
   2010المالية لسنة قرار وزير 
 الئحة تحديد بدل االشتراك وثمن أعداد الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية" بشأن 

 
 الماليةوزير 

 م وتعديالته,2003لسنة  المعدل بعد االطالع على القانون األساسي
، السىىيما المىىا س 2008لسىىنة  8وعلىى اىىانون الدريىىدس الرسىىمية الةلسىىوقنية االواىاني الةلسىىوقنيةا  اىى  

 ( منه،15)
 وبعد التنسقق مي  نيس  يوان الةتوى والتشريي،

 وبناًء على الصالحيات المخولة لنا اانونا,
 وبناًء على مقتضيات المصلحة العامة,

 أصدرنا الالئحة التالية:
 (1الما س )

 ااني الةلسوقنيةاتسمي هذه الالنحة )النحة تحديد بدل االشتراك وثمن أعدا  الدريدس الرسمية( االو 
 (2ما س )

%( عشىرون بالمانىة علىى تةلةىة 20يحد  ثمن العد  الواحد من الدريدس الرسمية بنسىةة زيىا س ) .1
 طةاعته.

%( خمسىىىة عشىىىر بالمانىىىة علىىىى تةلةىىىة 15يحىىىد  بىىىدل االشىىىتراك نصىىىب السىىىنو  بنسىىىةة زيىىىا س ) .2
 طةاعته.

 لى تةلةة طةاعته.%( عشرس بالمانة ع10يحد  بدل االشتراك السنو  بنسةة زيا س ) .3

يضىىىال علىىىى بىىىدل االشىىىتراك السىىىنو  والنصىىىب السىىىنو  المحىىىد  أعىىىاله تةىىىالي  خدمىىىة ال ريىىىد  .4
 والتوصقل.

 
 (3الما س )

يت  بيي األعدا  السابقة على صدو  هذه الالنحة بموجب التسعقرس المعمول بها سالةًا مضافًا إلقها 
 تةالي  خدمة ال ريد والتوصقل.

 (4الما س )
على األفرا  أو المؤسسات الراغةىة فىي االشىتراك الحصىول علىى طلىب اشىتراك مىن مقىر  يىوان  .1

 الةتوى والتشريي.



يعةىىط طلىىب االشىىتراك علىىى نسىىختقن ويواىىي مىىن الةىىر  أو الدهىىة المسىىغولة فىىي المؤسسىىة الراغةىىة  .2
 في االشتراك ويت   في بدل االشتراك سلةًا والحصول غلي إيصال مالي )قةض( بالم لغ.

سىىل  النسىىخة األصىىلية مىىن اميصىىال المىىالي للمشىىترك ويحىىتةد بنسىىخة منىىه لىىدى  انىىرس الدريىىدس ت .3
الرسىىىىمية ونسىىىىىخة أخىىىىرى لىىىىىدى  انىىىىرس الحسىىىىىابات بىىىىىوزا س الماليىىىىة والنسىىىىىخة األخقىىىىرس فىىىىىي  فتىىىىىر 

 اميصاالت.

يت  تسلي  أعىدا  الدريىدس الرسىمية الخاصىة باالشىتراوات بواسىوة  انىرس ال ريىد عىن طريىق ال ريىد  .4
 مسدل مي عل  الوصول أو بواسوة ال ريد السريي.ال

 (4الما س )
ويعمىىل بىىه مىىن تىىا ي   القىىرا  ىىل ميمىىا يخصىىه, تنةقىىذ أح ىىام هىىذا  -علىىى الدهىىات المختصىىة  افىىة

 صدو ه وينشر في الدريدس الرسمية.
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