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115 قانون العطاءات 

156

قانون اللوزام العامة 

رقم )9( ل�صنة 1998م

ال�سلطة  موؤ�س�سات  عمل  يف  ال�سفافية  اإ�ساعة  اإن 
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الطبعة الأوىل: 2005
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من املادة 110 من م�سروع قانون العقوبات الفل�سطيني 
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الف�سل املو�صوع ال�صفحة

45  اأحكام انتقالية وختامية

45 الف�سل الثامن

 ممتلكات هيئة الرقابة العامة

 وموظفوها
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45 اإلغاءات

46  اإ�سدار لوائح واأنظمة تنفيذية

46 التنفيذ والنفاذ

قانون ديوان 

الرقابة املالية والإدارية

رقم)15( ل�سنة 2004

رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

هيئة  قانون  وعلى  املعدل،  الأ�سا�سي  القانون  على  الإطالع  بعد 

ل�صنة   22 القرار رقم  17 ل�صنة 1995، وعلى  العامة رقم  الرقابة 

ل�صنة   301 القرار رقم  العامة، وعلى  الرقابة  باإن�ساء هيئة   1994

اأقره  ما  على  وبناء  العامة،  الرقابة  لهيئة  رئي�س  بتعيني   1995

املجل�س الت�سريعي بجل�سته املنعقدة بتاريخ 2004/4/14م.

اأ�سدرنا القانون التايل:
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الف�سل الأول

تعاريف واأحكام عامة

مادة )1(

تعاريف

الآتية  والعبارات  للكلمات  يكون  القانون  هذا  اأحكام  تطبيق  يف 

املعاين املخ�س�سة لها اأدناه ما مل تدل القرينة على خالف ذلك:

ال�سلطة الوطنية: ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.

رئي�س ال�سلطة: رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.

جمل�س الوزراء: جمل�س وزراء ال�سلطة الوطنية.

املجل�س الت�سريعي: املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني.

عدد  لكل  واحد(   + )ن�سف  اأكرثية  للمجل�س:  املطلقة  الأغلبية 

اأع�ساء املجل�س الت�سريعي.

الديوان: ديوان الرقابة املالية والإدارية.

رئي�س الديوان: رئي�س ديوان الرقابة املالية والإدارية.

املالية  الرقابة  ديوان  رئي�س  نائب  الديوان:  رئي�س  نائب 

والإدارية.

املدير العام: مدير عام ديوان الرقابة املالية والإدارية.

 

مادة)2(

اإن�ساء ديوان الرقابة املالية والإدارية

“ديوان  ي�سمى  عام  ديوان  القانون  هذا  اأحكام  مبقت�سى  ين�ساأ 

املوازنة  �سمن  موازنة خا�سة  له  والإدارية” يكون  املالية  الرقابة 

امل�ستقلة  العتبارية  بال�سخ�سية  ويتمتع  الوطنية  لل�سلطة  العامة 

ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة ملبا�سرة كافة الأعمال والن�ساطات 

التي تكفل حتقيق املهام التي قام من اأجلها.

مادة )3(

مق�سود الرقابة 

يق�سد بالرقابة، الإجراءات والأعمال الرقابية التي ت�ستهدف:

1. �سمان �سالمة الن�ساط املايل وح�سن ا�ستخدام املال العام يف 

الأغرا�س التي خ�س�س من اأجلها.

ا�ستخدام  وح�سن  الأداء،  كفاءة  ل�سمان  الإداري  التفتي�س   .2

ال�سلطة والك�سف عن النحراف اأينما وجد.

للقوانني  والإداري  املايل  الن�ساط  ومطابقة  ان�سجام  مدى   .3

والأنظمة واللوائح والقرارات النافذة.

4. �سمان ال�سفافية والنزاهة والو�سوح يف الأداء العام وتعزيز 

امل�سداقية والثقة بال�سيا�سات املالية والإدارية والقت�سادية 

لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
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 مادة )4(

التعيينات

يعني رئي�س الديوان بقرار من رئي�س ال�سلطة الوطنية بناء    .1

على تن�سيب من جمل�س الوزراء وبعد امل�سادقة على تعيينه 

بالأغلبية املطلقة للمجل�س الت�سريعي.

يعني نائب رئي�س الديوان بقرار من جمل�س الوزراء بت�سيب    .2

من رئي�س الديوان.

من  بتن�سيب  الوزراء  جمل�س  من  بقرار  العام  املدير  يعني   .3

رئي�س الديوان.

لتمكني  املوظفني  من  كافيًا  عددًا  الديوان  رئي�س  يعني   .4

الديوان من القيام مبهامه.

 مادة)5(

رف�س امل�سادقة علىتعيني رئي�س الديوان 

يقدم رئي�س ال�سلطة الوطنية بدياًل عن رئي�س الديوان خالل مدة 

امل�سادقة  الت�سريعي  املجل�س  رف�س  تاريخ  اأ�سبوعان من  اأق�ساها 

على املر�سح ملن�سب رئي�س الديوان.

مادة )6(

�سروط تعيني رئي�س الديوان ونائبه

ي�سرتط فيمن يعني رئي�سًا للديوان اأو نائبًا لرئي�س الديوان ما يلي:

اأن  يكون فل�سطينيًا.   .1

اأن يكون من ذوي الكفاءة والخت�سا�س.   .2

من امل�سهود له بالنزاهة وح�سن ال�سمعة.   .3

األ يقل عمره عن اأربعني �سنة.   .4

األ يكون قد اأدين من حمكمة خمت�سة باأية جناية اأو جنحة    .5

خملة بال�سرف اأو الأمانة اأو جرمية من جرائم الأموال.

مادة )7(

م�سوؤولية الديوان 

يكون الديوان م�سوؤوًل اأمام رئي�س ال�سلطة الوطنية واأمام املجل�س 

لأحكام  وفقًا  به  املناطة  وال�سالحيات  املهام  ويتويل  الت�سريعي، 

القانون.

 مادة )8(

التقرير ال�سنوي 

واملجل�س  الوطنية  ال�سلطة  رئي�س  من  لكل  الديوان  رئي�س  يقدم 

عن  الطلب  عند  اأو  �سنويًا  تقريرًا  الوزراء  وجمل�س  الت�سريعي 

اأعماله ومالحظاته وعليه اأن يزود رئي�س ال�سلطة الوطنية واملجل�س 

الت�سريعي وجمل�س الوزراء باأية بيانات اأو معلومات اأو درا�سات اأو 

اأبحاث يطلبونها منه والقيام باأي عمل اآخر يعهد به اإليه من اأي 

منهم، وين�سر التقرير ال�سنوي يف اجلريدة الر�سمية.
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 مادة )9(

مقر الديوان

يكون املقر الرئي�س للديوان يف مدينة القد�س، وله مقران موؤقتان 

يف كل من مدينتي غزة ورام اهلل.

 مادة )10(

رئي�س الديوان 

واحدة غري  لفرتة  �سنوات  �سبع  الديوان  رئا�سة  مدة  تكون    .1

قابلة للتحديد.

اإل  الأ�سباب  من  �سبب  لأي  الديوان  رئي�س  عزل  يجوز  ل    .2

بالأغلبية املطلقة للمجل�س.

الديوان  لرئي�س  الأخرى  املالية  واحلقوق  الراتب  يحدد    .3

املجل�س  وم�سادقة  الوطنية  ال�سلطة  رئي�س  من  بقرار 

الت�سريعي وين�سر القرار يف اجلريدة الر�سمية.

 مادة )11(

احل�سانة

واملدير  ونائبه  الديوان  رئي�س  يتمتع  القانون  هذا  لأحكام  وفقًا 

وموظفو الديوان باحل�سانة عن كل ما يقومون به من اأعمال تتعلق 

بتنفيذ مهامهم.

 مادة )12(

ال�ستقالل وتعاون اجلهات املهعنية

جميع  وتلتزم  الديوان  اأعمال  من  عمل  اأي  يف  التدخل  يجوز  ل 

فما  والتام  الكامل  بالتعاون  الديوان  لرقابة  اخلا�سعة  اجلهات 

يطلب الديوان منها. 
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الف�سل الثاين

ت�سكيل الديوان

مادة )13(

ت�سكيل الديوان 

ي�سكل الديوان من رئي�س الديوان ونائبه واملدير العام وعدد    .1

والفنيني  واملفت�سني  واخلرباء  وامل�ست�سارين  املديرين  من 

ت�سكيالت  وجدول  التنظيمي  للهيكل  وفقًا  واملوظفني 

الوظائف املتعمد من املجل�س الت�سريعي.

الديوان  رئي�س  ونائب  وزير،  بدرجة  الديوان  رئي�س  يكون    .2

بدرجة وكيل وزارة.

مادة )14(

�سغور مركز رئي�س الديوان

يعد مركز رئي�س الديوان �ساغرًا يف اإحدى احلالت التالية:

1. الوفاة .    2. ال�ستقالة.    3. العزل.

مادة )15(

تعيني بديل لرئي�س الديوان 

خالل  له  اآخر  بديل  يعني  الديوان  رئي�س  مركز  �سغر  اإذا   .1

هذا  لأحكام  وفقًا  ال�سغور  تاريخ  من  �سهر  اأق�ساها  مدة 

القانون.

يقوم نائب رئي�س الديوان مبهام رئي�س الديوان خالل املدة    .2

املذكورة يف الفقرة )1( اأعاله.

مادة )16(

تعيني موظفي الديوان 

وامل�ست�سارين  واملفت�سني  التنفيذيني  املديرين  الديوان  رئي�س  يعني 

وقانون  القانون  هذا  لأحكام  وفقًا  واملوظفني  والفنيني  واخلرباء 

اخلدمة املدينة.

مادة )17(

ت�سارب امل�سالح 

ل يجوز لرئي�س الديوان ونائبه واملدير العام اأثناء تويل املن�سب اأن:

يتوىل اأي وظيفة اأخرى.   .1

ي�سرتي اأو ي�ستاأجر ماًل من اأموال ال�سلطة الوطنية اأو اإحدى    .2

اأو  مبا�سرة  غري  بطريقة  ولو  العامة  املعنوية  ال�سخ�سيات 

من  �سيئًا  يبيعها  اأو  يوؤجرها  اأن  ول  العلني  املزاد  بطريقة 

اأمواله اأو يقا�سها عليه.

ي�سارك يف التزامات تعقدها ال�سلطة الوطنية اأو املوؤ�س�سات    .3

اأو الهيئات العامة.

اأي  اإدارة  جمل�س  وع�سوية  الديوان  يف  الوظيفة  بني  يجمع    .4

�سركة اأو موؤ�س�سة اأو هيئة حكومية اأو غري حكومية.
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 مادة )18(

هيكلية الديوان 

تن�ساأ يف الديوان الدوائر والأق�سام ال�سرورية لإدارة �سوؤونه املالية 

والإدارية والقانونية و�سوؤون املتابعة والدرا�سات والأبحاث والتطوير 

والتخطيط الالزمة لأداء مهامه مبوجب تعليمات ي�سدرها رئي�س 

الديوان.

مادة )19(

ال�ستعانة بالخت�سا�سيني واخلرباء

وامل�سائل  الأمور  يف  واخلرباء  بالخت�سا�سيني  ال�ستعانة  للديوان 

موؤهالت  فيها  الراأي  واإبداء  درا�ستها  وتتطلب  عليه  تعر�س  التي 

خدماتهم  مقابل  مالية  مكافاآت  لهم  وت�سرف  خا�سة  وخربات 

وفقًا للوائح اخلا�سة بذلك.

 مادة )20(

تاأليف جلان موؤقتة 

لرئي�س الديوان تاأليف جلان موؤقتة للرقابة اأو التفتي�س اأو التحقيق 

اأو جلان للدرا�سة وال�ستق�ساء برئا�سة مفت�س، وتفوي�سها مبهام 

اأو ق�سايا حمددة تدخل �سمن مهام الديوان و�سالحياته وتقدمي 

نتائج اأعمالها اإليه.

 

مادة )21(

�سروط تعيني اأو انتداب املفت�س

ل يجوز اأن يعني اأي �سخ�س يف وظيفة مفت�س يف الديوان اأو ينتدب 

للقيام باأعماله اإل اإذا كان حا�ساًل على ال�سهادة اجلامعية الأوىل 

على الأقل ح�سب الخت�سا�س.

مادة )22(

ممار�سة مهام رئي�س الديوان عند غيابه

الديوان يف  رئي�س  الديوان مهام وم�سوؤوليات  رئي�س  نائب  ميار�س 

حال غيابه، وكل ما يفو�سه به وفقًا لأحكام هذا القانون.
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الف�سل الثالث

اإخت�سا�سات الديوان

مادة )23(

اأهداف الديوان واخت�سا�ساته

يهدف الديوان اإىل �سمان �سالمة العمل وال�ستقرار املايل والإداري 

والت�سريعية  التنفيذية  الثالث  ب�سلطاتها  الوطنية  ال�سلطة  يف 

والق�سائية وك�سف اأوجه النحراف املايل والإداري كافة مبا فيها 

حالت ا�ستغالل الوظيفة العامة والتاأكد من اأن الأداء العام يتفق 

والتعليمات  والقرارات  واللوائح  والأنظمة  القوانني  اأحكام  مع 

النافذة ويف حدودها واأنه ميار�س باأف�سل وباأقل تكلفة ممكنة وله 

يف �سبيل حتقيق ذلك القيام مبا يلي وفقًا لأحكام القانون:

اقرتاح اللوائح والأنظمة وال�سيا�سات اخلا�سة بعمل الديوان   .1

ورفعها للمجل�س الت�سريعي لإقرارها.

القيام  من  الديوان  لتمكني  والربامج  اخلطط  اإعداد   .2

مبهامه.

يف  املوظفني  لتاأهيل  اخلا�سة  والدورات  الربامج  و�سع   .3

الديوان وتدريبهم.

اإىل  ورفعها  بالديوان  �سنوية خا�سة  اإعداد م�سروع موازنة   .4

ال�سنوية  العامة  املوازنة  �سمن  لإقرارها  الوزراء  جمل�س 

لل�سلطة الوطنية.

واملتابعة  والتفتي�س  الرقابة  اأجهزة  قيام  من  التحقيق   .5

الوطنية  ال�سلطة  يف  كافة  املالية  املراكز  يف  الداخلية 

القواعد  ودرا�سة  وفعالة  �سليمة  ب�سورة  مهامها  مبمار�سة 

للتثبت من كفاءتها ودقتها يف حتقيق  اأعمالها  التي تنظم 

الأهداف املقررة لها.

والقرو�س  واإيراداتها  الوطنية  ال�سلطة  نفقات  مراقبة   .6

املبني يف هذا  الوجه  على  وامل�ستودعات  واملخازن  وال�سلف 

القانون.

ي�سمن  مبا  والتفتي�س  بالرقابة  اخلا�سة  ال�سيا�سات  تنفيذ    .7

تعزيز ال�سفافية وامل�سداقية والو�سوح يف اأعمال احلكومة 

واملوؤ�س�سات والهيئات العامة ومن يف حكمها.

8.   بحث وحتري اأ�سباب الق�سور يف العمل والإنتاج مبا يف ذلك 

التي  والفنية  والإدارية  املالية  النظم  عيوب  عن  الك�سف 

العامة  واملوؤ�س�سات  والأجهزة  اأعمال احلكومة  �سري  تعرقل 

واقرتاح و�سائل تالفيها ومعاجلتها.

التي  والقانونية  والإدارية  املالية  املخالفات  عن  الك�سف   .9

اأو  وظائفهم  لواجبات  مبا�سرتهم  اأثناء  املوظفني  من  تقع 

ب�سببها.

10. ك�سف و�سبط املخالفات التي تقع من غري املوظفني والتي ت�ستهدف 

امل�سا�س ب�سالمة اأداء واجبات الوظيفة اأو اخلدمة العامة.
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اأو  املخالفات  عن  املواطنون  يقدمها  التي  ال�سكاوي  بحث   .11

تن�سره  ما  ودرا�سة  الوظيفية  الواجبات  اأداء  يف  الإهمال 

اأو حتقيقات �سحفية  املختلفة من �سكاوي  الإعالم  و�سائل 

اأو  الإدارة  �سوء  اأو  ال�ستهتار  اأو  الإهمال  نواحي  تتناول 

ال�ستغالل.

12.   يكون الديوان فيما يتعلق بالإيرادات م�سوؤوًل عن:

والعوائد  والر�سوم  ال�سرائب  حتققات  يف  التدقيق  اأ .  

وفقًا  تقديرها وحتققها قد متا  اأن  للتثبت من  املختلفة 

للقوانني والأنظمة املعمول بها.

ب .  التدقيق يف معامالت بيع الأرا�سي والعقارات احلكومية 

اأو التابعة لل�سلطة الوطنية واإدارتها وتاأجريها.

ت .  التدقيق يف حت�سيالت الإيرادات على اختالف اأنواعها 

للتثبت من اأن التح�سيل يف جرى يف اأوقاته املعنية وفقًا 

للقوانني والأنظمة املعمول بها.

يكون الديوان فيما يتعلق بالنفقات م�سوؤوًل عن:  .13

لالأغرا�س  �سرفها  من  للتثبت  النفقات  يف  التدقيق  اأ .  

التي خ�س�ست من اأجلها ومن اأن ال�سرف قد مت وفقًا 

لقوانني والأنظمة املعمول بها.

تاأييدًا لل�سرف  والوثائق املقدمة  امل�ستندات  التدقيق يف  ب . 

للتثبت من �سحتها ومن مطابقة قيمتها ملا هو مثبت يف 

القيود.

ح�سب  مت  قد  الت�سرف  اأوامر  اإ�سدار  اأن  من  التثبت  ت . 

الأ�سول ومن قبل اجلهات املخت�سة .

العامة  املوازنة  تنظيم  قانون  اأحكام  تنفيذ  من  التثبت  ث . 

�سحة  ومن  ال�سنوي  املوازنة  وقانون  املالية  وال�سوؤون 

الأوامر املالية واحلوالت ال�سادرة مبقت�سى اأحكامه.

وال�سلف  الأمانات  بح�سابات  يتعلق  فيما  الديوان  يكون   .14

هذه  جميع  تدقيق  عن  م�سوؤوًل  والت�سويات  والقرو�س 

ومن  بها  املتعلقة  العمليات  �سحة  من  للتثبت  احل�سابات 

موؤيدة  اأنها  ومن  القيود  يف  مثبت  هو  ما  مع  مطابقتها 

ال�سلف  ا�سرتداد  ومن  الالزمة  والوثائق  بامل�ستندات 

الفوائد  مع  لإ�سرتدادها  املعنية  الأوقات  يف  والقرو�س 

املرتتبة عليها للخزينة العامة.

ب�سوؤون  اخلا�سة  القرارات  ومراجعة  مراقبة  على  العمل   .15

املوظفني العامني فيما يتعلق بالتعيينات واملرتبات والأجور 

والرتقيات والعالوات والإجازات واأية بدلت اأخرى وما يف 

والأنظمة  للقوانني  مطابقتها  مدى  من  والتثبت  حكمها، 

العامة من جهة  املعمول بها من جهة ومطابقتها للموازنة 

اأخرى.

