
  م 1998لسنة )  9( قانون رقم 

 بشأن اللوازم العامة

   

  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية  

  المعمول به في محافظات غزة ، 1953بعد اإلطالع على نظام االشتراطات العامة للعطاءات وتوريد األصناف لسنة 

  المعمول به في محافظات الضفة الغربية ، 66لسنة )  32 (وعلى نظام اللوازم رقم  

  وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ، 

  وبناء على موافقة المجلس التشريعي ، 

  : أصدرنا القانون التالي  

    

  الفصل األول

  تعاريف وأحكام عامة

  )  1( مادة 

قانون المعاني المخصصة لها أدناه مـا لـم تـدل القرينـة علـى يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا ال
  .خالف ذلك

  .السلطة الوطنية الفلسطينية: السلطة الوطنية  

  .أية وزارة ، أو دائرة ، أو سلطة ، أو مؤسسة عامة: الدائرة  

  .وزير المالية: الوزير  

رتبطة به ولغايات هذا القانون تشمل عبارة الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر والمؤسسات الم: الوزير المختص  
  -) :الوزير المختص ( 

  رئيس الوزراء فيما يختص برئاسة الوزراء - 1 

  .رئـــــــــيس المجلـــــــــس التشـــــــــريعي الفلســـــــــطيني فيمـــــــــا يخـــــــــتص بـــــــــالمجلس التشـــــــــريعي الفلســـــــــطيني - 2 

  .بتلـــك الـــدائرة رئـــيس أيـــة دائـــرة يمـــارس بموجـــب قـــوانين أو أنظمـــة خاصـــة صـــالحيات الـــوزير فيمـــا يتعلـــق - 3 

ـــــــه: المـــــــدير العـــــــام   ـــــــه حـــــــال غياب ـــــــوم بأعمال ـــــــين ليق ـــــــوازم العامـــــــة أو مـــــــن يع ـــــــرة الل   .مـــــــدير عـــــــام دائ

  .وكيــــــل الــــــوزارة أو مــــــدير عــــــام الــــــدائرة أو مــــــن يعــــــين ليقــــــوم بأعمالــــــه عنــــــد غيابــــــه: وكيــــــل الــــــوزارة  

ــوازم   ــأمين عليهــا وال: الل ــة دائــرة وصــيانتها والت ــي تحتــاج إليهــا الــدائرةاألمــوال المنقولــة الالزمــة ألي   .خــدمات الت

اللوازم التي يقتصر استعمالها عادة في دائرة معينة أو عدد مـن الـدوائر التـي تشـكل هـذه اللـوازم : اللوازم الخاصة  
  .حاجة أساسية لتحقيق أهداف الدائرة وتمكينها من القيام بأعمالها



  . للوازم وتطابقها مع المواصفات والشروطالدراسات والمواصفات والفحوص المخبرية : الخدمات الفنية  

  الفصل الثاني

  سريان القانون والمسؤوليات الفنية - دائرة اللوازم 

  )  2( مادة 

يخضع ألحكام هذا القانون الدوائر المدرجة موازنتها ضمن قانون الموازنة العامة السنوي للسلطة الوطنية وعلى أية 
  . كام هذا القانون عليهادائرة أخرى يقرر مجلس الوزراء تطبيق أح

  )  3( مادة 

  -:تنشــأ دائــرة فــي وزارة الماليــة تســمى دائــرة اللــوازم العامــة وتتــولى ممارســة المســؤوليات والصــالحيات التاليــة 

  .رسم السياسة العامة إلدارة اللوازم ووسائل تنفيذ هذه السياسة - 1 

  .م هذا القانونشراء ما تحتاج إليه الدوائر من اللوازم وفقًا ألحكا - 2 

حفظ اللـوازم المشـتركة واللـوازم الفائضـة لـدى أيـة دائـرة وتخزينهـا فـي المسـتودعات المركزيـة لتوزيعهـا علـى  - 3 
  .الدوائر وفق ما تحتاج إليه منها أو تبديلها لها فيما بينها

  -:إجراء الدراسات الالزمة لتطوير إدارة اللوازم بما في ذلك  - 4 

  .صفات قياسية للوازم ذات االستعمال المشترك أو المتكرراالحتفاظ بموا) أ  

التعــاون مــع الــدوائر والجهــات المختصــة فــي عقــد الــدورات التدريبيــة والنــدوات لتنميــة مهــارات العــاملين فــي ) ب  
  .الوحدات الخاصة باللوازم فيها

  .تقديم الرأي والمشورة للدوائر في مجال إدارة اللوازم) ج  

ــــــــذلكإجــــــــراء الجــــــــرد ) د  ــــــــة ضــــــــرورة ل ــــــــوازم العام ــــــــرة الل ــــــــا وجــــــــدت دائ ــــــــدوائر كلم ــــــــدى ال ــــــــوازم ل   ه.لل

المشاركة في تنفيذ االتفاقيات والبروتوكوالت المعقودة بين السلطة الوطنية وأية جهة دولية بشأن توريد لوازم  - 5 
  .معينة إلى السلطة الوطنية

  .حفظ قيود اللوازم المعمرة - 6 

  . فة الوسائل واألساليب الخاصة بحسن حفظ اللوازم وصيانتهاالتعاون مع الدوائر لمعر  - 7 

  )  4( مادة 

يضع الوزير األنظمة الالزمة بكيفية إعداد قوائم اللوازم المطلوب شراؤها للدوائر وتنظيم طلبات الشراء الخاصة بهـا 
  . وتقديمها إلى دائرة اللوازم العامة إلتمام عمليات الشراء وفق أحكام هذا القانون

