عنها.
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مادة ( )191وقوع جناية في اجللسة
إذا كان اجلرم الواقع جناية نظم رئيس احملكمة محضرا ً بالواقعة ،وأمر بتوقيف املتهم
وإحالته للنيابة العامة إلجراء املقتضى القانوني.
مادة ( )192نظر جرائم اجللسات وفقا للقواعد العامة
ً
اجلرائم التي تقع في اجللسة ولم حتكم فيها احملكمة حال انعقادها يكون نظرها وفقا للقواعد العامة.
مادة ( )193ارتكاب احملامي في اجللسة ما يستدعي مؤاخذته جزائيا
إذ وقع من احملامي أثناء قيامه بواجبه في اجللسة أو بسببه ما يستدعي مؤاخذته جزائيا ً أو ما
يجوز اعتباره تشويشا ً مخالً بالنظام ،ينظم رئيس اجللسة محضرا ً مبا حدث ،وللمحكمة أن
تقرر إحالة احملضر إلى النيابة العامة إلجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته
جزائياً ،وإلى نقيب احملامني إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً ،وال يجوز أن يكون
رئيس اجللسة التي وقع فيها احلادث أو أحد أعضائها عضوا ً في احملكمة التي تنظر الدعوى.

الفصل الثالث :دعوى احلق املدني
مادة ( )194اتخاذ صفة االدعاء باحلق املدني
 -1لكل من تضرر من اجلرمية أن يتقدم بطلب إلى وكيل النيابة العامة أو إلى احملكمة التي
تنظر الدعوى يتخذ فيه صراحة صفة االدعاء باحلق املدني للتعويض عن الضرر الذي
حلق به من اجلرمية.
 -2يجب أن يكون الطلب معلالً تعليالً كافيا ً وله ما يبرره من البيانات واألدلة.
مادة ( )195إقامة دعوى احلق املدني
 -1يجوز إقامة دعوى احلق املدني تبعا ً للدعوى اجلزائية أمام احملكمة املختصة ،كما جتوز
إقامتها على حدة لدى القضاء املدني ،وفي هذه احلالة يوقف النظر في الدعوى املدنية
إلى أن يفصل في الدعوى اجلزائية بحكم بات ،ما لم يكن الفصل في الدعوى اجلزائية
قد أوقف جلنون املتهم.
 -2إذا أقام املدعي املدني دعواه لدى القضاء املدني فال يجوز له بعد ذلك إقامتها لدى
القضاء اجلزائي ما لم يكن قد أسقط دعواه أمام احملكمة املدنية.
مادة ( )196االدعاء باحلق املدني في جميع مراحل الدعوى
 -1يجوز االدعاء باحلق املدني أمام محكمة الدرجة األولى في جميع مراحل الدعوى
اجلزائية وحتى إقفال باب املرافعة.
 -2ال يجوز االدعاء باحلق املدني إذا أعيدت القضية إلى محكمة الدرجة األولى ألي سبب
من األسباب.
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 -3ال يجوز أن يترتب على االدعاء باحلق املدني تأخير الفصل في الدعوى اجلزائية وإال
قررت احملكمة عدم قبول االدعاء.
مادة ( )197التنازل عن االدعاء باحلق املدني
للمدعي باحلق املدني التنازل عن ادعائه في أية حالة كانت عليها الدعوى وال يكون لهذا
التنازل تأثير على الدعوى اجلزائية.
مادة ( )198أداء املدعي باحلق املدني للرسوم واملصاريف
على املدعي باحلق املدني أداء الرسوم واملصاريف القضائية الالزمة للدعوى ما لم تقرر
احملكمة إعفاءه منها أو تأجيل دفعها.
مادة ( )199االعفاء من الرسوم أو استردادها
إذا قررت النيابة العامة حفظ التهمة أو قررت احملكمة براءة املتهم فيمكن إعفاء املدعي باحلق
املدني من الرسوم واملصاريف ،أو استردادها.
مادة ( )200مطالبة املدعي باحلق املدني بالتعويض
إذا صدر قرار بحفظ التهمة أو صدر حكم بالبراءة فللمتهم أن يطالب املدعي باحلق املدني
بالتعويض أمام احملكمة املختصة إال إذا كان األخير حسن النية.
مادة ( )201تعيني وكيل للمتضرر لتمثيله قانونيا ً
يجوز للمحكمة املختصة بنا ًء على طلب النيابة العامة أن تعني وكيالً للمتضرر فاقد األهلية أو
ناقصها إذا لم يكن له من ميثله قانونا ً ليدعي باحلق املدني بالنيابة عنه ،وال يترتب على ذلك
إلزامه باملصاريف القضائية.
مادة ( )202اتخاذ املدعي مقرا ً في دائرة اختصاص احملكمة
يجب على املدعي باحلق املدني أن يتخذ له مقرا ً في دائرة اختصاص احملكمة املرفوع أمامها
دعواه ما لم يكن مقيما ً فيه ،يتم فيه تبليغه باإلجراءات الالزمة.
مادة ( )203وقف الفصل في الدعوى املدنية حلني احلكم في الدعوى اجلزائية
إذا رفعت الدعوى املدنية أمام احملاكم املدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا ً في
الدعوى اجلزائية املقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها ما لم يكن قد أوقف السير في الدعوى
اجلزائية جلنون املتهم.
مادة ( )204اعتراض املتهم على قبول املدعي باحلقوق املدنية
يجوز للمتهم أن يعترض أثناء جلسة احملاكمة على قبول املدعي باحلقوق املدنية إذا كانت
الدعوى املدنية غير جائزة أو غير مقبولة.
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الفصل الرابع :البينات
مادة ( )205عدم جواز احلكم بالعلم الشخصي
ال يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
مادة ( )206إقامة البينة في الدعاوى اجلزائية بجميع طرق اإلثبات
 -1تقام البينة في الدعاوى اجلزائية بجميع طرق االثبات إال إذا نص القانون على طريقة
معينة لإلثبات.
 -2إذا لم تقم البينة على املتهم قضت احملكمة ببراءته.
مادة ( )207بناء احلكم على األدلة املقدمة أثناء احملاكمة
ال يبنى احلكم إال على األدلة التي قدمت أثناء احملاكمة والتي متت مناقشتها في اجللسة
بصورة علنية ،أمام اخلصوم.
مادة ( )208أمر تقدمي األدلة الالزمة لظهور احلقيقة
للمحكمة بنا ًء على طلب اخلصوم ،أو من تلقاء نفسها أثناء سير الدعوى أن تأمر بتقدمي أي
دليل تراه الزما ً لظهور احلقيقة ،ولها أن تسمع شهادة من يحضر من تلقاء نفسه إلبداء
معلوماته في الدعوى.
مادة ( )209إدانة متهم بناء على أقوال متهم آخر
ال يدان متهم بنا ًء على أقوال متهم آخر ،إال إذا وجدت بينة أخرى تؤيدها واقتنعت احملكمة
بها ،ويحق للمتهم اآلخر مناقشة املتهم الذي صدرت عن هذه األقوال في أقواله.
مادة ( )210تطبيق أحكام البينات في دعوى احلق املدني
 -1تلتزم احملكمة بتطبيق أحكام قانون البينات في املواد املدنية والتجارية على دعوى
احلق املدني التي تنظر فيها تبعا ً للدعوى اجلزائية.
 -2تتبع في نظر دعوى احلق املدني من حيث اإلجراءات القواعد التي يقررها هذا
القانون.
مادة ( )211إثبات واقعة بالرسائل واألحاديث املتبادلة بني املتهم ومحاميه
ال يجوز إثبات واقعة بالرسائل واألحاديث املتبادلة بني املتهم ومحاميه.
مادة ( )212حجية احملاضر التي ينظمها مأمور الضبط القضائي
تعتبر احملاضر التي ينظمها مأمورو الضبط القضائي في اجلنح واملخالفات املكلفون بإثباتها
مبوجب أحكام القوانني حجة بالنسبة للوقائع املثبتة فيها إلى أن يثبت ما ينفيها.
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مادة ( )213القوة الثبوتية للمحضر
يشترط ليكون للمحضر قوة ثبوتية ما يلي:
 -1أن يكون صحيحا ً من حيث الشكل.
 -2أن يكون محرره قد عاين الواقعة بنفسه أو أبلغ عنها.
 -3أن يكون محرره قد دونه ضمن حدود اختصاصه ،وأثناء قيامه مبهام وظيفته.
مادة ( )214شروط صحة االعتراف
يشترط لصحة االعتراف ما يلي:
 -1أن يصدر طواعية واختياراً ،ودون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي ،أو وعد ،أو وعيد.
 -2أن يتفق االعتراف مع ظروف الواقعة.
 -3أن يكون االعتراف صريحا ً قاطعا ً بارتكاب اجلرمية.
مادة ( )215خضوع االعتراف لتقدير احملكمة
االعتراف من طرق اإلثبات التي تخضع لتقدير احملكمة.
مادة ( )216اقتصار حجية االعتراف على من صدر منه
تقتصر حجية االعتراف على املتهم الذي صدر عنه دون سواه ،مع مراعاة أحكام املادة
( )215من هذا القانون.
مادة ( )217حق املتهم في الصمت
للمتهم احلق في الصمت ،وال يفسر صمته أو امتناعه عن اإلجابة بأنه اعتراف منه.
مادة ( )218أقوال املتهم في معرض الدفاع عن نفسه
ال يجوز أن يعاقب املتهم عن أقوال غير صحيحة أداها في معرض الدفاع عن نفسه.
مادة ( )219البصمات والصور
تقبل في معرض البينة بصمات األصابع وبصمات راحة اليد وباطن القدم أثناء إجراءات
التحقيق أو احملاكمة ،ويجوز قبول الصور الشمسية في معرض البينة للتعرف على صاحبها
وذلك ملعرفة هوية املتهم ومن له عالقة باجلرمية.
مادة ( )220تقارير املختبرات املعتمدة رسميا ً
تقبل في معرض البينة في اإلجراءات اجلزائية جميع التقارير الصادرة من املوظف املسؤول
عن املختبرات احلكومية أو املعتمدة رسمياً ،واملوقعة منه ،واملتضمنة نتيجة الفحص
الكيماوي أو التحليل الذي أجراه بنفسه بشأن أي مادة يشتبه فيها .وال يقتضي ذلك دعوته
ألداء الشهادة في هذا الشأن ،إال إذا قدرت احملكمة أن حضوره ضروري لتأمني العدالة.
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مادة ( )221امتناع أصول أو فروع أو زوج املتهم عن أداء الشهادة
يجوز أن ميتنع عن أداء الشهادة ضد املتهم أصوله أو فروعه أو أقاربه أو أصهاره إلى
الدرجة الثانية أو زوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية ،ما لم تكن اجلرمية قد وقعت على
أي منهم.
مادة ( )222شهادة أصول املتهم أو فروعه أو زوجه دفاعا ً عنه
إذا دعي أي من أصول املتهم أو فروعه أو زوجه ألداء الشهادة دفاعا ً عنه ،فإن الشهادة
املعطاة على الوجه املذكور -سواء في االستجواب أو أثناء مناقشة النيابة العامة -يجوز
االستناد إليها في إثبات اجلرمية املسندة إلى املتهم.
مادة ( )223الشهادة على السماع
تقبل شهادة من أبلغ من شخص كان متواجدا ً وقت وقوع اجلرمية أو قبل وقوعها أو بعده
ببرهة وجيزة ،إذا كانت الشهادة تتعلق مباشرة بالواقعة أو بوقائع لها صلة بها ،وكان املبلغ
نفسه شاهدا ً في الدعوى.
مادة ( )224شهادة من أبلغ من املعتدى عليه
 -1يجوز قبول شهادة من أبلغ من املعتدى عليه إذا كانت الشهادة تتعلق بذلك الفعل أو
كان ذلك اإلبالغ قد أدلى به حني وقوع الفعل أو بعد ذلك ببرهة وجيزة ،أو حاملا ً سنحت
له الفرصة بذلك ،أو كان على فراش املوت.
 -2ال يحول دون قبول هذه الشهادة أن الشخص الذي صدر عنه هذا البالغ لم يحضر
كشاهد في الدعوى ،أو كان قد تعذر حضوره في جلسة احملاكمة أو لتغيبه عن
فلسطني.
مادة ( )225أداء الشاهد لليمني
 -1يحلف الشاهد اليمني قبل أداء الشهادة بالصيغة التالية (أقسم بالله العظيم أن أقول
احلق كل احلق وال شيء غير احلق).
 -2يعمل باملادة ( )90من هذا القانون إذا كان الشاهد من رجال الدين.
 -3إذا اقتنعت احملكمة أن حلف اليمني مخالف للمعتقدات الدينية للشاهد ،فيجوز تدوين
أقواله بعد تقدميه تأكيدا ً بأنه سيقول الصدق.
مادة ( )226اإلفادة املأخوذة على سبيل االستئناس
 -1تسمع على سبيل االستئناس إفادة األشخاص الذين لم يتموا اخلمس عشرة سنة دون
حلف ميني.
 -2ال تكفي اإلفادة التي تؤخذ على سبيل االستئناس وحدها لإلدانة ،ما لم تكن مؤيدة
ببينة أخرى.
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مادة ( )227إفادة املتهم أمام مأموري الضبط القضائي
اإلفادة التي يؤديها املتهم أمام مأموري الضبط القضائي ،ويعترف فيها بارتكابه اجلرمية
تقبل إذا قدمت النيابة العامة بينة على الظروف التي أديت فيها ،واقتنعت احملكمة بأنها أخذت
طوعا ً واختياراً.
مادة ( )228سماع املدعي باحلقوق املدنية كشاهد
يسمع املدعي باحلقوق املدنية كشاهد ويحلف اليمني.
-1
-2
-3
-4

مادة ( )229تعذر حضور الشاهد لسبب مشروع
للمحكمة أن تقرر تالوة الشهادة التي أعطيت بعد حلف اليمني في التحقيق االبتدائي ،إذا
تعذر إحضار الشاهد أمامها ألي سبب من األسباب ،أو إذا قبل املتهم أو وكيله ذلك.
إذا تعذر إحضار الشاهد أمام احملكمة لعجزه أو مرضه ،فللمحكمة أن تنتقل إليه لسماع
أقواله.
ً
إذا كان الشاهد املذكور في الفقرة السابقة مقيما ضمن دائرة اختصاص محكمة أخرى
فللمحكمة املختصة إنابة تلك احملكمة لسماع شهادته.
إذا تبني للمحكمة عدم صحة العذر املذكور في الفقرتني السابقتني جاز لها إحالته إلى
النيابة العامة إلجراء املقتضى القانوني.

مادة ( )230تالوة أجزاء من أقوال الشاهد
إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع ،يجوز أن يتلى من شهادته في التحقيق ،أو
من أقواله في محضر جمع االستدالالت اجلزء اخلاص بهذه الواقعة ،ويطبق هذا احلكم كذلك
إذا تعارضت شهادة الشاهد في اجللسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
مادة ( )231إصدار مذكرة حضور أو إحضار في حق الشاهد
إذا مت تبليغ الشاهد حسب األصول ولم يحضر في املوعد احملدد ألداء الشهادة ،تصدر
احملكمة بحقه مذكرة حضور أو إحضار ،ولها إن تقضي بتغرميه خمسة عشر دينارا ً أردنيا ً
أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً.
مادة ( )232إعفاء الشاهد من الغرامة
إذا حضر الشاهد احملكوم عليه بالغرامة أثناء احملاكمة أو بعدها وأبدى عذرا ً مقبوالً جاز
للمحكمة أن تعفيه منها.
مادة ( )233امتناع الشاهد عن أداء اليمني أو اإلجابة
إذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمني ،أو عن اإلجابة على األسئلة التي توجهها
إليه احملكمة ،يجوز لها أن حتكم بحبسه مدة ال تتجاوز شهرا ً واحداً ،وإذا قبل أثناء مدة إيداعه
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مركز اإلصالح والتأهيل (السجن) وقبل اختتام اإلجراءات أن يحلف اليمني ،وأن يجيب على
األسئلة التي توجه إليه ،يفرج عنه في احلال بعد قيامه بذلك.
مادة ( )234تقدير قيمة الشهادة ومدى األخذ بها
 -1تقدر احملكمة قيمة شهادة الشهود ويجوز لها أن تشير إلى سلوكهم وتصرفهم في
احملضر.
 -2إذا لم توافق الشهادة الدعوى ،أو لم تتفق أقوال الشهود مع بعضها البعض ،أخذت
احملكمة بالقدر الذي تقتنع بصحته.
مادة ( )235أداء الشهادة شفاهة
يؤدي الشاهد شهادته شفاهة وال يجوز له االستعانة مبذكرات إال بإذن من رئيس احملكمة.
مادة ( )236رد الشهود
ال يجوز رد الشهود ألي سبب من األسباب.