املقدمة  والتربعات  والهبات  املنح  مراجعة  على  العمل   .16
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للجهات الإدارية واآلية �سرفها والتاأكد من مدى اتفاقها مع 

القوانني والأنظمة املعمول بها.

اإىل  يحال  اأو  حتال  تقرير  اأو  حالة  اأو  ق�سية  اأية  درا�سة   .17

الت�سريعي  املجل�س  اأو  الوطنية  ال�سلطة  رئي�س  من  الديوان 

املخت�س  الوزير  اأو  الوزراء  جمل�س  اأو  املخت�سة  وجلانه 

مهام  نطاق  يف  يدخل  مما  احلال،  مقت�سى  ح�سب 

املخالفات  يف  التحقيق  ذلك  يف  مبا  الديوان،  و�سالحيات 

الإدارية واملالية التي يرتكبها املوظفون يف اجلهات الإدارية 

املختلفة.

مادة )24(

�سالحية التدقيق وطلب املعلومات 

واللوازم يف  وامل�ستندات  والوثائق  احل�سابات  التدقيق يف  للديوان 

اأية دائرة، وعلى موظفي هذه الدائرة اأن ي�سهلوا مهمته ويقدموا 

له كافة املعلومات التي يطلبها وله اأن يلفت نظرهم اإىل ما يبدو له 

من مالحظات واأن ي�ستو�سح منهم عن �سبب ما يظهر له من تاأخر 

يف اإجناز املعامالت.

مادة )25(

�سالحية الطالع 

للديوان الإطالع على كافة التقارير واملعلومات والبيانات الواردة 

من املوظفني وعلى تقارير التحقيق يف املخالفات التي لها م�سا�س 

بالأمور املالية والإدارية وله اأن يطلب تزويده بكل ما يريد الإطالع 

الدوائر احلكومية مما  واإي�ساحات من جميع  عليه من معلومات 

له عالقة باأعمالها.

مادة )26(

التقارير ربع ال�سنوية اأو عند الطلب 

مت�سمنة  الطلب  عند  اأو  �سنوية  ربع  تقارير  الديوان  رئي�س  يرفع 

نتيجة حترياته ودرا�ساته واأبحاثه ومقرتحاته واملخالفات املرتكبة 

اإىل  ب�ساأنها  والتو�سيات  واملالحظات  عليها  املرتتبة  وامل�سوؤولية 

رئي�س ال�سلطة الوطنية واملجل�س الت�سريعي وجمل�س الوزراء لتخاذ 

ما يلزم ب�ساأنها.

 مادة )27(

القيام باأعمال الرقابة 

مدى  من  للتحقق  اإدارية  جهة  اأي  يف  الرقابة  اأعمال  تتم   .1

التزام  ومدى  احلكومية  املحا�سبة  وقواعد  اأحكام  تنفيذ 

اجلهات الإدارية يف تنفيذ املوازنة العامة لل�سلطة الوطنية 
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وتاأ�سرياتها وت�سجيل وتبويب العمليات املالية التي جتريها.

2. تتم اأعمال الرقابة املالية على ال�سرف وعلى نظم ال�سبط 

الداخلي مبا ي�سمن اإظهار وحتليل النتائج التي تعرب عنها 

بحيث  اجلهات  لهذه  اخلتامية  واحل�سابات  املالية  املراكز 

تعطي �سورة حقيقة لها.

مادة )28(

تقدمي تقارير خا�سة 

ذات  امل�سائل  بع�س  ب�ساأن  خا�سة  تقارير  تقدمي  الديوان  على 

رئي�س  من  كل  اإىل  فيها  النظر  �سرعة  ت�ستوجب  التي  الأهمية 

ال�سلطة الوطنية واملجل�س الت�سريعي وجمل�س الوزراء املخت�س.

مادة )29(

حق الطالع اأو التحفظ

وفقًا لأحكام القانون للديوان يف �سبيل مبا�سرة اخت�سا�ساته حق 

طلب اأو الإطالع اأو التحفظ على اأية ملفات اأو بيانات اأو اأوراق اأو 

م�ستندات اأو معلومات اأو احل�سول على �سور منها وذلك من اجلهة 

املوجودة فيها هذه امللفات اأو البيانات اأو الأوراق اأو امل�ستندات اأو 

املعلومات مبا يف ذلك اجلهات التي تعترب كل ذلك �سري التداول 

وكذلك ا�ستدعاء من يرى �سماع اأقوالهم.

 

مادة )30(

طلب وقف املوظف عن اأعمال وظيفته

وفقًا لأحكام القانون للديوان اأن يطلب من جهة الخت�سا�س وقف 

املوظف عن اأعمال وظيفته اأو اإبعاده عنها موؤقتًا اإذا تبني اأن وجوده 

على راأ�س عمله ي�سر باإجراءات التحقيق.

 الف�سل الرابع

اجلهات اخلا�سعة لرقابة الديوان

مادة )31(

وفقًا لأحكام هذا القانون تخ�سع لرقابة الديوان اجلهات التالية:

رئا�سة ال�سلطة الوطنية واملوؤ�س�سات التابعة لها.   .1

رئي�س واأع�ساء جمل�س الوزراء ومن يف حكمهم.   .2

املجل�س الت�سريعي مبا يف ذلك هيئاته واإداراته.   .3

واأع�ساوؤها  العامة  والنيابة  الق�سائية  ال�سلطة    .4

وموظفوها.

وزارات واأجهزة ال�سلطة الوطنية.   .5

الأمنية  الأجهزة  وكافة  وال�سرطة  الأمن  قوات    .6

والع�صكرية.

والنقابات  والأهلية  العامة  واملوؤ�س�سات  الهيئات    .7

واجلمعيات والحتادات بجميع اأنواعها وم�ستوياتها ومن 

يف حكمها.
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ال�سلطة  ت�ساهم  اأو  متلكها  التي  وال�سركات  املوؤ�س�سات    .8

اجلهات  من  اأو  منها  م�ساعدة  تتلقى  اأو  فيها  الوطنية 

املانحة لل�سلطة الوطنية.

اإدارة  اأو  با�ستغالل  لها  التي رخ�س  وال�سركات  املوؤ�س�سات    .9

مرفق عام.

الهيئات املحلية ومن يف حكمها.   .10

فيما مل يرد ب�ساأنه ن�س خا�س ت�سري اأحكام هذا القانون    .11

على اجلهات التي تت�سمن القوانني اأو الأنظمة اأو اللوائح اأو 

القرارات ال�سادرة ب�ساأنها قواعد خا�سة.

ويطلق على الهيئات والدوائر والوحدات التي ت�سري عليها    .12

اأحكام هذا القانون “اجلهات الإدارية”.

 

الف�سل اخلام�س

التزامات اجلهات اخلا�سعة لرقابة الديوان

مادة )32(

تقرير ب�ساأن و�سع املوازنة العامة 

تقدم وزارة املالية اإىل الديوان تقريرًا نهاية كل ربع �سنة مف�ساًل 

املالية  التطورات  التقرير  ويت�سمن  العامة  املوازنة  لو�سع  وحملاًل 

التوقعات  مع  مقارنة  والنفقات  الإيرادات  حركة  واجتاهات 

وكذلك تف�سري النحرافات الهامة وحتليل تدفق النقد وتاأثري هذه 

وي�ستعر�س  الوطنية،  لل�سلطة  العام  املايل  الو�سع  على  التطورات 

التوازن  ل�ستعادة  املنا�سبة  الت�سحيحية  الإجراءات  اقرتاحات 

املايل.

 مادة )33(

احل�سابات املوحدة التمهيدية 

العامة  للمعامالت  متهيدية  موحدة  ح�سابات  املالية  وزارة  تعد 

وتقدمها اإىل الديوان يف غ�سون �ستة اأ�سهر من اأقفال ال�سنة املالية. 

والإقفال  الفتتاح  اأر�سدة  اأخرى  اأ�سياء  �سمن  احل�سابات  وتبني 

لل�سندوق املوحد وال�سناديق اخلا�سة، وتفا�سيل العمليات املالية 

العام  الدين  “اإن وجد” و�سايف  املايل  العجز  ملواجهة  التي متت 

املحلي والأجنبي، وتذكر احل�سابات اأي�سًا القرو�س املعطاة خالل 

ال�سنة واللتزامات املرتبطة بها والناجتة عنها.
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مادة )34(

م�سودة احل�ساب اخلتامي 

على اأ�سا�س احل�سابات التمهيدية املعدة مبوجب املادة )33( تعد 

وزارة املالية م�سودة احل�ساب اخلتامي وتقدمها اإىل الديوان خالل 

�سنة من نهاية ال�سنة املالية لدرا�ستها ورفع مالحظاته ب�ساأنها اإىل 

املجل�س الت�سريعي.

 مادة )35(

الإبالغ عن املخالفات املالية يف ال�سرف 

على املدققني املاليني يف املراكز املالية كافة اإبالغ الديوان بجميع 

احلالت التي يت�سمن ال�سرف فيها خمالفة مالية، وذلك خالل 

مدة اأق�ساها اأ�سبوعان من تاريخ وقوعها.

مادة )36(

موافاة الديوان بالبيانات واملعلومات 

اجلهات  وجميع  كافة  املالية  املراكز  يف  الإنفاق  مفو�سي  على   

هذه  يف  يقع  مبا  اإبالغه  الديوان،  لرقابة  اخلا�سعة  الأخرى 

اجلهات من وقائع الختال�س، اأو ال�سرقة، اأو التبديد، اأو الإتالف، 

وعليهم  اكت�سافها،  يوم  حكمها،  يف  وما  الإهمال،  اأو  احلريق،  اأو 

اأي�سًا اأن يوافوا الديون بالقرارات ال�سادرة ب�ساأنها فور �سدورها 

وكذلك:

ملتابعة  الالزمة  واملوؤ�سرات  بالبيانات  الديوان  موافاة  اأ .  

التي  والنماذج  للنظم  طبقًا  الأداء،  تقومي  خطة  تنفيذ 

يعدها الديوان.

تاريخ  من  �سهر  خالل  الديوان  مالحظات  على  الرد  ب .  

اإبالغ هذه اجلهات بها.

واللوائح  والأنظمة  القوانني  بجميع  الديوان  تزويد  ت . 

والقرارات والتعليمات التي ت�سدرها هذه اجلهات.

 مادة )37(

مكان عمل موظفي الديوان 

على اجلهات التي تقوم بتنفيذ م�سرعات ا�ستثمارية تكون ال�سلطة 

الوطنية طرفًا اأو �سريكًا فيها موافاة الديوان ب�سورة عن العقود 

باأية  وكذلك  ا�ستثماري  م�سروع  لكل  واملناق�سات  والتفاقيات 

تعديالت تطراأ عليها اأثناء تنفيذ امل�سروع.

 مادة )38(

مكان عمل موظفي الديوان 

يقوم موظفو الديوان باأعمالهم يف مكاتبهم، اأو يف مكاتب اجلهات 

ذات العالقة، اأو يف ميادين العمل، وعلى اجلهات اخلا�سعة لرقابة 

الديوان تهيئة املكان الالزم لهم يف مكاتبها، عندما يطلب منها 

ذلك.
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مادة )39(

عر�س مالحظات الديوان 

املادة )31( من هذا  بالبندين )8،7( من  الواردة  على اجلهات 

خالل  اإدارتها  جمال�س  على  الديوان  مالحظات  عر�س  القانون، 

�سهر على الأكرث من تاريخ اإبالغها بها وعلى اجلمعيات العمومية 

حال انعقادها.

 

الف�سل ال�ساد�س

املخالفات املالية والإدارية

اأوًل: املخالفات املالية

مادة )40(

املخالفات املالية

وفقًا لأحكام هذا القانون يعد خمالفة مالية ما يلي:

يف  عليها  املن�سو�س  املالية  والإجراءات  القواعد  خمالفة    .1

القوانني والأنظمة اأو اللوائح النافذة ذات العالقة.

بتنفيذ  اخلا�سة  والأحكام  والإجراءات  القواعد  خمالفة    .2

قانون املوازنة العامة لل�سلطة الوطنية.

خمالفة القواعد والإجراءات اخلا�سة بامل�سرتيات واملبيعات    .3

واإدارة امل�ستودعات، مبا فيها تلك املتعلقة بالنظم والأحكام 

املالية واملحا�سبية ال�سارية بهذا ال�ساأن.

ال�سلطة  اأموال  من  مبلغ  �سرف  عليه  يرتتب  ت�سرف  كل    .4

الوطنية بغري حق اأو �سياع حق من احلقوق املالية لل�سلطة 

الوطنية، اأو اأي من اجلهات اخلا�سعة لرقابة الديوان.

اأو  التفاقيات  اأو  العقود  من  ب�سورة  الديوان  موافاة  عدم    .5

املناق�سات التي توجبها اأحكام هذا القانون.

عدم موافاة الديوان باحل�سابات وامل�ستندات املوؤيدة لها يف    .6

املواعيد املقررة اأو مبا يطلبه من اأرواق اأو بيانات اأو قرارات 
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اأو حما�سر جل�سات اأو وثائق اأو غريها مما يكون له احلق 

لأحكام  وفقًا  عليها  الإطالع  اأو  مراجعتها  اأو  فح�سها  يف 

القانون.

مادة )41(

املخالفات الإدارية

وفقًا لأحكام هذا القانون يعد خمالفة اإدارية ما يلي:

اأو  مرا�سالته  اأو  الديوان  مالحظات  على  الرد  عدم    .1

املواعيد  عن  مقبول  عذر  دون  عليها  الرد  يف  التاأخر 

الرد  عدم  حكم  يف  ويعترب  القانون،  هذا  يف  املقررة 

الإجابة بطريقة الغر�س منها املماطلة اأو الت�سويف.

اإخفاء بيانات يطلبها الديوان، اأو المتناع عن تقدميها    .2

طبيعتها  كانت  مهما  عليها،  اإطالعه  رف�س  اأو  اإليه، 

وكذلك المتناع عن تنفيذ طلب ال�ستدعاء.

املوعد  خالل  الديوان  اإبالغ  يف  مربر،  دون  التاأخري    .3

املحدد يف هذا القانون، مبا تتخذه اجلهة املخت�سة يف 

�ساأن املخالفة التي تبلغ اإليها.

التق�سري يف العمل الإداري، اأو يف اإدارة املرفق العام.   .4

�سوء الأداء اأو الإهمال يف اأداء الوظيفة.   .5

عن  ال�سادرة  العالقة  ذات  القرارات  اأو  التعليمات  خمالفة    .6

الديوان.

 مادة )42(

العقوبات التاأديبية

اأيًا من املخالفات  وفقًا لأحكام القانون كل موظف يرتكب    .1

املالية اأو الإدارية، اأو ي�ساهم يف ارتكابها، اأو ي�سهل وقوعها، 

اأو يت�سرت على مرتكبيها، اأو يق�سر يف الإبالغ عنها، يعاقب 

تاأديبيًا مع عدم الإخالل باإقامة الدعوى اجلزائية اأو املدنية 

وفقًا لأحكام القانون.

ل�سرتداد  اإجراءات  من  يلزم  ما  املخت�سة  اجلهات  تتخذ    .2

املبالغ التي مت �سرفها دون وجه حق.

يف  ت�سبب  التي  اأو  املختل�سة،  املبالغ  برد  املخالف  اإلزام    .3

اأي من اجلهات  اأو  �سياعها على خزينة ال�سلطة الوطنية، 

الأخرى اخلا�سعة لرقابة الديوان.

 مادة )43(

اإعفاء املروؤو�س من العقوبة التاأديبية

رئي�سه،  اأمر  اإىل  ا�ستنادًا  التاأديبية،  العقوبة  املوظف من  يعفى  ل 

اإل اإذا ثبت اأن ارتكابه املخالفة كان تنفيذًا لأمر كتابي �سادر اإليه 

من رئي�سه، وعلى الرغم من قيامه بتنبيه هذا الرئي�س كتابه اإىل 

املخالفة، ويف هذه احلالة تكون امل�سئولية على من اأ�سدر الأمر.
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 مادة )44(

اإبالغ الديوان عن املخالفات 

الديوان  اإبالغ  الديوان،  لرقابة  اخلا�سعة  اجلهات  جميع  على 

حادث  اأي  اأو  لديها،  اإدارية  اأو  مالية  خمالفة  لأية  اكت�سافها  فور 

من �ساأنه اأن ترتتب عليه خ�سارة مالية لل�سلطة الوطنية، اأو �سياع 

لل�سياع  املنقولة  اأو  الثابتة  اأ�سولها  يعر�س  اأو  حقوقها،  من  حق 

طبقًا  الواجبة  الإجراءات  لتخاذ  وذلك  وجه،  اأي  على  التلف  اأو 

اأن تتخذه تلك اجلهات من  لهذا القانون، ودون اإخالل مبا يجب 

اإجراءات اأخرى.

 

الف�سل ال�سابع

نظام املوظفني يف الديوان

مادة )45(

�سروط تعيني موظفي الديوان 

ي�سرتط فيمن يعني موظفًا يف الديوان ما يلي:

اأن يكون فل�سطينيًا.   .1

اأن يكون من ذوي الكفاءة والخت�سا�س.   .2

من امل�سهود له بالنزاهة وح�سن ال�سمعة.   .3

اأو  جناية  اأية  يف  خمت�سة  حمكمة  من  اأدين  قد  يكون  األ    .4

اأو جرمية من جرائم  الأمانة  اأو  بال�سرف  يف جنحة خملة 

الأموال.

 مادة )46(

حظر ندب موظفي الديوان للعمل يف جهات اأخرى

ل يجوز لرئي�س الديوان ندب اأي من املوظفني يف الديوان للقيام 

غري  اأو  حكومية  جهة  اأية  يف  معني  بعمل  دائم  ب�سكل  اأو  موؤقتًا 

حكومية.

 مادة)47(

منح �سفة ال�سبطية الق�سائية

يكون ملن يفو�سهم رئي�س الديوان �سفة ال�سبطية الق�سائية فيما 
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يتعلق باإجناز اأعمال وظيفتهم وفقًا لأحكام هذا القانون.

 مادة )48(

الإ�سراف  واإ�سدار التعليمات والقرارات 

ي�سرف رئي�س الديوان على اأعمال الديوان كافة وي�سدر التعليمات 

والقرارات التي يتطلبها �سري العمل فيه.

مادة )49(

تقارير كفاية الإداء للموظفني 

ي�سدر  نظام  اأو  بالئحة  للموظفني  الأداء  كفاية  تقارير  تنظيم 

بقرار من رئي�س الديوان.

مادة )50(

معاقبة موظفي الديوان تاأديبيا 

اأعمال  كل من يعمل يف الديوان ويخرج على مقت�سى الواجب يف 

وظيفته اأو يظهر مبظهر خمل ب�سرف الوظيفة امل�سندة اإليه يعاقب 

تاأديبيًا وذلك مع عدم الإخالل باإقامة الدعوى اجلزائية اأو املدنية 

يف  رئي�سه  اأمر  اإىل  ا�ستنادًا  العقوبة  من  يعفي  ول  القت�ساء  عند 

لأمر مكتوب  تنفيذًا  كان  املخالفة  ارتكابه  اأن  اأثبت  اإذا  اإل  العمل 

بذلك �سادر اإليه من رئي�سه املبا�سر بالرغم من تنبيهه كتابة على 

املخالفة ويف هذه احلالة تكون امل�سئولية على م�سدر الأمر.