    

  الفصل الثالث

  الشراء



  )  5( مادة 

  :ال تباشر عمليات شراء اللوازم إال وفقًا لما يلي

أو مـا يعادلهـا بالعملـة المتداولـة ) ثالثة آالف دوالر ( دوالر أمريكي )  3000( اللوازم التي تزيد قيمتها على  -أ  
بطلب التزام مالي موقع من وكيل الوزارة أو  قانونًا تكون بموجب طلب شراء يقدم إلى الجهة المختصة بالشراء مرفقاً 

  .من يفوضه خطياً 

أو مـــا ) عشــرة آالف دوالر ( دوالر أمريكــي )  10000( إذا تجــاوزت القيمــة المقــدرة للــوازم المـــراد شــراؤها  -ب  
  . يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا يعزز الطلب بإذن شراء ومستند التزام صادر ومصدق عن دائرة الموازنة

  )  6( مادة 

يجب أن يتم وصف اللوازم المراد شراؤها بشكل واف وأن تحدد مواصفاتها العامة بصورة دقيقـة وواضـحة ، بمـا  -أ 
ــــــــــــك طريقــــــــــــة تعليبهــــــــــــا وتغليفهــــــــــــا وحزمهــــــــــــا ومناولتهــــــــــــا ووحــــــــــــدة المــــــــــــادة وكمياتهــــــــــــا   .فــــــــــــي ذل

المـادة قبـل وقـت كـاف إلتمـام عمليـة مـن هـذه ) أ ( يقدم طلب الشراء معززًا بالمواصـفات المبينـة فـي الفقـرة  -ب  
الشراء وال ينظر في أي طلب شراء يوصف بأنه مستعجل إال إذا كانت حالـة االسـتعجال ناشـئة عـن حالـة طارئـة لـم 

  . تكن متوقعة أو ال يسهل توقعها أو التنبؤ بها

  )  7( مادة 

  :تتم عمليات الشراء وفقًا لألسس التالية 

  .جميع عمليات الشراء اعتماد مبدأ المنافسة في) أ  

  .يراعى الحصول على أجود اللوازم وبأفضل األسعار والشروط) ب  

  . عدم تجزئة اللوازم إلى صفقات متعددة في جميع عمليات شراء اللوازم المتشابهة) ج  

  )  8( مادة 

ــــــي أي مــــــن الحــــــاالت التاليــــــة  ــــــة ف ــــــوازم شــــــراء أو اتخــــــاذ أي إجــــــراء لهــــــذه الغاي   -:ال يجــــــوز ألي دائــــــرة ل

  .إذا كانت متوافرة لدى دائرة اللوازم) أ  

  .إذا أعلنـــــــت دائـــــــرة اللـــــــوازم العامـــــــة عـــــــن رغبتهـــــــا فـــــــي شـــــــراء نفـــــــس اللـــــــوازم بموجـــــــب عطــــــــاء) ب  

  .إذا أبرمت دائرة اللوازم عقد توريد تلك اللوازم) ج  

  . الفصلية من تلك اللوازمإذا كانت دائرة اللوازم العامة قد طلبت من الدوائر تزويدها بحاجاتها السنوية أو ) د  

  )  9( مادة 

إذا تحققــت المواصــفات ودرجــة الجــودة والمعــايير والشــروط األخــرى فــي اللــوازم المعروضــة والمطلوبــة للشــراء وفقــًا 
لكراسة الشروط فعلى الجهة المختصة بشرائها إعطاء األفضلية للوازم المنتجـة فـي فلسـطين ومـن المنـاقص المقـيم 

  . فيها بصورة دائمة

  )  10( مادة 

مــع مراعــاة أحكــام هــذا القــانون يجــوز للجهــة المختصــة بالشــراء شــراء اللــوازم وفقــًا ألحكــام البروتوكــوالت التجاريــة 
  . واالتفاقيات المعقودة بين السلطة الوطنية والحكومات والهيئات العربية واألجنبية



  )  11( مادة 

  .تــوافر اللــوازم المــراد شــراؤها فــي منــاطق فلســطين يجــوز شــراء اللــوازم مــن خــارج فلســطين فــي حــال عــدم -أ 

لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص الموافقة على إيفاد لجنة مكونة من ثالثـة مـوظفين علـى  -ب  
األقل من موظفي الجهة المختصة بشراء اللوازم إلى خارج فلسـطين لشـراء لـوازم فـي الحالـة المنصـوص عليهـا فـي 

  . ن هذه المادة إذا استدعت الحاجة لذلكم) أ ( الفقرة 

  )  12( مادة 

وفقــًا ألحكــام هــذا القــانون تــتم عمليــة شــراء اللــوازم بطــرح عطــاء علــى أنــه يجــوز شــراء اللــوازم بإحــدى الطــريقتين 
  -:التاليتين 

  -:إستدراج عروض وذلك في أي من الحاالت التالية ) أ  

ــوازم المــراد شــراؤها  - 1  ــت قيمــة الل ــى إذا كان ــد عل ــا ) خمســة آالف دوالر ( دوالر أمريكــي )  5000( ال تزي أو م
  ). 7( يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا وفقًا لما ورد في المادة 

إذا لــم يتقــدم للعطــاء المطــروح عــدد كــاف أو مناســب مــن العــروض واقتنعــت الجهــة التــي طرحــت العطــاء أن - 2 
  .دراج عروضالضرورة تقضي بشراء اللوازم عن طريق است