الفصل اخلامس :أصول احملاكمات لدى محاكم البداية
مادة ( )237علنية احملاكمات
جترى احملكمة بصورة علنية ،ما لم تقرر احملكمة إجراءها سرية العتبارات احملافظة على
النظام العام أو األخالق ،ويجوز في جميع األحوال منع األحداث أو فئة معينة من األشخاص
من حضور احملاكمة.
مادة ( )238إدارة اجللسات
 -1يدير رئيس احملكمة اجللسة ويتخذ التدابير الالزمة حلسن سير احملكمة.
 -2تنعقد جلسات محكمة البداية بحضور وكيل النيابة العامة والكاتب.
مادة ( )239تالوة التهم الواردة في قرار االتهام
يتولى وكيل النيابة تالوة التهم على املتهم في اجلرائم الواردة في قرار االتهام ،وال يسوغ
لوكيل النيابة أن يدعي بأفعال خارجة عن قرار االتهام ،وإال كان ادعاؤه باطالً.
مادة ( )240صدور قرار اتهام بحق املتهم
ال يقدم أي شخص إلى احملاكمة في الدعاوى اجلزائية ،إال إذا صدر بحقه قرار اتهام من
النائب العام أو من يقوم مقامه.
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مادة ( )241بيانات الئحة االتهام
يجب أن تتضمن الئحة االتهام اسم املتهم وتاريخ توقيفه ونوع اجلرمية املرتكبة ووصفها
القانوني ،وتاريخ ارتكابها وتفاصيل التهمة وظروفها ،واملواد القانونية التي تنطبق عليها
واسم املجني عليه وأسماء الشهود.
مادة ( )242تبليغ املتهم صورة من الئحة االتهام
يتولى قلم احملكمة تبليغ املتهم بصورة من الئحة االتهام قبل يوم احملاكمة بأسبوع على
األقل ،وتضاف إلى ذلك مواعيد املسافة.
مادة ( )243حضور املتهم اجللسات
يحضر املتهم اجللسة بغير قيود وال أغالل ،إمنا جترى عليه املالحظة الالزمة ،وال يجوز
إبعاد املتهم عن اجللسة أثناء نظر الدعوى إال إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك ،وفي هذه
احلالة تستمر اإلجراءات إلى أن ميكن السير فيها بحضوره ،وعلى احملكمة أن تعلمه بكل ما
مت في غيبته من إجراءات.
مادة ( )244انتداب محامي الدفاع عن املتهم
تسأل احملكمة املتهم إذا اختار محاميا ً للدفاع عنه ،فإن لم يكن قد فعل بسبب ضعف حالته
املادية انتدب له رئيس احملكمة محامياً ،مارس املهنة ملدة ال تقل عن خمس سنوات ،أو مارس
قبل حصوله على إجازة احملاماة العمل في النيابة العامة أو في القضاء مدة ال تقل عن
سنتني.
مادة ( )245أتعاب احملامي املنتدب
تقرر احملكمة في ختام احملاكمة أتعاب احملامي املنتدب مبوجب املادة السابقة وتصرف
األتعاب من خزينة احملكمة.
مادة ( )246سؤال املتهم وتكليف وكيل النيابة بتالوة التهمة
 -1تسأل احملكمة املتهم عن اسمه وشهرته وعمله ومحل ميالده وعمره ومحل إقامته،
وحالته االجتماعية.
 -2تنبه احملكمة املتهم إلى وجوب أن يصغي إلى كل ما سيتلى عليه ،ويكلف وكيل النيابة
بتالوة التهمة والئحة االتهام.
مادة ( )247صدور مذكرة إحضار بحق املتهم
إذا لم يحضر املتهم إلى احملكمة في اليوم املقرر والساعة املعينة في مذكرة احلضور ،يعاد
تبليغه مرة أخرى ،فإذا لم يحضر تصدر بحقه مذكرة إحضار.
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مادة ( )248ضم الدعاوى املتعلقة مبرتكبي اجلرم الواحد
إذا صدر بحق مرتكبي اجلرم الواحد أو بعضهم قرارات اتهام مستقلة ،فللمحكمة أن تقرر ضم
الدعاوى املتعلقة بهم ،إما من تلقاء نفسها ،أو بنا ًء على طلب ممثل النيابة العامة أو طلب الدفاع.
مادة ( )249اجلرائم غير املتالزمة
إذا رأت احملكمة في أية مرحلة من مراحل احملاكمة في اجلرائم غير املتالزمة أنه من املالئم
محاكمة املتهم عن كل تهمة أو أكثر من التهم املسندة إليه ،فيجوز لها أن تأمر مبحاكمته على
حدة عن كل تهمة من التهم املدرجة في الئحة االتهام.
مادة ( )250سؤال املتهم عن رده على التهم املسندة إليه
مع مراعاة أحكام املادتني ( )214و( )215من هذا القانون:
 -1بعد أن يتلو وكيل النيابة التهمة على املتهم بلغة بسيطة يستوعبها فهمه وإدراكه ،وبعد
أن يوضح املدعي باحلق املدني طلباته ،تسأل احملكمة املتهم عن رده على التهمة املسندة
إليه ،وعن رده على االدعاء باحلق املدني.
 -2إذا اعترف املتهم بارتكاب اجلرمية ،يسجل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون إلى األلفاظ
التي استعملها في اعترافه.
 -3إذا أنكر املتهم التهمة أو رفض اإلجابة ،أو التزم الصمت ،تبدأ احملكمة في االستماع إلى
البينات.
مادة ( )251توجيه األسئلة الالزمة لظهور احلقيقة واملتعلقة بالدعوى
للمحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للخصوم أي سؤال ترى لزومه لظهور
احلقيقة ،أو تأذن للخصوم بذلك ،ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة
بالدعوى ،ويجب عليها أن متنع عن الشاهد أي كالم بالتصريح أو التلميح وأية إشارة قد
تؤدي إلى اضطراب أفكاره أو تخويفه ،ولها أن متتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع
ترى أنها واضحة وضوحا ً كافياً.
مادة ( )252منع االسترسال وتكليف األطراف تقدمي مرافعة خطية
 -1للمحكمة أن متنع املتهم أو محاميه من االسترسال في املرافعة إذا خرج عن موضوع
القضية أو كرر أقواله.
 -2للمحكمة أن تكلف وكيل النيابة ووكيل الدفاع تقدمي مرافعة خطية خالل مدة معينة
ترتئيها وفي املوعد احملدد تتال املرافعات ،وتضم إلى احملضر بعد التوقيع عليها من
هيئة احملكمة.
مادة ( )253تدوين وقائع احملاكمة
يدون كاتب احملكمة جميع وقائع احملاكمة في محضر اجللسة ،ويوقع عليه مع هيئة احملكمة.
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مادة ( )254تبليغ املتهم أو محاميه إشعارا ً باسم الشاهد
 -1ال يجوز للنيابة استدعاء أي شخص للشهادة لم يرد اسمه في قائمة الشهود إال إذا كان
املتهم أو محاميه قد تبلغ إشعارا ً باسم الشاهد ،أو كان قد تنازل عن هذا احلق.
 -2يستثنى من شرط التبليغ املشار إليه في الفقرة ( )1أعاله الشريك في االتهام
الذي سبق أن برئ أو أدين ،ومن استدعي كي يثبت أن شاهدا ً أخذت أقواله في
التحقيق االبتدائي وتعذر حضوره إلى احملكمة بسبب وفاته أو مرضه أو تغيبه عن
فلسطني.
مادة ( )255منع اختالط الشهود
تتخذ احملكمة من اإلجراءات ما مينع اختالط الشهود بعضهم ببعض أثناء احملاكمة ويؤدي
كل شاهد شهادته منفرداً.
مادة ( )256سؤال الشاهد ومناقشته
 -1تسأل احملكمة الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل إقامته أو سكنه وما
صلته باملجني عليه ويحلف الشاهد اليمني ثم يؤدي شهادته شفاهة.
 -2يجوز للخصوم أن يناقشوا الشاهد في شهادته.
مادة ( )257مصاريف الشهود
تقدر احملكمة بنا ًء على طلب الشهود املصاريف التي يستحقونها بسبب حضورهم ألداء
الشهادة وتدفع من خزينة احملكمة.
مادة ( )258إدالء املتهم بأقواله بعد سماع بينات النيابة العامة
 -1بعد االنتهاء من سماع بينات النيابة العامة تسأل احملكمة املتهم عما إذا كان يرغب في
اإلدالء بأقواله وعما إذا كان لديه شهود ،فإذا اختار اإلدالء بأقواله جاز لوكيل النيابة
مناقشته ،وإذا أبدى رغبة في تقدمي بينات دفاع تستمع احملكمة إليه.
 -2تدعو احملكمة شهود الدفاع على نفقة املتهم ما لم تقرر خالف ذلك.
مادة ( )259حظر األسئلة الدالة على إدانة املتهم بجرمية سابقة
ال يجوز توجيه أي سؤال للمتهم بقصد الداللة على إدانته بجرمية سابقة ،إال إذا قدم من تلقاء
نفسه بيانا ً عن سيرته.
مادة ( )260أمر إعادة أداء الشهادة
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ،وفي أي وقت أثناء احملاكمة أن تكلف أي شخص بإعادة
الشهادة ،أو أن تأمر بإعادة سماع أقوال أي شاهد سبق أن شهد أمامها.
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مادة ( )261أداء شهادة كاذبة
إذا تبني أثناء احملاكمة أن شاهدا ً أدى بعد حلف اليمني شهادة بشأن واقعة تتعلق بالقضية
تناقض شهادة أداها في التحقيق االبتدائي مناقضة جوهرية ،فيعتبر أنه ارتكب جرمية أداء
الشهادة الكاذبة وللمحكمة إدانته بهذا اجلرمية ،واحلكم عليه بالعقوبة املقررة لها ،حسبما
ترى من ظروف الدعوى ومالبساتها.
مادة ( )262إذن مغادرة الشاهد لقاعة احملكمة
ينبغي على الشاهد أن ال يبرح قاعة احملكمة قبل أن يأذن له رئيس احملكمة بذلك.
مادة ( )263مناقشة املدعي باحلق املدني لشهود النيابة العامة أو شهود الدفاع
يجوز للمدعي باحلق املدني أن يناقش أي شاهد من شهود النيابة العامة أو شهود الدفاع بشأن
ذلك االدعاء ،وأن يقدم بيناته بعد اختتام بينات النيابة أو في أي وقت بعد ذلك أثناء احملاكمة
حسبما تأمر احملكمة ،غير أنه ال يسمح بتقدمي بينات أو مبخاطبة احملكمة بشأن جترمي املتهم وال
أن يستجوب أو يناقش أي شاهد من شهود النيابة العامة فيما يتعلق بذلك إال بإذن احملكمة.
مادة ( )264تعيني مترجم مرخص
 -1إذا كان املتهم أو الشهود أو أحدهم ال يحسنون التكلم باللغة العربية ،عني رئيس احملكمة
مترجما ً مرخصاً ،وعليه أن يحلف اليمني بأن يترجم األقوال بصدق وأمانة.
 -2إذا لم تراع أحكام الفقرة السابقة تكون اإلجراءات باطلة.
مادة ( )265طلب رد املترجم املعني
وفقا ً ألحكام القانون يجوز للمتهم ووكيل النيابة أن يطلبا رد املترجم املعني ،على أن يبديا
األسباب املوجبة لذلك وتفصل احملكمة في األمر
مادة ( )266املترجم أحد الشهود أو أحد أعضاء احملكمة
ال يجوز أن يكون املترجم أحد الشهود أو أحد أعضاء احملكمة التي تنظر الدعوى ولو رضي
املتهم ووكيل النيابة بذلك ،وإال كانت اإلجراءات باطلة.
مادة ( )267تعيني مترجم باإلشارة
إذا كان املتهم أو الشاهد أبكم أصم ال يعرف الكتابة ،عني رئيس احملكمة للترجمة من اعتاد
مخاطبته أو مخاطبة أمثاله باإلشارة أو بالوسائل الفنية األخرى.
مادة ( )268إجابة األبكم األصم الذي يعرف الكتابة
إذا كان األبكم األصم يعرف الكتابة ،فيسطر كاتب احملكمة األسئلة واملالحظات ويسلمها إليه
فيجيب عليها خطياً ،ويتولى الكاتب تالوة ذلك في اجللسة وتضم إلى احملضر.
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-1
-2
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مادة ( )269املتهم املختل عقليا ً
إذا ثبت للمحكمة أن املتهم حني ارتكابه اجلرمية املسندة إليه كان مصابا ً مبرض سبب
اختالالً في قواه العقلية جعله عاجزا ً عن إدراك أعماله أو عن العلم أنه محظور عليه
إتيان الفعل الذي يكون اجلرمية ،قررت احملكمة عدم مسئوليته جزائياً.
إذا ثبت للمحكمة أثناء احملاكمة أن املتهم مختل في قواه العقلية أو معتوه لدرجة حتول
دون محاكمته تصدر قرارا ً بإيداعه إحدى املؤسسات الطبية للمدة التي تراها ضرورية
ملراقبته.
إذا ثبت نتيجة هذه املراقبة أن املتهم سليم العقل وذلك بشهادة طبيبني مختصني
من أطباء احلكومة تباشر احملكمة محاكمته وإال تأمر بإيداعه مستشفى لألمراض
العقلية.
يعمل بأحكام هذه املادة أمام احملاكم اجلزائية.

مادة ( )270تعديل التهمة
يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة على أن ال يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة
املقدمة ،وإذا كان التعديل يعرض املتهم لعقوبة أشد تؤجل القضية للمدة التي تراها احملكمة
ضرورية لتمكني املتهم من حتضير دفاعه على التهمة املعدلة.
مادة ( )271إبداء املرافعات واملطالبات والدفاع بعد سماع البينات
بعد االنتهاء من سماع البينات يبدي وكيل النيابة مرافعته كما يبدي املدعي باحلق املدني
مطالبه واملتهم واملسؤول عن احلق املدني دفاعهما وبعد ذلك تختتم احملاكمة وفي كل
األحوال يجب أن يكون املتهم آخر من يتكلم.

الفصل السادس :احلكم
مادة ( )272املداولة وإصدار احلكم باإلجماع أو األغلبية
بعد اختتام احملاكمة تختلي احملكمة في غرفة املداولة وتدقق فيما طرح أمامها من بينات
وادعاءات ،وتضع حكمها باإلجماع أو باألغلبية فيما عدا عقوبة اإلعدام فتكون بإجماع
اآلراء.
مادة ( )273األسس التي يبنى عليها احلكم أو صدوره في جلسة علنية
 -1حتكم احملكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها وال يجوز
لها أن تبني حكمها على أي دليل لم يطرح أمامها في اجللسة أو مت التوصل إليه بطريق
غير مشروع.
 -2كل قول يثبت أنه صدر من أحد املتهمني أو الشهود وحتت وطأة اإلكراه أو التهديد
يهدر وال يعول عليه.
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 -3يصدر احلكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية.
مادة ( )274احلكم بالبراءة أو اإلدانة
 -1تقضي احملكمة بالبراءة عند انتفاء األدلة أو عدم كفايتها ،أو النعدام املسؤولية ،أو كان
الفعل ال يؤلف جرماً ،أو ال يستوجب عقاباً.
 -2وتقضي احملكمة باإلدانة عند ثبوت الفعل املعاقب عليه.
مادة ( )275قرار احملكمة باإلدانة
إذا قررت احملكمة اإلدانة ،تسمع أقوال وكيل النيابة واملدعي باحلق املدني ،ثم تسمع أقوال
املدان ومحاميه ،وتقضي بالعقوبة والتعويضات املدنية.
مادة ( )276مشتمالت احلكم
يشتمل احلكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار االتهام واحملاكمة وعلى ملخص طلبات
النيابة العامة واملدعي باحلق املدني ودفاع املتهم وعلى األسباب املوجبة للبراءة أو اإلدانة،
وعلى املادة القانونية املنطبقة على الفعل في حالة اإلدانة ،وعلى حتديد العقوبة ومقدار
التعويضات املدنية.
مادة ( )277توقيع احلكم وتالوته
يوقع القضاة احلكم ،ويتلى علنا ً بحضور وكيل النيابة العامة واملتهم ،ويفهم الرئيس احملكوم
عليه بأن له احلق في استئناف احلكم خالل املدة املقررة قانوناً.
مادة ( )278قرار احملكمة بالبراءة
ً
إذا قضت احملكمة ببراءة املتهم أطلق سراحه في احلال ما لم يكن موقوفا لسبب آخر.
مادة ( )279إلزام الشخص املدان بدفع الرسوم والنفقات
يجوز للمحكمة أن تلزم الشخص الذي تدينه بجرمية غير اجلرائم التي تقضي فيها باإلعدام
أو السجن املؤبد .بدفع رسوم احملاكمة والنفقات الناشئة عنها.
مادة ( )280حتميل املدعي باحلق نفقات الدعوى
يحكم بنفقات الدعوى على املدعي باحلق املدني الذي قضي برفض طلباته ،وميكن إعفاؤه منها
كلها أو بعضها إذا اتضح حسن نيته ولم تكن الدعوى اجلزائية قد أقيمت بنا ًء على شكواه.
مادة ( )281تعديل التهمة من جناية إلى جنحة أو مخالفة
إذا اقتنعت احملكمة أن الفعل املسند للمتهم ال يؤلف جناية ،وإمنا يؤلف جنحة أو مخالفة،
تقضي بتعديل التهمة وحتكم بها.
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مادة ( )282تسجيل احلكم في سجل األحكام
 -1يسجل احلكم بعد صدوره في سجل األحكام اخلاصة باحملكمة ،ويحفظ أصل احلكم
مع أوراق الدعوى التي صدر فيها.
 -2ترسل احملكمة إلى النائب العام قائمة باألحكام التي صدرت.
مادة ( )283تصحيح اخلطأ املادي في احلكم
إذا وقع خطأ مادي في احلكم ال يترتب عليه البطالن ،تتولى احملكمة التي أصدرته تصحيحه
من تلقاء نفسها أو بنا ًء على طلب اخلصوم ،ويتم التصحيح في غرفة املداولة ،ولها أيضا ً بنا ًء
على طلب وكيل النيابة العامة تصويب كل خطأ مادي وقع في قرار االتهام.