 

مادة )51(

املحافظة على �سرية املعلومات 

تعترب املعلومات والبيانات والوثائق التي يطلع عليها العاملون يف 

الديوان بحكم وظائفهم ويف �سياق قيامهم باأعمال الرقابة املالية 

والإدارية اأو ب�سببها، اأنها �سرية، واأن يجري التداول بها على هذا 

الأ�سا�س، واأن ل تف�سى اأو تربز اأو ي�سمح للغري بالإطالع عليها اإل 

الإدارية  اأو  املالية  الرقابة  اأعمال  عن  ناجمة  دعوى  يف  للق�ساء 

ترفع  الذي  الر�سمي  املرجع  اأو  بالديوان  املخت�سة  وللجهة  فقط، 

اإليه تقاريره وتو�سياته ونتائج اأعماله مبقت�سى اأحكام هذا القانون 

وذلك حتت طائلة امل�سوؤولية التاأديبية واجلزائية.

 مادة )52(

اإجراءات توقيع العقوبات التاأديبية

اأقوال  �سماع  بعد  اإل  التاأديبية  العقوبات  من  اأي  توقيع  يجوز  ل 

ذلك  يف  الديوان  رئي�س  قرار  ويكون  ودفاعه  الديوان  يف  املوظف 

كتابيًا وم�سببًا وبعد ت�سكيل جلنة حتقيق.

 مادة )53(

تطبيق اأحكام 

ت�سري على املوظفني يف الديوان اأحكام قانون اخلدمة املدنية فيما 

مل يرد ب�ساأنه ن�س يف هذا القانون.
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 مادة )54(

اأداء اليمني القانونية

اليمني  العمل  مبا�سرة  قبل  ونائبه  الديوان  رئي�س  يوؤدي    .1

واملجل�س  الوطنية  ال�سلطة  رئي�س  اأمام  التالية  القانونية 

الت�سريعي:

      “اأق�سم باهلل العظيم اأن اأقوم بعملي باإخال�س واأمانة واأن 

اأخدم وطني ب�سرف واأل اأخالف القوانني والأنظمة املعمول 

بها يف ال�سلطة الوطنية”.

رئي�س  اأمام  القانونية  اليمني  الديوان  موظفو  ويوؤدي    .2

الديوان.

مادة )55(

تقدمي اإقرار بالذمة املالية 

به  اخلا�سة  املالية  بالذمة  اإقرارًا  يقدم  اأن  الديوان  رئي�س  على 

وبزوجه وباأولده الق�سر مف�ساًل فيه كل ما ميلكون من عقارات 

ومنقولت واأ�سهم و�سندات واأموال نقدية يف الداخل واخلارج وما 

عليهم من ديون، اإىل املحكمة العليا التي ت�سع الرتتيبات الالزمة 

للحفاظ على �سريتها وتبقى �سرية ول يجوز الإطالع عليها اإل باإذن 

منها عند القت�ساء.

 

الف�سل الثامن

اأحكام انتقالية وختامية

مادة )56(

ممتلكات هيئة الرقابة العامة وموظفوها 

بالقانون رقم )17(  املن�ساأة  العامة  الرقابة  توؤول ممتلكات هيئة 

ل�صنة 1995 وموظفوها اإىل ديوان الرقابة املالية والإدارية املن�ساأ 

مبقت�سى اأحكام هذا القانون.

مادة )57(

تطبيق ت�سريعات 

�سمن  تدخل  اأخرى  اأمور  اأو  مهام  باأي  يتعلق  فيما  ت�سري 

القوانني  القانون  الديوان ومل يرد لها ن�س يف هذا  اخت�سا�سات 

الأخرى املعمول بها يف ال�سلطة الوطنية.

مادة )58(

اإلغاءات 

العامة رقم )17( ل�صنة 1995 والقرار  يلغى قانون هيئة الرقابة 

رقم 22 ل�صنة 1994 ب�ساأن اإن�ساء هيئة الرقابة العامة كما يلغى كل 

حكم يخالف اأحكام هذا القانون.
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مادة )59(

اإ�سدار لوائح واأنظمة تنفيذية

التن�سيق  وبعد  الديوان  اقرتاح  على  بناء  الوزراء  جمل�س  ي�سدر 

والأنظمة  اللوائح  الت�سريعي  املجل�س  يف  العامة  املوازنة  جلنة  مع 

الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.

مادة )60(

التنفيذ والنفاذ 

اأحكام هذا  تنفيذ  املخت�سة كل فيما يخ�سه  على جميع اجلهات 

اجلريدة  يف  ن�سره  تاريخ  من  يومًا  ثالثني  بعد  به  ويعمل  القانون 

الر�سمية.

 

�سدر مبدينة رام اهلل بتاريخ: 27/ دي�سمرب/ 2004 ميالدية.

املوافق: 15/ ذو القعدة/ 1425 هجرية.

 

             روحي فتوح

رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

قانون الك�سب غري امل�سروع 

رقم )1(ل�سنة 2005 م
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“ كل موظف عام اأو يف حكمه ح�سل لنف�سه او لغريه بغري حق 
على ربح اأو اأية منفعة اأخرى من اإحدى معامالت اجلهة التى 

يعمل بها ، يعاقب بال�سجن مدة ل تزيد على خم�س �سنوات “ 

املادة 116 من م�سروع قانون العقوبات الفل�سطيني 

املحتويات 

ال�صفحة  املو�صوع

51  تعاريف

52  اخلا�سعون لأحكام القانون

53  اإن�ساء هيئة مكافحة الك�سب غري امل�سروع

54  �سروط تعيني رئي�س الهيئة

54  �سروط تعيني موظفي الهيئة

55 رئا�سة الهيئة

55 احل�سانة

55  اخت�سا�سات الهيئة

56  �سالحيات الهيئة

56  تقدمي بيان باأ�سماء املكلفني

56

 اإقرار الذمة املالية لرئي�س ال�سلطة الوطنية

الفل�سطينية

57 حماكمة رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

58 اإحالة  رئي�س الوزراء والوزراء اإىل التحقيق

59  التحقيق مع الوزراء

59  حماكمة اأع�ساء املجل�س الت�سريعي

60  اإقرارات الذمة املالية

61  ال�ستباه بوجود ك�سب غري م�سروع

62  تقدمي املعلومات والوثائق وال�سكاوى

62  التبليغ عن الك�سب غري امل�سروع
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ال�صفحة املو�صوع

62 طلب بيان م�سدر الرثاء

63  اإحالة الأوراق اإىل النائب العام اأو املحكمة املخت�سة

63  �سرية الإقرارات والإجراءات

64  امتناع زوج املكلف عن تقدمي الإقرار

64 طلب احلجز والطالع وال�ستعانة باخلرباء

64  عقوبة الك�سب غري امل�سروع

65  رد الك�صب غري امل�صروع

65  الإبالغ عن اجلرمية والتعاون اأثناء التحقيق

66  عقوبة التخلف عن تقدمي الإقرار

66  عقوبة تقدمي بيانات غري �سحيحة

67 عقوبة التبليغ الكاذب بنية الإ�ساءة

67  احلرمان من توىل الوظاف العامة

67 اإيقلع عقوبات اأخرى

67  عدم خ�سوع ق�سايا الك�سب غري امل�سروع للتقادم

68  اإ�سدار اأنظمة تنفيذية

68 اإلغاء بالتعار�س

68  التنفيذ والنفاذ

قانون الك�سب غري امل�سروع

رقم )1( ل�سنة 2005م

رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 

اأقره  ما  على  وبناء  املعدل،  الأ�سا�سي  القانون  على  الطالع  بعد 

املجل�س الت�سريعي بجل�سته املنعقدة بتاريخ 6/1/2005م.

اأ�سدرنا القانون التايل:

مادة )1( 

تعاريف 

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة يف هذا القانون املعاين 

املخ�س�سة لها اأدناه ما مل تدل القرينة على خالف ذلك:

الهيئة: هيئة مكافحة الك�سب غري امل�سروع.

الرئي�س: رئي�س هيئة مكافحة الك�سب غري امل�سروع.

الك�سب غري امل�سروع: كل مال ح�سل عليه اأحد اخلا�سعني لأحكام 

ال�سفة  اأو  الوظيفة  ا�ستغالل  ب�سبب  لغريه  اأو  لنف�سه  القانون  هذا 

باأية  اأو  العامة  اأو لالآداب  ل�سلوك خمالف لن�س قانوين  نتيجة  اأو 

طريقة غري م�سروعة واإن مل ت�سكل جرما ويعترب ك�سبا غري م�سروع 

اأو قيام ال�سفة على  كل زيادة يف الرثوة تطراأ بعد تويل اخلدمة 

متى  الق�سر  اأولده  على  اأو  زوجه  على  اأو  القانون  لهذا  اخلا�سع 

م�سروع  م�سدر  اإثبات  عن  وعجز  مواردهم  مع  تتنا�سب  ل  كانت 

لها. ويدخل يف حكم الك�سب غري امل�سروع كل مال ح�سل عليه اأي 
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اأي �سخ�س من  تواطوؤ مع  اعتباري عن طريق  اأو  �سخ�س طبيعي 

اخلا�سعني لهذا القانون على ا�ستغالل وظيفته اأو �سفته.

مادة )2( 

اخلا�سعون لأحكام القانون 

يخ�سع لأحكام هذا القانون:

رئي�س ال�سلطة الوطنية ونوابه وم�ست�ساروه.  .1

رئي�س واأع�ساء جمل�س الوزراء ومن يف حكمهم.   .2

اأع�ساء املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني.   .3

اأع�ساء ال�سلطة الق�سائية والنيابة العامة.   .4

الأمن  قوات  يف  ونوابهم  الدوائر  ومديرو  الأجهزة  روؤ�ساء    .5

وال�سرطة.

املحافظون وروؤ�ساء واأع�ساء جمال�س الهيئات املحلية.   .6

العامة  امل�ساهمة  �سركات  اإدارة  جمال�س  واأع�ساء  روؤ�ساء    .7

ومديروها التنفيذيون التي تكون ال�سلطة الوطنية اأو اأي من 

موؤ�س�ساتها م�ساهما فيها.

الفئات  من  املدنية  اخلدمة  لقانون  اخلا�سعون  املوظفون   .8

اخلا�سة والأوىل والثانية.

الودائع  على  والأمناء  ومندوبوهم  التح�سيل  ماأمورو   .9

جلان  واأع�ساء  واملبيعات  امل�سرتيات  ومندوبو  وال�سيارف 

واخلام�سة  والرابعة  الثالثة  الفئات  من  والبيع  ال�سراء 

املن�سو�س عليها يف قانون اخلدمة املدنية ومن يف حكمهم 

من اأفراد قوات الأمن وال�سرطة.

موظفو وم�سئولو واأع�ساء اجلهات التي تتلقى موازناتها اأو    .10

اأي دعم من املوازنة العامة للدولة.

اأي �سخ�س اآخر يقرر جمل�س الوزراء اإخ�ساعه لأحكام هذا    .11

القانون.

مادة )3( 

اإن�ساء هيئة مكافحة الك�سب غري امل�سروع 

هيئة  ت�سمى  هيئة  القانون  هذا  اأحكام  مبقت�سى  تن�ساأ    .1

بال�سخ�سية  الهيئة  وتتمتع  امل�سروع،  غري  الك�سب  مكافحة 

لها  وتخ�س�س  واملايل  الإداري  وال�ستقالل  العتبارية 

موازنة خا�سة �سمن املوازنة العامة للدولة.

يعني رئي�س الدولة، رئي�سا للهيئة بناء على تن�سيب جمل�س    .2

الوزراء وي�سادق على تعيينه املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني 

بالأغلبية املطلقة.

3.  يعني رئي�س الهيئة عددا كافيا من املوظفني لتمكني الهيئة 

من القيام مبهامها.
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مادة )4( 

�سروط تعيني رئي�س الهيئة 

ي�سرتط فيمن يعني رئي�سا للهيئة ما يلي:

اأن يكون فل�سطينيا من اأبوين وجدين فل�سطينيني ول يتمتع    .1

باأية جن�سية اأخرى.

اأن يكون من ذوي الكفاءة والخت�سا�س.   .2

من امل�سهود له بالنزاهة وح�سن ال�سمعة.   .3

األ يقل عمره عن اأربعني �سنة.   .4

األ يكون قد �سدر بحقه حكم قطعي من حمكمة خمت�سة    .5

يف جناية اأو جنحة خملة بال�سرف اأو الأمانة اأو جرمية من 

جرائم الأموال.

مادة )5( 

�سرط تعيني موظفي الهيئة 

ي�سرتط فيمن يعني موظفا يف الهيئة:

اأن يكون فل�سطينيا.   .1

اأن يكون من ذوي الكفاءة والخت�سا�س.   .2

من امل�سهود له بالنزاهة وح�سن ال�سمعة.   .3

األ يكون قد اأدين من حمكمة خمت�سة يف اأية جرمية مالية    .4

اأو خملة بال�سرف اأو الأمانة.

مادة )6( 

رئا�سة الهيئة 

تكون مدة رئا�سة الهيئة �سبع �سنوات غري قابلة للتجديد.   .1

ل يجوز عزل اأو تغيري الرئي�س اإل مبوافقة الأغلبية املطلقة    .2

لأع�ساء املجل�س الت�سريعي.

يكون الرئي�س م�سوؤول اأمام املجل�س الت�سريعي.   .3

مادة )7( 

احل�سانة 

وفقا لأحكام القانون يتمتع الرئي�س وموظفو الهيئة باحل�سانة عن 

كل ما يقومون به من اأعمال تتعلق بتنفيذ مهامهم.

مادة )8( 

اخت�سا�سات الهيئة 

تخت�س الهيئة مبا يلي:

حفظ جميع اإقرارات الذمة املالية وطلب اأية بيانات اأو    .1

اإي�ساحات تتعلق بها.

فح�س الذمة املالية للخا�سعني لأحكام هذا القانون.   .2

التحقيق يف ال�سكاوى التي تقدم عن ك�سب غري م�سروع.   .3
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مادة )9( 

�سالحيات الهيئة 

مهامها  تنفيذ  �سبيل  يف  للهيئة  يكون  القانون  لأحكام  وفقا 

واخت�سا�ساتها ما يلي:

الأوراق  على  واحل�سول  والإي�ساحات  البيانات  طلب    .1

مبا  العالقة،  ذات  اجلهات  من  عنها  �سور  اأو  وامل�ستندات 

فيها تلك التي تعترب �سرية.

بها  تكلفها  مبا  القيام  املخت�سة  اجلهات  جميع  على    .2

اأية جهة اأخرى  اأو  الهيئة ولها ال�ستعانة مباأموري ال�سبط 

خمت�سة.

مادة )10( 

تقدمي بيان باأ�سماء املكلفني 

على جميع اجلهات املخت�سة اأن تقدم اإىل الهيئة يف بداية كل �سنة 

لأحكام هذا  لها اخلا�سعني  التابعني  املكلفني  باأ�سماء  بيان  مالية 

القانون.

مادة )11( 

اإقرار الذمة املالية لرئي�س ال�سلطة 

الوطنية الفل�سطينية 

يقدم رئي�س ال�سلطة الوطنية اإقرارا بالذمة املالية اخلا�سة    .1

به وبزوجه وباأولده مف�سال فيه كل ما ميلكون من عقارات 

فل�سطني  داخل  نقدية  واأموال  و�سندات  وا�سهم  ومتقولت 

وخارجها، وما عليهم من ديون، ويحفظ هذا الإقرار مغلقا 

و�سريا لدى حمكمة العدل العليا، ول يجوز الطالع عليه اإل 

بها  ي�سمح  التي  القت�ساء ويف احلدود  عند  املحكمة  باإذن 

القانون.

ي�ستاأجر  اأو  ي�سرتي  اأن  الوطنية  ال�سلطة  لرئي�س  يجوز  ل    .2

اأو اأحد  اأو يهدي �سيئا من اأمالك الدولة،  اأو مينح  اأو يبيع 

مالية  م�سلحة  له  تكون  اأن  اأو  العامة،  املعنوية  الأ�سخا�س 

اأو  التي تربمها اجلهات احلكومية  العقود  اأي عقد من  يف 

الإدارية، كما ل يجوز له طوال مدة رئا�سته اأن يكون ع�سوا 

يف جمل�س اإدارة اأي �سركة اأو اأن ميار�س التجارة اأو اأي مهنة 

اأو منح  اأي مكافاآت  اأو  اآخر  اأن يتقا�سى راتبا  اأو  من املهن 

من اأي �سخ�س اآخر وباأي �سفة كانت غري الراتب الواحد 

املحدد للرئي�س وخم�س�ساته.

مادة )12( 

حماكمة رئي�س ال�سلطة الوطنية 

الفل�سطينية 

1.  اإذا تبني لرئي�س الهيئة اأو النائب العام وجود �سبهات لك�سب 

الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  رئي�س  قبل  من  م�سروع  غري 
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واملحكمة  الت�سريعي  املجل�س  اإىل  متهيدي  بطلب  يتقدم 

لرئي�س  القانونية  الأهلية  يف  البحث  طالبا  الد�ستورية 

ال�سلطة وفقا لالأ�سول الواردة يف القانون الأ�سا�سي.

2.  يوقف رئي�س ال�سلطة الوطنية عن ممار�سة مهام من�سبه 

الت�سريعي  املجل�س  رئي�س  ويتوىل  التهام،  توجيه  مبجرد 

يف  الف�سل  حلني  موؤقتا  الوطنية  ال�سلطة  رئي�س  مهام 

وتكون  التحقيق،  اإجراءات  العام  النائب  ويتوىل  التهام، 

حماكمة رئي�س ال�سلطة الوطنية اأمام حمكمة خا�سة ينظم 

�سدر  واإذا  اأمامها،  املحاكمة  واإجراءات  ت�سكيلها  القانون 

الخالل  عدم  مع  من�سبه  من  اأعفي  باإدانته  قطعي  حكم 

بالعقوبات الأخرى وفقا للقانون.

مادة )13( 

اإحالة رئي�س الوزراء والوزراء اإىل التحقيق 

الوزراء  رئي�س  اإحالة  يف  احلق  الوطنية  ال�سلطة  لرئي�س    .1

الك�سب غري  اإليه من جرائم  التحقيق فيما قد ين�سب  اإىل 

امل�سروع اأثناء تاأديته اأعمال وظيفته اأو ب�سببها وذلك وفقا 

لأحكام القانون.

لرئي�س الوزراء احلق يف اإحالة اأي من الوزراء اإىل التحقيق    .2

اإليها يف الفقرة )1(  اأي من الأ�سباب امل�سار  اإىل  ا�ستنادا 

اأعاله وذلك وفقا لأحكام القانون.

مادة )14( 

التحقيق مع الوزراء 

يوقف من يتهم من الوزراء عن مهام من�سبه فور �سدور    .1

يف  ال�ستمرار  دون  خدمته  انتهاء  يحول  ول  التهام،  قرار 

التحقيق واملتابعة.