ـــة ) ب   ـــي أي مـــن الحـــاالت التالي ـــوردين ف ـــائعين أو منتجـــين أو م ـــاوض مـــع ب ـــوازم بالتف   -:الشـــراء المباشـــر لل

إذا كانــت اللــوازم مطلوبــة لمواجهــة حالــة عامــة طارئــة ال تســمح بالقيــام بــإجراءات طــرح عطــاء أو اســتدراج  - 1 
  .الوزراءعروض وذلك بناء على طلب من الوزير المختص وموافقة مجلس 

إذا كانت اللوازم المراد شراؤها قطعًا تبديلية أو أجزاء مكملـة ال تتـوافر لـدى أكثـر مـن مصـدر واحـد بنـاء علـى  - 2 
  .تقرير فني من ذوي االختصاص والخبرة

  .شراء مواد علمية كاألفالم والمخطوطات وما يماثلها - 3 

اع الحصــول مــن خــالل أي منهمــا علــى عــروض إذا طــرح عطــاء أو تــم اســتدراج عــروض ولــم يكــن بالمســتط - 4 
  . مناسبة أو لم تكن األسعار معقولة أو عند عدم الحصول عل كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها

  )  13( مادة 

  .يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية وفقًا للصالحيات المخولة لها

  :الوزير المختص  -أ  

أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا ) ألف دوالر ( دوالر أمريكي )  1000( متها على شراء لوازم ال تزيد قي - 1 
  .في كل عملية شراء

أو ما يعادلهـا بالعملـة ) خمسة عشر ألف دوالر ( دوالر أمريكي )  15000( شراء لوازم ال تزيد قيمتها على  - 2 
نة مشتريات من ثالثـة مـوظفين مـن الـدائرة يعيـنهم الـوزير المتداولة قانونًا في كل عملية شراء وذلك عن طريق لج

  .المخــــــــتص علــــــــى أن يعــــــــاد تشــــــــكيلها كــــــــل ســــــــتة أشــــــــهر علــــــــى األكثــــــــر وتتخــــــــذ قراراتهــــــــا باألكثريــــــــة

ــا وٕاعــداد البحــوث والدراســات  - 3  ــي ذلــك االستشــارات فيه ــة المتخصصــة بمــا ف شــراء الخــدمات العلميــة والثقافي
مؤسسات أو األفراد بواسطة لجنـة مختصـة مـن ثالثـة مـوظفين علـى األقـل مـن وتقويمها، سواء كان ذلك من قبل ال

  .الدائرة يعينهم الوزير وتتخذ قراراتها باألكثرية



  .شراء الحقوق واألعمال األدبية والفنية والبرامج اإلذاعية والتلفزيون وبيع هذه البرامج وتأجيرها واستئجارها - 4 

انت قيمتها على أن يتم ذلك بواسطة لجنـة ال تقـل عـن ثالثـة مـوظفين يشـكلها والتعاقد على إعداد إنتاجها مهما ك 
  .الوزير المختص لهذه الغاية من موظفي الدائرة وتتخذ قراراتها باألكثرية

  وكيل الوزارة -ب  

اولـة أو مـا يعادلهـا بالعملـة المتد) خمسـمائة دوالر ( دوالر أمريكـي )  500( شراء لوازم ال تزيد قيمتها على  - 1 

  .قانونًا في كل عملية شراء

دوالر فـي كـل عمليـة شـراء بواسـطة لجنـة المشـتريات المنصـوص )  5000( شراء لوازم ال تزيد قيمتها على  - 2 
  .من هذه المادة) أ ( من الفقرة )  2( عليها في البند 

( من الفقرة )  2( ا في البند شراء قطع الغيار التبديلية والتشغيلية بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليه - 3 

  .من هذه المادة) أ 

  مشتريات البعثات الدبلوماسية -ج  

أو مـــا يعادلهـــا بالعملـــة ) خمســـة آالف دوالر ( دوالر أمريكـــي )  5000( شـــراء لـــوازم ال تزيـــد قيمتهـــا علـــى  - 1 
  .البعثـة يشـكلها لهـذه الغايـة المتداولة قانونًا بقرار من رئيس البعثة بواسطة لجنة مشتريات من ثالثـة مـن مـوظفي

أو ما يعادلهـا بالعملـة ) خمسة عشر ألف دوالر ( دوالر أمريكي )  15000( شراء لوازم ال تزيد قيمتها على  - 2 
  .المتداولة قانونًا بقرار من الوزير المختص بواسطة مشتريات ثالثية يشكلها برئاسة رئيس البعثة لهذه الغاية

( دوالر أمريكــي )  15000( فــي هــذا القــانون ال يــتم شــراء أي لــوازم تزيــد قيمتهــا علــى مـــع مراعــاة مــا ورد  - 3 

أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا إال بواسطة لجنة عطاءات مشكلة وفقًا ألحكام هـذا ) خمسة عشر ألف دوالر 
  . القانون

  )  14( مادة 

زير والـوزراء المختصـين لجنـة عطـاءات مركزيـة للقيـام يشكل بقرار مـن مجلـس الـوزراء بنـاء علـى تنسـيب الـو  -أ 
  :بالمهام والصالحيات المنصوص عليها في هذا القانون على الوجه التالي 

  المدير العام رئيساً  - 1 

  مندوب عن وزارة المالية عضواً  - 2 

  مندوب عن وزارة االقتصاد والتجارة عضواً  - 3 

  مندوب عن وزارة الصناعة عضواً  - 4 

  مندوب عن وزارة األشغال العامة عضواً  - 5 

  .تكون مدة العضوية في هذه اللجنة سنتين، وللوزير المخـتص تخفـيض المـدة أو تمديـدها لمـدة سـنة أخـرى -ب  