الفصل السابع :إجراءات وقف تنفيذ العقوبة
مادة ( )284احلكم بإيقاف تنفيذ العقوبة
يجوز للمحكمة عند احلكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو باحلبس مدة ال تزيد على سنة أن
تأمر في نفس احلكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخالق احملكوم عليه أو ماضيه أو
سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها اجلرمية ما يبعث على االعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة
القانون .ويجب أن تبني في احلكم أسباب إيقاف التنفيذ ويجوز أن يكون اإليقاف شامالً ألية
عقوبة تبعية وجلميع اآلثار اجلزائية املترتبة على احلكم.
مادة ( )285مدة األمر بإيقاف التنفيذ وحاالت إلغائه
يصدر األمر بإيقاف تنفيذ العقوبة ملدة ثالث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه احلكم
نهائياً .ويجوز إلغاء إيقاف التنفيذ:
 -1إذا صدر ضد احملكوم عليه خالل هذه املدة حكم باحلبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه
قبل األمر باإليقاف أو بعده.
 -2إذا ظهر خالل هذه املدة أن احملكوم عليه صدر ضده قبل اإليقاف حكم املنصوص عليه
في الفقرة السابقة ولم تكن احملكمة قد علمت به.
مادة ( )286كيفية صدور احلكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ
يصدر احلكم باإللغاء من احملكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بنا ًء على طلب النيابة العامة
بعد تكليف احملكوم عليه باحلضور ،وإذا كانت العقوبة التي بني عليها اإللغاء قد حكم بها
بعد إيقاف التنفيذ ،جاز أيضا ً أن يصدر احلكم باإللغاء من احملكمة التي قضت بهذه العقوبة،
سواء من تلقاء نفسها أو بنا ًء على طلب النيابة العامة.
مادة ( )287آثار إلغاء أمر وقف التنفيذ
يترتب على اإللغاء تنفيذ العقوبة احملكوم بها وجميع العقوبات التبعية واآلثار اجلنائية التي
تكون قد أوقفت.
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الفصل الثامن :محاكمة املتهم الفار
مادة ( )288توجيه االتهام إلى شخص لم يقبض عليه وتبليغ ونشر قرار اإلمهال
 -1في حالة توجيه النائب العام اتهاما ً في جناية إلى شخص لم يقبض عليه ،ولم يسلم
نفسه ،يصدر بحقه مذكرة قبض.
 -2يقوم وكيل النيابة بعد إحالة أوراق الدعوى إليه بتنظيم الئحة اتهام متضمنة أسماء
الشهود ،ويرسلها إلى املوطن األخير للمتهم لتبليغها ،ومن ثم يحيل الدعوى إلى
احملكمة حملاكمته.
 -3على احملكمة بعد تسلمها ملف الدعوى أن تصدر قرارا ً بإمهال املتهم مدة عشرة أيام
لتسليم نفسه إلى السلطات القضائية خاللها ،ويتضمن هذا القرار نوع اجلناية واألمر
بالقبض عليه تكليف كل من يعلم مبكان وجوده أن يخبره عنه.
 -4ينشر قرار اإلمهال في اجلريدة الرسمية أو في إحدى الصحف احمللية ويعلق على باب
مسكن املتهم وعلى لوحة اإلعالنات في احملكمة.
 -5إذا تعذر حضور املتهم حملاكمته ،جاز ألقربائه أو أصدقائه تقدمي عذره ،وإثبات مشروعيته.
 -6إذا لم يسلم املتهم نفسه خالل هذه املدة ،يعتبر فارا ً من وجه العدالة.
-1

-2
-3

-4
-5

مادة ( )289اتخاذ تدابير حتفظية على أموال املتهم الفار
في احلاالت التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية االتهام في أي من
اجلرائم التي تقع على األموال العامة للنائب العام متى قدر أن األمر يقتضي اتخاذ
تدابير حتفظية على أموال املتهم الفار أن يعرض األمر على احملكمة اجلزائية التي يجوز
لها أن تقرر وضع أمواله وممتلكاته حتت التحفظ ومنعه من التصرف فيها.
يجوز للمحكمة بناء على طلب النائب العام أن تشمل في قرارها أموال وممتلكات
زوج املتهم الفار وأوالده القصر متى توافرت لديها أدلة كافية على أنها متحصلة من
اجلرمية موضوع التحقيق.
(أ) تعني احملكمة من يدير األموال املتحفظ عليها بعد جردها بحضور ذوي الشأن
وممثل النيابة العامة واخلبير الذي تنتدبه احملكمة.
(ب) يلتزم من يعني لإلدارة باحملافظة على األموال املتحفظ عليها وحسن إدارتها
وردها مع غلتها عند انتهاء مدة التحفظ.
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتظلم من قرار احملكمة املشار إليه في الفقرات ( )1و()2
و( )3أعاله خالل ثالثة أشهر أمام احملكمة التي أصدرته.
خالل مدة وجود أموال املتهم الفار حتت التحفظ يعطي زوجه وأوالده ووالداه ومن
يعولهم شرعا ً نفقة شهرية من إيرادات أمالكه حتددها احملكمة املختصة ،كما يجوز
للمدعي باحلق املدني أن يستصدر من هذه احملكمة قرارا ً باستيفاء مقدار مؤقت من
التعويضات احملكوم بها مقابل كفالة أو بدونها.
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مادة ( )290وضع إشارة احلجز على عقارات املتهم وصالحية بيع األموال احملجوزة
 -1يبلغ النائب العام في احلال قرار احملكمة إلى مدير دائرة تسجيل األراضي لوضع
إشارة احلجز على عقارات املتهم الفار.
 -2إذا كانت األموال احملجوزة عليه معرضة للتلف السريع ،أو رأت احملكمة أن بيعها يعود
على صاحبها باملنفعة ،يجوز لها إصدار أمر ببيعها حيثما يكون ذلك مالئماً ،ويودع
ثمنها في خزينة احملكمة.
مادة ( )291قرار احملكمة بإجراء محاكمة املتهم الفار غيابيا ً
 -1إذا لم يسلم املتهم الفار نفسه تقرر احملكمة إجراء محاكمته غيابيا ً بعد التثبت من تبليغ
ونشر قرار اإلمهال ،وجتري احملاكمة طبقا ً لإلجراءات املقررة في هذا القانون.
 -2ال يقبل وكيل عن املتهم الفار في احملاكمة الغيابية.
مادة ( )292حرمان املتهم الفار من التصرف بأمواله أو إدارتها
 -1في جرائم األموال العامة إذا حكم بإدانة املتهم الفار يحرم من التصرف بأمواله أو
إدارتها وتسري عليها أحكام املادة ( )289من هذا القانون.
 -2ال يرفع قرار املنع من التصرف أو اإلدارة إال بعد االنتهاء من تنفيذ العقوبات املالية
املقتضى بها.
مادة ( )293إعالن منطوق احلكم الصادر على املتهم الفار
يعلن منطوق احلكم الصادر على املتهم الفار خالل عشرة أيام من تاريخ صدوره بواسطة
النيابة العامة وذلك بنشره في اجلريدة الرسمية وفي إحدى الصحف احمللية وتعليقه على
باب املسكن األخير للمتهم ،وعلى لوحة اإلعالنات في احملكمة ،ويبلغ أيضا ً إلى مدير دائرة
تسجيل األراضي.
مادة ( )294نفاذ احلكم واستئنافه
يصبح احلكم نافذا ً من اليوم التالي لنشره وإعالنه حسب األصول ،وللنيابة العامة استئنافه
في حالة البراءة.
مادة ( )295أثر غياب أحد املتهمني وتسليم املواد احملفوظة
 -1ال يترتب على غياب أحد املتهمني إرجاء احملاكمة أو تأخير النظر في الدعوى بالنسبة
لباقي املتهمني.
 -2للمحكمة بعد االنتهاء من محاكمة املتهمني أن تقرر تسليم املواد احملفوظة في مستودع
األمانات إلى أصحابها أو مستحقيها مبوجب محضر يبني فيه نوعها وعددها
وأوصافها.
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مادة ( )296تسليم املتهم الفار نفسه أ ,القبض عليه
إذا سلم املتهم الفار نفسه أو قبض عليه قبل اكتمال مدة انقضاء العقوبة احملكوم بها بالتقادم،
فيعتبر احلكم وسائر اإلجراءات اجلارية ملغاة حتماً ،وتعاد احملاكمة وفقا ً لألصول املتبعة.
مادة ( )297احلكم ببراءة املتهم الفار بعد محاكمته مجددا ً
إذا قضت احملكمة ببراءة املتهم الفار بعد تسليم نفسه ومحاكمته مجدداً ،يعفى من نفقات
احملاكمة الغيابية ،وينشر احلكم في اجلريدة الرسمية.
مادة ( )298تطبيق أحكام الفصل الثامن
تسري أحكام هذا الفصل على املتهم الذي يفر من مراكز اإلصالح والتأهيل (السجن) ،أو
املكان املخصص للتوقيف مبوجب القانون.

الفصل التاسع :أصول احملاكمات لدى محاكم الصلح
مادة ( )299هيئة محكمة الصلح
تتألف محكمة الصلح من قاض فرد ،يختص بالنظر من الدعاوى الداخلة ضمن صالحيته.
مادة ( )300اختصاص محكمة الصلح
تختص محكمة الصلح بالنظر في جميع املخالفات واجلنح ،ما لم ينص القانون على خالف ذلك.
مادة ( )301وجوب إيداع الئحة اتهام في دعاوى اجلنح
ال يحال شخص إلى احملاكمة أمام محاكم الصلح في دعاوى اجلنح ،ما لم تودع بحقه الئحة
اتهام من قبل النيابة العامة.
مادة ( )302أصول انعقاد اجللسات في دعاوى اجلنح
تنعقد جلسات محاكم الصلح في دعاوى اجلنح بحضور وكيل النيابة العامة والكاتب.
مادة ( )303تنظيم مذكرات احلضور وتبليغها
 -1عندما تودع الئحة االتهام لدى قلم احملكمة ،تنظم مذكرات باحلضور وتبلغ إلى النيابة
العامة واملتهم واملدعي باحلق املدني واملسؤول عن احلق املدني.
 -2تتضمن مذكرة احلضور اليوم والساعة املقرر فيهما نظر الدعوى.
مادة ( )304تغيب املتهم عن حضور اجللسات
 -1إذا لم يحضر املتهم إلى احملكمة في اليوم والساعة املعينني في مذكرة احلضور املبلغة
إليه حسب األصول .يحاكم غيابياً.
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 -2إذا حضر املتهم جلسة احملاكمة التي انسحب منها ألي سبب كان أو غاب عن احملاكمة
بعد حضوره إحدى جلساتها ،يجوز لتلك احملكمة أن تباشر نظر الدعوى ،أو أن تستمر
في نظرها كما لو كان املتهم حاضراً ،وال يجوز الطعن في هذا احلكم إال باالستئناف.
مادة ( )305اإلنابة في اإلقرار
يجوز للمتهم في دعاوى اجلنح غير املعاقب عليها باحلبس أن ينيب عنه محاميا ً لإلقرار
بارتكابه الواقعة أو غير ذلك من اإلجراءات ما لم تقرر احملكمة حضوره بنفسه.
مادة ( )306تقدمي البينة من املشتكي أو وكيله
في احملاكمات التي جتري أمام محاكم الصلح التي ال يقرر القانون متثيل النيابة العامة فيها،
يجوز للمشتكي أو وكيله حضور احملاكمة والقيام بتقدمي البينة.
مادة ( )307تطبيق أحكام الفصل اخلامس
تسري أحكام الفصل اخلامس من هذا الباب على إجراءات احملاكمة أمام محاكم الصلح.

الفصل العاشر :األصول املوجزة
مادة ( )308تطبيق أحكام الفصل العاشر
تسري األصول املوجزة املبينة في هذا الفصل لدى مخالفة القوانني واألنظمة املتعلقة بالبلدية
والصحة والنقل على الطرق.
مادة ( )309أصول محاكمة املخالفات
 -1عند وقوع مخالفة للقوانني واألنظمة املذكورة تستوجب عقوبة الغرامة فقط ،ترسل
أوراق الضبط املنظمة بها إلى القاضي املختص ليحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل
أو يعيدها إلى النيابة إلقامة الدعوى بالطرق املعتادة.
 -2يصدر القاضي حكمه خالل عشرة أيام ،ما لم يوجب القانون صدوره خالل مدة أقصر
من ذلك.
مادة ( )310األخذ بالوقائع املثبتة في أوراق الضبط
يأخذ القاضي بصحة الوقائع املثبتة في أوراق الضبط املوافقة ألصول تنظيمها.
مادة ( )311مشتمالت احلكم بالعقوبة
يجب أن يشتمل احلكم بالعقوبة على ذكر الفعل ،ووصفه القانوني ،والنص املنطبق عليه.
مادة ( )312تبليغ احلكم
يبلغ احملكوم عليه والنيابة العامة باحلكم حسب األصول.
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مادة ( )313استثناء على التطبيق
ال تطبق األصول املوجزة املنصوص عليها في هذا الفصل عندما يكون في الدعوى مدع
باحلق املدني.

الكتاب الثالث :طرق الطعن في األحكام
الباب األول :االعتراض على األحكام الغيابية
مادة ( )314اعتراض احملكوم عليه غيابيا ً
للمحكوم عليه غيابيا ً في مواد اجلنح واملخالفات أن يعترض على احلكم خالل العشرة أيام
التالية لتبليغه باحلكم ،باإلضافة إلى ميعاد مسافة الطريق.
مادة ( )315رفض اعتراف املدعي باحلق املدني
ال يقبل االعتراض من املدعي باحلق املدني.
مادة ( )316طلب االعتراض
 -1يقدم االعتراض بطلب إلى قلم احملكمة التي أصدرت احلكم ،ويتضمن كذلك بيان
األسباب التي يستند إليها االعتراض.
 -2يشمل الطلب بيانا ً كامالً باحلكم الذي مت االعتراض عليه ،ويتضمن كذلك بيان األسباب
التي يستند إليها االعتراض.
مادة ( )317حتديد جلسة للنظر في االعتراض
على احملكمة التي أصدرت احلكم الغيابي أن حتدد جلسة للنظر في االعتراض ويبلغ اخلصوم
بها.
مادة ( )318وفاة احملكوم عليه غيابيا ً
يترتب على وفاة احملكوم عليه غيابيا ً قبل انقضاء مدة االعتراض أو قبل الفصل فيه سقوط
احلكم وانقضاء الدعوى اجلزائية.
مادة ( )319تخلف املعترض عن احلضور
 -1إذا تخلف املعترض عن احلضور في اجللسة احملددة لنظر االعتراض بدون عذر مقبول،
قضت احملكمة برد االعتراض وال يحق له االعتراض مرة أخرى.
 -2احلكم برد االعتراض قابل لالستئناف ويسري ميعاده من اليوم التالي لصدوره إذا
كان وجاهيا ً ومن اليوم التالي لتبليغه إذا كان غيابياً.
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مادة ( )320عدم قبول االعتراض شكالً
تقضي احملكمة بعدم قبول االعتراض شكالً لتقدميه بعد فوات امليعاد ،أو النعدام الصفة أو
ألي عيب شكلي آخر.
مادة ( )321قبول االعتراض شكالً
ً
إذا وجدت احملكمة أن االعتراض مقبول شكالً ،قررت السير في الدعوى وفقا لإلجراءات
املقررة قانوناً.
مادة ( )322رد االعتراض
إذا وجدت احملكمة أن االعتراض ال أساس له تقضي برده.

الباب الثاني :االستئناف
مادة ( )323استئناف األحكام احلضورية
 -1يجوز للخصوم استئناف األحكام احلضورية واملعتبرة مبثابة احلضورية في الدعاوى
اجلزائية على النحو التالي:
أ -إذا كانت صادرة عن محاكم الصلح تستأنف أمام محاكم البداية بصفتها
االستئنافية.
ب -إذا كانت صادرة عن محاكم البداية بصفتها محاكم أول درجة تستأنف أمام
محاكم االستئناف.
 -2تستأنف وفقا ً لإلجراءات املقررة في هذا القانون األحكام والقرارات التي ينص أي
قانون آخر على جواز استئنافها.
مادة ( )324استئناف القرارات غير الفاصلة في أساس النزاع
ال يجوز استئناف القرارات غير الفاصلة في أساس النزاع إال مع احلكم الفاصل فيه ،ويترتب
حتما ً على استئناف احلكم الصادر في األساس استئناف هذه القرارات ،أما القرارات التي
تقضي برد الدفع بعدم االختصاص ،أو بعدم قبول الدعوى النقضائها يجوز استئنافها
استقالالً إذا أدلى بالدفاع في بدء احملاكمة وقبل أي دفاع في األساس.
مادة ( )325استئناف األحكام الصادرة في دعاوى احلق املدني
يجوز استئناف األحكام الصادرة في دعاوى احلق املدني إذا كانت مما يجوز استئنافه كما لو أنها
كانت صادرة من احملاكم املدنية ،ويقتصر االستئناف على اجلزء املتعلق بدعوى احلق املدني.
مادة ( )326استئناف األحكام الصادرة برد االعتراض
يجوز استئناف األحكام الصادرة برد االعتراض.
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مادة ( )327استئناف األحكام الصادرة بعقوبة اإلعدام أو السجن املؤبد
تستأنف بحكم القانون األحكام الصادرة بعقوبة اإلعدام والصادرة بعقوبة السجن املؤبد
ولو لم يتقدم اخلصوم بطلب ذلك.
مادة ( )328إيداع عريضة االستئناف
يكون االستئناف بإيداع عريضة االستئناف لدى قلم احملكمة التي أصدرت احلكم ،أو قلم
محكمة االستئناف خالل خمسة عشر يوما ً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النطق باحلكم إذا
كان حضورياً ،أو من تاريخ تبليغه إذا كان مبثابة احلضوري.
مادة ( )329استئناف النيابة العامة لألحكام الصادرة من محكمتي الصلح والبداية
للنيابة العامة استئناف األحكام الصادرة من محكمتي الصلح والبداية خالل ثالثني يوما ً
تبدأ من اليوم التالي لصدور احلكم.
مادة ( )330مشتمالت عريضة االستئناف
تشمل عريضة االستئناف بيانا ً كامالً باحلكم املستأنف ،ورقم الدعوى التي صدر بشأنها
وصفة املستأنف واملستأنف ضده ،وأسباب االستئناف ،وطلبات املستأنف.
مادة ( )331إرسال عريضة االستئناف إلى قلم محكمة االستئناف
إذا أودعت عريضة االستئناف لدى قلم احملكمة التي أصدرت احلكم ،تعني عليها أن ترسلها
إلى قلم محكمة االستئناف مع ملف الدعوى املستأنفة خالل ثالثة أيام.
مادة ( )332ال يضار املستأنف باستئنافه
ال يضار احملكوم عليه واملدعي باحلق املدني واملسؤول عن احلقوق املدنية باستئنافه.
مادة ( )333تطبيق
جتري في احملاكمة االستئنافية أحكام املواد املتعلقة بعالنية احملاكمة وإجراءاتها وصيغة
احلكم النهائي ،ولزوم الرسوم والنفقات ،وفرض العقوبات ،واالعتراض على احلكم الغيابي،
وحملكمة االستئناف الصالحيات املنصوص عليها في الفصل اخلاص مبحاكمة املتهم الفار
في حالة فراره ،أو في حالة عدم حضوره إلى احملكمة بعد تبليغه مبوعد احملاكمة إذا كانت
الدعوى منظورة أمامها.
مادة ( )334سماع الشهود واستيفاء إجراءات التحقيق
يجوز حملكمة االستئناف أن تسمع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام احملكمة التي
أصدرت احلكم املستأنف ،وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.
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مادة ( )335تأييد احلكم املستأنف
ً
تقضي احملكمة بتأييد احلكم املستأنف إذا وجدت أن االستئناف غير مقبول شكال أو أنه في
غير محله موضوعاً.
مادة ( )336إلغاء احلكم املستأنف
ً
ً
إذا قضت احملكمة بإلغاء احلكم املستأنف لكون الفعل ال يؤلف جرما أو ال يستوجب عقابا أو
لعدم وجود بينة كافية للحكم حتكم بالبراءة.
مادة ( )337احلكم في أساس الدعوى أو إعادتها إلى احملكمة التي أصدرت احلكم
إذا ألغي احلكم ملخالفة القانون أو ألي سبب آخر تقضي احملكمة في أساس الدعوى أو تعيدها
إلى احملكمة التي أصدرت ذلك احلكم بتعليمات للسير مبوجبها.
مادة ( )338أثر إلغاء احلكم بعدم االختصاص أو عدم قبول الدعوى
إذا كانت احملكمة التي أصدرت احلكم املستأنف قد اقتصرت على احلكم بعدم االختصاص
أو عدم قبول الدعوى ،وحكمت احملكمة االستئنافية بإلغاء احلكم وباختصاص احملكمة .أو
برفض الدفع بعدم القبول وبنظر الدعوى ،يجب عليها أن تعيد الدعوى إلى احملكمة التي
أصدرت احلكم املستأنف للفصل في موضوعها.
مادة ( )339سقوط االستئناف لعدم التنفيذ
يسقط استئناف احملكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل اجللسة.
مادة ( )340إرجاء تنفيذ احلكم املستأنف
يجوز للمحكمة إرجاء تنفيذ احلكم املستأنف حلني الفصل في االستئناف إذا أبدى احملكوم
عليه رغبة باستئناف ذلك احلكم.
مادة ( )341متديد مدة االستئناف
إذا لم يقدم االستئناف خالل املدة املعينة ،وطلب املستأنف خالل خمسة عشر يوما ً اعتبارا ً
من تاريخ انقضاء مدة االستئناف متديد املدة ،يجوز حملكمة االستئناف أن متنحه مهلة ال
تتجاوز عشرة أيام إذا تبني لها وجود سبب مشروع يبرر التأخير.
مادة ()342أثر االستئناف املرفوع من النيابة العامة
 -1إذا كان االستئناف مرفوعا ً من النيابة العامة ،فللمحكمة أن تؤيد احلكم أو تلغيه أو
تعدله سواء ضد املتهم أو ملصلحته.
 -2ال يجوز تشديد العقوبة وال إلغاء احلكم الصادر بالبراءة إال بإجماع آراء قضاة احملكمة
التي تنظر االستئناف.
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مادة ( )343رد االستئناف شكالً
يرد االستئناف شكالً إذا قدم بعد امليعاد احملدد ،أو تبني انعدام صفة رافعة ،أو ألي عيب
شكلي آخر.
مادة ( )344الدفع ببطالن اإلجراءات
ً
ال يقبل الدفع ببطالن اإلجراءات أمام محكمة االستئناف إال إذا كان متعلقا بالنظام العام أو
كان قد أبدى أمام محكمة أول درجة.
مادة ( )345استالم مدير السجن لالستئناف ورفعه
يتسلم مدير مركز اإلصالح والتأهيل (السجن) استئناف النزيل ويرفعه إلى محكمة
االستئناف خالل أسبوع من تاريخ تقدميه.