يتوىل النائب العام اأو من ميثله من اأع�ساء النيابة العامة    .2

اإجراءات التحقيق وتتم املحاكمة اأمام املحكمة املخت�سة، 

العقوبات  قانون  يف  املقررة  والقواعد  الأحكام  وتتبع 

والإجراءات اجلزائية.

ت�سري الأحكام ال�سابقة على نواب الوزراء ووكالء الوزارات    .3

ومن يف حكمهم.

مادة )15( 

حماكمة اأع�ساء املجل�س الت�سريعي 

لرئي�س الهيئة اأو النائب العام يف حالة وجود �سبهات لك�سب    .1

من  الطلب  الت�سريعي  املجل�س  يف  ع�سو  لدى  م�سروع  غري 

النظام  ورد يف  الأ�سول كما  املجل�س رفع احل�سانة ح�سب 

الداخلي للمجل�س.

يوقف ع�سو املجل�س الت�سريعي عن ممار�سة مهامه جمرد    .2

رفع احل�سانة عنه ويتوىل النائب العام اإجراءات التحقيق 

وتتبع  املخت�سة  املحكمة  اأمام  املحاكمة  وتتم  والتهام 
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الأحكام والقواعد املقررة يف قانوين العقوبات والإجراءات 

ع�سويته  بفقد  نهائي  بحكم  باإدانته  حكم  واإذا  اجلزائية، 

يف املجل�س الت�سريعي مع عدم الإخالل بالعقوبات الأخرى 

املقرة وفقا للقانون.

مادة )16( 

اإقرارات الذمة املالية 

1.  فيما عدا الفئات املن�سو�س عليها يف البنود )1، 2، 3، 4( 

الوطنية،  ال�سلطة  القانون )رئي�س  املادة )2( من هذا  من 

املجل�س  واأع�ساء  رئي�س  الوزراء،  جمل�س  واأع�ساء  رئي�س 

الت�سريعي، اأع�ساء ال�سلطة الق�سائية والنيابة العامة( على 

كل من يخ�سع لأحكام هذا القانون اأن يقدم اإىل الهيئة ما 

يلي:

فيه  يبني  الق�سر  اأولده  وذمة  املالية  ذمته  عن  اإقرار  اأ.  

الأموال املنقولة وغري املنقولة التي ميلكونها، مبا يف ذلك 

الأ�سهم وال�سندات واحل�س�س يف ال�سركات واحل�سابات 

الثمينة،  والأحجار  واملعادن  والنقود واحللي  البنوك  يف 

خالل  وذلك  الدخل،  هذا  وقيمة  دخلهم  وم�سادر 

�سهرين من تاريخ خ�سوعه لأحكام هذا القانون.

اإقرار ذمة مالية كل ثالث �سنوات اأو عند الطلب على اأن  ب.  

يت�سمن عالوة على البيانات املن�سو�س عليها يف الفقرة 

اأعاله م�سدر اأي زيادة يف الذمة املالية.

اإ�سافة لالإقرارات املن�سو�س عليها �سابقا على كل من  ج. 

اإقرارا عن ذمته  اأن يقدم  القانون  يخ�سع لأحكام هذا 

خ�سوعه  انتهاء  تاريخ  من  واحد  �سهر  خالل  املالية 

لأحكام هذا القانون.

2.  فيما يتعلق بالفئات املن�سو�س عليها يف البنود )1، 2، 3، 4( 

من املادة )2( من هذا القانون رئي�س ال�سلطة الوطنية، رئي�س 

واأع�ساء جمل�س الوزراء، رئي�س واأع�ساء املجل�س الت�سريعي، 

احلق  للهيئة  العامة(،  والنيابة  الق�سائية  ال�سلطة  اأع�ساء 

ولهذا  بهم  املالية اخلا�سة  الذمم  اإقرارات  يف الطالع على 

الغر�س لها اأن تطلب من املحكمة العليا الإذن لها بالطالع 

الإذن  العليا  املحكمة  وعلى  لهم  املالية  الذمم  اإقرارات  على 

بذلك يف احلدود التي ي�سمح بها القانون.

مادة )17( 

ال�ستباه بوجود ك�سب غري م�سروع 

 ،1( البنود  يف  عليها  املن�سو�س  للفئات  بالن�سبة  للهيئة  تبني  اإذا 

2، 3، 4( من املادة )2( من هذا القانون وجود �سبهات قوية على 

ك�سب غري م�سروع حتيل الهيئة الأمر اإىل رئي�س ال�سلطة الوطنية 

بالن�سبة  الوزراء  جمل�س  رئي�س  واإىل  الوزراء  لرئي�س  بالن�سبة 

للوزراء، واإىل املجل�س الت�سريعي بالن�سبة لرئي�س ال�سلطة الوطنية 
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الأعلى  الق�ساء  واإىل جمل�س  الت�سريعي،  املجل�س  واأع�ساء  ورئي�س 

الإجراءات  لتخاذ  والنيابة  الق�سائية  ال�سلطة  لأع�ساء  بالن�سبة 

القانونية الالزمة.

مادة )18( 

تقدمي املعلومات والوثائق وال�سكاوى 

لكل من ميلك معلومات جدية اأو وثائق ب�ساأن ك�سب غري م�سروع اأن 

يتقدم اإىل الهيئة بتلك املعلومات اأو تقدمي �سكوى ب�ساأنها �سد اأي 

من اخلا�سعني لأحكام هذا القانون.

مادة )19( 

التبليغ عن الك�سب غري امل�سروع 

على كل موظف عام علم بك�سب غري م�سروع اأن يبلغ الهيئة    .1

بذلك.

ل يجوز اأن يكون البالغ الذي تقدم به املوظف ح�سب الفقرة    .2

)1( اأعاله �سببا لتخاذ اأي من الإجراءات التاأديبية بحقه 

اأو اتخاذ اأية اإجراءات تخل مبكانته الوظيفية.

مادة )20( 

طلب بيان م�سدر الرثاء 

يف  املطعون  ال�سخ�س  من  تطلب  ال�سكوى  جدية  للهيئة  تبني  اإذا 

ثرائه بيان م�سدر هذا الرثاء.

مادة )21( 

اإحالة الأوراق اإىل النائب العام اأو

 املحكمة املخت�سة 

اإذا تبني من خالل الإقرارات اأو من خالل ال�سكاوى املقدمة وجود 

�سبهات قوية على ك�سب غري م�سروع يقرر رئي�س الهيئة بعد اإجراء 

الفح�س الالزم اإحالة الأوراق اإىل النائب العام للقيام مبا يلي:

حتريك الدعوى ب�ساأنها لتخاذ املقت�سى القانوين.   .1

تقدميها ملحكمة البداية املخت�سة مبا�سرة اإذا كانت �سبهة    .2

هذا  كان  اأو  امل�سدر  معلومة  غري  امل�سروع  غري  الك�سب 

�سقوط  باإحدى طرق  �سقط  اأو  الزمن  عليه  مر  قد  اجلرم 

دعوى احلق العام.

مادة )22( 

�سرية الإقرارات والإجراءات 

والإجراءات  القانون  هذا  يف  عليها  املن�سو�س  الإقرارات  تعترب 

غري  الك�سب  ب�ساأن  املقدمة  ال�سكاوى  وفح�س  للتحقيق  املتخذة 

امل�سروع من الأ�سرار التي ل يجوز اإف�ساوؤها اإل بقرار من املحكمة 

املخت�سة.
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مادة )23( 

امتناع زوج املكلف عن تقدمي الإقرار 

اإذا امتنع زوج املكلف بتقدمي الإقرارات املن�سو�س عليها يف هذا 

على  وجب  عليها  والتوقيع  الالزمة  البيانات  اإعطاء  عن  القانون 

املكلف اأن يخطر الهيئة بهذا المتناع، وعلى الهيئة تكليف الزوج 

تاريخ  من  �سهرين  خالل  املالية  ذمته  عن  اإقرار  تقدمي  املمتنع 

اإخطاره.

مادة )24( 

طلب احلجز والطالع وال�ستعانة باخلرباء 

للهيئة اأن تطلب من املحكمة املخت�سة حجز اأموال امل�ستبه برثائه، 

اأو اأية اأموال ي�ستبه اأنها تعود له يف اأي يد كانت، حجزا اإحتياطيا، 

واأن ت�ستقي ما  اأن تطلع على دفاتر املدعى عليه وم�ستنداته  ولها 

واأن  الر�سمية  وغري  الر�سمية  الدوائر  من  معلومات  من  يلزمها 

ت�ستعني لأداء هذه املهمة مبن تراه منا�سبا من اخلرباء.

مادة )25( 

عقوبة الك�سب غري امل�سروع 

اأو �سهل لهم احل�سول على ك�سب  اأو لغريه  لنف�سه  كل من ح�سل 

غري م�سروع يعاقب مبا يلي:

1.  ال�سجن املوؤقت.

رد قيمة الك�سب غري امل�سروع، وكل ما يثبت يف ذمته املالية    .2

من اأموال كان قد ا�ستح�سل عليها عن طريق الك�سب غري 

امل�صروع.

3.  دفع غرامة مالية ت�ساوي قيمة الك�سب غري امل�سروع.

مادة )26( 

رد الك�سب غري امل�سروع 

1.  انق�ساء الدعوى اجلنائية بالوفاة ل مينع من رد الك�سب 

بناء على طلب  املخت�سة  املحكمة  امل�سروع بحكم من  غري 

الهيئة.

يجوز للمحكمة املخت�سة اأن تاأمر باإدخال كل من ا�ستفاد فائدة    .2

القانون  هذا  من   )13( املادة  يف  ذكروا  من  غري  من  جدية 

ما  بقدر  اأمواله  يف  ونافذا  مواجهته  يف  بالرد  احلكم  ليكون 

ا�ستفاد.

مادة )27( 

الإبالغ عن اجلرمية والتعاون اأثناء التحقيق 

1.  اإذا بادر مرتكب جرمية الك�سب غري امل�سروع اأو ال�سريك 

فيها اإىل اإبالغ ال�سلطات العامة عن اجلرمية قبل ك�سفها 

ال�سجن  عقوبتي  من  اأعفي  منها  املتح�سل  املال  وعن 

والغرامة املقررتني لهذه اجلرمية.

اأو ال�سريك  اإذا اأعان مرتكب جرمية الك�سب غري امل�سروع    .2
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ومرتكبيها  اجلرمية  ك�سف  على  معه  التحقيق  اأثناء  فيها 

تخف�س العقوبة اإىل احلب�س ويعفى من عقوبة الغرامة.

مادة )28( 

عقوبة التخلف عن تقدمي الإقرار 

يف  املالية  الذمة  اإقرارات  تقدمي  عن  املكلفني  من  تخلف  من  كل 

ول  اأردين  دينار  مائة  تقل عن  ل  بغرامة  يعاقب  املقررة  املواعيد 

تزيد على األف دينار اأردين اأو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا 

اأو  القانون  هذا  لأحكام  خ�سوعه  تاريخ  من  تاأخري  �سهر  كل  عن 

تاريخ تكليفه بذلك من قبل الهيئة.

مادة )29( 

عقوبة تقدمي بيانات غري �سحيحة 

الإقرارات  يف  �سحيحة  غري  بيانات  عمدا  ذكر  من  كل   .1

تقل  ل  بغرامة  يعاقب  القانون  هذا  يف  عليها  املن�سو�س 

عن مائة دينار اأردين ول تزيد على األف دينار اأردين اأو ما 

يعادلها بالعملة املتداولة قانونا.

بت�سحيح  نف�سه  تلقاء  من  بادر  من  العقوبة  من  يعفى    .2

البيانات الواردة يف الإقرار قبل ك�سف اخلطاأ.

مادة )30( 

عقوبة التبليغ الكاذب بنية الإ�ساءة 

كل من بلغ كذبا بنية الإ�ساءة عن ك�سب غري م�سروع يعاقب باحلب�س 

ملدة ل تقل عن �ستة اأ�سهر وبغرامة ل تقل عن مائة دينار اأردين ول 

تزيد على األف دينار اأردين اأو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني.

مادة )31( 

احلرمان من تويل الوظائف العامة 

غري  الك�سب  جرمية  بارتكاب  باتا  حكما  بحقه  �سدر  �سخ�س  كل 

امل�سروع يحرم من تويل اأية وظيفة عامة.

مادة )32( 

اإيقاع عقوبات اأخرى

عقوبة  اأي  توقيع  من  القانون  هذا  يف  املقررة  العقوبات  متنع  ل 

اأخرى اأ�سد تكون مقررة يف اأي قانون اآخر.

مادة )33( 

عدم خ�سوع ق�سايا الك�سب غري امل�سروع للتقادم 

بها  يتعلق  ما  وكل  امل�سروع  الك�سب غري  ق�سايا  للتقادم  تخ�سع  ل 

من اإجراءات.
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مادة )34( 

اإ�سدار اأنظمة تنفيذية 

اأحكام هذا القانون، وت�سدر  تعد الهيئة الأنظمة الالزمة لتنفيذ 

عن جمل�س الوزراء.

مادة )35( 

اإلغاء بالتعار�س 

يلغى كل حكم يخالف اأحكام هذا القانون.

مادة )36( 

التنفيذ والنفاذ 

اأحكام هذا  تنفيذ  املخت�سة كل فيما يخ�سه  على جميع اجلهات 

اجلريدة  يف  ن�سره  تاريخ  من  يوما  ثالثني  بعد  به  ويعمل  القانون 

الر�سمية.

�سدر مبدينة رام اهلل بتاريخ: 8 / يناير/ 2005 ميالدية.

املوافق: 27/ ذو القعدة/ 1425 هجرية.

روحي فتوح

رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

 قانون غ�سيل الأموال
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قرار بقانون رقم ) ( ل�سنة 2007م 

ب�ساأن مكافحة غ�سيل الأموال 

رئي�س  الفل�سطينية،  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  رئي�س 

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، بعد الطالع على القانون الأ�سا�سي 

منه،   )43( املادة  �سيما  ول  وتعديالته  2003م  ل�سنة  املعدل 

على  وبناًء  2007/8/27م،  بتاريخ  الوزراء  جمل�س  تن�سيب  وعلى 

ال�سالحيات املخولة لنا، وحتقيقًا للم�سلحة العامة،

اأ�سدرنا القرار بالقانون التايل: 

الف�سل الأول

تعاريف

مادة )1( 

والعبارات  للكلمات  يكون  القانون  هذا  اأحكام  تطبيق  لغايات 

تدل  مل  ما  اأدناه  لها  املخ�س�سة  املعاين  القانون  هذا  يف  الواردة 

القرينة على خالف ذلك.

ال�سلطة الوطنية: ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.

�سلطة النقد: �سلطة النقد الفل�سطينية.

املحافظ: حمافظ �سلطة النقد.

مبوجب  املن�ساأة  الأموال  غ�سل  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  اللجنة: 

اأحكام هذا القانون.

هذا  اأحكام  مبوجب  املن�ساأة  املالية  املتابعة  وحدة  الوحدة: 

القانون.

معنوية،  اأم  مادية  كانت  �سواء  نوع،  كل  من  الأ�سول  الأموال: 

اأيًا كان  القانونية  امل�ستندات  اأو  والوثائق  اأم غري منقولة،  منقولة 

�سكلها، مبا فيها الإلكرتونية اأو الرقمية الدالة على حق ملكية هذه 

الأجنبية  والعمالت  املتداولة  العمالت  اأو  اأو ح�سة فيها،  الأ�سول 

امل�سرفية  وال�سيكات  ال�سياحية  وال�سيكات  امل�سرفية  والئتمانات 

واحلوالت النقدية والأ�سهم والأوراق املالية وال�سندات واحلوالت 

املالية والعتمادات امل�ستندية واأية فائدة وح�س�س يف الأرباح اأو 
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اأي دخل اآخر اأو قيمة م�ستحقة من اأو ناجتة عن هذه الأ�سول.

اجلرائم الأ�سلية: اجلرائم املن�سو�س عليها يف املادة )3( من 

هذا القانون.

غ�سل الأموال: كل �سلوك يق�سد به اإخفاء اأو تغيري هوية الأموال 

مل�سادرها  متويهًا  وذلك  الأ�سلية  اجلرائم  اإحدى  من  املتح�سلة 

احلقيقية لتبدو يف ظاهرها متاأتية من م�سادر م�سروعة.

املتح�سالت: الأموال الناجتة بطريق مبا�سر اأو غري مبا�سر جزئيا 

اأو كليا من اجلرائم الأ�سلية.

ب�ساأنه  ت�سري  اعتباري  اأو  طبيعي  �سخ�س  اأي  املالية:  املوؤ�س�سة 

اأو  مهنته  وترتبط  الوطنية  ال�سلطة  اأرا�سي  يف  ال�سارية  القوانني 

امللحق   )1( رقم  اجلدول  يف  املو�سحة  الأن�سطة  من  باأي  اأعماله 

بهذا القانون �سواء مار�سها مل�سلحته اأو مل�سلحة عمالئه.

الأعمال واملهن غري املالية املحددة: يق�سد بها الأعمال الواردة 

يف اجلدول رقم )2( امللحق بهذا القانون.

بيع  اأو  �سراء  اأي  وي�سمل  الأموال  ت�سرف يف  كل  املالية:  العملية 

اأو قر�س اأو رهن اأو حتويل اأو نقل اأو ت�سليم اأو اأي ت�سرف اآخر يف 

الأموال، يقوم به �سخ�س طبيعي اأو اعتباري مبا فيه من اإيداع اأو 

�سحب اأو حتويل من ح�ساب اإىل ح�ساب اأو ا�ستبدال للعملة اأو قر�س 

و�سهادات  وال�سندات  لالأ�سهم  بيع  اأو  �سراء  اأو  الئتمان  اأو متديد 

الإيداع اأو اإيجار اخلزائن.

ي�سيطر  اأو  ميلك  الذي  الطبيعي  ال�سخ�س  احلقيقي:  امل�ستفيد 

نيابة  قام  الذي  ال�سخ�س  ح�ساب  اأو  عميل  على  نهائية  ب�سورة 

عنه باإجراء التعامل، اأو ال�سخ�س الذي ميار�س ال�سيطرة النهائية 

الفعالة على �سخ�س اعتباري اأو اإدارته.

ا�ستخدامها  اأو يق�سد  ت�ستخدم  اأداة  اأية  اأو  اأموال  اأية  الو�سائط: 

اأكرث من  اأو  اأي جرمية  اأو جزئية لرتكاب  كلية  باأي وجه ب�سورة 

اجلرائم الأ�سلية.

احلجز التحفظي: احلظر املوؤقت على نقل الأموال اأو متح�سالت 

اأو  اأو حتريكها  فيها  الت�سرف  اأو  تبديلها  اأو  اأو حتويلها  اجلرمية 

و�سع اليد عليها اأو حجزها ب�سورة موؤقتة ا�ستنادًا اإىل اأمر �سادر 

من املحكمة املخت�سة اأو اجلهة املخت�سة.

اأو متح�سالت  الأموال  الدائم من  التجريد واحلرمان  امل�سادرة: 

حكم  على  بناء  اجلرمية  يف  امل�ستخدمة  الو�سائط  اأو  اجلرمية 

ق�سائي �سادر عن املحكمة املخت�سة.