  .يعــــين رئــــيس ديــــوان الرقابــــة الماليــــة واإلداريــــة منــــدوبًا فــــي لجنــــة العطــــاءات المركزيــــة بصــــفة مراقــــب -ج  

ة إلحدى الدوائر يشترك فـي لجنـة العطـاءات المركزيـة التـي تنظـر فـي العطـاء عند طرح أي عطاء لوازم خاص -د  
  . عضوان من كبار موظفي الدائرة يسميهما الوزير المختص

  )  15( مادة 



تعقد لجنة العطاءات المركزية اجتماعاتها سواء كانـت لشـراء لـوازم ذات اسـتعمال عـام أو لـوازم خاصـة إلحـدى  -أ 
  .وتتخذ قراراتها باألكثرية الدوائر بنصابها الكامل

تصدق قرارات اللجنة المتعلقة بشراء لوازم ذات استعمال عـام مـن الـوزير أمـا القـرارات المتعلقـة بشـراء لـوازم  -ب  
  .خاصة فتصدق من الوزير المختص

تشكل بقرار من الوزير المخـتص لجـان فرعيـة فنيـة متخصصـة مـن الـدائرة يشـارك فـي عضـويتها عضـو مـن  -ج  
ة اللوازم العامة يعينه رئيس لجنة العطاءات المركزية لمساعدة اللجنة في األعمال والمهام المكلفة بهـا بموجـب دائر 

  . أحكام هذا القانون

  )  16( مادة 

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير والوزير المختص تشكيل لجنة عطاءات خاصة مـن وكيـل الـوزارة  -أ 
كبار موظفي السلطة، وذلك لشراء لـوازم لمشـروع معـين بـالنظر لحجمـه أو ألن حكومـة أو  والمدير العام وثالثة من

ـــــين أعضـــــائها رئيســـــًا لهـــــا ـــــوزراء مـــــن ب ـــــس ال ـــــه ويعـــــين مجل ـــــة تســـــاهم فـــــي تمويل ـــــة أو أجنبي ـــــة عربي   .هيئ

شــراء تعقــد لجنــة العطــاءات الخاصــة اجتماعاتهــا بكامــل نصــابها وتتخــذ قراراتهــا باألكثريــة وتصــدق قــرارات ال -ب  
ــــه ــــت في ــــوزراء للب ــــع األمــــر لمجلــــس ال ــــد اختالفهمــــا يرف ــــوزير وعن ــــوزير المخــــتص وال   .الصــــادرة عنهــــا مــــن ال

تتقيد لجنة العطاءات الخاصة بالقواعـد والشـروط واإلجـراءات الخاصـة بطـرح العطـاءات المقـررة بموجـب هـذا  -ج  
  . خاصة تضمنتها اتفاقيات تمويل المشروعالقانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على أن تراعى أي شروط 

  )  17( مادة 

يومـًا مـن تـاريخ )  15( على الجهة المختصـة بتصـديق قـرارات إحالـة العطـاءات اتخـاذ القـرار الـالزم بشـأنها خـالل 
  . تسلمها وٕاال تعتبر مصدقة حكماً 

  )  18( مادة 

نة بالخبراء والفنيين من موظفي السلطة، وغيـرهم للجنة العطاءات المركزية أو لجنة العطاءات الخاصة االستعا -أ 
لإلفادة من خبراتهم في دراسة العروض المطروحة عليها وعلى جميـع الـدوائر التعـاون الكامـل مـع هـذه اللجـان فـي 

  .ذلك

للوزير بناء على تنسيب المدير العام منح الخبراء والفنيين وأعضاء اللجان الفنية مكافآت مالية تتناسب مع  -ب  
  . ألعمال التي يقومون بها بتكليف من لجنة العطاءات المركزية بموجب نظام خاصا

  )  19( مادة 

تنظم إجراءات العطاءات وشروط االشتراك فيها وطريقـة دراسـة العـروض واإلحالـة والضـمانات الواجـب تقـديمها مـن 
اإللتـزام بعروضـهم أو تنفيـذ عقـود  قبل المناقصـين والمتعهـدين والمسـؤوليات وااللتزامـات المترتبـة علـيهم عنـد عـدم

  . اإلحالة المبرمة معهم وذلك بموجب أنظمة يصدرها مجلس الوزراء وترفق بكل دعوة عطاء

  )  20( مادة 

يطرح المدير العام حسب مقتضى الحال العطاء ويحدد ثمنًا لوثائق دعوة العطاء تتناسب مع نفقـات إعـداد وطباعـة 
  .يمة العطاء الدعوة والوثائق المرفقة بها وق

  . على أنه يجوز توزيع الدعوة دون مقابل للجهة التي يرى أن من مصلحة الخزينة توجيهها لها 



  )  21( مادة 

يتــولى المــدير العــام نيابــة عــن أيــة دائــرة توقيــع االتفاقيــات الخاصــة بتوريــد اللــوازم مــع المتعاقــدين تنفيــذًا للقــرارات 
  . كزيةالصادرة بشأنها عن لجنة العطاءات المر 

  )  22( مادة 

للجنة العطاءات المركزية أن تعهد إلى لجنة أو هيئة أو شركة متخصصة القيـام بفحـص اللـوازم قبـل شـحنها لبيـان 
  . مدى مطابقتها

