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 2021قانون التصديقات رقم )  ( لسنة  

 

 م وتعديالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي لسنة  

 وتعديالته،  1998( لسنة 4وعلى قانون الخدمة المدنية رقم )

 م، 1998( لسنة  7وعلى قانون تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية رقم ) 

 م وتعديالته، 2001( لسنة 4المواد المدنية والتجارية رقم )وعلى قانون البينات في 

 م 2005( لسنة  13وعلى قانون السلك الدبلوماسي رقم )

 (،71وعلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي، والسيما المادة )

 م. 03/03/2021بتاريخ: وبناًء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة  

 م وتعديالته، 2003( من القانون األساسي لسنة 41القانون مصدراً بقوة المادة )وبعد أن أصبح 

 باسم هللا ثّم باسم الشعب العربي الفلسطيني. 

 صدر القانون التالي:
 ( 1مادة )

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصصصصصصصة لاا أدناه ما لم تدي القرينة  

 الف ذلك: على خ

 وزارة العدي. الوزارة:

 .أو من يقوم مقامه وزير العدي الوزير:

 بالوزارة. التصديقات الوحدة اإلدارية المختصة بشئون الجهة المختصة: 

 المكلف بعملية التصديق بالوزارة. الشخص  الموظف:

 .في مجاي الترجمة المعتمد من وزارة العدي وحائز على رخصة سارية الشخص  المترجم:

 .في الخبرة بمجاي معين المعتمد من وزارة العدي وحائز على رخصة سارية الشخص  :الخبير

ا جاء فياا من  إلثبات صصص ة م ؛على المسصصتندات  وتوقيا الموظف وضصصا الخاتم الرسصصمي لوزارة العدي  التصدددي :

ً وفق ؛أختام وتواقيا  ألحكام هذا القانون. ا

 الجاة المختصة.لدى  اراد تصديقاي   معاملةوثيقة أو كل  المستند:

 .وحفظ نسخة عناا ؛ندات المقدمة للموظف في السجل الخاص بااتسمالبيانات قيد  :التسجيل
 

 

 

 

 

 ( 2مادة )

المسصتندات ختام في تأييد صص ة التواقيا واألإلى   ؛هذا القانون  ألحكاموفقا   الموظفقوم به  يالتصصديق الذ     يادف- 1 -1

 .وذلك بعد الت قق مناا ؛اوتسجيلا ؛من صاحب المعاملة أو من ينوب عنه لهت قدّم  التي
 
 

 

 
 

 إال من حيث التاريخ والتوقيا. ؛ تج بهي   تخذ دليالً ال ت   ؛كل عملية يقوم باا الموظف بموجب أحكام هذا القانون -2
 

 
 

 
 

 

 

 ( 3مادة )

 : آلتيوف  ا المستندات من الموظف تُصدّق

من الوزارة ثم  ت صصدّ   ؛اسصتخداماا في الخار   وي راد ؛  الفلسصطينية مؤسصسصات السصلطةالمسصتندات الصصادرة عن   -1

 من وزارة الخارجية.

  من وزارة  ت صصدّ   ؛الفلسصطينية راد اسصتخداماا لدى مؤسصسصات السصلطةالمسصتندات الصصادرة في الخار ؛ وي   -2

 الخارجية ثم من الوزارة.

  من وزارة  صصدّ ت  األسصرى في سصجون االحتالي، ب  الخاصصةوالصصليب األحمر    بواسصطةالمسصتندات المنظمة   -3

 الوزارة. من وزارة األسرى ثم من الخارجية ثم 

 . الجاة المختصةمن تصديقاا على وجوب تنص القوانين  ؛ أية مستندات أخرىيجوز إضافة  -4
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 ( 4مادة )

 القيام بما يلي:  الموظفيُحظر على 

 ليست من اختصاصه الوظيفي. ستندات م تصديق -1

 التي يصدقاا. مستندات إفشاء مضمون ال -2

أو من يمثلام    أو ورثتام معاملةال صصاحب لغير  ؛من المسصتندات المصصدقة الم فوظة لديهعن أ     نسصخةتسصليم   -3

 قانونًا دون ال صوي على قرار قضائي.