ال�سخ�س املعر�س �سيا�سياً للمخاطر: اأي �سخ�س يتوىل منا�سب 

�سيا�سية عامة اأو وظائف عليا يف ال�سلطة الوطنية اأو يف اأية دولة 

اخلريية  اجلمعيات  اأو  الهيئات  اأو  املوؤ�س�سات  روؤ�ساء  اأو  اأخرى 

لأية  تابعة  اأو  لل�سلطة  التابعة  ال�سلطات  اأو  الأهلية  والهيئات 

هذا  اأ�سرة  اأفراد  اأحد  املهام  هذه  توىل  اأن  �سبق  اأو  اأخرى  دولة 

ال�صخ�ص.
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التي  النظرية  احل�سابات  املُ�سدر:  ح�ساب  من  الدفع  م�ستحق 

ي�ستخدمها طرف ثالث ب�سورة مبا�سرة لإجراء الأعمال بالنيابة 

عنه.

خدمة حتويل الأموال اأو القيمة: تنفيذ الأعمال املتعلقة بقبول 

النقد اأو ال�سيكات اأو اأية اأدوات نقدية اأخرى اأو اأية و�سائل م�ستخدمة 

اآخر  �سكل  باأي  اأو  نقدًا  املقابل  املبلغ  وت�سديد  القيمة،  تخزين  يف 

اإىل امل�ستفيد، من خالل املخاطبات اأو الر�سائل اأو التحويل اأو من 

خالل نظام مقا�سة ترتبط به خدمة حتويل الأموال اأو القيمة.

من  التحقق  خالله  من  ميكن  الذي  الأ�سلوب  املراقب:  الت�سليم 

اأن  ي�سرتط  ول  الإثبات،  و�سائل  بجميع  واإثباتها  التهريب  جرائم 

اجلمركي  النطاق  �سمن  ب�سائع  حجـز  ذلك  يف  الأ�سا�س  يكون 

الب�سائع  ب�ساأن  التهريب  جرائم  حتقق  من  مينع  ول  خارجه،  اأو 

التي قدمت بها بيانات جمركيه اأن يكون قد جرى الك�سف عليهـا 

اإىل  ي�سري  الدائرة  من  حتفظ  اأو  مالحظة  اأية  دون  وتخلي�سها 

جرمية التهريب.

موظف  فيها  ي�سرتك  التي  التحقيق  طريقة  ال�سرية:  العملية 

ال�سبط الق�سائي املكلف بتنفيذ القانون والذي يحمل هوية �سرية 

من  بتوجيه  يعمل  خمرب  اأو  موؤقت  بدور  ي�سطلع  اأو  م�ستعارة  اأو 

ماأمور ال�سبط الق�سائي، ويف جميع احلالت ي�سكل اأداة للح�سول 

على الأدلة اأو املعلومات الأخرى املتعلقة باجلرمية.

ثالثة  من  منظمة  جمموعة  اأية  املنظمة:  اجلنائية  اجلماعة 

باتفاق  اأفرادها  ويعمل  الزمن  تقوم لفرتة من  اأكرث،  اأو  اأ�سخا�س 

بهدف ارتكاب اأي جرمية اأو اأكرث، من اأجل احل�سول على منافع 

غري  اأو  مبا�سرة  ب�سورة  �سواء  نوعها،  كان  اأيًا  مادية  اأو  مالية 

مبا�سرة.

عن  بالنيابة  تنفيذها  يجري  عملية  اأية  الربقي:  التحويل 

ال�سخ�س )�سواء كان طبيعيًا اأو اعتباريًا( من خالل موؤ�س�سة مالية 

ل�سالح  املال  من  مبلغ  توفري  بهدف  اإلكرتونية  و�سيلة  طريق  عن 

�سخ�س م�ستفيد يف موؤ�س�سة مالية اأخرى.

به مكافحة عمليات  منوط  كل جهاز حكومي  املخت�سة:  ال�سلطة 

غ�سل الأموال وفق اخت�سا�ساته.

ال�سلطة امل�سرفة: هي ال�سلطة التي تعهد اإليها القوانني بالرقابة 

والإ�سراف على املوؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية.
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الف�سل الثاين

جرمية غ�سل الأموال

مادة )2(

تعريف جرمية غ�سل الأموال

من  اأيًا  اأتى  من  كل  الأموال  غ�سل  جلرمية  مرتكبًا  يعد   .1

الأفعال التالية: 

وهو  �سخ�س،  اأي  قبل  من  الأموال  حتويل  اأو  ا�ستبدال  اأ . 

يعلم باأن هذه الأموال ت�سكل متح�سالت جرمية لغر�س 

اأو  الأموال،  لهذه  امل�سروع  غري  الأ�سل  متويه  اأو  اإخفاء 

الأ�سلية  اجلرمية  ارتكاب  يف  متورط  �سخ�س  مل�ساعدة 

على الإفالت من التبعات القانونية املرتتبة على اأفعاله.

املوقع  اأو  اأو امل�سدر  الطبيعة احلقيقية  اأو متويه  اإخفاء  ب . 

املتعلقة  احلقوق  اأو  امللكية  اأو  احلركة  اأو  الت�سرف  اأو 

بالأموال من قبل اأي �سخ�س يعلم اأن هذه الأموال ت�سكل 

متح�سالت جرمية.

اأي  قبل  من  ا�ستخدامها  اأو  حيازتها  اأو  الأموال  متلك  ت .  

�سخ�س وهو يعلم يف وقت ال�ستالم اأن هذه الأموال هي 

متح�سالت جرمية.

ال�سرتاك اأو امل�ساعدة اأو التحري�س اأو التاآمر اأو تقدمي  ث . 

امل�سورة اأو الن�سح اأو الت�سهيل اأو التواطوؤ اأو الت�سرت اأو 

ال�سروع يف ارتكاب اأي من الأفعال املن�سو�س عليها يف 

هذه املادة.

عنا�سر  باعتبارهم  الهدف  اأو  النية  اأو  العلم  ي�ستخل�س   .2

اأ�سا�سية لزمة للجرمية من الظروف الواقعية واملو�سوعية، 

ل  والذي  للمتح�سالت،  امل�سترت  امل�سدر  اإثبات  اأجل  من 

ي�سرتط احل�سول على اإدانة اجلرمية الأ�سلية.

اجلرائم  من  اأي  من  املتح�سلة  الأموال  غ�سل  جرمية  تعد   .3

ال�سلطة  اأرا�سي  داخل  وقعت هذه اجلرائم  �سواء  الأ�سلية 

جمرما  الفعل  يكون  اأن  �سريطة  خارجها،  اأو  الوطنية 

مبوجب القانون ال�ساري يف البلد الذي وقعت فيه اجلرمية، 

الذين  الأ�سخا�س  على  الأموال  غ�سل  جرمية  وت�سري  كما 

اقرتفوا اأيًا من تلك اجلرائم.

مادة )3(

اجلرائم الأ�سلية

مال  كل  الأموال  غ�سل  جلرمية  وحمال  م�سروع  غري  ماًل  يعد 

متح�سل من اأي من اجلرائم املبينة اأدناه:

امل�ساركة يف جماعة اإجرامية وجماعة ن�سب منظمة.  .1 

2.  الجتار يف الب�سر وتهريب املهاجرين.
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ال�ستغالل اجلن�سي لالأطفال والن�ساء.   .3

الجتار غري امل�سروع يف العقاقري املخدرة واملوؤثرات العقلية.   .4

الجتار غري امل�سروع يف الأ�سلحة والذخائر.   .5

الجتار غري امل�سروع يف الب�سائع امل�سروقة وغريها.   .6

الر�سوة والختال�س.   .7

الحتيال.   .8

تزوير العملة والوثائق الر�سمية.   .9

التزوير، والعتداء على امللكية الفكرية.   .10

اجلرائم التي تقع خمالفة لأحكام قانون البيئة.   .11

القتل اأو الإيذاء البليغ.   .12

اخلطف اأو الحتجاز اأو اأخذ الرهائن.   .13

ال�صطو وال�صرقة.   .14

التهريب.   .15

البتزاز اأو التهديد اأو التهويل.   .16

التزوير.   .17

القر�سنة ب�ستى اأنواعها.   .18

التالعب يف اأ�سواق املال.   .19

الك�صب غري امل�صروع.   .20

الف�سل الثالث

ال�سفافية والتزامات املوؤ�س�سات املالية

 والأعمال واملهن غري املالية

مادة )4(

ال�سفافية

ل يجوز تاأ�سي�س اأي م�سرف يف اأرا�سي ال�سلطة الوطنية اإذا    .1

تابعًا  يكن  واإذا مل  الأرا�سي  له وجود مادي يف هذه  يكن  مل 

قبل  من  الفعال  لالإ�سراف  خا�سعة  منظمة  مالية  ملجموعة 

اجلهات الرقابية املخت�سة.

ل يجوز للموؤ�س�سات املالية الدخول اأو ال�ستمرار يف عالقات    .2

تتبع  ول  مادي  وجود  لها  ولي�س  امل�سجلة  امل�سارف  مع  عمل 

قبل  من  الفعال  لالإ�سراف  وخا�سعة  منظمة  مالية  جمموعة 

اجلهات الرقابية املخت�سة.

ل يجوز للموؤ�س�سات املالية الدخول اأو ال�ستمرار يف عالقات    .3

عمل مع موؤ�س�سات مالية متلقية يف دولة اأجنبية اإذا �سمحت 

اأرا�س  يف  م�سجلة  م�سارف  قبل  من  ح�ساباتها  با�ستخدام 

منظمة  مالية  جمموعة  تتبع  ول  فيها  مادي  وجود  لها  لي�س 

وخا�سعة لالإ�سراف الفعال والناجع من قبل اجلهات الرقابية 

املخت�سة.
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مادة )5(

على ال�سلطات املخت�سة اللتزام بالآتي: 

عليها  واملحافظة  ودقيقة  كافية  مبعلومات  الحتفاظ   .1

ال�سيطرة  وهيكلية  النتفاع  بحق  يتعلق  فيما  وحتديثها 

اخلا�سة بالأ�سخا�س العتباريني التي اأ�س�ست يف اأرا�سي 

ال�سلطة الوطنية.

اإطالع الوحدة واجلهات القائمة على تنفيذ القانون على    .2

املادة  هذه  من   )1( الفقرة  يف  اإليها  امل�سار  املعلومات 

على وجه ال�سرعة يف حالت ال�ستباه والتحقيق.

مادة )6(

التعرف على العمالء

على املوؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية القيام مبا يلي: 

التعرف على عمالئها )الطبيعيني اأو العتباريني( وامل�ستفيد   .1

احلقيقي والتحقق من هوياتهم من خالل الوثائق اأو البيانات 

اأو امل�ستندات وذلك يف احلالت التالية: 

ن�سوء عالقة العمل. اأ . 

تنفيذ اأية عملية من وقت اإىل اآخر، وذلك حني يبدي  ب . 

العميل رغبته يف تنفيذ: 

عملية ت�سل قيمتها اأو تتجاوز القيمة التي حتددها   

اللجنة مبوجب تعليمات ت�سدر بهذا ال�ساأن �سواء 

اأجريت كعملية واحدة اأو عدة عمليات يبدو اأنها مت�سلة 

مع بع�سها البع�س،واإذا كان مبلغ العملية غري معروف 

يف وقت اإجرائها، يتم التعرف على هوية العميل حاملا 

تتم معرفة املبلغ اأو الو�سول اإىل احلد املطلوب.

  حتويل الأموال حمليًا اأو دوليًا.

ال�سك يف �سحة اأو كفاية البيانات املتعلقة بتحديد هوية   ت .  

العميل التي مت احل�سول عليها م�سبقًا. ث ( ال�ستباه يف  

غ�سل الأموال.

جمع املعلومات املتعلقة بالغر�س املتوقع والطبيعة املق�سودة    .2

لعالقة العمل.

العمل  بعالقة  يتعلق  فيما  واملتوا�سلة  الواجبة  العناية  بذل    .3

ودرا�سة العمليات التي يجري تنفيذها ب�سكل دقيق للتاأكد 

حول  بحوزتها  توجد  التي  املعلومات  مع  تتوافق  اأنها  من 

اخلا�س  املخاطرة  وملف  التجارية  ون�ساطاتهم  عمالئها 

بهم، وعند احلاجة م�سادر اأموالهم وفقًا للقانون.

غ�سل  خطر  مع  للتعامل  وكافية  حمددة  تدابري  اتخاذ    .4

عمل  عالقات  اإن�ساء  حالة  يف  حمددة،  ب�سورة  الأموال 

مادي  وجود  له  لي�س  الذي  العميل  مع  العمليات  تنفيذ  اأو 

لأغرا�س التعرف على هويته.

اإذا  ما  لتحديد  املخاطر  لإدارة  املالئمة  الأنظمة  توفري    .5
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كان العميل اأو امل�ستفيد احلقيقي �سخ�س معر�س �سيا�سيًا 

للمخاطر، فاإن كان الأمر كذلك، يجب: 

احل�سول على امل�سادقة من الإدارة العليا يف املوؤ�س�سة   اأ . 

قبل اإقامة عالقة عمل مع العميل.

اتخاذ جميع الإجراءات املعقولة للتعرف على   ب . 

م�سدر الرثوة والأموال.

ت .  تاأمني املزيد من الرقابة املتوا�سلة على عالقة العمل.

امل�سارف  مع  احلدود  عرب  القائمة  للعالقات  بالن�سبة   .6

املرا�سلة، تقوم املوؤ�س�سات املالية مبا يلي: 

التعرف على والتحقق من املوؤ�س�سات املتلقية التي تقيم  اأ .  

معها عالقات م�سرفية.

تنفذها  التي  الن�ساطات  طبيعة  حول  املعلومات  جمع  ب .  

املوؤ�س�سة املتلقية.

الذي  الإ�سراف  وطبيعة  املتلقية  املوؤ�س�سة  �سمعة  تقييم  ت .  

تخ�سع له، بال�ستناد اإىل املعلومات املن�سورة.

اإقامة  قبل  العليا  الإدارة  من  امل�سادقة  على  احل�سول  ث .  

العالقة امل�سرفية مع املوؤ�س�سة املتلقية. 

فيما  املتلقية  املوؤ�س�سة  تنفذها  التي  ال�سوابط  تقييم  ج .  

يتعلق مبكافحة غ�سل الأموال.

اأن  من  التاأكد  املُ�سدر،  ح�ساب  من  الدفع  حالة  يف  ح .  

وتنفذ  العميل  هوية  من  حتققت  قد  املتلقية  املوؤ�س�سة 

اإىل  عمالئها  على  الدائمة  بالرقابة  املتعلقة  الآليات 

ذات  التعريفية  املعلومات  تقدمي  على  قدرتها  جانب 

العالقة عند طلبها.

اإذا مل ت�ستطع املوؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية    .7

الوفاء بالتزامها ببذل العناية الواجبة املتوا�سلة املبينة يف 

الفقرات )1 – 5( من هذه املادة، فلي�س لها اأن تقيم عالقة 

عمل اأو ت�ستمر فيها، وعليها عند ال�سرورة رفع تقرير اإىل 

الوحدة مبوجب هذا القانون.

مادة )7(

على النحو املبني يف التعرف على العمالء املن�سو�س عليه يف 

املادة )6(

 من هذا القانون: 

على جتار املعادن الثمينة وجتار الأحجار الكرمية والتجار    .1

الآخرين الذين يتعاملون يف ال�سفقات ذات القيمة العالية 

نقدية  دفعة  ا�ستالم  عند  وذلك  عمالئهم،  على  التعرف 

حتدد قيمتها بتعليمات ت�سدرها اللجنة.

على وكالء و�سما�سرة العقارات التعرف على هوية الأطراف    .2

عندما يجرون عمليات تتعلق ب�سراء اأو بيع العقارات.
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مادة )8( 

التحويالت الربقية

اإجراء  ن�ساطاتها  تت�سمن  التي  املالية  املوؤ�س�سات  على   .1

والإلكرتونية  الربقية  التحويالت  ذلك  يف  مبا  التحويالت 

والهاتفية احل�سول على، والتحقق مما يلي: 

اأ .  ال�سم الكامل.

رقم احل�ساب. ب.  

العنوان. ت .  

رقم الهوية الوطنية اأو اأية وثيقة معتمدة قانونا اأو تاريخ  ث .  

ومكان الولدة يف حال تعذر احل�سول على العنوان.

املوؤ�س�سة  ا�سم  على  احل�سول  يتوجب  ال�سرورة  عند  ج . 

املالية اخلا�سة مبن�ساأ هذه التحويالت.

مع  املرفقة  الدفعة  منوذج  اأو  الر�سالة  حتتوي  اأن  يجب  ح .  

)اأ-ج(  البنود  يف  اإليها  امل�سار  املعلومات  على  التحويل 

من هذه املادة واإذا مل يوجد رقم ح�ساب، يجب اأن يرفق 

رقم اإ�سارة حمدد مع التحويل.

ت�سدر �سلطة النقد التعليمات املتعلقة باحلوالت املالية.  .2

مادة )9( 

العناية اخلا�سة

على املوؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية املحددة    .1

اأن تويل اهتماما خا�سًا بالآتي: 

والكبرية على نحو غري عادي  املعقدة  العمليات  اأ .  جميع 

لها  لي�س  والتي  العادية،  غري  العمليات  اأمناط  وجميع 

هدف اقت�سادي اأو قانوين وا�سح وظاهر.

طبيعيني  اأ�سخا�س  مع  املنفذة  املالية  العمليات  جميع  ب . 

املتعلقة  الدولية  املعايري  تطبق  ل  دول  يف  اعتباريني  اأو 

مبكافحة عمليات غ�سل الأموال اأو ل تطبقها على الوجه 

املطلوب.

اإعداد  املالية  غري  واملهن  والأعمال  املالية  املوؤ�س�سات  على    .2

تقرير خطي يت�سمن املعلومات املحددة املتعلقة بالعمليات 

على الوجه امل�سار اإليه يف البندين )اأ( و )ب( من الفقرة 

ويتعني  املعنية.  الأطراف  كافة  املادة وهوية  )1( من هذه 

الحتفاظ بهذا التقرير كما هو حمدد يف املادة )10( من 

هذا القانون، كما يجب تقدميه عند طلبه من قبل الوحدة 

وال�سلطة امل�سرفة وال�سلطات املخت�سة الأخرى.

مادة )10( 

حفظ ال�سجالت

على املوؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية الحتفاظ بجميع 

تاريخ  من  �سنوات  ع�سر  عن  تقل  ل  ملدة  وامل�ستندات  ال�سجالت 

وذلك  العمل،  عالقة  انتهاء  اأو  املالية  املعاملة  انتهاء  اأو  ال�سروع 
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�سواء  والنقدية  التجارية  وال�سفقات  املالية  العمليات  باإي�ساح 

احل�سابات  مبلفات  الحتفاظ  وكذلك  خارجية،  اأو  حملية  كانت 

واملرا�سالت التجارية و�سور وثائق الهويات ال�سخ�سية.

مادة )11( 

التدابري الداخلية

اإعداد  املالية  غري  واملهن  والأعمال  املالية  املوؤ�س�سات  على   .1

وتنفيذ برامج ملنع غ�سل الأموال، وتت�سمن هذه الربامج ما 

يلي: 

فيها  مبا  الداخلية،  وال�سوابط  والإجراءات  ال�سيا�سات  اأ .  