  الفصل الرابع

  إدارة اللوازم

  )  23( مادة 

وكيل الوزارة مسؤوًال عن اإلشراف على اللوازم الخاصة بدائرته ومراقبتها واتخاذ اإلجراءات والترتيبات الالزمـة يكون 
  . لحفظها وتنظيمها واالستفادة منها واستعمالها في األغراض المقررة لها

  )  24( مادة 

االسـتفادة منهـا واسـتعمالها فـي تنشأ فـي كـل دائـرة وحـدة إداريـة تكـون مسـؤولة عـن تنظـيم وحفـظ اللـوازم وسـالمة 
  . األغراض المقررة لها بما يتفق وأحكام هذا القانون

  )  25( مادة 

ــــــــي  ــــــــا يل ــــــــون مهمتهــــــــا م ــــــــوازم العامــــــــة تك ــــــــرة الل ــــــــي دائ ــــــــة ف   -:تنشــــــــأ وحــــــــدة للمســــــــتودعات المركزي

  .تخزين اللوازم المشتركة الالزمة للدوائر -أ  

  .عن حاجة الدوائرتخزين اللوازم المعمرة الصالحة الفائضة  -ب  

  .تخزين المواد الالزمة لألزمات والطوارئ -ج  

  . تحديد مستويات مخزون اللوازم على ضوء االستعمال السنوي واالحتياجات الفعلية -د  

  )  26( مادة 

 تتولى المستودعات في الدوائر استخدام السجالت والنمـاذج التـي تتناسـب مـع طبيعتهـا والمعتمـدة مـن دائـرة اللـوازم

  . العامة والتقيد باألنظمة والتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون

  )  27( مادة 

  . تقوم كل دائرة بفتح سجل للوازم المعمرة موازيًا لسجل دائرة اللوازم المركزية وٕاجراء المطابقات الدورية

  )  28( مادة 

  .ســــطين باســـــم الــــدائرة المســـــتفيدةتشــــحن وتــــورد جميـــــع اللــــوازم المتعاقـــــد عليهــــا مـــــن داخــــل وخـــــارج فل -أ 

  . على الدائرة المستفيدة متابعة تنفيذ عقود شراء اللوازم وٕاجراءات التخليص على اللوازم المشتراة من الخارج -ب  

  )  29( مادة 



تشكل في كل دائرة لجنة استالم أو أكثر تتألف من ثالثـة مـن موظفيهـا يعيـنهم وكيـل الـوزارة وتنـاط بهـم مهمـة  -أ 
خمسـمائة دوالر ( دوالر أمريكي  500اللوازم التي ترد للدائرة من الموردين والمتعهدين التي تزيد قيمتها على  تسلم

  .أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا ويجوز لها االستعانة بالخبراء والفنيين عند الضرورة من أية دائرة) 

  . دئية فور وصولها لموقع التوريديقوم أمين المستودع بتسلم اللوازم كأمانة مب -ب  

  )  30( مادة 

  -:تقوم لجنة االستالم باإلجراءات التالية  -أ 

إجراء الفحص والتثبت من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها للشروط المقررة فـي عقـود التوريـد مـن حيـث  - 1 
ـــــــــــة ب ـــــــــــات المبرم ـــــــــــع مراعـــــــــــاة االتفاقي ـــــــــــد م ـــــــــــد التوري ـــــــــــان وموع ـــــــــــة والكميـــــــــــة ومك   .شـــــــــــأنهاالنوعي

من )  1( البند ) أ ( أيام من تاريخ توريدها مع مراعاة ما ورد في الفقرة )  10( تسلم اللوازم الموردة خالل  - 2 
  .هذه المادة

تنظيم ضبط استالم اللوازم الموردة مع بيان قبـول أو رفـض اللـوازم لمخالفتهـا للمواصـفات والشـروط أو بيـان  - 3 
من الضبط للمورد وأمين المسـتودع المعنـي وتعتبـر النسـخة المسـلمة إلـى المـورد  نسبة االنحراف مع تسليم نسخة

  .إشعارًا له بالقبول أو الرفض

  .إذا نشأ خالف في الرأي بين أعضاء لجنة االستالم يرفع األمر لوكيل الوزارة للبت فيه ويكون قراره قطعياً  -ب  

المـوردة لمخالفتهـا للمواصـفات والشـروط المقـررة فللمتعهـد  إذا قررت لجنة استالم اللوازم رفض تسـلم اللـوازم -ج  
أيـام مـن تـاريخ تسـلم المتعهـد لضـبط )  10( الذي ورد تلك اللوازم االعتراض على قـرار اللجنـة خـالل مـدة أقصـاها 

ة بحكم االستالم إلى الجهة التي أصدرت قرار الشراء ويكون قرارها بالقبول أو الرفض قطعيًا وتعتبر اللوازم المرفوض
  .األمانة

يومـًا مـن تـاريخ إشـعاره بضـرورة رفعهـا مـن المكـان )  15( يرفع المورد اللوازم المرفوضـة علـى نفقتـه خـالل  -د  
الموجودة فيه إال إذا اقتضت الضرورات الصحية أو األمنية رفعها أو إتالفها قبل ذلـك الموعـد فـإذا تـأخر فـي القيـام 

وللســلطة الوطنيــة الرجــوع عليــه بنفقــات الرفــع . نــازًال عنهــا للســلطة الوطنيــةبــذلك عــن الموعــد المحــدد لــه يعتبــر مت
  .واإلتالف

يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن أو الفواتير أو أية وثيقة أخرى تبين  -هـ  
روط الواردة في االتفاقية والفـواتير مواصفات اللوازم وكمياتها وأي انحراف في النوعية والكمية عن المواصفات والش

  . أو وثائق الشحن ويجري إدخالها في القيود حسب األصول

  )  31( مادة 

يجري إدخال اللوازم فـي قيـود المسـتودعات بعـد تسـلمها مـن قبـل لجنـة االسـتالم مباشـرة علـى أن تكـون معـززة  -أ 
  -:بالوثائق التالية 

  .مستند إدخال - 1 

  .الم أو طلب الشراء المحليضبط لجنة االست - 2 

  .الفاتورة أو بوليصة الشحن - 3 



تعزز مستندات اإلدخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت إليه اللوازم بمستندات اإلخراج للوازم التي تم نقلها  -ب  
  . من مستودع آخر وترسل نسخة من مستند اإلدخال إلى المستودع الذي أخرجت منه اللوازم

  )  32( مادة 

اللوازم الزائدة على أرصدة السجل أو القطع أو األجزاء التـي تـم اسـتخراجها مـن لـوازم جـرى شـطبها تقيـد عهـدة فـي 
  . قيود اللوازم حسب األصول

  )  33( مادة 

تحــدد دائــرة اللــوازم العامــة أنــواع ســجالت العهــدة والبيانــات والقيــود التــي يجــب أن تظهرهــا وكــذلك النمــاذج الواجــب 
  . المعلومات التي يجب أن تتضمنها بما يتماشى مع األساليب المتبعة في إدارة اللوازم والمستودعاتاستعمالها و 

  )  34( مادة 

ــنظم واألســاليب المتبعــة فــي إدارة  تمســك كــل دائــرة الســجالت والبطاقــات لمســتودعات اللــوازم الخاصــة بهــا وفــق ال
  . المستودعات الخاصة باللوازم

  )  35( مادة 

م في المستودعات الخاصة بها بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسلمها عند الطلـب علـى أن تراعـى طبيعـة تخزن اللواز 
  . كل نوع من أنواع اللوازم عند خزنها في المستودعات مع مراعاة مدة صالحيتها لالستعمال

  )  36( مادة 

ــــــذل -أ  ــــــن يفوضــــــه ب ــــــوزارة أو م ــــــل ال ــــــن وكي ــــــه م ــــــد توقيع ــــــب صــــــرف بع ــــــوازم بموجــــــب طل   .كتصــــــرف الل

تسلم اللوازم من المستودع إلى الجهة الطالبة بموجـب مسـتند اإلخـراج المعتمـد بعـد توقيـع المسـتلم مـع ذكـر  -ب  
  .اسم وظيفته على مستند اإلخراج

  . يجوز صرف اللوازم من المستودعات المركزية إلى الدوائر ذات االستقالل المالي مقابل الثمن -ج  

  )  37( مادة 

ــــل  -أ  ــــل إذا قــــرر وكي ــــة للعم ــــر الزم ــــد أصــــبحت فائضــــة وغي ــــدائرة ق ــــي ال ــــوازم صــــالحة ف ــــأن أي ل ــــوزارة ب   .ال

  .يتم نقلها من مستودعات الدائرة إلى المستودعات المركزية 

تقوم دائرة اللوازم العامـة بـإجراءات بيـع اللـوازم الصـالحة والفائضـة عـن الحاجـة الموجـودة فـي المسـتودعات  -ب  
دورية بعد استنفاذ جميع الطرق الممكنة لالسـتفادة منهـا فـي أي مـن دوائـر السـلطة  المركزية بموجب مزاودة عامة

  .وذلك عن طريق لجنة ثالثية يشكلها المدير العام. الوطنية

تباع منتجات المدارس المهنية ومراكز التدريب واألبحاث ومنتجـات أيـة دائـرة إنتاجيـة وفـق تعليمـات يصـدرها  -ج  
  .الوزير المختص

ر بنــاء علــى تنســيب المــدير العــام بيــع اللــوازم الصــالحة والفائضــة الموجــودة فــي المســتودعات المركزيــة للــوزي -د 
ـــــــــــة ـــــــــــة تشـــــــــــكل لهـــــــــــذه الغاي ـــــــــــذي تحـــــــــــدده لجن ـــــــــــة بالســـــــــــعر ال ـــــــــــر الربحي ـــــــــــة غي   .للجهـــــــــــات األهلي

خ تسلم اللـوازم المباعـة إلـى المشـتري بعـد دفـع ثمنهـا بموجـب مسـتند إخـراج أصـولي ويثبـت عليـه رقـم وتـاري -هـ  

  . وقيمة وصول قبض الثمن

  )  38( مادة 



إذا قرر وكيل الوزارة بناء على تنسيب لجنة فنية أن أي لوازم في الدائرة قد أصبحت غير صـالحة يجـري بيعهـا  -أ 
بواسـطة لجنـة ثالثيـة مـن مـوظفي الـدائرة يعيـنهم وكيــل الـوزارة وبطريقـة المـزاودة العلنيـة أو السـرية ولهـا أن تضــع 

  .مــــــــة لعمليــــــــة البيــــــــع وترســــــــل نســــــــخة مــــــــن قــــــــرار البيــــــــع إلــــــــى دائــــــــرة اللــــــــوازم العامــــــــةالشــــــــروط الالز 

  . يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف المحلية وأية وسيلة مناسبة -ب  