الباب الثالث :النقض
الفصل األول :نقض األحكام
مادة ( )346الطعن في األحكام بالنقض
تقبل األحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها االستئنافية ومن محكمة االستئناف في
اجلنايات واجلنح الطعن بالنقض ،ما لم ينص القانون على خالف ذلك.
مادة ( )347الطعن في األحكام القاضية برد الدفع لعدم االختصاص
األحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها االستئنافية ومن محكمة االستئناف ،والقاضية
برد الدفع بعدم االختصاص ،أو عدم قبول الدعاوى النقضائها وفقا ً ألحكام هذا القانون
تقبل الطعن بالنقض.
مادة ( )348عدم قبول الطعن بالنقض في حالة وجود طريق طعن آخر
ال يقبل الطعن بالنقض في األحكام والقرارات ما دامت قابلة لالعتراض أو االستئناف.
مادة ( )349تقدمي الطعن بالنقض
يكون الطعن بالنقض من كل من:
 -1النيابة العامة.
 -2احملكوم عليه.
 -3املدعي باحلق املدني.
 -4املسؤول عن احلقوق املدنية.
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مادة ( )350الطعن بالنقض بحكم القانون
يتم الطعن بالنقض بحكم القانون في جميع األحكام الصادرة باإلعدام أو باحلبس املؤبد
حتى ولو لم يطلب اخلصوم ذلك.

الفصل الثاني :أسباب الطعن بالنقض
مادة ( )351حاالت قبول الطعن بالنقض
مع مراعاة أحكم املادة السابقة ،ال يقبل الطعن بالنقض إال لألسباب التالية:
 -1إذا وقع بطالن في اإلجراءات أثر في احلكم.
 -2إذا لم تكن احملكمة التي أصدرته مشكلة وفقا ً للقانون ،أو لم تكن لها والية الفصل في
الدعوى.
 -3إذا صدر حكمان متناقضان في وقت واحد في واقعة واحدة.
 -4احلكم مبا يجاوز طلب اخلصم.
 -5إذا كان احلكم املطعون فيه بني على مخالفة القانون ،أو على خطأ في تطبيقه ،أو في
تفسيره.
 -6خلو احلكم من أسبابه املوجبة ،أو عدم كفايتها ،أو غموضها ،أو تناقضها.
 -7مخالفة قواعد االختصاص أو جتاوز احملكمة سلطاتها القانونية.
 -8مخالفة اإلجراءات األخرى إذا كان اخلصم قد طلب مراعاتها ولم تستجب له احملكمة
ولم يجر تصحيحها في مراحل احملاكمة التي تليها.
مادة ( )352تقييد الدفع ببطالن بعض اإلجراءات
ال يقبل من اخلصم أن يدفع ببطالن بعض اإلجراءات التي متت أمام محاكم الصلح والبداية
إذا لم يحتج بها أمام محكمة االستئناف.
مادة ( )353رفض تقدمي دليل مستمد من وقائع جديدة
ال يقبل من اخلصم أن يتقدم بدليل مستمد من وقائع لم يتطرق إليها أسباب احلكم املطعون
فيه.
مادة ( )354نقض احملكمة للحكم ملصلحة املتهم من تلقاء نفسها
يجوز للمحكمة أن تنقض احلكم ملصلحة املتهم من تلقاء نفسها إذا تبني لها مما هو ثابت
فيه أنه مبني على مخالفة القانون ،أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله ،أو أن احملكمة التي
أصدرته لم تكن مشكلة وفقا ً للقانون ،أو ال والية لها للنظر في الدعوى ،أو إذا صدر بعد
احلكم املطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.
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الفصل الثالث :إجراءات الطعن بالنقض
مادة ( )355ميعاد الطعن
 -1يكون ميعاد تقدمي طلب الطعن بالنقض للنيابة العامة ،واحملكوم عليه واملدعي باحلق
املدني واملسؤول عن احلقوق املدنية خالل أربعني يوماً.
 -2يبدأ ميعاد الطعن بالنقض من اليوم الذي يلي تاريخ صدور احلكم إذا كان حضورياً،
أو من اليوم الذي يلي تبليغه إذا كان احلكم مبثابة احلضوري.
مادة ( )356تقدمي طلب الطعن بالنقض
يقدم طلب الطعن بالنقض إلى قلم احملكمة التي أصدرت احلكم أو إلى قلم محكمة النقض.
مادة ( )357مشتمالت طلب الطعن بالنقض
يجب أن يكون طلب الطعن موقعا ً من الطاعن أو من محام ،وأن يتضمن أسباب الطعن،
وأسماء اخلصوم وأن يكون مرفقا ً به إيصال دفع الرسوم املقررة ،وأن يؤشر عليه قلم
احملكمة بتاريخ التسجيل.
مادة ( )358تقييد قبول الطعن بإيداع مبلغ
إذا لم يكون الطعن مقدما ً من النيابة العامة أو من احملكوم عليه املوقوف لعقوبة سالبة للحرية
فإنه يجب لقبوله أن يودع الطاعن خزينة احملكمة مبلغ ( )50دينارا ً أردنيا ً أو ما يعادلها
بالعملة املتداولة قانوناً ،ما لم يكون قد أعفي من الرسوم القضائية ،ويعتبر هذا املبلغ تأمينا ً
يرد إلى الطاعن إذا كان محقا ً في طعنه.
مادة ( )359إرسال طلب الطعن إلى قلم محكمة النقض
إذا أودع طلب الطعن بالنقض لدى قلم احملكمة التي أصدرت احلكم ،فإنه يتعني عليها أن
ترسله إلى قلم محكمة النقض مع ملف الدعوى خالل أسبوع.
مادة ()360تبليغ املطعون ضده عريضة الطعن بالنقض
على رئيس قلم محكمة النقض إرسال أوراق التبليغ للمطعون ضده بعريضة الطعن بالنقض
املقدمة ضده ،خالل أسبوع من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل العريضة.
مادة ( )361تقدمي الئحة جوابية على أسباب النقض
يحق للمطعون ضده خالل خمسة عشر يوما ً من اليوم التالي للتبليغ أن يقدم الئحة جوابية
على أسباب النقض إلى قلم محكمة النقض.
مادة ( )362إرسال أوراق الطعن مع ملف الدعوى للنيابة العامة
عندما تكتمل أوراق الطعن بالنقض ،يرسلها رئيس قلم احملكمة مع ملف الدعوى إلى النيابة العامة.
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مادة ( )363تسجيل األوراق ورفعها إلى النائب العام
تسجيل األوراق في سجل النيابة العامة ،وترفع مع امللف إلى النائب العام لتدوين مطالعته
عليها ،ويعيدها خالل عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه.
مادة ( )364تقدمي استدعاء الطعن إلى مدير السجل
إذا كان الطاعن موقوفا ً فعليه أن يتقدم باستدعاء الطعن إلى مدير مركز اإلصالح والتأهيل
(السجن) املوقوف فيه الذي يرسله بدوره خالل أربع وعشرين ساعة إلى قلم محكمة النقض.
مادة ( )365سقوط الطعن لعدم التنفيذ
يسقط الطعن املرفوع من املتهم احملكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل
اجللسة احملددة لنظر الطعن.
مادة ( )366نظر الطعن تدقيقا ً
تنظر احملكمة في الطعن تدقيقا ً ويجوز لها أن حتدد جلسة لسماع أقوال النيابة العامة ووكالء
اخلصوم إذا ارتأت ذلك.
مادة ( )367رد الطعن موضوعا ً
إذا رفضت احملكمة جميع أسباب الطعن بالنقض التي تقدم بها الطاعن ولم جتد من تلقاء
نفسها سببا ً للنقض ردت الطعن موضوعاً.
مادة ( )368أثر انقضاء احلكم بالنسبة للمحكوم عليهم
 -1إذا لم يكن الطعن مقدما ً من النيابة العامة فال ينقضي احلكم إال بالنسبة ملن قدم الطعن.
 -2إذا كان مقدم الطعن أحد احملكوم عليهم وكانت األسباب التي بني عليها الطعن تتصل
بغيره من احملكوم عليهم معه في الدعوى فيحكم بنقض احلكم بالنسبة إليهم أيضا ً ولو
لم يقدموا طعناً.
مادة ( )369الطعن بسبب اخلطأ في ذكر نصوص القانون وعدم وقف التنفيذ
 -1إذا بنيت أسباب احلكم املطعون به على خطأ في ذكر نصوص القانون ،أو في وصف
اجلرمية أو في صفة احملكوم عليه فال يجوز نقض احلكم إذا كانت العقوبة احملكوم بها
هي املقررة في القانون للجرمية بحسب الوقائع املثبتة في احلكم وتصحح احملكمة
اخلطأ الذي وقع فيه وترد الطعن بالنتيجة.
 -2ال يجوز للمحكوم عليه االستناد إلى الطعن لالمتناع عن تنفيذ احلكم املطعون فيه.
مادة ( )370قصر النقض على اجلزء املطعون فيه
ال ينقض من احلكم إال اجلزء الذي طعن فيه ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.
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مادة ( )371الطعن في حكم صادر بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى
إذا كان احلكم املطعون فيه صادرا ً بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى ونقضته
محكمة النقض ،وأعادت القضية إلى احملكمة التي أصدرته لنظر املوضوع فال يجوز لهذه
احملكمة أن حتكم بعكس ما قضت به محكمة النقض.
مادة ( )372نقض احملكمة للحكم من تلقاء نفسها
إذا قبلت احملكمة سببا ً من أسباب النقض أو وجدت سببا ً له من تلقاء نفسها عمالً باملادة
( )354من هذا القانون قررت نقض احلكم املطعون فيه ،وأعادت الدعوى إلى احملكمة التي
أصدرت احلكم املنقوض لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة.

الفصل الرابع :آثار أحكام محكمة النقض
مادة ( )373قطعية احلكم الصادر برد طلب الطعن بالنقض
إذا قررت محكمة النقض رد طلب الطعن بالنقض ،أصبح احلكم باتاً ،وال يجوز بأي حال ملن
رفعه أن يرفع طعنا ً آخر عن احلكم ذاته ألي سبب كان.
مادة ( )374الطعن في احلكم الصادر بعد النقض األول
إذا طعن في احلكم الصادر بعد النقض األول تنظر محكمة النقض في موضوع الدعوى.

الفصل اخلامس :النقض بأمر خطي
مادة ( )375النقض بأمر خطي
لوزير العدل أن يطلب من النائب العام خطيا ً عرض ملف دعوى على محكمة النقض إذا كان
احلكم مخالفا ً للقانون وكان احلكم قد اكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق حملكمة النقض البت
فيه .ويطلب باالستناد إلى ذلك إبطال اإلجراء أو نقض احلكم أو القرار.
مادة ( )376أثر قبول النقض بأمر خطي
إذا قبلت محكمة النقض األسباب املذكورة في املادة السابقة فإنها تبطل اإلجراء أو احلكم أو
القرار املطعون فيه.

الباب الرابع :إعادة احملاكمة
مادة ( )377حاالت إعادة احملاكمة
يجوز إعادة احملاكمة في األحكام التي اكتسب الدرجة الباتة في مواد اجلنايات واجلنح في
األحوال التالية:
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-1
-2
-3
-4
-5.

إذا حكم على شخص في جرمية قتل ،ثم ظهرت أدلة تثبت أن املدعى بقتله قد وجد
حياً.
إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل
الواقعة عينها ،وكان بني احلكمني تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد احملكوم
عليهما.
إذا كان احلكم مبنيا ً على شهادة قضي بأنها كاذبة ،أو على وثيقة قضي بعد صدور
احلكم بأنها مزورة ،وكان لهذه الشهادة أو الوثيقة تأثير في احلكم.
إذا ظهرت وقائع جديدة بعد صدور احلكم ،أو أظهرت وثائق وأدلة كانت مجهولة حني
صدور احلكم وكان من شأن هذه الوقائع أو الوثائق إثبات براءة احملكوم عليه
إذا كان احلكم مبنيا ً على حكم صادر من محكمة مدنية أو إحدى محاكم األحوال
الشخصية وألغي هذا احلكم.

مادة ( )378قدمي طلب إعادة احملاكمة
يقدم طلب إعادة احملاكمة إلى وزير العدل من قبل كل من:
 -1احملكوم عليه أو محاميه أو ممثله الشرعي إذا كان عدمي األهلية ،أو املسؤول عن احلقوق
املدنية.
ً
 -2زوج احملكوم عليه أو أبنائه ،وورثته أو من أوصى لهم إن كان ميتا ،أو ثبت ذلك بحكم
قضائي.
مادة ( )379ميعاد تقدمي طلب اإلعادة ورفضه
 -1يقدم طلب اإلعادة إلى وزير العدل خالل سنة ،اعتبارا ً من اليوم الذي علم فيه األشخاص
الذين لهم تقدمي الطلب بالسبب املوجب لإلعادة وإال كان طلبهم مردوداً.
 -2يحيل وزير العدل طلب إعادة احملاكمة إلى النائب العام وعلى النائب العام أن يقوم
برفع الطلب مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض ،يبني رأيه
واألسباب التي يستند عليها خالل شهر من تاريخ تسلمه الطلب.
مادة ( )380وقف التنفيذ
 -1ال يترتب على طلب إعادة احملاكمة إيقاف تنفيذ احلكم إال إذا كان صادرا ً باإلعدام.
 -2حملكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ احلكم في قرارها القاضي بقبول طلب إعادة
احملاكمة.
مادة ( )381إحالة القضية إلى محكمة من ذات الدرجة
إذا قررت محكمة النقض قبول طلب إعادة احملاكمة أحالت القضية إلى محكمة من ذات درجة
احملكمة التي أصدرت احلكم باألساس.
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مادة ( )382تعذر إعادة احملاكمة مبواجهة جميع اخلصوم
إذا كانت إعادة احملاكمة غير ممكنة مبواجهة جميع اخلصوم لوفاة احملكوم عليه أو انقضاء
الدعوى بالتقادم ،تنظر محكمة النقض في موضوع الدعوى تدقيقا ً ويبطل من احلكم أو من
األحكام السابقة ما صدر منها بغير حق.
مادة ( )383نشر حكم البراءة
 -1يعلق احلكم الصادر ببراءة احملكوم عليه نتيجة إعادة احملاكمة على باب احملكمة أو
األماكن العامة في البلدة التي صدر فيها احلكم األول وفي محل وقوع اجلرمية ،وفي
موطن طالب اإلعادة وفي املوطن األخير للمحكوم عليه إن كان ميتاً.
 -2ينشر حكم البراءة حتما ً في اجلريدة الرسمية ،وينشر أيضا ً إذ استدعى ذلك طالب
إعادة احملاكمة في صحيفتني محليتني يختارهم ،وتتحمل الدولة نفقات النشر.
مادة ( )384أثر إلغاء احلكم املطعون فيه
يترتب على إلغاء احلكم املطعون فيه سقوط احلكم بالتعويضات ووجوب رد ما أدى منها
بدون إخالل بقواعد سقوط احلق مبضي املدة.
مادة ( )385حظر جتديد طلب إعادة احملاكمة بعد رفضه
إذا رفض طلب إعادة احملاكمة ،فال يجوز جتديده بنا ًء على ذات الوقائع التي بني عليها.
مادة ( )386الطعن في األحكام الصادرة بناء على طلب إعادة احملاكمة
األحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بنا ًء على طلب إعادة احملاكمة من غير محكمة
النقض يجوز الطعن فيها بجميع الطرق املقررة في القانون ،وال يجوز أن يقضى على املتهم
بأشد من العقوبة السابقة التي حكم بها عليه.
مادة ( )387التعويض بعد احلكم بالبراءة
 -1يحق ملن حكم ببراءته بعد قبول إعادة احملاكمة أن يطالب الدولة بتعويضه عن الضرر
الناشئ له من احلكم السابق.
 -2يقدم طلب التعويض من الزوج واألصول والفروع إذا كان احملكوم له ميتاً.
 -3يجوز للدولة أن ترجع بالتعويض على املدعي باحلق املدني أو املبلغ أو شاهد الزور
الذي كان سببا ً في صدور احلكم بالعقوبة.