واإجراءات  لها  لالمتثال  املالئمة  الإدارية  الإجراءات 

عند  املعايري  اأعلى  تنفيذ  ل�سمان  املنا�سبة  الإ�سراف 

توظيف املوظفني.

التدريب املتوا�سل للم�سئولني واملوظفني مل�ساعدتهم على  ب .  

بغ�سل  ترتبط  قد  التي  والأفعال  العمليات  على  التعرف 

الأموال، وتثقيفهم حول الإجراءات التي يتوجب عليهم 

اإتباعها يف مثل هذه احلالت.

ت .  الرتتيبات الداخلية ملراجعة احل�سابات من اأجل التحقق 

القانون  هذا  لإنفاذ  املتخذة  بالإجراءات  اللتزام  من 

والمتثال لها وجناعتها.

على املوؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية اأن تعني   .2

لالإجراءات  المتثال  ملراقبة  الإداري  امل�ستوى  على  موظفًا 

املذكورة وكي يتوىل امل�سوؤولية عن تنفيذ اأحكام هذا القانون 

داخل املوؤ�س�سة.

لل�سلطة امل�سرفة اأن تقرر مبوجب تعليمات اللجنة نوع ومدى    .3

املالية  املوؤ�س�سات  قبل  من  اتخاذها  الواجب  الإجراءات 

والأعمال واملهن غري املالية لتطبيق اأحكام هذه املادة.

مادة )12(

1.  ت�سري اأحكام املواد )11،10،9،8،7،6( من هذا القانون 

على ال�سركات التابعة وفروع املوؤ�س�سات املالية العاملة خارج 

الت�سريعات  مع  يتعار�س  ل  مبا  الوطنية  ال�سلطة  اأرا�سي 

ال�سارية يف تلك الدول.

تابعة يف  �سركات  اأو  فروع  لها  التي  املالية  املوؤ�س�سات  على    .2

دول حتظر ت�سريعاتها تطبيق اأحكام هذا القانون اأن تعلم 

ال�سلطة امل�سرفة بذلك.

مادة )13( 

التزامات ال�سلطات امل�سرفة

على  الإ�سراف  املخت�سة  وال�سلطة  امل�سرفة  ال�سلطة  تتوىل    .1

امتثال املوؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية لالأحكام 

 )12،11،10،9،8،7،6،5،4( املواد  يف  عليها  املن�سو�س 
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والتعليمات  واللوائح  القانون  هذا  من  ال�ساد�س  والف�سل 

ال�سادرة بهذا اخل�سو�س.

ال�سلطة  تتوىل  القانون،  هذا  اأحكام  مع  يتعار�س  ل  مبا    .2

امل�سرفة القيام مبا يلي: 

اإدارة  اأو  لمتالك  الالزمة  ال�سرورية  الإجراءات  و�سع  اأ . 

اأو امل�ساركة ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف اإدارة اأو 

الأعمال واملهن غري  اأو  ت�سغيل موؤ�س�سة مالية  اأو  تنظيم 

املالية .

تنظيم املوؤ�س�سات املالية والإ�سراف عليها ل�سمان امتثالها  ب .  

للواجبات املحددة يف املواد )12،11،10،9،8،7،6،5،4( 

والف�سل ال�ساد�س من هذا القانون، مبا يف ذلك اإجراء 

املعاينة امليدانية.

والأعمال  املالية  املوؤ�س�سات  مل�ساعدة  التعليمات  اإ�سدار  ت .  

يف  املحددة  لاللتزامات  المتثال  يف  املالية  غري  واملهن 

ال�ساد�س  والف�سل   )12،11،10،9،8،7،6،5،4( املواد 

من هذا القانون.

التعاون مع ال�سلطات املخت�سة الأخرى وتبادل املعلومات  ث .  

معها، وتقدمي امل�ساعدة يف التحقيقات واإقامة الدعاوى 

الأموال  غ�سل  بجرمية  املتعلقة  والإجراءات  الق�سائية 

واجلرائم الأ�سلية.

رفع م�ستوى التعاون الداخلي مبوجب املعايري اأو الأهداف  ج .  

املعامالت  عن  الإبالغ  ب�ساأن  اللجنة  ت�سعها  التي 

القائمة  والدولية  الوطنية  املعايري  وفق  امل�سبوهة، 

بالإ�سافة اإىل تلك التي يجري اإنفاذها يف امل�ستقبل.

اخلارج  يف  وفروعها  املالية  املوؤ�س�سات  اأن  من  التاأكد  ح .  

عليها  املن�سو�س  الإجراءات  تنفذ  التابعة  و�سركاتها 

تلك  ت�سريعات  جتيزه  الذي  احلد  اإىل  القانون  هذا  يف 

الدول.

اإبالغ الوحدة وعلى وجه ال�سرعة عن اأية معلومات حول  خ .  

العمليات اأو الوقائع امل�ستبه بها على اأنها تت�سمن جرمية 

غ�سل اأموال.

املتخذة  التدابري  ب�ساأن  اإح�سائية  ببيانات  الحتفاظ  د .  

والعقوبات املفرو�سة يف �سياق تنفيذ اأحكام هذه املادة.

مادة )14( 

الإبالغ

املالية،  غري  واملهن  والأعمال  املالية  املوؤ�س�سات  على    .1

املادة  الفقرات )3،4،5( من هذه  مع  يتعار�س  ل  ومبا 

التي ت�ستبه اأو كانت ت�ستند اإىل اأ�س�س معقولة لال�ستباه 

لديها  كان  اأو  متح�سالت جرمية،  الأموال متثل  اأن  يف 

علم بواقعة اأو ن�ساط قد ي�سكل موؤ�سرًا على جرمية غ�سل 
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اإىل  ال�سرعة  اأن تقدم تقارير بذلك على وجه  الأموال، 

بهذا  الوحدة  ت�سدرها  التي  للتعليمات  وفقا  الوحدة، 

ال�ساأن.

ت�سري الفقرة )1( من هذه املادة على حماولت اإبرام املعامالت.   .2

التي  املعلومات  عن  الإبالغ  واجب  من  املحامون  يعفى   .3

يت�سلمونها من اأو يح�سلون عليها عن موكليهم خالل حتديد 

الو�سع القانوين ملوكليهم اأو تاأدية مهمتهم يف الدفاع عن اأو 

التقا�سي، مبا  اإجراءات  ب�ساأن  اأو  املوكلني يف  متثيل هوؤلء 

اأو  الإجراءات  ال�سروع يف هذه  ال�ست�سارات حول  ذلك  يف 

احل�سول  اأو  املعلومات  هذه  ا�ستالم  مت  �سواء  حتا�سيها، 

عليها قبل اأو اأثناء اأو بعد تلك الإجراءات.

على جتار املعادن الثمينة وجتار الأحجار الكرمية والتجار    .4

اإبالغ  العالية  القيمة  ذات  ال�سفقات  يف  يتعاملون  الذين 

الوحدة عن اأية عمليات م�سبوهة مبوجب الفقرة )1( من 

اأية عملية نقدية تعادل  هذه املادة وذلك عند دخولهم يف 

تعليمات  مبوجب  اللجنة  حتددها  التي  القيمة  تتجاوز  اأو 

ت�سدرها بهذا ال�ساأن.

على وكالء و�سما�سرة العقارات اإبالغ الوحدة عن العمليات    .5

املادة عند  الفقرة )1( من هذه  يتفق مع  بها مبا  امل�ستبه 

اإجناز عمليات حل�ساب عمالئهم ل�سراء اأو بيع العقارات.

مادة )15(

عن  المتناع  املالية  غري  واملهن  والأعمال  املالية  املوؤ�س�سات  على 

تنفيذ العمليات التي ي�ستبه يف اأنها تت�سمن جرمية غ�سل الأموال 

حتى تبلغ الوحدة عن ال�ستباه بها.

مادة )16( 

الإف�ساح عن املعلومات

يحظر على املوؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية،    .1

اأو مديريها اأو م�سئوليها اأو موظفيها الإف�ساح لعمالئهم اأو 

اأو باأنه  اأي طرف ثالث باأنه جرى تقدمي معلومات للوحدة 

مت رفع تقرير يتعلق بال�ستباه يف جرمية غ�سل اأموال اأو اأنه 

يجري اأو مت اأو �سيتم رفعه للوحدة اأو باأنه مت اإجراء حتقيق 

حول غ�سل الأموال اأو �سيتم اإجراوؤه.

يجوز  املادة  هذه  من   )1( الفقرة  يف  ورد  ما  مراعاة  مع    .2

الإف�ساح اأو اإجراء الت�سالت املتعلقة بال�ستباه يف جرمية 

يف  واملوظفني  وامل�سوؤولني  املديرين  بني  الأموال  غ�سل 

املوؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية وامل�ست�سارين 

القانونيني وال�سلطات املخت�سة املعنية.
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مادة )17( 

الإعفاء من امل�سوؤولية

ل يجوز اتخاذ اأية اإجراءات جنائية اأو مدنية اأو تاأديبية اأو اإدارية 

التعاقدية �سد  اأو  املهنية  اأو  ال�سرية امل�سرفية  انتهاك  بخ�سو�س 

اأو  مديريها  اأو  املالية  غري  واملهن  والأعمال  املالية  املوؤ�س�سات 

اأو قدموا  تقارير  نية  الذين رفعوا وبح�سن  اأو موظفيها  م�سئوليها 

معلومات مبا يتفق مع اأحكام هذا القانون.

مادة )18(

ل يجوز رفع ق�سية جزائية ب�ساأن جرمية غ�سل اأموال �سد املوؤ�س�سات 

اأو  م�سوؤوليها  اأو  مديريها  اأو  املالية  واملهن غري  الأعمال  اأو  املالية 

وبح�سن  الإبالغ  مت  م�سبوهة  معاملة  بتنفيذ  يتعلق  فيما  موظفيها 

نية عن ال�سبهات املثارة حولها مبا يتفق مع املواد )14( و )15( 

من هذا القانون.

الف�سل الرابع

اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال

مادة )19( 

اإن�ساء اللجنة

)اللجنة  ت�سمى  جلنة  القانون  هذا  اأحكام  مبوجب  تن�ساأ   .1

رئي�س  من  بقرار  الأموال(  غ�سل  جرمية  ملكافحة  الوطنية 

ال�سلطة الوطنية وت�سم يف ع�سويتها: 

اأ .  حمافظ �سلطة النقد اأو نائب حمافظ �سلطة النقد يف 

حال غيابه - رئي�ساً َ

ممثل وزارة املالية - ع�سوا  ب .  

ممثل وزارة العدل - ع�سواً  ت .  

ممثل وزارة الداخلية - ع�سواً   ث .  

ممثل عن وزارة القت�ساد الوطني - ع�سواً  ج .  

مدير دائرة مراقبة امل�سارف - ع�سواً  ح .  

ممثل هيئة �سوق راأ�س املال - ع�سواً   خ .  

خبري قانوين - ع�سواً  د .  

خبري اقت�سادي ومايل - ع�سواً  ذ .  
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مادة )20( 

اخت�سا�سات اللجنة

تخت�س اللجنة مبا يلي: 

1.  و�سع ال�سيا�سات العامة ملكافحة جرمية غ�سل الأموال.

و�سع ال�سيا�سات التي توجه عمل الوحدة وت�سمن ا�ستقاللية    .2

عملها.

ال�سيا�سات  تفعيل  ل�سمان  املخت�سة  ال�سلطة  مع  التن�سيق    .3

والإجراءات الالزمة لتدفق املعلومات ب�سهوله بني الوحدة 

وال�سلطات املخت�سة.

التعاون مع ال�سلطة امل�سرفة للتاأكد من تطبيق اجلهات التي    .4

تخ�سع لرقابتها لأحكام هذا القانون.

غ�سل  ملكافحة  والإقليمية  الدولية  التطورات  مواكبة    .5

الأموال.

6.  متثيل ال�سلطة الوطنية يف املحافل الدولية املتعلقة مبكافحة 

جرمية غ�سل الأموال.

الدورية  التقارير  ال�سلطات املخت�سة لإعداد  التن�سيق مع    .7

التي ت�سدر ب�ساأنها تعليمات من اللجنة.

جرمية  مبكافحة  املتعلقة  وامل�سورة  الدورية  التقارير  رفع    .8

غ�سل الأموال لرئي�س ال�سلطة الوطنية وجمل�س الوزراء كل 

ثالثة اأ�سهر.

ومراقبة  الوحدة  مدير  من  املقدمة  املوازنة  على  املوافقة    .9

تنفيذها.

الطالع على معلومات حمددة لدى الوحدة لأغرا�س التاأكد    .10

من �سالمة عملها.

اخلربة  ذوي  من  منا�سبا  تراه  مبن  ال�ستعانة    .11

والخت�سا�س.

اللجنة ملدة  بتن�سيب من رئي�س  الوحدة  اللجنة مدير  تعني    .12

اللجنة  وتعني  واحدة،  مرة  للتجديد  قابلة  �سنوات  خم�س 

موظفي الوحدة من ذوي اخلربة والخت�سا�س.

اأحكام هذا القانون ورفعها  اللوائح الالزمة لتنفيذ  اإعداد    .13

ملجل�س الوزراء لإ�سدارها.

اإ�سدار التعليمات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.   .14

مادة )21( 

اجتماعات اللجنة

ملرة  للتجديد  قابلة  �سنوات  اأربع  اللجنة  يف  الع�سوية  مدة    .1

واحدة.

وتعد  الأقل  على  �سنوية  اجتماعات  اأربعة  اللجنة  جتتمع    .2

بح�سور  �سحيحا  اجتماعها  ويكون  لجتماعاتها  حم�سرًا 

وت�سدر  اأع�سائها،  لعدد  )الن�سف1+(  املطلقة  الأغلبية 

الالزمة  الآلية  يو�سح  الذي  الداخلي  نظامها  اللجنة 



9697

واتخاذ  الت�سويت  واآلية  اجتماعاتها  انعقاد  وكيفية  لعملها 

القرارات.

3.  ملدير الوحدة ح�سور اجتماعات اللجنة بناًء على دعوة من 

رئي�س اللجنة دون اأن يكون له حق الت�سويت.

مادة )22( 

�سالحيات رئي�س اللجنة

يتوىل رئي�س اللجنة املهام التالية: 

1.  دعوة اللجنة لالنعقاد.

متثيل اللجنة يف املحافل الدولية والتوقيع عنها.   .2

تن�سيب تعيني مدير الوحدة اإىل اللجنة.   .3

الف�سل اخلام�س

وحدة املتابعة املالية

مادة )23(

تن�ساأ مبوجب اأحكام هذا القانون وحدة م�ستقلة ملكافحة جرمية 

غ�سل الأموال ت�سمى )وحدة املتابعة املالية( ت�سكل مركز 

معلومات وطني ومقرها �سلطة النقد وتتوىل الخت�سا�سات 

التالية: 

ي�ستبه  التي  بالعمليات  املتعلقة  املعلومات  وطلب  ا�ستالم    .1

اأموال من اجلهات اخلا�سعة  تت�سمن عمليات غ�سل  باأنها 

لأحكام هذا القانون.

هذه  من   )1( الفقرة  يف  اإليها  امل�سار  املعلومات  حتليل    .2

املادة.

املتعلقة  املعلومات  حتليل  ونتائج  املعلومات  تعميم    .3

مبتح�سالت اجلرائم امل�ستبه باأنها تت�سمن عمليات غ�سل 

اأموال وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة )24(

متار�س الوحدة اأعمالها ب�سورة م�ستقلة ول يجوز للجنة اأو   .1

خرى التدخل يف اأعمالها اأو حماولة التاأثري على 
ُ
اأية جهة اأ

قراراتها.

املوازنات  على  بناء  النقد  �سلطة  قبل  من  الوحدة  متول    .2
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ثالث  تتجاوز  ل  مرحلية  لفرتة  اللجنة  من  عليها  املوافق 

�سنوية تدرج يف  للوحدة موازنة  اأن تخ�س�س  �سنوات على 

املوازنة العامة.

مادة )25(

التقارير

يعد مدير الوحدة التقارير التالية : 

ال�سادرة مبوجب  والنظم  اللوائح  دورية حتددها  تقارير    .1

اأحكام هذا القانون، وكذلك تقريرا �سنويا يقدم للجنة عن 

ن�ساطات الوحدة والأن�سطة املتعلقة بعمليات غ�سل الأموال، 

ويتم ن�سر التقرير ال�سنوي بال�سيغة التي تعتمدها اللجنة.

ي�سدر مدير الوحدة تقريرًا اإح�سائيا عن اجتاهات واآليات    .2

واأ�ساليب وحالت مكافحة غ�سل الأموال.

مادة )26( 

اإف�ساء املعلومات

يحظر على اأع�ساء اللجنة ومدير وموظفي الوحدة اإف�ساء    .1

اإليهم بحكم عملهم يف  اأية معلومات اآلت  اأو الإف�ساح عن 

اللجنة اأو الوحدة حتى بعد انتهاء عملهم.

ت�سري اأحكام الفقرة )1( من هذه املادة على الأ�سخا�س    .2

الذين متكنوا من احل�سول على اأية معلومات �سواء بطريق 

اأو  اللجنة  مع  ات�سالهم  بحكم  مبا�سر  غري  اأو  مبا�سر 

الوحدة.

مادة )27(

يتعار�س  ل  مبا  اأق�سام  اأو  دوائر  باإن�ساء  املخت�سة  ال�سلطة  تلتزم 

لتزويدها  الوحدة  مع  التن�سيق  مهمتها  تكون  املتبعة  قوانينها  مع 

عمليات  تت�سمن  باأنها  ي�ستبه  التي  بالعمليات  املتعلقة  باملعلومات 

غ�سل الأموال وفق اآليات ت�سعها اللجنة.

مادة )28( 

ا�ستخدام املعلومات

يحظر ا�ستخدام اأية معلومات يتم احل�سول عليها مبوجب اأحكام 

هذا القانون اإل تنفيذا لأحكامه.

مادة )29( 

طلب املعلومات

بناء على طلب الوحدة، على ال�سلطة املخت�سة اأو اجلهات امللزمة 

اإطالع  اأو  تزويد  القانون  هذا  من   )14( للمادة  وفقا  بالإبالغ 

اأحكام  اإ�سافية تتعلق مبهامها مبوجب  اأية معلومات  الوحدة على 

هذا القانون خالل خم�سة اأيام من تاريخ تقدمي الطلب.



100101

مادة )30(

مالية  موؤ�س�سة  اأية  عن  امل�سرفة  ال�سلطة  باإبالغ  الوحدة  تلتزم 

هذا  باأحكام  تلتزم  ل  التي  املالية  غري  واملهن  الأعمال  اإحدى  اأو 

القانون.

مادة )31( 

�سالحيات الوحدة

على الوحدة يف حال توفرت اأ�س�س معقولة لال�ستباه باأن العملية 

تت�سمن جرمية غ�سل الأموال القيام مبا يلي: 

وقف تنفيذ العملية املالية ملدة ل تزيد على ثالثة اأيام عمل    .1

فقط.