  )  39( مادة 

عند إتالف أو بيع أي لوازم غير صالحة لالستعمال أو فائضة عن الحاجة يجب أن تؤيد مستندات اإلخراج المنظمة 
ها بشهادة إنها أتلفت أو بنسخة مـن قائمـة البيـع حسـب مقتضـى الحـال ويجـب أن ُيشـار فـي تلـك الشـهادة أو بشأن

   .القائمة إلى اإلذن الصادر باإلتالف أو البيع

  )  40( مادة 

إذا اقتنع وكيل الوزارة بعدم جدوى عرض اللـوازم غيـر الصـالحة أو الفائضـة عـن حاجـة الـدوائر للبيـع أو أن نفقـات 
ها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له أن يقرر التصرف بها أو إتالفها حسب األصـول وشـطبها بيع

من القيود بواسطة لجنة ثالثية أحد أعضائها من دائرة اللوازم العامة يشكلها لهذه الغاية تشهد أنها عاينـت اللـوازم 
  . ار اإلتالف والشطب إلى دائرة اللوازم العامةووجدتها غير صالحة لالستعمال أو البيع وترسل نسخة من قر 

  )  41( مادة 

ــــًا للصــــالحيات التاليــــة  ــــي اللــــوازم بغيــــر إهمــــال أو اخــــتالس وفق ــــتم شــــطب أي خســــارة أو نقــــص تقــــع ف   -:ي

( بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب من وكيل الوزارة إذا كانـت قيمـة اللـوازم وقـت الشـراء ال تتجـاوز  -1 

ــــــــــــــــف دوالر ( والر أمريكــــــــــــــــي د)  1000 ــــــــــــــــاً ) أل ــــــــــــــــة قانون ــــــــــــــــة المتداول   .أو مــــــــــــــــا يعادلهــــــــــــــــا بالعمل

 5000( بقرار من الوزير بناء على تنسيب من الوزير المختص إذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء ال تتجاوز  - 2 

  .أو مــــــــــــــــا يعادلهــــــــــــــــا بالعملــــــــــــــــة المتداولــــــــــــــــة قانونــــــــــــــــاً ) خمــــــــــــــــس آالف دوالر ( دوالر أمريكــــــــــــــــي ) 

دوالر )  5000( من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء تتجاوز بقرار  - 3 

  . أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ) خمس آالف دوالر ( أمريكي 

  )  42( مادة 

أن يتم إعالم دائرة اللوازم للوزير المختص أن يعير أو يؤجر أو ينقل أي لوازم إلى أية دائرة أخرى بحاجة إليها على 
  . بذلك

  )  43( مادة 

)  1500( للوزير المخـتص أن يهـب أي لـوازم حكوميـة فائضـة عـن الحاجـة ال تزيـد قيمتهـا عنـد الشـراء علـى  -أ 

ــًا للمؤسســات الرســمية العامــة أو ) ألــف وخمســمائة دوالر ( دوالر أمريكــي  ــة قانون أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداول
الجمعيات الخيرية أو النوادي الرياضية أو الهيئات الثقافيـة والفنيـة أليـة حكومـة أو مؤسسـة إقليميـة أو  األهلية أو

  .دولـــــة أجنبيـــــة لغايـــــات تحســـــين العالقـــــات بينهمـــــا وبـــــين الســـــلطة الوطنيـــــة وٕاعـــــالم دائـــــرة اللـــــوازم بـــــذلك

م التـي تزيـد قيمتهـا عنـد الشـراء لمجلس الوزراء بناء على تنسـيب الـوزير المخـتص إهـداء أو التبـرع بـاللواز  -ب  
أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا للجهات المنصـوص ) ألف وخمسمائة دوالر ( دوالر أمريكي )  1500( على 

  . من هذه المادة وٕاعالم دائرة اللوازم بذلك) أ ( عليها في الفقرة 



    

  سالفصل الخام

  الرقابة على اللوازم

  )  44( مادة 

ـــــــــــر  ـــــــــــي تقـــــــــــوم دائ ـــــــــــوازم العامـــــــــــة بالتنســـــــــــيق والتعـــــــــــاون مـــــــــــع الـــــــــــدوائر األخـــــــــــرى بمـــــــــــا يل   -:ة الل

  .تنميط مكونات اللوازم المشترك تداولها لتسهيل التعرف عليها وتحديد مجاالت استعمالها وتداولها بين الدوائر -أ  

ــــــــاييس -ب   ــــــــوان واألوزان والمق ــــــــان األشــــــــكال واألل ــــــــث بي ــــــــوازم مــــــــن حي ــــــــل الل   .توصــــــــيف بعــــــــض أو ك

مييز اللوازم باألحرف واألرقام بما يكفل عدم االزدواجية وتبسيط إجراءات شـرائها وتخزينهـا وسـهولة التعامـل ت -ج  
  .واالستفادة منها

  . ُتَميز اللوازم الحكومية بوسم خاص بكل صنف كلما كان ذلك ممكناً  -د  

  )  45( مادة 

اللـوازم وموجـودات المسـتودع للتأكـد مـن حسـن  يشكل وكيل الوزارة لجنة أو أكثـر مـن مـوظفي الـدائرة للتفتـيش عـن
االستعمال وسالمة طرق التخزين في الوقت الذي يراه مناسبًا على أن ال يقل عدد عمليات التفتيش عن مـرة واحـدة 