الباب اخلامس :قوة األحكام النهائية
مادة ( )388إعادة النظر في احلكم الصادر في موضوع الدعوى
إذا صدر حكم في موضوع الدعوى اجلزائية فال يجوز إعادة النظر فيها إال بالطعن في هذا
احلكم بالطرق املقررة في القانون.
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مادة ( )389عدم جواز الرجوع في الدعوى اجلزائية
ال يجوز الرجوع في الدعوى اجلزائية بعد احلكم فيها نهائيا ً بنا ًء على تغيير الوصف القانوني
للجرمية.
مادة ( )390حيازة احلكم اجلزائي لقوة األمر املقضي
 -1يكون للحكم اجلزائي الصادر من احملكمة املختصة في موضوع الدعوى اجلزائية
بالبراءة أو باإلدانة قوة األمر املقضي به أمام احملاكم املدنية في الدعاوى التي لم يكن قد
فصل فيها نهائيا ً فيما يتعلق بوقوع اجلرمية وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
 -2ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني عليها انتفاء التهمة أو على عدم كفاية األدلة.
 -3ال يكون للحكم بالبراءة هذه القوة إذا كان مبنيا ً على أن الفعل ال يعاقب عليه القانون.
مادة ( )391حجية األحكام الصادرة من احملاكم املدنية أمام احملاكم اجلزائية
ال تكون لألحكام الصادرة من احملاكم املدنية قوة األمر املقضي به أمام احملاكم اجلزائية فيما
يتعلق بوقوع اجلرمية ونسبتها إلى فاعلها.
مادة ( )392حجية األحكام الصادرة من محاكم األحوال الشخصية أمام احملاكم اجلزائية
تكون لألحكام الصادرة من محكم األحوال الشخصية (الشرعية) في حدود اختصاصها
قوة األمر املقضي به أمام احملاكم اجلزائية في املسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى
اجلزائية.

الكتاب الرابع :التنفيذ
الباب األول :األحكام الواجبة التنفيذ
مادة ( )393توقيع العقوبات بنا ًء على حكم صادر من محكمة مختصة
ال يجوز توقيع العقوبات املقررة بالقانون ألية جرمية ،إال مبقتضى حكم صادر من محكمة
مختصة.
مادة ( )394تنفيذ األحكام الصادرة من احملاكم اجلزائية
ال تنفذ األحكام الصادرة من احملاكم اجلزائية إال إذا أصبحت نهائية ،ما لم ينص القانون على
خالف ذلك.
مادة ( )395تنفيذ األحكام من قبل النيابة
 -1تتولى النيابة تنفيذ األحكام الصادرة في الدعاوى اجلزائية وفقا ً ملا هو مقرر بهذا
القانون ولها عند اللزوم االستعانة بقوات الشرطة مباشرة.
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 -2األحكام الصادرة في دعاوى احلق املدني يكون تنفيذها بنا ًء على طلب املدعي باحلق
املدني طبقا ً ملا هو مقرر في أصول احملاكمات املدنية.
مادة ( )396إخالء سبيل املتهم
إذا كان املتهم موقوفا ً على ذمة القضية ،وصدر احلكم االبتدائي بالبراءة أو بالغرامة أو
باحلبس مع وقف التنفيذ وجب إخالء سبيله في احلال ما لم يكن موقوفا ً لسبب آخر.
مادة ( )397إخالء سبيل احملكوم عليه
يجب إخالء سبيل احملكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية متى قضي في التوقيف االحتياطي
مدة تعادل املدة احملكوم بها عليه.
مادة ( )398أثر الطعن بالنقض على تنفيذ احلكم
ً
ال يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ ،إال إذا كان احلكم صادرا باإلعدام.
مادة ( )399طلب التشغيل خارج السجن
لكل محكوم عليه باحلبس ملدة ال تتجاوز ثالثة أشهر أن يطلب من النيابة العامة تشغيله
خارج مركز اإلصالح والتأهيل (السجن) بدالً من تنفيذ عقوبة احلبس عليه ،ما لم ينص
احلكم على حرمانه من هذا اخليار.
مادة ( )400استنزال مدة التوقيف االحتياطي
إذا حكم ببراءة املتهم من اجلرمية التي أوقف من أجلها ،وجب احتساب مدة التوقيف
االحتياطي من املدة احملكوم بها في أية جرمية أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء
مدة التوقيف االحتياطي.
مادة ( )401استنزال مدة التوقيف عند تعدد العقوبات
يكون استنزال مدة التوقيف االحتياطي عند تعدد العقوبات السالبة للحرية احملكوم بها على
املتهم من العقوبة األخف أوالً ،ثم من العقوبة األشد منها.
مادة ( )402تنفيذ العقوبة على احلامل احملكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية
إذا كان احملكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية حامالً جاز تأجيل تنفيذ العقوبة حتى تضع حملها
مدة ثالثة أشهر على الوضع ،فإذا رؤي التنفيذ على احملكوم عليها أو ثبت في أثناء التنفيذ أنها
حامل وجبت معاملتها في مركز اإلصالح والتأهيل (السجن) معاملة املوقوفني احتياطياً.
مادة ( )403تأجيل تنفيذ العقوبة بالنسبة للمريض
إذا كان احملكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مصابا ً مبرض يهدد حياته أو يعرض التنفيذ
حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
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مادة ( )404إصابة احملكوم عليه باجلنون
إذا أصيب احملكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بجنون ،على النيابة العامة أن تأمر بوضعه في
أحد احملال لألمراض العقلية حتى يبرأ ،وفي هذه احلالة تستنزل املدة التي يقضيها في هذا
احملل من العقوبة احملكوم بها.
مادة ( )405تأجيل تنفيذ العقوبة بالنسبة ألحد الزوجني
إذا كان محكوما ً على رجل وزوجته باحلبس مدة ال تزيد على سنة ،ولو عن جرائم مختلفة
ولم يكونا مسجونني من قبل جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن اآلخر،
إذا كانا يكفالن صغيرا ً لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة ،وكان لهما محل إقامة معروف
في فلسطني.
مادة ( )406إلزام احملكوم عليه بتقدمي كفالة واتخاذ احتياطات
يجوز للمحكمة في جميع األحوال التي تقرر فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على احملكوم عليه أن
تلزمه بتقدمي كفالة تضمن عدم فراره من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل ،ويقدر مبلغ الكفالة
في األمر الصادر بالتأجيل ،ولها أيضا ً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من االحتياطات
الكفيلة مبنعه من الهرب.
مادة ( )407حظر إخالء سبيل احملكوم عليه سابقا ً
في غير األحوال املبينة في القانون ال يخلى سبيل احملكوم عليه من قبل بعقوبة سالبة للحرية
قبل أن يستوفي مدة العقوبة.

الباب الثاني :تنفيذ عقوبة اإلعدام
مادة ( )408رفع أوراق الدعوى إلى رئيس الدولة
متى صار حكم اإلعدام نهائيا ً وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورا ً إلى رئيس
الدولة.
مادة ( )409مصادقة رئيس الدولة
ال يجوز تنفيذ حكم اإلعدام إال بعد مصادقة رئيس الدولة عليه.
مادة ( )410اإلشراف على تنفيذ حكم اإلعدام وحضوره
يشرف النائب العام أو من ينيبه من مساعديه على تنفيذ احلكم املصادق عليه باإلعدام
ويحضر تنفيذ احلكم كل من:
 -1النائب العام أو من ينيبه.
 -2مدير مركز اإلصالح والتأهيل (السجن) أو من ينوب عنه.
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-3
-4
-5
-6

مدير الشرطة في احملافظة.
كاتب احملكمة التي أصدرت احلكم.
طبيب مركز اإلصالح والتأهيل (السجن).
أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي إليها احملكوم عليه.

مادة ( )411مقابلة احملكوم عليه باإلعدام ألقاربه
ألقارب احملكمة عليه باإلعدام أن يقابلوه قبل املوعد املعني لتنفيذ احلكم على أن يكون ذلك
بعيدا ً عن محل التنفيذ.
مادة ( )412تسهيل مقابلة أحد رجال الدين
إذا كانت ديانة احملكوم عليه تفرض عليه االعتراف أو غيره من الطقوس الدينية قبل املوت،
وجب إجراء التسهيالت لتمكني أحد رجال الدين من مقابلته.
مادة ( )413تالوة منطوق احلكم
يجب أن يتلى من احلكم الصادر باإلعدام منطوقه ،والتهمة احملكوم من أجلها على احملكوم
عليه ،وذلك في مكان التنفيذ ،ويسمع من احلاضرين ،وإذا رغب احملكوم عليه في إبداء أقوال
حرر النائب العام أو مساعده محضرا ً تثبت فيه هذه األقوال.
مادة ( )414النزول بعقوبة اإلعدام على املرأة احلامل إلى السجن املؤبد
ال يجوز تنفيذ حكم اإلعدام في املرأة احلامل ،فإذا وضعت مولودا ً حيا ً تقضي احملكمة التي
أصدرت احلكم بالنزول بعقوبة اإلعدام إلى عقوبة السجن املؤبد.
مادة ( )415تنفيذ حكم اإلعدام شنقا ً أو رميا ً بالرصاص
ينفذ حكم اإلعدام على املدنيني بالشنق حتى املوت ،وعلى العسكريني رميا ًبالرصاص حتى املوت.
مادة ( )416تنظيم محضر بتنفيذ عقوبة اإلعدام
على كاتب احملكمة أن ينظم محضرا ً بتنفيذ عقوبة اإلعدام يوقعه ممثل النيابة العامة ومدير
مركز اإلصالح والتأهيل (السجن) والطبيب والكاتب ويحفظ لدى النيابة العامة.
مادة ( )417حظر تنفيذ عقوبة اإلعدام في أيام األعياد
ال يجوز تنفيذ عقوبة اإلعدام في أيام األعياد الرسمية أو األعياد الدينية ،اخلاصة بديانة
احملكوم عليه.
مادة ( )418تنفيذ عقوبة اإلعدام في السجون
تنفذ عقوبة اإلعدام داخل مراكز اإلصالح والتأهيل (السجون) للدولة.
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مادة ( )419دفن جثة احملكوم عليه باإلعدام
تدفن احلكومة على نفقتها جثة من يحكم عليه باإلعدام ،إذا لم يكن له أقارب يطلبون القيام
بدفنها ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال.

الباب الثالث :إشكاالت التنفيذ
مادة ( )420رفع إشكاالت التنفيذ إلى احملكمة
كل إشكال من احملكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى احملكمة التي أصدرت احلكم.
مادة ( )421الفصل في اإلشكال
يقدم اإلشكال إلى احملكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ،ويعلن ذوو الشأن
باجللسة التي حتدد لنظره ،تفصل احملكمة في اإلشكال بعد سماع طلبات النيابة العامة
وذوي الشأن .ولها أن جتري التحقيقات الالزمة ،ويجوز لها أن تأمر بوقف التنفيذ حتى
يفصل في النزاع.
مادة ( )422وقف تنفيذ احلكم مؤقتا ً
للنيابة العامة عند االقتضاء ،وقبل تقدمي النزاع إلى احملكمة أن توقف تنفيذ احلكم مؤقتا ً
ألسباب صحية.
مادة ( )423النزاع في شخصية احملكوم عليه
إذا حصل نزاع في شخصية احملكوم عليه ،يفصل في ذلك النزاع بالكيفية واألوضاع املقررة
في املواد السابقة.
مادة ( )424النزاع بشأن األموال املطلوب التنفيذ عليها
إذا قام نزاع من غير املتهم بشأن األموال املطلوب التنفيذ عليها في حالة تنفيذ األحكام املالية
على أموال احملكوم عليه ،يرفع األمر إلى احملاكم املدنية طبقا ً ملا هو مقرر في قانون أصول
احملاكمات املدنية.

الباب الرابع :سقوط العقوبة بالتقادم ووفاة احملكوم عليه
مادة ( )425انقضاء العقوبة بالتقادم وبوفاة احملكوم عليه
 -1تنقضي العقوبة والتدابير االحترازية بالتقادم.
 -2ال يسري التقادم على العقوبات والتدابير االحترازية املانعة من احلقوق ،وال يسري
كذلك على منع اإلقامة واملصادرة العينية.
 -3تنقضي العقوبة بوفاة احملكوم عليه.
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مادة ( )426أثر وفاة احملكوم عليه على تنفيذ العقوبة املالية
وفاة احملكوم عليه ال متنع من تنفيذ العقوبات املالية والتعويضات وما يجب رده واملصاريف
في تركته.
مادة ( )427مدة التقادم
 -1مدة التقادم في عقوبة اإلعدام ثالثون عاماً.
 -2مدة التقادم في عقوبة السجن املؤبد عشرون عاماً.
 -3مدة التقادم في أية عقوبة جزائية أخرى ضعف مدة العقوبة احملكوم بها على أال تتجاوز
خمس عشرة سنة وال تقل عن عشر سنني.
مادة ( )428حساب مدة التقادم
 -1يجري التقادم من تاريخ احلكم إذا صدر غيابياً ،ومن يوم تهرب احملكوم عليه من
التنفيذ إذا كان احلكم حضورياً.
 -2إذا تهرب احملكوم عليه من تنفيذ عقوبة مقيدة للحرية أسقطت نصف مدة العقوبة التي
نفذت فيه من مدة التقادم.
مادة ( )429بدء سريان مدة التقادم

تبدأ مدة التقادم:
 -1في احلكم احلضوري من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة األخيرة ومن تاريخ
صيرورته باتا ً إذا كان في الدرجة األولى.
 -2وإذا كان احملكوم عليه موقوفا ً احتياطياً ،فمن يوم تهربه من التنفيذ وفي هذه احلالة
يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.
مادة ( )430تقادم التدابير االحترازية
 -1مدة التقادم على التدابير االحترازية ثالث سنوات.
ً
 -2ال يبدأ التقادم إال من ُذ اليوم الذي يصبح فيه التدبير االحترازي نافذا ،أو بعد تقادم
العقوبة التي تالزم هذا التدبير ،بشرط أن ال يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع
سنوات من ذلك التاريخ قرار يثبت أن احملكوم عليه ال يزال خطرا ً على السالمة العامة،
ففي هذه احلالة يأمر القاضي بتنفيذ التدبير االحترازي.
مادة ( )431إغفال تنفيذ التدابير االحترازية
ال ينفذ أي تدبير إصالحي أغفل تنفيذه مدة سنة كاملة إال بقرار يصدر عن احملكمة التي
أصدرته بنا ًء على طلب النيابة العامة.
مادة ( )432حساب مدة التقادم ووقفه وانقطاعه
 -1حتتسب مدة التقادم اعتبارا ً من اليوم التالي ليوم ارتكاب اجلرمية.
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 -2يوقف سريان مدة التقادم كل مانع قانوني أو مادي يحول دون تنفيذ العقوبة أو
التدبير ،ولم ينشأ عن إرادة احملكوم عليه ويعتبر تأجيل تنفيذ احلكم مانعا ً قانونيا ً
يوقف سريان مدة التقادم.
 -3تنقطع مدة التقادم مبا يلي:
أ -القبض على احملكوم عليه.
ب -إجراءات التحقيق أو احملاكمة الصادرة من السلطة املختصة.
ت -إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهة احملكوم عليه أو تصل إلى عمله.
ث -ارتكاب احملكوم عليه جرمية أخرى معادلة للجرمية التي حكم عليه من أجلها
بالعقوبة أو التدبير أو جرمية أشد جسامة منها.وال يجوز أن تطول مدة التقادم
في كل حالة من احلاالت السابقة إلى أكثر من ضعفيها.
مادة ( )433تطبيق أحكام التقادم في القوانني اخلاصة
ال حتول املواد السابقة دون تطبيق أحكام التقادم الواردة في القوانني اخلاصة ببعض
اجلرائم.
مادة ( )434رفض إعادة احملاكمة بسبب انقضاء العقوبة بالتقادم
إذا حكم على شخص غيابيا ً وانقضت عقوبته بالتقادم فال يجوز له طلب إعادة محاكمته.
مادة ( )435تقادم التعويضات والرسوم والنفقات
ً
 -1ينقضي االلتزام بالتعويض احملكوم به في الدعوى اجلزائية ،وفقا لقواعد التقادم
املنصوص عليها في القانون املدني.
ً
 -2تنقضي الرسوم والنفقات احملكوم بها ملصلحة اخلزينة العامة ،وفقا للقواعد اخلاصة
باألموال العامة ويوقف التقادم بشأنها وجود احملكوم عليه في مركز اإلصالح
والتأهيل (السجن) إنفاذا ً ألي حكم.

