
دائرة التصديقات 
في وزارة العدل

2 - الوثائق المطلوب إبرازها الُهويُّة، أو جواز السفر، وفيما 
يتعلق بالوكاالت التي تحتوي على بيوع فيتمُّ  إبراز سند 

الملكية وأّية وثائق مشار إليها في الوكالة.

3 - ُيحظُر تصديُق الوكاالت بعد مضيِّ  مدة خمَس عشرَة 
الثالثة من  المادة  إلى  سنة على تنظيمها؛ وذلك استنادًا 
التي  و  المنقولة،  غير  باألموال  المتعلقة  األحكام  قانون 
بموجب سند  الجارية  العادية  البيوع  تعتبر   ” على  تنص 
فيما يتعلق باألراضي األميرية والعقارات المملوكة الكائنة 
التي استثنيت  أو  التسوية  التي تعلن فيها   المناطق  في 
فًا فعلياًُ ُمدَة  منها نافذة إذا َمرَّ على تصّرف المشتري تصرُّ
سنة  عشرَة  وخمَس  األميرية  األراضي  في  سنوات  عشر 

في العقارات المملوكة“ .

تصديق صورة طبق األصل:

في  وحفظت  صدقت  التي  طبق  صــورة  الــدائــرة  تصدق 
الوطن  خارج  المنظمة  بأنواعها  الوكالة  فقط   ) األرشيف 
التي  النسخ  بعدد  وذلك  الوطن)  داخل  استخدامها  ويراد 

يطلبها صاحب العالقة.

العنوان: رام اهللا – المصيون 
تلفاكس: 022973265

الصفحة االلكترونية
http://www.moj.pna.ps

البريد االلكتروني
malarori@moj.pna.ps

مركز المعلومات العدلي _ وزارة العدل
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خدمات الدائرة
تكمُن الخدمات التي تقدمها دائرة التصديقات، بالتصديق 
على المعامالت المنظمة، والصادرة من المؤسسات والهيئات 
الرسمية كافة داخل الوطن، ويراد استخدامها خارج الوطن، 
وعلى المعامالت المنظمة والصادرة من المؤسسات والهيئات 

الرسمية خارج الوطن، ويراد استخدامها داخل الوطن.
ويتمُّ تصديق الوثائق والمستندات بأنواعها بعد إبراز أصل 
أو صورة طبق األصل عنها مختومة وموقعة من  الوثيقة، 

الجهة مصدرة هذه الوثيقة.
فيجب  األجنبية  باللغة  والصادرة  المنظمة  المعامالت  أما 
ترجمتها للغة العربية من قبل مترجم معتمد قبل تصديقها 
باللغة  الصادرة  الوثائق  الترجمة  من  وُيستثنى  وتوثيقها، 

األجنبية من المؤسسات والهيئات الرسمية الفلسطينية
ويتم التصديق َوفَق إجراءات دقيقة، إذ يتمُّ تسلم المعاملة 
والتأكد  بتدقيقها،  يقوم  الذي  المختص  الموظف  قبل  من 
من سالمتها من الناحية القانونية والفنية والشكلية، ويتمُّ 
توثيقها بإعطائها رقم تصديٍق متسلسًال ويتَم ذلك خالل 
فترة زمنية قصيرة (بين 5ـ 7 دقائق) بهدف تحسين الخدمة 
إلى  اليدوية  األرشفة  من  لالنتقال  جار  والعمل  للجمهور 
االلكترونية، ويتم إيداع الرسم الُمستوفى من المواطن في 
الصندوق وإعطائه وصًال بذلك ويستوفى رسم بدل الخدمة 

المقدمة بقيمة (10شواقل).

المعامالت التي يتم تصديقها:

1 -المعامالت والوثائق المنظمة والصادرة في الخارج، ويراد 
استخدامها لدى مؤسسات السلطة ُتصّدُق من قبل وزارة 

الخارجية ثم وزارة العدل.

مؤسسات  من  والصادرة  المنظمة  والوثائق  المعامالت   -  2
قبل  من  ُق  ُتصدِّ الخارج  في  استخدامها  ويراد  السلطة، 

وزارة العدل ثم الخارجية .

المنظمة من قبل الصليب األحمر بخصوص  الوكاالت    - 3
ثم  األسرى  شؤون  وزارة  ثم  الخارجية  مصادقة  األسرى 

العدل.

إرشادات بشأن الخدمة المقدمة:

من  بد  ال  للمواطنين  خدمة  أفضل  على  الحصول  لضمان 
مراعاة ما يأتي:

1 - يتم التصديق على الوكاالت بحضور صاحب العالقة، أو 
إبراز وكالة من صاحب العالقة، أو من قبل محاٍم مزاول .

وزارة  في  التصديقات  دائــرة   
تقوم  التي  الدائرة  هي  العدل 
القانونية  المراجعة  و  بالتدقيق 
وخصوصًا  للمعامالت  والفنية 
الوكاالت التي تحتوي على بيوع، 
والحدِّ  التالعب  عمليات  لضبط 
من التزوير؛ وذلك ضمانًة لصيانة 

حقوق المواطنين وحمايتها.