رفع التقارير عن العمليات التي ي�ستبه باأنها تت�سمن جرمية    .2

اإليها يف  امل�سار  املدة  العام خالل  النائب  اإىل  اأموال  غ�سل 

الإجراءات  اتخاذ  يقرر  الذي  املادة  هذه  يف   )1( الفقرة 

الحرتازية الالزمة.

الفقرة )2( من هذه  اإليه يف  امل�سار  الوحدة  تقرير  يعترب    .3

املادة ر�سميا وحجة يف الإثبات مبا ورد فيه.

مادة )32( 

�سالحيات النائب العام

للنائب العام �سالحية متديد وقف تنفيذ العملية ملدة اأخرى ل 

تزيد عن �سبعة اأيام عمل.

مادة )33(

للنائب العام وبناء على قرار �سادر من املحكمة املخت�سة 

�سالحية: 

مراقبة احل�سابات امل�سرفية واحل�سابات املماثلة الأخرى.   .1

الو�سول اإىل اأنظمة و�سبكات احلا�سوب واأجهزة احلا�سوب    .2

الرئي�سية.

الإخ�ساع للمراقبة اأو تعّقب الت�سالت.   .3

اأو  وال�سلوك  الأفعال  ت�سوير  اأو  واملرئي  امل�سموع  الت�سجيل    .4

املحادثات.

اعرتا�س وحجز املرا�سالت.   .5

املرتبطة  والو�سائط  الأموال  على  التحفظي  احلجز  اإلقاء    .6

بجرمية غ�سل الأموال ملدة ل تزيد على خم�سة ع�سر يومًا.

مادة )34( 

الإعفاء من امل�سوؤولية

يعفى من امل�سوؤولية اجلزائية اأو املدنية اأو امل�سوؤولية الإدارية كل 

من يكلف ر�سميًا يف اأعمال التحقيق وجمع الأدلة املتعلقة بجرمية 

غ�سل الأموال اأو تعقب متح�سالتها.



102103

الف�سل ال�ساد�س

الإف�ساح عن الأموال

مادة )35(

بالإف�ساح  الوطنية  ال�سلطة  اأرا�سي  اإىل  يدخل  اأي �سخ�س  يلتزم 

عن ما بحوزته من العملة اأو ال�سندات القابلة للتداول حلاملها اأو 

النقود الإلكرتونية اأو الأحجار الكرمية واملعادن الثمينة التي تعادل 

تعليمات  مبوجب  اللجنة  من  املحددة  القيمة  تتجاوز  اأو  قيمتها 

ت�سدرها بهذا ال�ساأن.

مادة )36(

تتوىل دائرة اجلمارك من خالل الأمن اجلمركي ب�سبط اأو حجز 

جزء من اأو كامل املبلغ الذي مل يعلن عنه من العملة اأو ال�سندات 

القابلة للتداول حلاملها اإذا تبني لها اأنها تت�سمن جرمية غ�سل 

اأموال اأو عند الإعالن اأو الإف�ساح الكاذب ب�ساأنها، وعليها متكني 

الوحدة من اأية معلومات تطلبها.

الف�سل ال�سابع

العقوبات

مادة )37(

اأي  اأو  العقوبات  قانون  عليها  ين�س  اأ�سد  باأية عقوبة  الإخالل  دون 

قانون اآخر، يعاقب مرتكب جرمية غ�سل الأموال بالعقوبات التالية: 

اإذا ارتكب جرمية غ�سل الأموال وتكون ناجمة عن جرمية    .1

تقل عن  ل  ملدة  بال�سجن  عليها  يعاقب  اأ�سلية متثل جناية 

ل  بغرامة  اأو  �سنة  ع�سرة  خم�س  تتجاوز  ول  �سنوات  ثالث 

دينار  األف  مئة  على  تزيد  ول  دينار  اآلف  ع�سرة  عن  تقل 

اأردين اأو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا اأو بكلتا هاتني 

العقوبتني.

اإذا ارتكب جرمية غ�سل الأموال وتكون ناجمة عن جرمية    .2

�سنة  عن  تقل  ل  ملدة  باحلب�س  يعاقب  جنحة  متثل  اأ�سلية 

عن  تقل  ل  غرامة  اأو  �سنوات  ثالث  تتجاوز  ول  واحدة 

خم�سة اآلف دينار اأردين ول تزيد على خم�سني األف دينار 

اأردين اأو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا اأو بكلتا هاتني 

العقوبتني.

يعاقب كل من �سرع بارتكاب جرمية غ�سل الأموال اأو �ساعد    .3

اجلرمية  هذه  ارتكاب  حول  ت�ساور  اأو  �سهل  اأو  حر�س  اأو 

بن�سف العقوبة التي يعاقب بها الفاعل الأ�سلي.
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مادة )38(

يعفى من العقوبة املقررة يف هذا القانون كل من بادر من اجلناة 

باإبالغ الوحدة عن جرمية غ�سل الأموال قبل علمها بها اأو اأي من 

ال�سلطات املخت�سة، فاإذا ح�سل الإبالغ بعد العلم باجلرمية تعني 

لالإعفاء، اأن يكون من �سان الإبالغ �سبط باقي اجلناة اأو الأموال 

حمل اجلرمية.

مادة )39(

فيها  يرتكب  التي  الأحوال  يف  العتباري  ال�سخ�س  يعاقب    .1

ال�سخ�س  مب�سوؤولية  الإخالل  ودون  الأموال  غ�سل  جرمية 

ع�سرة   )10،000( عن  تقل  ل  بغرامة  له  التابع  الطبيعي 

األف  تزيد على )200،000( مائتي  ول  اأردين  دينار  اآلف 

دينار اأردين وما يعادلها من العمالت املتداولة.

العتباري  لل�سخ�س  الفعلية  الإدارة  عن  امل�سئول  يعاقب    .2

املخالف بالعقوبة املقررة مبوجب اأحكام الفقرتني )1، 2( 

من املادة )37( من هذا القانون اإذا تبني علمه بها اأو كانت 

اجلرمية قد وقعت ب�سبب اإخالله بواجبات وظيفته.

يكون ال�سخ�س العتباري م�سئول بالت�سامن عن الوفاء مبا    .3

يحكم به من غرامات وتعوي�سات اإذا كانت اجلرمية التي 

اأحد  من  ارتكبت  قد  القانون  هذا  لأحكام  خمالفة  وقعت 

العاملني با�سمه ول�ساحله.

مادة )40(

اإ�سافة ملا ورد يف اأحكام املادتني )39،37( من هذا القانون    .1

يحكم بامل�سادرة العينية على ما يلي: 

فيها  مبا  اجلرمية،  متح�سالت  ت�سكل  التي  الأموال  اأ .  

اأو  من  امل�ستقة  اأو  املتح�سالت  بهذه  املختلطة  الأموال 

تعادل  التي  الأموال  اأو  املتح�سالت،  هذه  مع  املتبادلة 

قيمتها تلك املتح�سالت.

الأموال التي ت�سكل مو�سوع اجلرمية. ب .  

الأموال التي ت�سكل دخاًل اأو منافع اأخرى يتح�سل عليها  ت .  

من هذه الأموال، اأو متح�سالت اجلرمية.

ث .  الو�سائط.

الأموال امل�سار اإليها يف البنود )اأ – ث( من هذه املادة  ج . 

والتي مت حتويلها اإىل اأي طرف ترى املحكمة اأن مالك 

عادل  �سعر  دفع  طريق  عن  عليها  ح�سل  الأموال  هذه 

على  اأو  قيمتها  تعادل  التي  اخلدمات  توفري  مقابل  اأو 

غري  مب�سدرها  يعلم  يكن  مل  باأنه  م�سروع  اأ�سا�س  اأي 

امل�صروع.

يف  اإليها  امل�سار  الأموال  مب�سادرة  احلكم  للمحكمة  يحق    .2

ب�سورة  ملكيتها  تعود  والتي  املادة  هذه  من   )1( الفقرة 

اإىل �سخ�س مدان بجرمية غ�سل  اأو غري مبا�سرة  مبا�سرة 
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خالل  ا�ستمالكها  جرى  والتي  اأ�سلية،  بجرمية  اأو  الأموال 

فرتة ل تتجاوز ع�سر �سنوات قبل اتهامه باجلرمية، وذلك 

اإذا قامت اأ�سباب معقولة ت�سري اإىل اأن هذه الأموال ت�سكل 

وعجز  ال�سخ�س  بها  اأدين  التي  اجلرمية  من  متح�سالت 

لت ب�سورة  ذلك ال�سخ�س عن اإثبات اأن تلك الأموال ح�سّ

قانونية.

اإذا كان ال�سخ�س املدان بجرمية غ�سل الأموال فارًا اأو    .3

متوفيًا، للمحكمة احلكم مب�سادرة الأموال اإذا تو�سلت 

ت�سكل  املذكورة  الأموال  اأن  اإىل  ت�سري  كافية  اأدلة  اإىل 

متح�سالت جرمية على الوجه املحدد يف هذا القانون.

التفا�سيل  حكمها  يف  حتدد  اأن  املحكمة  على  يجب    .4

الالزمة لالأموال املراد م�سادرتها وتعيني موقعها.

مادة )41(

للمحكمة اإلغاء اأثر اأي �سند قانوين يحول دون م�سادرة الأموال 

مبوجب اأحكام املادة )40( من هذا القانون ويتم ت�سديد املبلغ 

املدفوع فعليا للطرف املالك ذو النية احل�سنة.

مادة )42(

ما مل ين�س هذا القانون على خالف ذلك، ت�سبح الأموال امل�سادرة 

من حق ال�سلطة الوطنية وت�سري ب�ساأنها القوانني ال�سارية.

مادة )43(

29،16،15،14،11،( املواد  اأحكام  يخالف  من  كل  يعاقب    .1

ل  مدة  باحلب�س  القانون  هذا  من   )10،9،8،7،6،5،4،35

تقل عن �سنه ول تزيد على ثالث �سنوات اأو بغرامة ل تقل 

اأردنياً  ول تزيد على  اآلف ديناراً   عن )5.000( خم�سة 

)100.000( مائة األف دينارا اأردنيا اأو ما يعادلها بالعملة 

املتداولة اأو بكلتا هاتني العقوبتني.

باملخالفة  اإدانتهم  تثبت  الذين  الأ�سخا�س  منع  للمحكمة    .2

هذه  من   )1( الفقرة  يف  عليها  املن�سو�س  املواد  لأحكام 

املادة باحلرمان املوؤقت اأو الدائم من ممار�سة عمله.

مادة )44(

والف�سل  الثالث  الف�سل  مواد  اأحكام  يخالف  من  كل    .1

اأو  عمد  عن  يلتزم  ل  والذي  القانون،  هذا  من  ال�ساد�س 

بدافع من الإهمال اجل�سيم بالمتثال لهذه اللتزامات يعد 

اكت�سافها  حال  امل�سرفة  ولل�سلطة  اإدارية،  ملخالفة  مرتكبا 

واملهن  والأعمال  املالية  املوؤ�س�سات  قبل  من  املخالفة  لهذه 

من  اأكرث  اأو  واحد  وفر�س  الإجراءات  اتخاذ  املالية  غري 

العقوبات التالية: 

اأ .  التنبيه بالمتثال لتعليمات حمددة.

والأعمال  املالية  املوؤ�س�سات  قبل  من  دورية  تقارير  رفع  ب. 
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ت�سري  اأو  تنفذها  التي  التدابري  املالية حول  واملهن غري 

هذه التقارير اإىل المتثال للتعليمات املحددة.

الإنذارات اخلطية. ت . 

دينار  األف   )1000( عن  قيمتها  تقل  ل  غرامة  فر�س  ث . 

دينار  األف  خم�سني   )50.000( على  تزيد  ول  اأردين 

اأردين اأو ما يعادلها بالعملة املتداولة.

املالية  املوؤ�س�سات  يف  التوظيف  من  الأفراد  حرمان  ج .  

والأعمال واملهن غري املالية.

اأو  للمديرين  املمنوحة  ال�سالحيات  تقييد  اأو  ا�ستبدال  ح .  

الروؤ�ساء اأو املالكني امل�سيطرين، مبا يف ذلك تعيني مدير 

خا�س.

ومنع  الرتخي�س  �سحب  اأو  تقييد  اأو  تعليق  فر�س  خ .  

ال�ستمرار يف العمل اأو املهنة.

حول  املعلومات  ن�سر  يجوز  اجلمهور،  اإطالع  لأغرا�س   .2

الإجراءات املتخذة مبوجب الفقرة )1( من هذه املادة.

الف�سل الثامن

الأحكام اخلتامية

مادة )45(

للوحدة تبادل املعلومات مع الوحدات النظرية بناًء على التفاقيات 

التي توقعها منظمة التحرير الفل�سطينية بهذا اخل�سو�س ومبا ل 

يتعار�س مع القوانني ال�سارية يف اأرا�سي ال�سلطة الوطنية.

مادة )46( 

تنفيذًا لأحكام هذا القانون ل حتول اأحكام ال�سرية امل�سرفية اأمام 

تنفيذ اأحكام هذا القانون ول يجوز التذرع باأحكامها بعدم اإف�ساء اأو 

اإبراز اأية معلومات تتعلق مبكافحة جرمية غ�سل الأموال با�ستثناء 

ما ورد يف الفقرة )3( من املادة )14( من هذا القانون.

مادة )47(

ي�سدر جمل�س الوزراء اللوائح الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون 

هذا  �سدور  تاريخ  من  �سنة  خالل  الوطنية  اللجنة  من  بتن�سيب 

القانون.

مادة )48(

يلغى كل ما يتعار�س مع اأحكام هذا القانون.

مادة )49(

يعر�س هذا القرار بقانون على املجل�س الت�سريعي يف اأول جل�سة 

يعقدها لإقراره.

مادة )50(

على اجلهات املخت�سة كافة، كل فيما يخ�سه، تنفيذ اأحكام هذا 

القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ �سدوره، وين�سر يف اجلريدة 

الر�سمية.
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�سدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 25 / 10 / 2007 ميالدية

املوافق: 14 / �سوال/ 1428 هجرية

حممود عبا�س

رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية

رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

امللحق رقم )1(

كل من يتخذ عمال له واحدًا اأو اأكرث من الن�ساطات اأو العمليات 

املبينة اأدناه مل�سلحة عميل اأو بالنيابة عنه: 

من  الأداء  امل�ستحقة  الأخرى  والأموال  الودائع  قبول    .1

اجلمهور.

الإقرا�ص.   .2

التاأجري التمويلي.   .3

حتويل الأموال اأو القيمة.   .4

اإ�سدار واإدارة و�سائط ال�سداد.   .5

ال�سمانات واللتزامات املالية.   .6

التعامل مبا يلي:    .7

اأ .  اأدوات الدين ق�سرية الأجل.

العملة الأجنبية. ب .  

املالية  والأدوات  الفائدة  واأ�سعار  العمالت،  تبادل  ت .  

اأ�سواق الأ�سهم. ث ( الأوراق املالية  املرتبطة مبوؤ�سرات 

القابلة للتحويل.

هيئة تنظيم بور�سة التعامل بالعقود الآجلة. ج .  

اخلدمات  وتقدمي  املالية  الأوراق  اإ�سدارات  يف  امل�ساركة    .8

املالية املتعلقة بهذه الإ�سدارات. 9. اإدارة املحافظ الفردية 

واجلماعية.
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اإيداع النقد اأو الأوراق املالية ال�سائلة واإدارتها بالنيابة   .10

عن اأ�سخا�س اآخرين.

واإدارتها  النقود  اأو  الأموال  ا�ستثمار  من  ذلك  غري   .11

وتنظيمها بالنيابة عن اأ�سخا�س اآخرين.

من  وغريه  احلياة  على  التاأمني  يف  والكتتاب  التاأمني   .12

النقود  تبديل   .13 التاأمني.  قطاع  يف  ال�ستثمارات 

والعمالت.

اأية ن�ساطات اأو عمليات اأخرى حتددها اللجنة.  .14

طبيعي  �سخ�س  قيام  حال  يف  تقرر  اأن  للجنة  ويجوز   

اأو  الن�ساطات  من  اأي  مبمار�سة  اعتبارية  �سخ�س  اأو 

حمدودة  اأو  عر�سية  ب�سورة  اأعاله  املذكورة  العمليات 

باأن  تق�سي  وقطعية  كمية  معايري  اإىل  وبال�ستناد  جدا 

هذا  اأحكام  �سريان  بعد  �سئيل  الأموال  غ�سل  خطر 

ال�سخ�س  ذلك  على  جزئية  اأو  كلية  ب�سورة  القانون 

الطبيعي والعتباري.

امللحق رقم )2(

الأعمال واملهن غري املالية: 

وكالء العقارات و�سما�سرة العقارات.   .1

جتار املعادن الثمينة وجتار الأحجار الكرمية.   .2

ذات  ال�سفقات  يف  يتعاملون  الذين  الآخرون  التجار    .3

القيمة العالية، مبن فيهم جتار الآثار.

املعامالت  باإعداد  يقومون  عندما  واملحا�سبون  املحامون   .4

وتنفيذها وامل�ساركة فيها حل�ساب.

عمالئهم وذلك فيما يتعلق بالن�ساطات التالية: 

�سراء العقارات وبيعها. اأ . 

اإدارة اأموال العمالء واأوراقهم املالية والأ�سول الأخرى. ب .  

الأوراق  اأو  املدخرات  اأو  امل�سرفية  احل�سابات  اإدارة  ت .  

املالية.

اأو  ت�سغيلها  اأو  ال�سركات  تاأ�سي�س  يف  امل�ساهمات  تنظيم  ث .  

اإدارتها.

اأو  العتباريني  الأ�سخا�س  اإدارة  اأو  ت�سغيل  اأو  اإن�ساء  ج .  

الرتتيبات القانونية و�سراء هيئات الأعمال.

ل  والتي  وال�سركات،  بالئتمان  املتعلقة  اخلدمات  موردو   .5

التالية  اخلدمات  يقدمون  والذين  القانون  هذا  يغطيها 

لأطراف اأخرى على اأ�سا�س جتاري: 
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العمل كوكيل تاأ�سي�س لالأ�سخا�س العتباريني. اأ .  

اأو  كمدير  للعمل،  اآخر  ل�سخ�س  الرتتيب  اأو  العمل،  ب . 

يف  اأو  اأ�سخا�س،  �سركة  يف  �سريك  اأو  �سركة،  �سكرتري 

وظيفة مماثلة ذات �سلة ب�سخ�سيات اعتبارية اأخرى.

اأو  حمل  اأو  جتاري  عنوان  اأو  م�سجل،  مقر  توفري  ت . 

مرا�سالت اأو عنوان اإداري لل�سركة اأو �سركة الأ�سخا�س 

اأو اأي �سخ�سية اعتبارية اأخرى اأو ترتيب اآخر.

على  كاأمني  للعمل،  اآخر  ل�سخ�س  الرتتيب  اأو  العمل،  ث . 

اأمانة �سريحة.

العمل، اأو الرتتيب ل�سخ�س اآخر للعمل، كم�ساهم مر�سح  ج . 

عن �سخ�س اآخر.

قانون العطاءات
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خم�س�سات  لها  ير�سد  مل  نفقة  اية  على  ال�سرف  يجوز  “ ل 
ا�ستخدام املخ�س�سات يف  العامة كما ل يجوز  املوازنة  يف قانون 

غري الغاية التى اعتمدت من اجلها “.