الباب اخلامس :رد االعتبار
مادة ( )436أثر رد االعتبار
تظل قائمة آثار احلكم بعقوبة جزائية إلى أن يسترد احملكوم عليه اعتباره بحكم القانون أو
حكم قضائي ،ويترتب على رد االعتبار القانوني أو القضائي محو احلكم باإلدانة بالنسبة
إلى املستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من آثار جنائية ولكن ال أثر له في حقوق الغير.
مادة ( )437صدور احلكم برد االعتبار بناء على طلب احملكوم عليه
يجوز رد االعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة ،ويصدر احلكم بذلك بنا ًء على
طلبه من محكمة البداية التابع لها محل إقامته.
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مادة ( )438شروط رد االعتبار

يشترط لرد االعتبار:
 -1أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا ً كامالً أو صدر عفو عنها أو انقضت بالتقادم.
 -2أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة خمس سنوات
إذا كانت عقوبة جنائية ،وسنة واحدة إذا كانت عقوبة جنحة ،وتضاعف هذه املدة في
حالتي العود وانقضاء العقوبة بالتقادم.
مادة ( )439وجوب الوفاء بالغرامات او التعويضات أو املصاريف
يجب للحكم برد االعتبار أن يوفي احملكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو
تعويض أو مصاريف ،وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا الشرط إذا أثبت احملكوم عليه أنه ليس
في حال يستطيع معها الوفاء.
مادة ( )440رد االعتبار عند صدور عدة أحكام
إذا كان طالب رد االعتبار قد صدرت ضده عدة أحكام ،فال يحكم برد اعتباره إال إذا حتققت
الشروط املنصوص عليها في املواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها ،على أن يراعى في
حساب املدة إسنادها إلى أحدث األحكام.
مادة ( )441تقدمي طلب رد االعتبار بعريضة
يقدم طلب رد االعتبار بعريضة إلى النائب العام ،ويجب أن تشتمل العريضة على البيانات
الالزمة لتعيني شخصية الطالب رد االعتبار ،وأن يبني فيها تاريخ احلكم الصادر عليه
واألماكن التي أقام فيها من ُذ ذلك احلني.
-1

-2
أ-
ب-
ت-

مادة ( )442التحقيق في طلب رد االعتبار ورفعه إلى احملكمة
يجري النائب العام حتقيقا ً بشأن الطلب لالستيثاق من تاريخ إقامة طالب رد االعتبار
في كل مكان نزله من وقت احلكم عليه ،ومدة تلك اإلقامة ،والوقوف على سلوكه
ووسائل ارتزاقه ،وبوجه عام يتقصى كل ما يراه الزما ً من املعلومات ويضم التحقيق
إلى الطلب ويرفعه إلى احملكمة خالل شهر من تاريخ تقدميه بتقرير يدون فيه رأيه
ويبني األسباب التي بني عليها.
يرفق بالطلب ما يلي:
صورة احلكم الصادر على طالب رد االعتبار.
شهادة بسوابقه.
تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز اإلصالح والتأهيل (السجن).

مادة ( )443النظر في الطلب والطعن في احلكم برد االعتبار
تنظر احملكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة املداولة ،ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة
وطالب رد االعتبار ،كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه الزما ً من املعلومات ،يكون إعالن الطالب
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باحلضور قبل اجللسة بثمانية أيام على األقل ،ويقبل الطعن في احلكم بطريق االستئناف إذا
بني على أساس اخلطأ في تطبيق القانون أو تأويله ،وتتبع في الطعن األوضاع واملواعيد
املقررة للطعن في هذا القانون.
مادة ( )444رد االعتبار بناء على سلوك احملكوم عليه
مع عدم اإلخالل بأحكام املادة ( )463من هذا القانون حتكم احملكمة برد االعتبار إذا رأت أن
سلوك طالب رد االعتبار من ُذ صدور احلكم عليه يدعو إلى الثقة بتقومي نفسه.
مادة ( )445التأشير برد االعتبار للمحكوم عليه
يرسل النائب العام صورة من حكم رد االعتبار إلى احملكمة التي صدر منها احلكم بالعقوبة
للتأشير به على هامشه ،وتأمر بأن يؤشر في سجل حتقيق الشخصية.
مادة ( )446رد االعتبار مرة واحدة
ال يجوز احلكم برد اعتبار احملكوم عليه إال مرة واحدة.
مادة ( )447أثر رفض طلب رد االعتبار بسبب سلوك احملكوم عليه
إذا رفض طلب رد االعتبار لسبب راجع إلى سلوك احملكوم عليه ،فال يجوز حتديده إال بعد
مضي سنتني ،وفي األحوال األخرى يجوز جتديده متى توافرت الشروط الالزم توافرها.
مادة ( )448إلغاء احلكم الصادر برد االعتبار
يجوز إلغاء احلكم الصادر برد االعتبار إذا ظهر أن احملكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى
لم تكن احملكمة على علم بها أو إذا حكم عليه بعد رد االعتبار في جرمية وقعت قبله ،ويصدر
احلكم بإلغاء رد االعتبار من احملكمة التي حكمت برد االعتبار بنا ًء على طلب النيابة العامة.
مادة ( )449رد االعتبار بحكم القانون
يرد االعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خالل اآلجال اآلتية على احملكوم عليه حكم بعقوبة
في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بسجل حتقيق الشخصية:
 -1بالنسبة إلى احملكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جرمية سرقة أو حيازة
أشياء مسروقة أو نصب أو احتيال أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه
اجلرائم ،متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو انقضائها بالتقادم مدة
عشر سنوات.
 -2بالنسبة إلى احملكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر من اجلنح متى مضى على
تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ثالث سنوات إال إذا كانت العقوبة قد انقضت بالتقادم
فتكون املدة خمس سنوات.
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مادة ( )450تقييد رد االعتبار بحكم القانون
إذا كان احملكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام ،فال يرد اعتباره بحكم القانون إال إذا
حتققت بالنسبة لكل منها الشروط املنصوص عليها في املادة السابقة ،على أن يراعى في
حساب املدة إسنادها إلى أحدث األحكام.
مادة ( )451أثر رد االعتبار
يترتب على رد االعتبار محو احلكم القاضي باإلدانة بالنسبة للمستقبل ،وزوال كل ما
ترتب عليه من آثار جنائية ،وبصفة خاصة حاالت انعدام األهلية واحلرمان من احلقوق
واملزايا.
مادة ( )452االحتجاج برد االعتبار على الغير
ال يحتج برد االعتبار على الغير فيما يتعلق باحلقوق التي ترتبت لهم بنا ًء على احلكم باإلدانة،
وبصفة خاصة ما يتعلق بالرد والتعويض.

الكتاب اخلامس :أصول خاصة
الباب األول :دعاوى التزوير
مادة( )453تنظيم محضر بظاهر حال املستند املدعى بتزويره
 -1في جميع دعاوى التزوير وحاملا يبرز املستند املدعى بتزويره إلى وكيل النيابة العامة
أو احملكمة ينظم الكاتب محضرا ً مفصالً بظاهر حال ذلك املستند يوقعه وكيل النيابة
أو القاضي أو رئيس احملكمة والكاتب والشخص الذي أبرزه وخصمه في الدعوى إذا
وجد ،كما يوقع املذكورون كل صفحة من املستند نفسه منعا ً لتبديله ويحفظ في دائرة
التحقيق أو قلم احملكمة.
 -2إذا رفض بعض احلاضرين توقيع املستند واحملضر أو تعذر عليهم توقيعه يصرح
بذلك في احملضر.
مادة ( )454توقيع املستند من املوظف املسؤول
إذا جلب املستند املدعى تزويره من إحدى الدوائر الرسمية يوقعه املوظف املسؤول عنه وفقا ً
للمادة السابقة.
مادة ( )455جواز اإلدعاء بتزوير املستندات
يجوز االدعاء بتزوير املستندات وإن كانت قد اتخذت أساسا ً ملعامالت قضائية أو غيرها من
املعامالت.
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مادة ( )456تسليم املستند املدعى بتزويره
يجبر كل من أودع لديه مستند مدعى بتزويره أن يسلمه للجهة املختصة إذا صدر بذلك قرار
من احملكمة أو من وكيل النيابة ،وإال تعرض للعقوبات التي يقررها القانون بذلك.
مادة ( )457تطبيق
تسري أحكام املواد السابقة على املستندات املبرزة لوكيل النيابة أو احملكمة من أجل املقابلة
واملضاهاة.
مادة ( )458تسليم املستندات الصاحلة للمقابلة واملضاهاة
يجبر املوظفون الرسميون على تسليم ما قد يكون لديهم من املستندات الصاحلة للمقابلة
واملضاهاة ،وإال تعرضوا للعقوبات التي يقررها القانون ذلك.
مادة ( )459ترك نسخ عن املستندات
 -1متى لزم جلب مستند رسمي ،يترك للشخص املودع لديه صورة عنه مطابقة له،
يصادق عليها رئيس احملكمة التابع لها هذا الشخص ،وتشرح الكيفية في ذيلها.
 -2إذا كان املستند مودعا ً لدى موظف عام ،تقوم النسخة املودعة لديه مقام األصل إلى
حني استرجاعه وميكن لهذا املوظف أن يعطي نسخا ً عن الصورة املصادق عليها مع
الشرح املذيل به.
ً
 -3إذا كان املستند املطلوب جلبه مدرجا في سجل ،وال ميكن نزعه منه يجوز للمحكمة أن
تقرر جلب السجل لديها.
مادة ( )460صالحية املستندات العادية للمقابلة واملضاهاة
تصلح املستندات العادية موضوعا ً للمقابلة واملضاهاة إذا صادق عليها اخلصوم.
مادة ( )461اإلدعاء بأن مبرز السند هو مرتكب التزوير
إذا ادعى أحد اخلصوم بتزوير املستند ،وأن مبرزه هو مرتكب التزوير أو شريك فيه يتم
التحقيق في دعوى التزوير على الوجه املبني في القانون.
مادة ( )462اإلدعاء بالتزوير مسألة عارضة في إجراءات دعوى مدنية
إذا كان االدعاء بالتزوير مسألة عارضة في إجراءات دعوى مدنية ،يرجأ النطق باحلكم فيها
إلى أن يفصل في الدعوى اجلزائية في شأن التزوير.
مادة ( )463أثر التصريح بعدم نية استعمال املستند بالدعوى
إذا صرح اخلصم بأنه ال يقصد استعمال املستند املدعي بتزويره سحب هذا املستند من
الدعوى ،أما إذا صرح بأنه يقصد استعمال املستند أجري التحقيق في دعوى التزوير.
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مادة ( )464اعتقاد احملكمة بوقوع تزوير في مستند
إذا تبني للمحكمة من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى ما يحمل على االعتقاد إلى وقوع تزوير
في مستند مقدم من شخص ما ،فللقاضي إحالة األوراق إلى النيابة العامة للتحقيق في
التزوير وموافاة احملكمة بالنتيجة.
مادة ( )465أثر ثبوت التزوير في مستندات رسمية
إذا ثبت التزوير في مستندات رسمية كلها أو بعضها تقضي احملكمة بإبطال مفعول
السند املدعى بتزويره وإعادته إلى حالته األصلية بشطب ما أضيف إليه وإثبات ما حذف
منه ،ويسطر في ذيل السند خالصة من احلكم البات ،وتعاد األوراق التي أعدت للمقارنة
واملضاهاة إلى من كانت في حوزته.
مادة ( )466التحقيق في دعوى التزوير
يجري التحقيق في دعوى التزوير وفقا ً للقواعد املتبعة في سائر اجلرائم.

الباب الثاني :سماع الشهود من الرسميني
مادة ( )467سماع شهادة رئيس الدولة
إذا اقتضت إجراءات الدعوى سماع شهادة رئيس الدولة ،انتقل احملقق أو رئيس احملكمة أو
القاضي الذي يعينه رئيس احملكمة مع الكاتب ملقر إقامته ،ويتم االستماع إلى هذه الشهادة
مبوجب محضر ينظم وفقا ً للقواعد العامة ويضم إلى أوراق الدعوى.
مادة ( )468سماع شهادة رجال السلك الدبلوماسي
يبلغ رجال السلك الدبلوماسي مبذكرات الدعوى ألداء الشهادة عن طريق وزارة اخلارجية.
مادة ( )469سماع شهادة املنتظمني في اجليش
إذا كان الشخص املطلوب ألداء الشهادة لدى القضاء منتظما ً في اجليش تبلغ إليه مذكرة
الدعوى بواسطة رئيس فرقته.
مادة ( )470سماع الشهود بوجه عام
فيما عدا الشهود من الرسميني املذكورين في املواد السابقة ،يدعى جميع الشهود أيا ً كانوا
ألداء شهادتهم لدى القضاء وفقا ً لألوضاع املقررة لسماع الشهود في هذا القانون.
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الباب الثالث :ما يتلف أو يسرق من أوراق الدعاوى واألحكام
الصادرة فيها
مادة ( )471تطبيق
إذا فقدت أصول األحكام الصادرة في الدعاوى اجلزائية أو األوراق املتعلقة بإجراءات
التحقيق أو احملاكمة قبل صدور حكم أو قرار فيها ،أو إذا أتلفت هذه األوراق باحلريق أو
بأسباب غير عادية أو سرقت وتعذر إعادة تنظيمها ،تطبق القواعد املنصوص عليها في املواد
التالية من هذا الباب.
-1
-2

-3
-4

مادة ( )472وجود خالصة احلكم أو نسخته املصدقة
إذا وجدت خالصة احلكم أو نسخته املصدقة بصورة قانونية ،اعتبر مبثابة أصل
احلكم وحتفظ في مكانه.
إذا كانت اخلالصة أو النسخة املذكورة في الفقرة أعاله موجودة لدى شخص عادي أو
موظف رسمي ،يأمر رئيس احملكمة التي أصدرت احلكم بتسليمها إلى قلم هذه احملكمة،
فإذا رفض ذلك الشخص تسليم اخلالصة أو النسخة ،ألزم ذلك وفق اإلجراءات التي
يقررها القانون.
يجوز للشخص املشار إليه في الفقرة السابقة أن يطلب صورة مطابقة بغير مصاريف.
يبرئ األمر بتسليم اخلالصة أو النسخة ذمة الشخص املوجودة لديه جتاه ذوي العالقة بها.

مادة ( )473فقدان أصل احلكم وعدم وجود صورة مصدقة عنه
 -1إذا فقد أصل احلكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه ،ولم تكن طرق الطعن فيه قد
استنفذت وعثر على قرار االتهام ،اتخذت إجراءات احملاكمة وإصدار حكم جديد.
 -2إن لم يكن ثمة قرار اتهام أو لم يعثر عليه ،أعيدت اإلجراءات ابتدا ًء من اجلزء املفقود من
األوراق.

الباب الرابع :البطالن
مادة ( )474اعتبار اإلجراء باطل
يعتبر اإلجراء باطالً إذا نص القانون صراحة على بطالنه أو إذا شابه عيب أدى إلى عدم
حتقيق الغاية منه.
مادة ( )475أثر البطالن املتعلق بالنظام العام
يترتب البطالن على عدم مراعاة أحكام القانون املتعلقة بتشكيل احملاكم أو بواليتها أو
باختصاصها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام وجازت إثارته في أية مرحلة من
مراحل الدعوى ،كما تقضي به احملكمة من تلقاء نفسها.
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مادة ( )476الدفع بالبطالن غير املتعلق بالنظام العام
فيما عدا احلاالت التي يتعلق فيها البطالن بالنظام العام ،ال يجوز الدفع بالبطالن إال ممن
شرع ملصلحته ما لم يكن قد تسبب فيه أو تنازل عنه صراحة أو ضمناً.
مادة ( )477أثر البطالن في اإلجراءات
ال يترتب على بطالن اإلجراء بطالن اإلجراءات السابقة عليه ،أو بطالن اإلجراءات الالحقة له إذا
لم تكن مبنية عليه ،وإذا كان اإلجراء باطالً في جزء منه فإن هذا اجلزء وحده هو الذي يبطل.
مادة ( )478سقوط احلق في الدفع ببطالن إجراءات خاصة
في غير حاالت البطالن املتعلق بالنظام العام يسقط احلق في الدفع ببطالن اإلجراءات
اخلاصة بجمع االستدالل أو بالتحقيق االبتدائي أو بالتحقيق باجللسة إذا كان للمتهم محام
وحصل اإلجراء بحضوره دون اعتراض منه ،ويسقط حق الدفع بالبطالن بالنسبة للنيابة
العامة إذا لم تتمسك به في حينه.
مادة ( )479عدم قبول التمسك ببطالن ورقة التكليف باحلضور
إذا حضر املتهم في اجللسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطالن ورقة
التكليف باحلضور ،وإمنا له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه ،وإعطاءه
ميعادا ً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى وعلى احملكمة إجابته إلى طلبه.

الباب اخلامس :حساب الزمن
مادة ( )480حساب مدة العقوبات
يوم العقوبات أربع وعشرون ساعة والشهر ثالثون يوما ً والسنة اثنا عشر شهرا ً وفقا ً
للتقومي الشمسي ،وحتسب مدد العقوبة وفقا ً للتقومي الشمسي.
مادة ( )481حساب مدة العقوبة السالبة للحرية
تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم القبض على احملكوم عليه ،بنا ًء على احلكم الواجب
تنفيذه ،ويراعى إنقاصها مبقدار مدد التوقيت االحتياطي والقبض.
مادة ( )482حساب يوم بدء التنفيذ وموعد اإلفراج
يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ،ويفرج عن احملكوم عليه ظهر يوم انتهاء العقوبة.
مادة ( )483مدة العقوبة السالبة للحرية أربعا ً وعشرين ساعة
إذا كانت مدة العقوبة السالبة للحرية احملكوم بها أربعا ً وعشرين ساعة ،ينتهي تنفيذها في
اليوم التالي للقبض عليه.
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مادة ( )484عدم حساب أيام العطالت من مدة الطعن
ال حتسب أيام العطالت الرسمية من املدد املقررة جلواز الطعن باالعتراض أو االستئناف أو
النقض أو املدد األخرى إذا كانت هذه العطالت في نهاية املدة.