  . في السنة وترفع تقاريرها لوكيل الوزارة

  )  46( مادة 

  -:على أمين المستودع في أية دائرة 

  .بة يحدد قيمتها الوزيرتقديم كفالة مالية بنس -أ  

  ).إلى أن يصدر نظام كفاالت الموظفين (  

تقديم تقارير دوريـة لوكيـل الـوزارة عـن حالـة اللـوازم الموجـودة فـي عهدتـه مـرة فـي السـنة علـى األقـل معـززة  -ب  
  . بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة لالستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والراكدة والناقصة

  )  47( ة ماد

يجري التسليم والتسلم بين أمناء المستودعات في الدوائر أو من بعهدتهم أي لوازم بموجب قـوائم جـرد مطابقـة  -أ 
  .لقيــــود المســــتودع يــــتم توقيعهــــا مــــن المســــلم والمســـــتلم معــــًا ويصــــادق رئيســــهما المباشــــر علــــى توقيعهمـــــا

سبب من األسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم إلى إذا لم يتمكن أمين المستودع أو من بعهدته لوازم ألي  -ب  
ــــــــة ــــــــة بصــــــــورة مؤقت ــــــــذه الغاي ــــــــوزارة له ــــــــل ال ــــــــة يعينهــــــــا وكي ــــــــى لجن ــــــــتم التســــــــليم إل ــــــــه في   .مــــــــن يخلف

إذا ظهر أي زيادة أو نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم منفـردة لكـل مـن الزيـادة  -ج  
  .ألطراف المشتركة في التسليم والتسلمأو النقص والتوقيع عليها من جميع ا

يغرم الموظف الذي بعهدته أي لوازم بما ال يقل عن قيمة النقص أو التلف الناشئ عـن اإلهمـال وتتخـذ بحقـه  -د  
  .اإلجراءات المناسبة



ن عند وقوع أي تعد خارجي على المسـتودع فعلـى أمـين المسـتودع أن يعلـم وكيـل الـوزارة بـذلك وعليـه فـورًا أ -هـ  

  .يجري التحقيق الالزم ويتخذ اإلجراءات المناسبة

إذا وقع تزوير في قيود أو اختالس أو نقـص فـي موجـودات المسـتودع علـى الجهـة التـي اكتشـفت الحالـة أن  -و  
  .تبلـــــغ رئـــــيس الـــــدائرة فـــــورًا وعلـــــى رئـــــيس الـــــدائرة أن يجـــــري التحقيـــــق الـــــالزم ويتخـــــذ اإلجـــــراءات المناســـــبة

أن يعلم الوزير ورئـيس هيئـة الرقابـة العامـة بـأي نقـص يحصـل فـي األمـوال العامـة وعلـى  على رئيس الدائرة -ز  
الوزير بالتنسيق مع رئيس هيئة الرقابة العامة النظـر فيمـا إذا كـان يجـب إعـادة إجـراء التحقيـق والتـدقيق الالزمـين 

  . واتخاذ اإلجراءات المناسبة التي تكفل الحفاظ على األموال العامة

  )  48( مادة 

يحظــر الحــك والمســح والشــطب فــي القيــود أو طلبــات الصــرف أو المســتندات الخاصــة بــاللوازم ويــتم تصــويب الخطــأ 
بوضع خطين متوازيين بالحبر األحمر على الخطأ ويعاد كتابة الصواب بالحبر األزرق أو األسود، ويوقع بجانبه من 

  . قبل من أجرى التصويب

  ) 49( مادة 

  . ب المدير العام تشكيل لجان الجرد لجرد موجودات مستودعات الدوائر بالطريقة التي يحددهاللوزير بناء على تنسي

    

  الفصل السادس

  مواد عامة

  ) 50( مادة 

ــــالي  ــــى النحــــو الت ــــودة أو الفائضــــة أو المباعــــة عل ــــوازم المفق ــــة الل ــــن قيم ــــم تحصــــيله م ــــا ت ــــد م   -:يجــــري قي

ـــم تحصـــيلها مـــن  -أ   ـــة إذا ت ـــة العام ـــةلحســـاب الخزين ـــانون الموازن ـــرة مدرجـــة موازنتهـــا ضـــمن ق ـــة دائ ـــل أي   .قب

لحساب إيرادات الدائرة إذا تم تحصيلها من قبلها وكانت ذات استقالل مالي مع مراعاة أي نـص وارد فـي أي  -ب  
  . قانون آخر

  ) 51( مادة 

  . لمعمول بهايعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين واألنظمة ا

  ) 52( مادة 

  .لمجلــس الــوزراء إصــدار األنظمــة الالزمــة لتنفيــذ أحكــام هــذا القــانون خــالل ثالثــة أشــهر مــن تــاريخ ســريانه -أ 

  . يصدر الوزير التعليمات التنظيمية الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بموجبه -ب  

  )  53( مادة 

معالجتها بمقتضى أحكام هذا القانون أو نشأ خالف في تطبيقه يرفع األمر إلى مجلـس  إذا نشأت أي حالة ال يمكن
  . الوزراء ليصدر القرار الذي يراه مناسبًا بشأن تلك الحالة أو الخالف ويكون قراره قطعياً 

  )  54( مادة 



اع غـزة وأي نظـام خـاص أو اعتبارًا من نفاذ هذا القانون تلغى قوانين وأنظمة اللوازم المعمـول بهـا فـي الضـفة وقطـ
  . أحكام أو أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون

  )  55( مادة 

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثالثين يومـًا مـن تـاريخ نشـره فـي 
  . الجريدة الرسمية

  ميالدية 1998/ 11/ 2صدر بمدينة غزة بتاريخ 

   هجرية 1419/ رجب /  13ق المواف 

  ياسر عرفات                                                                    

  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 

 