 .ات االعتراض على مضمون المستند  -4

 القيام بأ  عمل من األعماي المناطة به خالفاً للقانون. -5

 ( 5مادة )

؛  وتاريخاا   ؛عااونو ؛ااورقم  ؛التصصصديق معاملة  بيانات لتدوين  إلكترونياً  ورقيا و سصصجالً   جاة المختصصصةص الت خصصصّ  

 .عن المستندات المصدقة حفظ نسخةو

 (6المادة )

بموجب وثائق    عنه؛أو من ينوب   معاملةصصاحب الالت قق من شصخصصية  ؛التصصديقإجراء قبل  الموظفيجب على  

 .إثبات شخصية رسمية سارية المفعوي

 (7المادة )

؛ مسصصصتند ؛ وت رفق الترجمة ما المترجمالغة أجنبية؛ فيجب ترجمته من  بل اً م رر  م للتصصصصديققدّ مسصصصتند الم  ال  إذا كان

ن شرحاً وي دّو   لمستند ي شير إلى هذا اإلجراء في اأن  لموظفوعلى ا،  بترجمته  قام  ذ ال  مسصتند الا المترجم على ق  وّ ي  و

 بذلك.
 

 

   (8مادة )

سصصتند الم  شصصك الموظف بأن    إذا .1   عليه؛ تعليق التصصصديق عليه  فيتوجب   ؛ةقدم للتصصصديق ينطو  على شصصباة جنائيالم 

 المقتضى القانوني. التخاذ  مسؤوله المباشر شعارإو

أو  ؛قصانونللأنصه مخصالف  ؛الحقصا ثبصت على مسصصصصتنصد   ؛للموظف أنصه تم التصصصصصديق وفقصا ألحكصام هصذا القصانونإذا تبين   .2

لضصصبا المسصصتند وإشصصعار  ؛مسصصؤوله المباشصصر شصصعارإفللموظف    ؛احتوى على تزوير أو غش أو تدليس أو خداع

 .كافةالجاات الرسمية 
 

 

 ( 9مادة )

دنانير أردنية أو ما يعادلاا بالعملة المتداولة قانونًا، وذلك كرسصوم تصصديق لكل مسصتند  ةخمسصقدره ي سصتوفى مبل   -1

 أصلي.

بالعملة المتداولة قانونًا، وذلك كرسصوم تصصديق لكل صصورة طبق   أردني أو ما يعادله  دينارقدره  ي سصتوفى مبل    -2

 األصل.

 .ت عفى من الرسوم جميا المستندات والمعامالت التي تعود لل كومة  -3

د الرسوم المستوفاة إلى حساب الخزينة العامة. -4  تورَّ

 (  10مادة )

 بتنسيب من الوزير؛ ي صدر مجلس الوزراء اللوائح أو األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.  - 1

 يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. - 2
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 ( 11مادة )

 تلغى األوامر اآلتية:  -1

م المعموي به  1991( لسصنة 1062م بشصأن تثبت التواقيا والمعدي باألمر رقم )1968( لسصنة  223األمر رقم ) .أ

 في الم افظات الجنوبية.

م المعموي به  1991( لسصنة  1346م، بشصأن تثبت التواقيا والمعدي باألمر رقم )1968( لسصنة  264األمر رقم ) .ب 

 في الم افظات الشمالية.

 أحكام هذا القانون. يلغى كل ما يتعارض ما  -2

 ( 12مادة )

أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثالثين يوًما من تاريخ نشره   تنفيذ - يخصهكلٌّ فيما –على الجاات المختصة كافة  

 في الجريدة الرسمية.

 

 م 2021:      /        / صدر بمدينة غزة بتاريخ

 هصص 1442/         /   الموافق:                               

 

 السلطة الفلسطينية رئيس        