الكتاب السادس :أحكام ختامية
مادة ( )485إلغاءات

تلغى القوانني واألوامر التالية:
أوالً:
أ -قانون أصول احملاكمات اجلزائية (القبض والتحري) رقم  4لسنة ،1924
ب -قانون أصول احملاكمات اجلزائية (االتهامية) رقم  22لسنة ،1924
ت -قانون قضاة التحقيق في الوفيات املشتبه فيها رقم  35لسنة ،1926
ث -قانون تعديل أصول املرافعات رقم  21لسنة ،1934
ج -قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم  24لسنة ،1935
ح -قانون التحقيق في أسباب احلرائق رقم  7لسنة ،1937
خ -قانون أصول احملاكمات اجلزائية (احملاكمات اجلزئية لدى احملاكمات املركزية)
رقم  70لسنة ،1946
د -قانون صالحية محاكم الصلح رقم  45لسنة ،1947
ذ -األمر رقم  269لسنة  1953بشأن اختصاص محكمة اجلنايات،
ر -األمر رقم  473لسنة  1956بشأن اختصاصات النيابة العامة،
ز -األمر رقم  554لسنة  1957بشأن تخويل النائب العام ومن ميثله صالحيات
قضاة التحقيق في الوفيات املشتبه فيها.
س -قانون رد االعتبار رقم  2لسنة ،1962
ش -الفصل السادس والعشرون من أصول احملاكمات الفلسطيني لدى محاكم
الصلح لسنة  ،1940املعمول بها في محافظات غزة.
ثانياً:
أ -قانون انتهاك حرمة احملاكم األردني رقم  9لسنة ،1959
ب -قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردني رقم  9لسنة ،1961
ت -قانون محاكم الصلح األردني رقم  15لسنة  ،1952املعمول بها في محافظات
الضفة.
ثالثاً:
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
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مادة ( )486التنفيذ والنفاذ
على جميع اجلهات املختصة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القانون .ويعمل به بعد مرور
ثالثني يوما ً من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
صدر مبدينة غزة 2001/5/12 :ميالديةاملوافق 18 :من صفر  1422هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قرار بقانون رقم ( )8لسنة 2006م بشأن قانون معدل
لقانون اإلجراءات اجلزائية
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد االطالع على املادة ( )43من القانون األساسي املعدل لسنة 2003م وتعديالته
وبنا ًء على الصالحيات املخولة لنا
وحتقيقا ً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بالقانون التالي:
مادة ()1
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون اإلجراءات اجلزائية لسنة 2006م) ،ويقرأ مع
القانون رقم ( )1لسنة 2001م املشار إليه فيما يلي بالقانون األصلي قانونا ً واحداً.
مادة ()2
يلغى نص املادة ( )8من القانون األصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
“كل شخص تقام عليه دعوى احلق العام فهو مشتكى عليه ،ويسمى ظنينا ً إذا ظن
عليه بجنحة ،ومتهما ً إذا اتهم بجناية”.
مادة ()3
يلغى نص املادة ( )54من القانون األصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
ال يجوز إقامة الدعوى اجلزائية على موظف أو مستخدم عام أو أحد أفراد الضبطية
القضائية جلناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إال بناء على إذن
من النائب العام.دد
مادة ()4
يلغى نص الفقرة ( )4من املادة ( )120من القانون األصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
 -4وفي جميع األحوال ال يجوز أن تزيد مدة التوقيف املشار إليها في الفقرات الثالثة
أعاله على ستة أشهر ،ما لم يكن املتهم قد متت إحالته إلى احملكمة املختصة
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حملاكمته ،فإذا كانت التهمة املنسوبة إليه جناية فال يجوز أن تزيد مدة التوقيف
على ستة أشهر إال بعد احلصول قبل انقضائها على أمر من احملكمة املختصة
مبد مدة التوقيف مدة ال تزيد على خمسة وأربعني يوما ً قابلة للتجديد ملدة أو مدد
أخرى مماثلة ،وإال وجب اإلفراج عن املتهم في جميع األحوال.
مادة ()5
يلغى نص املادة ( )121من القانون األصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
 -1ال يجوز إصدار أمر بتوقيف أي متهم ألول مرة في غيابه إال إذا اقتنع القاضي
باالستناد إلى بينات طبية أنه يتعذر إحضاره أمامه ،بسبب مرضه.
 -2إذا وجدت احملكمة أنه يتعذر إحضار املتهم أمامها ألسباب أمنية يعود تقديرها
للمحكمة فيجوز لها توقيفه في غيابه.
 -3يتم متديد التوقيف في جميع احلاالت في غياب املتهم.
مادة ()6
يلغى نص املادة ( )130من القانون األصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
 -1ال يجوز اإلفراج بالكفالة عن املتهم الذي أسند إليه أو حكم عليه بعقوبة تستوجب
اإلعدام أو األشغال الشاقة املؤبدة أو االعتقال املؤبد.
 -2مع مراعاة أحكام الفقرة ( )1من هذه املادة ال يجوز اإلفراج بالكفالة عن املتهم
الذي أسندت إليه أية جرمية جنائية أخرى إال إذا اقتنع القاضي بأن إخالء سبيله
ال يخل باألمن العام وسير التحقيق واحملاكمة.
ً
 -3ال يجوز اإلفراج عن املتهم بكفالة ،إال بعد أن يعني محال له في اجلهة التي يشملها
اختصاص احملكمة ،ما لم يكن مقيما ً فيها.
مادة ()7
يلغى نص املادة ( )136من القانون األصلي.
مادة ()8
يلغى نص املادة ( )137من القانون األصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
“تنظر احملكمة في طلبات اإلفراج بالكفالة في جميع األحوال تدقيقا ً”.
مادة ()9
يلغى نص الفقرة ( )1من املادة ( )149من القانون األصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
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 -1متى انتهى التحقيق ورأى وكيل النيابة أن الفعل ال يعاقب عليه القانون أو أن
الدعوى انقضت بالتقادم أو بالوفاة أو العفو العام أو لسبق محاكمة املتهم عن
ذات اجلرمية أو ألنه غير مسئول جزائيا ً لصغر سنه أو بسبب عاهة في عقله
يبدي رأيه مبذكرة ويرسلها للنائب العام للتصرف.
مادة ()10
يلغى نص الفقرة ( )5من املادة ( )152من القانون األصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
 -5إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن الفعل ال يعاقب عليه القانون أو أن
الدعوى انقضت بالتقادم أو العفو العام أو سبق محاكمة املتهم عن ذات اجلرمية،
أو أنه غير مسئول جزائيا ً لصغر سنه أو لعاهة عقلية ،أو لعدم وجود أدلة أو أن
الفاعل غير معروف يأمر بحفظها.
مادة ()11
تعدل املادة ( )153من القانون األصلي بإلغاء نص الفقرة ( )3منها واالستعاضة عنه بالنص
التالي:
 -3القرار الصادر عن النائب العام ألحد األسباب املشار إليها في الفقرة ( )5من
املادة ( )152من القانون يستأنف بحكم القانون ،وينظر تدقيقاً ،ويكون قرار
محكمة االستئناف نهائياً.
مادة ()12
يلغى نص املادة ( )274من القانون األصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
 -1تقضي احملكمة بالبراءة عند انتقاء األدلة أو عدم كفايتها وحتكم بعدم املسؤولية
إذا كان الفعل ال يشكل جرما ً أو ال يستوجب عقاباً.
 -2وحتكم احملكمة باإلدانة عند ثبوت الفعل املعاقب عليه.
مادة ()13
يلغى نص املادة ( )302من القانون األصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
تنعقد جلسات محاكم الصلح في دعاوى اجلنح املعاقب عليها باحلبس أكثر من سنة
بحضور وكيل النيابة العامة والكاتب.
مادة ()14
يلغى نص املادة ( )323من القانون األصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
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تقبل الطعن باالستئناف األحكام احلضورية واملعتبرة مبثابة احلضورية على النحو
التالي:
 -1األحكام الصادرة عن محاكم الصلح.
أ -يستأنف حكم محكمة الصلح في املخالفات إلى محكمة البداية بصفتها
االستئنافية ما لم يكن احلكم صادرا ً بالغرامة فيكون قطعيا ً مع مراعاة
االعتراض.
ب -في اجلرائم األخرى يستأنف حكمها إلى محكمة البداية بصفتها االستئنافية
إذا كانت العقوبة احملكوم بها ال تتجاوز احلبس مدة ثالثة أشهر والغرامة
خمسني دينارا ً وفيما عدا ذلك يستأنف حكمها إلى محكمة االستئناف.
ت -إذا تعدد املرجع االستئنافي بسبب تعدد التهم أو احملكومني في القضية
الواحدة فيكون املرجع املختص محكمة االستئناف.
 -2تستأنف أمام محكمة االستئناف:
ث -األحكام الصادرة من أية محكمة بدائية بصفتها اجلنائية أو البدائية.
ج -األحكام أو القرارات التي يرد نص خاص مبوجب أي قانون آخر على جواز
استئنافها.
 -3تنظر محكمة البداية بصفتها االستئنافية ومحكمة االستئناف في األحكام
اجلنحية الصادرة عن احملاكم الصلحية تدقيقاً ،إال إذا رأت احملكمة إجراء احملاكمة
مرافعة أو طلب احملكوم عليه ذلك ووافقت على الطلب أو طلب النائب العام ذلك.
مادة ()15
يلغى نص املادة ( )427من القانون األصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
-1
-2
-3
-4
-5

مدة التقادم على عقوبة اإلعدام والعقوبات اجلنائية املؤبدة خمسة وعشرون
سنة.
مدة التقادم على العقوبات اجلنائية املؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها
احملكمة على أن ال تتجاوز عشرين سنة أو تقل عن عشر سنوات.
مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنوات.
مدة التقادم على العقوبات اجلنحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها احملكمة
على أن ال تتجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات.
مدة التقادم على أية عقوبة جنحية أخرى خمس سنوات.

مادة ()16
يعرض هذا القرار بقانون على املجلس التشريعي إلقراره في أول جلسة يعقدها بعد
صدوره.
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مادة ()17
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة ()18
على اجلهات املختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ،ويعمل به من
تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ2006/2/15 :ميالدية .املوافق / 16 :محرم 1427 /
هجرية
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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ثانيا :القرارات التنفيذية
قرار رقم ( )23لسنة 1998
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بنا ًء على الصالحيات املخولة له.
وبعد اإلطالع على القانون رقم  6الصادر بتاريخ 1998/5/28م بشأن مراكز اإلصالح
والتأهيل “السجون”.
وبنا ًء على مقتضيات املصلحة العامة.
يقـرر مـايلـي:
مادة ()1
تكون املديرية العامة ملراكز اإلصالح والتأهيل وإدارة من إدارات الشرطة.
مادة ()2
يفوض مدير الشرطة بجميع الصالحيات املخولة للوزير مبقتضى هذ القانون.
يسري هذا القرار اعتبارا ً من تاريخه.

مادة ()3

غزة في 1998/6/3م
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قانون رقم ( )1لسنة 2000م بشأن اجلمعيات اخليرية
والهيئات األهلية
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد االطالع على قانون اجلمعيات العثماني الصادر في  29رجب سنة  1327هجرية
املعمول به في محافظات غزة،وعلى قانون اجلمعيات اخليرية رقم  33لسنة 1966م بشأن
اجلمعيات اخليرية والهيئات االجتماعية املعمول به في محافظات الضفة،
وعلى مشروع القانون املقدم من مجلس الوزراء،
وبعد موافقة املجلس التشريعي ،بتاريخ 1999/5/25م
أصدرنا القانون التالي:

الفصل األول
مادة ( )1احلق في تشكيل وتسيير اجلمعيات والهيئات األهلية
للفلسطينيني احلق في ممارسة النشاط االجتماعي والثقافي واملهني والعلمي بحرية مبا في
ذلك احلق في تشكيل وتسيير اجلمعيات والهيئات األهلية وفقا ً ألحكام هذا القانون.
مادة ( )2تعريفات
يكون لأللفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل
القرينة على خالف ذلك.
وزارة الداخلية.
الوزارة:
الوزارة املختصة :الوزارة التي يندرج النشاط األساسي للجمعية ضمن
اختصاصها.
وزير الداخلية.
الوزير:
اجلهة املختصة التي تنشأ في الوزارة.
الدائرة:
اجلمعية أو الهيئة :هي شخصية معنوية مستقلة تنشأ مبوجب اتفاق بني عدد ال يقل
عن سبعة أشخاص لتحقيق أهداف مشروعة تهم الصالح العام
دون استهداف جني الربح املالي بهدف اقتسامه بني األعضاء أو
لتحقيق منفعة شخصية.
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اجلمعية أو الهيئة أية جمعية خيرية أو هيئة غير حكومية أجنبية يقع مقرها أو مركز
نشاطها الرئيسي خارج األراضي الفلسطينية أو كانت أغلبية عدد
األجنبية:
أعضائها من األجانب.
اجلمعية العمومية :هي الهيئة العامة املكونة من مجموع أعضاء اجلمعية وهي السلطة
العليا في اجلمعية أو الهيئة.
مجلس إدارة اجلمعية أو الهيئة.
مجلس اإلدارة:
توحيد جمعيتني أو هيئتني أو أكثر في جمعية أو هيئة واحدة ذات
اإلدماج:
شخصية معنوية جديدة.
ائتالف جمعيتني أو هيئتني أو أكثر بحيث ينشأ عنها هيئة متثيلية
االحتاد:
واحدة وحتتفظ كل منها بشخصيتها املعنوية املستقلة.
أية خدمة أو نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي أو أهلي
النشاط األهلي:
أو تنموي أو غيره يقدم تطوعا ً أو اختياريا ً ومن شأنه حتسني
مستوى املواطنني في املجتمع اجتماعيا ً أو صحيا ً أو مهنيا ً أو
ماديا ً أو روحيا ً أو فنيا ً أو رياضيا ً أو ثقافيا ً أو تربوياً.

الفصل الثاني :تسجيل اجلمعيات والهيئات
مادة ( )3إنشاء دائرة شؤون تسجيل اجلمعيات والهيئات
تنشئ الوزارة دائرة تعنى بشؤون تسجيل اجلمعيات والهيئات بالتنسيق مع الوزارة
املختصة وحتتفظ الدائرة لغايات تنفيذ هذا القانون مبا يلي:
 -1سجل تقيد فيه طلبات التسجيل بأرقام متسلسلة تبعا ً لتاريخ تقدميها.
 -2سجل عام جلميع اجلمعيات والهيئات التي مت تسجيلها مدون فيه أسماء ومراكز نشاطها
وأهدافها وأية معلومات أخرى تراها الدائرة ضرورية لذوي الشأن لالطالع عليها.
 -3سجل آخر يسجل فيه أسماء اجلمعيات والهيئات التي رفض تسجيلها مبينا ً أهدافها
وأسباب رفضها وأية معلومات إضافية ترى الدائرة ضرورة لتسجيلها.
مادة ( )4إجراءات التسجيل
ٍ
مستوف للشروط إلى الدائرة
 -1على مؤسسي اجلمعية أو الهيئة تقدمي طلب خطي
املختصة في وزارة الداخلية وموقع من ثالثة على األقل من املؤسسني املفوضني
بالتسجيل والتوقيع عن اجلمعية أو الهيئة ،ومرفق بثالث نسخ من النظام األساسي
موقعة من أعضاء اللجنة التأسيسية.
 -2وعلى وزير الداخلية أن يصدر قراره بشأن استيفاء الطلب لشروط التسجيل خالل
مدة ال تزيد عن شهرين من تاريخ تقدميه .وفي حالة تقدمي بيانات إضافية أو استكمال
النواقص الستيفاء التسجيل تبدأ مدة الشهرين من تاريخ تقدمي هذه البيانات.
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 -3إذا انقضت مدة الشهرين على ورود الطلب للدائرة دون اتخاذ قرار تعتبر اجلمعية أو
الهيئة مسجلة بحكم القانون.
 -4في حالة صدور قرار من الوزير برفض التسجيل يجب أن يكون القرار مسببا ً ويحق
ملقدمي الطلب الطعن فيه أمام احملكمة املختصة خالل مدة أقصاها ثالثون يوما ً من
تاريخ تبليغهم قرار الرفض خطياً.
مادة ( )5بيانات النظام األساسي
مع مراعاة أحكام القانون يجب أن يشتمل النظام األساسي على البيانات التالية:
 -1اسم اجلمعية أو الهيئة وعنوانها والغرض منها ومقرها الرئيسي.
 -2موارد اجلمعية أو الهيئة وكيفية استغاللها أو التصرف بها.
 -3شروط العضوية وأنواعها وأسباب انتهائها واشتراكات األعضاء.
 -4لهيكل التنظيمي للجمعية أو الهيئة وكيفية تعديل النظام األساسي وكيفية اندماجها أو
احتادها.
 -5كيفية انعقاد اجلمعية العمومية.
 -6طرق املراقبة املالية.
 -7قواعد حل اجلمعية أو الهيئة وكيفية التصرف بأموال وأمالك اجلمعية أو الهيئة عند
حلها.
مادة ( )6متابعة اجلمعيات والهيئات
تتولى الوزارة املختصة مسؤولية متابعة عمل اجلمعيات والهيئات وفقا ً ألحكام هذا القانون
وللوزارة متابعة نشاط أية جمعية أو هيئة مبوجب قرار خطي مسبب صادر عن الوزير
املختص في كل حالة ،للتثبت من أن أموالها صرفت في سبيل الغرض الذي خصصت من
أجله ووفقا ً ألحكام هذا القانون ونظام اجلمعية أو الهيئة وعلى اجلمعية أو الهيئة متكني
الوزارة من تنفيذ هذا القرار للتثبت من أنها تقوم بأعمالها وفق أحكام هذا القانون ونظامها
األساسي.
مادة ( )7متتع اجلمعيات والهيئات بالشخصية املعنوية
تتمتع اجلمعيات والهيئات بالشخصية االعتبارية وبذمة مالية مستقلة فور تسجيلها طبقا ً
ألحكام هذا القانون وال يجوز لها ممارسة نشاطاتها قبل التسجيل.
مادة ( )8نشر قرار تسجيل الهيئة في اجلريدة الرسمية
يتم نشر قرار تسجيل اجلمعية أو الهيئة في اجلريدة الرسمية.
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الفصل الثالث :حقوق وواجبات اجلمعيات والهيئات
مادة ( )9حق متلك األموال

وفقا ً ألحكام القانون:
 -1ألية جمعية أو هيئة أهلية حق متلك األموال املنقولة وغير املنقولة لتحقيق أهدافها.
 -2يجوز ألية جمعية أو هيئة أهلية أجنبية متلك األموال غير املنقولة شريطة احلصول
على إذن بذلك من مجلس الوزراء وبتنسيب من الوزير املختص.
 -3وال يجوز ألية جمعية أو هيئة أهلية أجنبية التصرف باألموال غير املنقولة إال مبوافقة
مجلس الوزراء.
مادة ( )10عالقة اجلمعيات والهيئات بالوزارات
تقوم عالقة اجلمعيات والهيئات بالوزارات املختصة على أساس من التنسيق والتعاون
والتكامل ملا فيه الصالح العام.
مادة ( )11سجالت اجلمعية أو الهيئة
حتتفظ اجلمعية أو الهيئة في مقرها الرئيسي بالسجالت املالية واإلدارية الرسمية املتضمنة
جميع املعامالت املالية والقرارات اإلدارية والبيانات التالية:
 -1املراسالت الصادرة عنها والواردة إليها في ملفات خاصة وسجالت منظمة.
 -2النظام األساسي لها وأسماء أعضاء مجلس إدارتها في كل دورة انتخابية وتاريخ انتخابهم.
 -3أسماء جميع أعضاء اجلمعية أو الهيئة أو املؤسسة مع ذكر هوياتهم وأعمارهم وتاريخ
انتسابهم.
 -4محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة بصورة متسلسلة.
 -5محاضر اجتماعات اجلمعية العمومية.
ً
 -6سجل الواردات واملصروفات على وجه مفصل وفقا لألصول املالية.
مادة ( )12إيداع بيان بالتعديالت والتغييرات
على كل جمعية أو هيئة إيداع بيان بكل تعديل أو تغيير يطرأ على مركزها أو نظامها أو
أهدافها أو أغراضها أو أي تغيير في مجلس إدارتها كله أو بعضه لدى “الدائرة املختصة”،
وذلك خالل مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ إجراء التغيير أو التعديل.
مادة ( )13التقارير
تقدم اجلمعية أو الهيئة للوزارة املختصة في موعد ال يتعدى أربعة أشهر من نهاية السنة
املالية تقريرين مقرين من اجلمعية العمومية:
 -1تقرير سنوي يحتوي على وصف كامل لنشاطات اجلمعية أو الهيئة خالل العام
املنصرم.
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 -2تقرير مالي مصدق من قبل مدقق حسابات قانوني ويتضمن بشكل تفصيلي كامل
إيرادات ومصروفات اجلمعية أو الهيئة حسب األصول احملاسبية املعمول بها.
مادة ( )14اإلعفاء من الضرائب والرسوم اجلمركية
تعفى اجلمعيات والهيئات من الضرائب والرسوم اجلمركية على األموال املنقولة وغير
املنقولة الالزمة لتنفيذ أهدافها الواردة في نظامها األساسي .شريطة عدم التصرف بها خالل
مدة تقل عن خمس سنوات ألغراض تخالف أهدافها ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم
اجلمركية املستحقة.
مادة ( )15إقامة األنشطة
 -1للجمعيات والهيئات احلق في إقامة األنشطة وتأسيس املشاريع املدرة للدخل شريطة
أن يستخدم الدخل املتحصل لتغطية أنشطتها ملنفعة الصالح العام.
 -2ويحق لها فتح فروع داخل فلسطني.

