قـانون الجريدة الرسمية

ﻗﺮﺍﺭ ﲨﻬﻮﺭﻱ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ) (٢٧ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٢ﻡ
رئيس مجلس الرئاسة.

ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ

]*[

بعد اﻹطﻼع على إتفاق إعﻼن الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعل ى الق رار الجمه وري رق م ) (١لس نة ١٩٩٠م بتش كيل مجل س
الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
ﻗــــــــــــــــﺮﺭ
مادة )(١تتولى وزارة الشؤون القانونية إصدار الجريدة الرسمية للجمهورية
اليمنية.
مادة )(٢النشر في الجريدة الرسمية إجراء رسمي يفترض به علم
اﻷشخاص بالمادة المنشورة فيها.
مادة )(٣ﻻ يعتد بالجهل بمضمون ما ينشر في الجريدة الرسمية.
مادة )(٤تـُنشر في الجريدة الرسمية المواد التالية-:
أ -القوانين.
ب -القرارات بالقوانين.

]*[

هذا القرار بالقــانون منشور في الجريدة الرسمية ـ العدد )  (٧لسنة ١٩٩٢م.
 إستعرض مجلس النواب هذا القرار بالقانون ووافق عليه بالقرار رقم ) (١لسنة ١٩٩٣م  ،والمنشور في الجريدةالرسمية  -العدد )  (١٧لسنة١٩٩٣م.

-1-

بروفة ثانية

قـانون الجريدة الرسمية

ج -قرارات مجلس الرئاسة ورئ يس مجل س الرئاس ة ،والق رارات
الجمهورية ،وقرارات رئيس مجلس القضاء اﻷعلى.
د -قرارات رئيس مجلس الوزراء.
هـ -الق رارات الوزاري ة ذات الص بغة التنظيمي ة والبيان ات
واﻹعﻼنات وسائر ما يتوجب إعﻼم المواطنين بها.
و -كل ما نصت القوانين أو القرارات أو اﻷنظمة على نشره فيها.
مادة )(٥على الجهات المعنية موافاة وزارة الشؤون القانونية بص ورة طب ق
اﻷصل من المادة المطلوب نشرها وأي ة مﻼح ق أو مرفق ات متص لة
بها في المواعيد التي تحددها الوزارة ،وتنش ر الم ادة والمﻼح ق أو
المرفق ات ف ي نف س ع دد الجري دة الرس مية أو ملح ق خ اص يص در
معه.
مادة )(٦تص در الجري دة الرس مية باللغ ة العربي ة ف ي الي وم اﻷول والخ امس
عشر من كل شهر ،ويجوز ترجمة بعض موادها إلى لغات أجنبية.
مادة )(٧يُحظر على أي شخص أو جهة اﻹتصال بالمطبع ة الت ي ت ـُطبع فيه ا
الجري دة الرس مية بغ رض تأجي ل طب ع م ادة أو إج راء تع ديل أو
تص حيح فيه ا أو س حبها م ن المطبع ة إﻻ بموافق ة وزارة الش ؤون
القانونية.
م ادة )(٨ﻻ يج وز ﻷي ش خص أو جه ة إع ادة طب ع أي م ادة مم ا يُنش ر ف ي
الجريدة الرسمية وطرحها في متناول الجمهور بأي طريقة إﻻ ب إذن
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م ن وزارة الش ؤون القانوني ة وتح ت إش رافها .ول وزارة الش ئون
القانونية أن تأمر بمصادرة أي مطبوع لم تأذن الوزارة بتداوله.
مادة )(٩تـُحدﱠد قيمة اﻹشتراك السنوي وأسعار بي ع الجري دة الرس مية بق رار
من وزير الشؤون القانونية.
مادة)(١٠على جميع الوزارات واﻷجه زة المركزي ة للدول ة وأجه زة الس لطة
المحلية والهيئات والمؤسسات والشركات العامة اﻹش تراك بموج ب
ه ذا الق انون ف ي الجري دة الرس مية بأع داد مماثل ة لع دد الوح دات
الهيكلية اﻷساسية بها على اﻷقل ،وإذا لم تق م ه ذه الجه ات بتس ديد
قيم ة اﻹش تراكات الس نوية ،ج از ل وزارة الش ؤون القانوني ة إتخ اذ
اﻹجراءات الﻼزم ة لتحص يل قيم ة اﻹش تراكات بالتنس يق م ع وزارة
المالية ليتم خصم قيمة اﻹش تراكات مركزي ا ً م ن اﻹعتم ادات المالي ة
لتلك الجهات وتوريدها لحساب وزارة الشؤون القانونية.
مادة)(١١تُحدﱠد رسوم ما ينش ر ف ي الجري دة الرس مية م ن إعﻼن ات وغيره ا
بقرار من وزير الشؤون القانونية.
م ادة )(١٢تُح دد مه ام وإختصاص ات اﻹدارة العام ة للجري دة الرس مية
وتقس يماتها الفرعي ة ض من الﻼئح ة المنظم ة ل وزارة الش ؤون
القانونية والقرارات المنفذة لها.
م ادة )(١٣يص در وزي ر الش ؤون القانوني ة الق رارات المنف ذة ﻷحك ام ه ذا
القانون.
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م ادة )(١٤يُـل ـغى الق انون رق م ) (٨لع ام ١٩٨٦م بش أن تنظ يم الجري دة
الرسمية الصادر ف ي ع دن ،كم ا يُلغ ى أي ن ص مخ الف ﻷحك ام ه ذا
القانون.
م ادة )(١٥يُعم ل به ذا الق انون م ن ت اريخ ص دوره وينش ر ف ي الجري دة
الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية  -بصنعاء
بتاريخ  / ٣٠رمضـــــــان١٤١٢/هـ
الموافق  / ٣إبريــــــــــل١٩٩٢/م
حيدر أبو بكر العطاس

الفريق/علي عبد ﷲ صالح

رئيس مجلس الــوزراء

رئيس مجلـــس الــرئاســـة
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