الفصل الرابع :مجلس اإلدارة
مادة ( )16مجلس اإلدارة
 -1يكون لكل جمعية أو هيئة مجلس إدارة يتكون من عدد ال يقل عن سبعة أعضاء وال يزيد
على ثالثة عشر عضوا ً وحتدد طريقة تشكيله وكيفية اختيار أعضائه وإنهاء عضويتهم
في النظام األساسي للجمعية أو الهيئة.
 -2ال يجوز أن يضم مجلس اإلدارة عضوين أو أكثر يجمع بينهما صلة قرابة من الدرجتني
األولى والثانية.
مادة ( )17مسؤولية مجلس اإلدارة
 -1يعتبر مجلس اإلدارة في أية جمعية أو هيئة أهلية مسؤوالً عن جميع أعمالها
ونشاطاته.
 -2ميثل الرئيس أو من ينوب عنه مبوجب النظام في حالة غيابه اجلمعية أو الهيئة أمام
الغير ويقوم بالتوقيع نيابة عنها على جميع املكاتبات والعقود واالتفاقيات التي تتم
بينها وبني اجلهات األخرى.
مادة ( )18اختصاصات مجلس اإلدارة
يختص مجلس اإلدارة مبا يلي:
 -1إدارة شؤون اجلمعية أو الهيئة وإعداد اللوائح أو األنظمة والتعليمات الالزمة.
 -2تعيني املوظفني الالزمني للجمعية أو الهيئة وحتديد اختصاصاتهم أو إنهاء خدماتهم
وفقا ً ألحكام القانون.
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-3
-4
-5
-6
-7

تكوين اللجان التي يراها الزمة لتحسني العمل وحتديد اختصاص كل منها.
إعداد احلساب اخلتامي عن السنة املالية املنتهية ومشروع املوازنة للسنة اجلديدة.
تقدمي التقارير السنوية اإلدارية واملالية وأية خطط ومشاريع مستقبلية للجمعية
العمومية.
دعوة اجلمعية العمومية جللسة عادية أو غير عادية لالجتماع وتنفيذ قراراتها طبقا ً
ألحكام القانون.
متابعة أية مالحظات واردة من الدائرة أو الوزارة أو اجلهات الرسمية املختصة فيما
يتعلق بنشاط اجلمعية أو الهيئة والرد عليها.

مادة ( )19اختصاصات أعضاء مجلس اإلدارة
يجري حتديد اختصاصات الرئيس ونائبه وأمني السر وأمني الصندوق وباقي أعضاء
مجلس اإلدارة ألية جمعية أو هيئة وفقا ً لنظامها األساسي والئحتها الداخلية مبا ال يتعارض
مع أحكام هذا القانون.
مادة ( )20حظر اجلمع بني عضوية مجلس اإلدارة والعمل في اجلمعية بأجر
ال يجوز اجلمع بني عضوية مجلس اإلدارة والعمل في اجلمعية أو الهيئة بأجر.
-1
-2
-3
-4

مادة ( )21اجتماعات مجلس اإلدارة
ينعقد مجلس اإلدارة بصورة عادية مرة كل ثالثة أشهر على األقل بدعوة من الرئيس
أو نائبه.
ينعقد مجلس اإلدارة بصورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من الرئيس
أو نائبه أو بطلب من ثلث أعضائه.
تكون اجتماعات املجلس صحيحة بحضور ثلثي أعضائه.
في جميع احلاالت تتخذ قرارات مجلس اإلدارة باألغلبية املطلقة.

مادة ( )22تعذر اجتماع مجلس اإلدارة
 -1عند تعذر اجتماع مجلس اإلدارة بسبب االستقالة أو الوفاة يتولى من تبقى من مجلس
اإلدارة (باعتبارهم جلنة مؤقتة) مهمة املجلس ملدة أقصاها شهر وتتم دعوة اجلمعية
العمومية خالل نفس املدة الختيار مجلس إدارة جديد.
 -2إذا كانت االستقالة جماعية أو لم تقم اللجنة املؤقتة مبهامها املذكورة في الفقرة األولى
من هذه املادة يقوم الوزير بتعيني جلنة مؤقتة من بني أعضاء اجلمعية العمومية لتقوم
مبهام مجلس اإلدارة ملدة أقصاها شهر ولدعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد خالل ذات
األجل الختيار مجلس إدارة جديد.
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الفصل اخلامس :اجلمعية العمومية
مادة ( )23تشكيلها واختصاصها
مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون:
 -1يحدد النظام األساسي للجمعية أو الهيئة طبيعة تشكيل اجلمعية العمومية للجمعية أو
الهيئة ،بحيث تتكون من جميع األعضاء الذين أوفوا التزاماتهم وفقا ً للنظام األساسي،
وتعقد اجلمعية العمومية اجتماعا ً عاديا ً مرة واحدة كل سنة على األقل ،للنظر في تقرير
مجلس اإلدارة عن نشاطات اجلمعية أو الهيئة وتقرير مدقق احلسابات عن مركزها
املالي واملصادقة عليه وتعيني مدقق احلسابات وغير ذلك من املسائل التي يرى املجلس
إدراجها في جدول األعمال.
 -2تختص اجلمعية العمومية بوضع السياسات والتوجهات العامة للجمعية أو الهيئة
وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وفقا ً لنظامها األساسي.
 -3تصدر القرارات باألغلبية املطلقة ألعضاء اجلمعية العمومية فيما يختص بتعديل
النظام األساسي وبأغلبية ثلثي أعضاء اجلمعية فيما يختص بحل اجلمعية أو الهيئة
أو بإدخال تعديل في نظامها يتعلق بغرض اجلمعية أو عزل أعضاء مجلس اإلدارة أو
احتادها أو إدماجها ما لم يرد في النظام نص يشترط أغلبية أكثر من ذلك.
مادة ( )24االجتماع غير العادي
يجوز لثلث أعضاء اجلمعية العمومية ألية جمعية أو هيئة طلب دعوتها الجتماع غير عادي.
مادة ( )25نصاب االجتماعات
يعتبر اجتماع اجلمعية العمومية للجمعية أو الهيئة قانونيا ً بحضور األغلبية املطلقة ألعضائها
فإذا لم تتوفر األغلبية املطلقة يؤجل االجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خالل مدة ال تتجاوز
خمسة عشر يوما ً من تاريخ االجتماع األول ويكون االنعقاد فيها صحيحا ً مبن حضر من
األعضاء شريطة إال يقل عددهم عن ثلث أعضاء اجلمعية أو الهيئة.

الفصل السادس :اإلدماج واالحتاد
مادة ( )26اندماج جمعيتني أو اكثر
 -1يجوز جلمعيتني أو هيئتني أو أكثر أن تندمجا معا ً دون أن يؤثر ذلك على حقوق اآلخرين
جتاه كل منهما قبل الدمج.
 -2على ممثلي اجلمعيات أو الهيئات املندمجة أن يبادروا بتسليم جميع األموال واملستندات
اخلاصة إلى اجلمعية املندمج فيها.
 -3ال تسأل اجلمعية أو الهيئة اجلديدة عن التزامات اجلمعية أو الهيئة املندمجة فيها إال في
حدود ما آل إليها من أموال تلك اجلمعيات وحقوقها من تاريخ اإلدماج.
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مادة ( )27تكوين احتاد جمعيات
ً
يجوز لثالث جمعيات أو هيئات أهلية أو أكثر أن تكون فيما بينها احتادا ،كما يجوز لهذه
االحتادات أن تشكل فيما بينها احتادا ً عاما ً على أن يكون االنضمام إليه طوعياً.
مادة ( )28االنتساب الى منظمات أو احتادات خارج األراضي الفلسطينية
يجوز ألية جمعية أو هيئة أن تشترك أو تنتسب إلى أية منظمة أو احتاد عربي أو إقليمي أو
دولي خارج األراضي الفلسطينية ،على أن يتم إعالم اجلهة ذات االختصاص بذلك.
مادة ( )29تطيق اجراءات القانون على االحتادات
تطبق جميع اإلجراءات واألحكام املبينة في هذا القانون على كيفية التسجيل وإجراءاته
واألنظمة األساسية وبياناتها ونظام العمل فيها بالنسبة لكل احتاد مت بني مجموعة من
اجلمعيات والهيئات أو أية جمعيات أو هيئات موحدة مت إنشاؤها وفقا ً ألحكامه.

الفصل السابع :الشؤون املالية للجمعيات والهيئات
مادة ( )30املوازنة
يجب أن يكون لكل جمعية أو هيئة موازنة سنوية يشرف عليها أحد احملاسبني القانونيني
ما لم تقل مصروفاتها عن ( )1000ألف دينار أردني أو ما يعادله بالعملة املتداولة قانونا ً
وفي كلتا احلالتني يقدم مدقق احلسابات تقريرا ً عن املركز املالي للجمعية أو الهيئة عن السنة
املالية املنصرمة للجمعية العمومية في اجتماعها السنوي إلقراره واملصادقة عليه.
مادة ( )31إيداع األموال لدى مصرف معتمد
على اجلمعية أو الهيئة أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى مصرف أو مصارف معتمدة
من قبلها وعليها أن تخطر الوزارة املختصة عن جهة اإليداع وال يجوز للجمعية أو الهيئة
االحتفاظ لديها برصيد نقدي يزيد عن مصروف شهر واحد-
مادة ( )32تلقي املساعدات
مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون يحق للجمعيات والهيئات تلقي مساعدات غير مشروطة
خلدمة عملها.
مادة ( )33جمع التبرعات
للجمعيات والهيئات جمع التبرعات من اجلمهور أو من خالل إقامة احلفالت واألسواق
اخليرية واملباريات الرياضية أو غير ذلك من وسائل جمع األموال لألغراض االجتماعية
التي أنشئت من أجلها وذلك بعد إشعار الوزارة املختصة.
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الفصل الثامن :اجلمعيات اخليرية والهيئات األجنبية
مادة ( )34طلب فتح فروع

وفقا ً ألحكام القانون:
 -1ألية جمعية أو هيئة أجنبية أن تتقدم بطلب للوزارة لفتح فرع أو أكثر لها في األراضي
الفلسطينية للقيام بأية خدمات اجتماعية شريطة أن تنسجم هذه اخلدمات مع مصالح
الشعب الفلسطيني وتطلعاته على أن يتضمن طلب التسجيل ،اسم اجلمعية أو الهيئة
األجنبية ومركزها الرئيسي وعنوان وأسماء مؤسسيها وأعضاء مجلس إدارتها
وأغراضها األساسية وأسماء املسؤولني عن الفرع املنوي إنشاؤه وجنسياتهم وكيفية
التصرف باألموال اخلاصة بالفرع عند حله أو تصفية أعماله أو انسحابها مبا ال
يتجاوز الشهرين من تاريخ قبول الطلب.
 -2تقوم الوزارة باالستئناس برأي وزارة التخطيط والتعاون الدولي فيما يتعلق بطلب
تسجيل اجلمعية أو الهيئة األجنبية.
مادة ( )35التبليغ عن التغييرات في بيانات الفروع
على املسؤولني عن أي فرع من فروع اجلمعيات أو الهيئات األجنبية أن يبلغوا الوزارة بكل
تغيير يطرأ على البيانات اخلاصة بالفرع الذي يديرونه وذلك خالل مدة أقصاها شهر من
تاريخ التغيير.
مادة ( )36تقارير الفروع السنوية
يقدم كل فرع من فروع اجلمعيات أو الهيئات األجنبية للوزارة تقريرا ً سنويا ً عن أعماله مبا
في ذلك املبالغ التي أنفقها في تنفيذ أعماله.
مادة ( )37ح ّل اجلمعيات
حتل اجلمعية في احلاالت التالية:
 -1صدور قرار من اجلمعية العمومية بحل اجلمعية ويجب أن يبلغ القرار فور صدوره للوزارة.
 -2ذا لم تباشر أعمالها الفعلية خالل العام األول من تاريخ تسجيلها ما لم يكن التوقف
ناشئ عن ظروف قاهرة خارجة عن إرادة اجلمعية أو الهيئة ،وفي هذه احلالة يلغى
تسجيلها من قبل الوزارة بعد إنذارها بذلك خطياً.
 -3إذا ثبت مخالفتها لنظامها األساسي مخالفة جوهرية ولم تصحح أوضاعها خالل مدة
ال تزيد عن ثالثة أشهر من تاريخ إنذارها خطيا ً بذلك من قبل الوزير أو الدائرة.
مادة ( )38إلغاء تسجيل اجلمعيات والهيئات
 -1في حالة صدور قرار من الوزير بإلغاء تسجيل أية جمعية أو هيئة يجب أن يكون
القرار مسببا ً وخطياً ،ويحق للجمعية أو الهيئة الطعن فيه أمام احملكمة املختصة.
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 -2إذا ما مت الطعن في قرار حل اجلمعية أو الهيئة أمام احملكمة املختصة يجوز للجمعية أو
الهيئة مواصلة عملها حلني صدور قرار قضائي مؤقت أو نهائي بتوقيفها عن عملها أو
حلها.
مادة ( )39تعيني مصفي
 -1مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون إذا حلت اجلمعية أو الهيئة يعني لها مصفٍ
بأجر ويقوم بجرد أموالها ومحتوياتها حيث يجري التصرف فيها طبقا ً ملا هو مذكور
في نظامها األساسي وإذا لم يذكر النظام كيفية التصرف في أموالها تقوم الوزارة
بتحويل أموال اجلمعية أو الهيئة املنحلة إلى اجلمعيات والهيئات ذات الغاية املماثلة
مع مراعاة معاشات ومكافآت وحقوق موظفي اجلمعية املنحلة وتكون مستثناة من
اإلحالة.
 -2في حالة حل اجلمعية أو الهيئة تؤول جميع ممتلكاتها النقدية والعينية إلى جمعية
فلسطينية مشابهة لها في األهداف حتدد من قبل اجلمعية أو الهيئة املنحلة.
 -3في جميع األحوال يجب أن تنفق أموال وممتلكات اجلمعية أو الهيئة املنحلة وفقا ً
ألغراضها داخل حدود األراضي الفلسطينية.

الفصل التاسع :أحكام عامة وانتقالية ختامية
مادة ( )40تطبيق تعليمات التسجيل املهنية
مع مراعاة األحكام الواردة في هذا القانون فإن من واجب اجلمعيات والهيئات التي تقدم
خدمات مهنية خاصة تطبيق تعليمات التسجيل املهنية التي حتددها الوزارات املختصة.
مادة ( )41وضع اليد على أموال اجلمعيات او الهيئات
ال يجوز وضع اليد على أموال أية جمعية أو هيئة أو إغالق أو تفتيش مقرها أو أي من مراكزها
وفروعها إال بعد صدور قرار من جهة قضائية مختصة.
مادة ( )42توفيق أوضاع
تعتبر جميع اجلمعيات والهيئات القائمة قبل نفاذ هذا القانون مسجلة رسميا ً على أن تقوم
بتوفيق أوضاعها وفق أحكامه خالل مدة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ نفاذه وإال اعتبرت
مخالفة ألحكام القانون العام.
مادة ( )43إلغاءات
يلغى قانون اجلمعيات اخليرية العثماني الصادر في  29رجب  1327هجرية ،وقانون
اجلمعيات اخليرية رقم  33لسنة  1966بشأن اجلمعيات والهيئات االجتماعية واملعمول
بهما في فلسطني ،وكل ما يخالف أحكام هذا القانون.
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مادة ( )44اعتماد النماذج
على الوزير إعداد النماذج وإصدار اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة ( )45التنفيذ والنفاذ
على جميع اجلهات كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القانون ،ويعمل به بعد ثالثني يوما ً من
تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
صدر مبدينة غزة بتاريخ  2000/1/16ميالدية .املوافق  9شوال  1420هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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