املادة 44 من قانون ب�ساأن تنظيم املوازنة العامة وال�سوؤن املالية 

املحتويات 

1. العطاءات:

لالأ�سغال  العطاءات  ب�ساأن   1999 ل�صنة   )6( رقم  قانون    -

احلكومية 

بالنظام  2004م  ل�صنة   )201( رقم  الوزراء  جمل�س  قرار   -

الإداري لدائرة العطاءات املركزية بوزارة الأ�سغال العامة 

والإ�سكان 

قرار جمل�س الوزراء رقم )11( ل�صنة 2005م بت�سكيل جلنة    -

ت�سنيف املقاولني 

2. قانون رقم )9( ل�سنة 1998م ب�ساأن الوازم العامة 
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قانون رقم )6( ل�سنة 1999

قانون ب�سان العطاءات لالأ�سغال احلكومية

حمتويات القانون : 

الف�سل الول : تعاريف 

الف�سل الثاين : دائرة العطاءات املركزية 

وقواعد طرح  والعطاءات  الأ�سغال  تنفيذ  : طرق  الثالث  الف�سل 

العطاءات املتعلقة بالأ�سغال العامة 

الف�سل الرابع : ت�سكيل جلان العطاءات 

الف�سل اخلام�س : فتح املظاريف 

الف�سل ال�ساد�س : البت يف العطاءات وتوقيع العقود 

الف�سل ال�سابع : م�سوؤوليات والتزامات املتعاقد 

الف�سل الثامن : الكفالت والغرامات 

واملكاتب   ( وامل�ست�سارين  املقولني  ت�سنيف   : التا�سع  الف�سل 

الهند�سية( 

الف�سل العا�سر : اأحكام عامة  

رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية

رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

اللوازم  ب�سان   ،1998 ل�صنة   )8( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

العامة، وعلى نظام مقاولت الأ�سغال العامة رقم )6( ل�صنة 1960، 

املعمول به يف حمافظات ال�سفة الغربية، وعلى نظام ال�سرتاطات 

العامة للعطاءات ل�سنة 1953، املعمول به يف حمافظات غزة، على 

تعليمات ت�سنيف املقاولني الفل�سطينيني ل�سنة 1994، املعمول بها 

الوزراء،  جمل�س  من  املقدم  القانون  م�سروع  وعلى  فل�سطني،  يف 

وموافقة املجل�س الت�سريعي.

اأ�سدرنا القانون التايل:
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الف�سل الأول

تعاريف

مادة )1(

تعاريف

التالية  والعبارات  للكلمات  يكون  القانون  هذا  اأحكام  تطبيق  يف 

املعاين املخ�س�سة لها اأدناه ما مل تدل القرينة على خالف ذلك.

الوزارة: وزارة الأ�سغال العامة.

الوزير: وزارة الأ�سغال العامة.

الدائرة : اأية وزارة اأو جمل�س اأو �سلطة اأو موؤ�س�سة ر�سمية عامة.

والدوائر  بوزارته  يخت�س  فيما  امل�سوؤول  املخت�س:  امل�سوؤول 

واملوؤ�س�سات املرتبطة به ولغايات هذا القانون ت�سمل عبارة امل�سوؤول 

املخت�س.

رئي�س الوزراء فيما يخت�س برئا�سة الوزارة.   .1

باملجل�س  يخت�س  فيما  الفل�سطيني  الت�سريعي  املجل�س  رئي�س    .2

الت�سريعي الفل�سطيني.

الوزير فيما يخت�س بوزارته.   .3

الوزير فيما يتعلق بتلك  اأية دائرة ميار�س �سالحيات  رئي�س    .4

الدائرة مبوجب قوانني اأو اأنظمة خا�سة.

ليقوم  يعني  من  اأو  الدائرة  عام  مدير  اأو  الوزارة  وكيل  الوكيل: 

باأعماله حال غيابه.

املدير: مدير عام دائرة العطاءات املركزية.

املحافظ: املحافظ العامل يف اإحدى املحافظات.

دائرة العطاءات: دائرة العطاءات املركزية امل�سكلة وفقا لأحكام 

هذا القانون.

الهند�سية  وامل�ساريع  واملن�ساآت  والطرق  الأبنية  اإن�ساء  الأ�سغال: 

اأنواعها ولوازمها و�سيانتها ومتابعة تنفيذها والإ�سراف  مبختلف 

عليها.

والفنية  الهند�سية  والت�ساميم  الدرا�سات  الفنية:  اخلدمات 

واأعمال  وت�سغيلها  تنفيذها  على  والإ�سراف  وامل�ساريع  لالأ�سغال 

امل�ساحة واأية ا�ست�سارات فنية اأو هند�سية تتعلق بالأ�سغال.

لتنفيذ  الدائرة  يتعاقد مع  اأو معنوي  اأي �سخ�س طبيعي  املقاول: 

الأ�سغال.

اخلدمات  بتقدمي  يقوم  معنوي  اأو  طبيعي  �سخ�س  اأي  امل�ست�سار: 

الفنية.
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 الف�سل الثاين

دائرة العطاءات املركزية

مادة )2(

اإن�ساء دائرة العطاءات املركزية 

“دائرة  ت�سمى  دائرة  العامة  الأ�سغال  وزارة  يف  تن�ساأ    .1

ويعني  اخلا�س  جهازها  لها  يكون  املركزية”  العطاءات 

للدائرة مديرًا عاما بقرار من جمل�س الوزراء.

والأق�سام  املديريات  املركزية  العطاءات   دائرة  يف  تن�ساأ    .2

ال�سرورية لإدارة �سوؤونها وحتدد �سالحياتها مبوجب نظام 

ي�سدر عن جمل�س الوزراء بناء على تن�سيب من الوزير.

نائبا  العطاءات  دائرة  موظفي  كبار  اأحد  ت�سمية  للوزير    .3

للمدير، مل�ساعدته يف اإدارة �سوؤون الدائرة وتويل مهامه يف 

برئا�سة  خطي  بتفوي�س  تكليفه  للمدير  ويجوز  غيابه  حال 

خا�سة  حالت  يف  املركزية  العطاءات  جلان  اجتماعات 

وحمددة.

مادة) 3(

�سالحيات دائرة العطاءات

متار�س دائرة العطاءات املهام وال�سالحيات املخولة لها مبقت�سى 

اأحكام هذا القانون مبا يف ذلك ما يلي:

ومتابعة  وامل�ست�سارين  املقاولني  ت�سنيف  ومتابعة  اإ�سراف    .1

والحتادات  النقابات،  مع  وامل�ساركة  بالتن�سيق  تاأهيلهم 

مبوجب  املعتمدة  الت�سنيف  ولدجنة  املخت�سة،  املعنية 

تعليمات ت�سنيف املقاولني، وحفظ املعلومات املنوطة بهم 

وخارجه  الوطن  داخل  العمل  لغايات  وذلك  باأعمالهم  و 

ومبوجب تعليمات ت�سدر لهذه الغاية.

الفنية  واخلدمات  الأ�سغال  عطاءات  وحتليل  تدقيق    .2

املتعلقة  املعلومات  وحتليل  وحفظ  وجمع  واحلكومية، 

بالعطاءات.

3.   توحيد ال�سروط العامة لعقد املقاولة واإجراءات العطاءات 

وتطوير تلك ال�سروط والإجراءات وفقا للقوانني والأنظمة 

والتعليمات املعمول بها.

واأ�سعار  الإن�ساءات  قطاع  حول  الدورية  الن�سرات  اإ�سدار      .4

املواد الإن�سائية وبنود الأ�سغال.

5.    القيام باأعمال �سكرتارية جلان العطاءات املركزية.
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الف�سل الثالث

مادة )4(

طرق تنفيذ الأ�سغال واخلدمات

تنفذ الأ�سغال واخلدمات الفنية العامة باإحدى الطرق التالية:

العطاءات العامة: وهي التي تاأخذ مبداأ العالنية وامل�ساواة   .1

وحرية املناف�سة وهي اإما حملية اأو دولية.

بتوجيه دعوات  العرو�س وهي  ا�ستدراج  العطاءات بطريقة    .2

خا�سة لعدد من املقاولني اأو امل�ست�سارين ل يقل عددهم عن 

ثالث.

ال�ستثنائية  اأو  اخلا�سة  الأحوال  يف  املبا�سر  التعاقد      .3

العاجلة.

4.    التنفيذ املبا�سر: هو التنفيذ الذي تقوم به الوزارة مبعداتها 

واأجهزتها.

مادة ) 5(

قواعد طرح العطاءات املتعلقة بالأ�سغال العامة 

وفقًا لأحكام هذا القانون، عند طرح اأي عطاء يتعلق بالأ�سغال اأو 

اخلدمات الفنية العامة تراعى القواعد التالية:

1.  يكون طرح العطاء مبوجب اإعالن يف ال�سحف املحلية على 

اأي تلزمي  اإجراء  اأو  اأي عطاء  اأن ل يتم الإعالن عن طرح 

كان  اأو  لتنفيذه  متوفرة  املالية  املخ�س�سات  كانت  اإذا  اإل 

هناك التزام بتوفريها من اجلهة املمولة بقرار من جمل�س 

الوزراء.

للجهات  متكافئة  فر�س  واإعطاء  املناف�سة  مبداأ  تطبيق    .2

الفنية  اخلدمات  تقدمي  اأو  الأ�سغال  بتنفيذ  للقيام  املوؤهلة 

وبالطريقة التي تراها اجلهة املخت�سة منا�سبة مع مراعاة 

وثائق  لدار�سة  وامل�ست�سارين  للمقاولني  كافية  مدة  اإعطاء 

العطاءات وتقدمي العرو�س التي تتنا�سب وطبيعة الأ�سغال 

اأو اخلدمات الفنية املطلوبة. 

امل�ستوفية  العرو�س  باأف�سل  العطاء  اإحالة  عند  التقيد    .3

درجة  مراعاة  مع  الأ�سعار  واأن�سب  العطاء  دعوة  ل�سروط 

املحددة  املدة  �سمن  التنفيذ  واإمكانية  املطلوبة  اجلودة 

املطلوب  بالعمل  للقيام  امل�ست�سار  اأو  املقاول  قدرة  ومدى 

ح�سب ال�سروط واملوا�سفات.

ا�ستعمال  على  واملوا�سفات  العطاءات  �سروط  يف  الن�س   .4

دامت  ما  الأ�سغال  يف  املحلية  ال�سناعية  واملنتجات  املواد 

حتديد  جتنب  وجوب  مع  املعتمدة،  للموا�سفات  مطابقة 

الأ�سماء التجارية لأية �سناعة.

باللغة  التعاقدية  وال�سروط  التفاقيات  جميع  تكون  اأن   .5

العربية ويجوز اأن تكون املوا�سفات واملخططات والتقارير 

ترجمة  ويجوز  كما  الإجنليزية  باللغة  واملرا�سالت  الفنية 
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اأن تكون املرجعية للعقد  العقود اإىل اللغة الإجنليزية على 

باللغة العربية.

6.  التقيد بالقوانني والأنظمة والتعليمات املعمول بها عند و�سع 

ال�سروط التعاقدية وعدم الن�س على الإعفاء من اأي التزام 

جمل�س  موافقة  بعد  اإل  ت�سريع  اأي  مبوجب  مفرو�س  مايل 

الوزراء على الإعفاء ب�سورة ت�سبق توقيع التعاقد.

للمقاولني  احلكومية  الأ�سغال  م�ساريع  يف  الأولوية  تعطى   .7

املحليني، اإذ توافرت فيهم ال�سروط املطلوبة.

ذات  والأنظمة  القوانني  مراعاة  الأجنبية  ال�سركات  على   .8

العالقة ال�سارية يف فل�سطني.

 

الف�سل الرابع

ت�سكل جلان العطاءات

مادة ) 6(

ت�سكل جلان العطاءات

تت�سكل مبقت�سى اأحكام هذا القانون جلان العطاءات التالية:

1.    جلان العطاءات املركزية.

2.    جلان عطاءات الدائرة.

3.    جلنة عطاءات املحافظة.

مادة) 7(

ت�سكيلة جلنة العطاءات املركزية 

1.  ت�سكيل جلنة عطاءات مركزية متخ�س�سة برئا�سة املدير، 

هذه  مقر  ويكون  التالية  الأربعة  املجالت  من  جمال  لكل 

تعقد  اأن  ويجوز  املركزية  العطاءات  دائرة  يف  اللجان 

اجتماعاتها يف الدائرة ذات العالقة بالعطاء.

- جمال الأبنية احلكومية.

- جمال املياه والري واملجاري وال�سدود.

- جمال الطرق والنقل والتعدين.

- جمال الأعمال الكهروميكانيكية والت�سالت.
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2. تتاألف كل جلنة من:

املدير) رئي�سًا(.   -

-  ممثل عن وزارة املالية يعينه وزير املالية)ع�سوًا.(

ممثل عن الوزارة يعينه الوزير ) ع�سوًا.(   -

يعينها  بالعطاء   العالقة  ذات  الدائرة  عن  ممثلني   -

امل�سوؤول املخت�س)ع�سوين.(

الخت�سا�س                        ذوي  من  الوزير  يعينهما  �سخ�سني   -

)ع�سوين.(

قابلة  واحدة  �سنة  جلنة  كل  يف  الع�سوية  مدة  تكون    .3

ذوي  من  يكونوا  اأن  الأع�ساء  يف  وي�سرتط  للتجديد 

�سخ�س  لأي  يجوز  ول  والخت�سا�س،  والكفاءة  اخلربة 

اأن يكون ع�سوا يف اأكرث من جلنتني.

تعقد هذه اللجان اجتماعاتها بدعوة من رئي�سها ويكون    .4

على  اأع�سائها  من  خم�سة  بح�سور  قانونيًا  اجتماعها 

الدائرة ذات  واأحد ممثلي  رئي�سها  يكون  اأن  الأقل على 

باأكرثية  قراراتها  وتتخذ  بينهم  من  بالعطاء  العالقة 

اأربعة من اأ�سوات اأع�ساءها احلا�سرين.

العطاءات اخلارجة  واإحالة  اللجان بطرح  تخت�س هذه    .5

املن�سو�س عليها  الأخرى  اللجان  عن نطاق �سالحيات 

يف هذا القانون اأو اأي عطاء اآخر يكلفها الوزير بطرحه 

بناء على تن�سيب امل�سوؤول املخت�س.

لت�سديق  املركزية  العطاءات  جلان  قرارات  تخ�سع   .6

الوزير.

التفاقيات  توقيع  خطيًا  يفو�سه  اأومن  الوزير  يتوىل   .7

العطاءات  جلان  لقرارات  تنفيذًا  احلكومة  عن  نيابة 

املركزية.

مادة)8(

ت�سكيلة جلنة عطاءات الدائرة 

ت�سكل يف كل دائرة جلنة عطاءات  ت�سمى جلنة عطاءات    .1

الدائرة على النحو التايل:

- الوكيل  )رئي�سًا(

- �سخ�سني يعينهم امل�سوؤول املخت�س )ع�سوين.(

- ممثالن عن دائرة العطاءات يعينهما الوزير بناء على 

تن�سيب املدير العام. )ع�سوين (

- ممثل عن وزارة املالية- يعنيه وزير املالية )ع�سوًا.(

تكون الع�سوية يف هذه اللجنة ملدة �سنة قابلة للتجديد ملرة    .2

واإحالة عطاءات  اللجنة بطرح  واحدة فقط وتخت�س هذه 

وخم�سون  مائة  عن  منها  كل  قيمة  تزيد  ل  التي  الأ�سغال 

قانونا  املتداولة  بالعملة  يعادلها  ما  اأو  اأمريكي  دولر  األف 

ل  منها  كل  قيمة  كانت  اإذا  الفنية  اخلدمات  وعطاءات 
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بالعملة  يعادلها  ما  اأو  اأمريكي  دولر  اآلف  �سبعة  تتجاوز 

املتداولة قانونًا.

تعقد جلنة عطاءات الدائرة اجتماعاتها بدعوة من رئي�سها    .3

اأربعة من اأع�سائها على  ويكون اجتماعها قانونيًا بح�سور 

قراراتها  وتتخذ  بينهم،  من  رئي�سها  يكون  اأن  على  الأقل 

باأكرثية اأربعة من اأ�سوات اأع�سائها احلا�سرين.

املخت�س  امل�سوؤول  لت�سديق  اللجنة  هذه  قرارات  تخ�سع    .4

ويتوىل توقيع التفاقيات تنفيذًا للقرارات ال�سادرة عنها.

مادة )9(

ت�سكيلة جلنة عطاءات املحافظة

1. ت�سكل يف كل حمافظة جلنة ت�سمى جلنة عطاءات املحافظة 

على النحو التايل:

- مدير الأ�سغال يف املحافظة)رئي�سًا.(

- ممثل عن وزارة احلكم املحلي يعينه وزير احلكم املحلي 

)ع�سوًا.(

املالية                 وزير  يعينه  املالية  وزارة  عن  ممثل   -

)ع�سوًا(.

امل�سوؤول  يعينه  بالعطاء  العالقة  ذات  الدائرة  عن  ممثل   -

املخت�س )ع�سوًا(.

- ممثل عن دائرة العطاءات يعينه الوزير بناء على تن�سيب 

املدير )ع�سوًا(.

املحافظ                           يعينه  الداخلية  وزارة  عن  ممثل   -

)ع�سوًا.(

تكون الع�سوية يف هذه اللجنة ملدة �سنة واحدة قابلة للتجديد    .2

ملرة واحدة فقط وتخت�س هذه اللجنة بطرح واإحالة عطاءات 

الأ�سغال التي ل تزيد قيمة كل منها عن خم�سة وع�سرين األف 

دولر اأمريكي اأو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونًا.

من  بدعوة  اجتماعاتها  املحافظة  عطاءات  جلنة  تعقد    .3

من  خم�سة  بح�سور  قانونيًا  اجتماعها  ويكون  رئي�سها 

اأع�سائها على الأقل على اأن يكون رئي�سها من بينهم وتتخذ 

قراراتها باأكرثية اأربعة من اأ�سوات اأع�سائها احلا�سرين.

تكون قرارات هذه اللجنة خا�سعة لت�سديق املحافظ وتقوم    .4

لهذه  تنفيذًا  التفاقيات  بتوقيع  الخت�سا�س  ذات  اجلنة 

القرارات.

مادة )10(

جل�سات جلان العطاءات 

جل�سة  لكل  حم�سر  تدوين  العطاءات  جلان  على  يتعني    .1

رئي�سها  يوقعه  بتو�سياتها  تقرير  وتنظيم  جل�ساتها  من 

امللف  يف  منها  ن�سخة  ويحفط  احلا�سرون  واأع�ساءها 

اخلا�س بالعطاء، وعلى الع�سو املتخلف عن ح�سور اجلل�سة 
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اأن يقدم بيانًا باأ�سباب عدم ح�سوره موقعًا من قبله لريفق 

بتقرير اللجنة.

اجتماعات  يف  العامة  الرقابة  هيئة  عن  مندوب  ي�سارك    .2

ب�سفة  القانون  هذا  يف  عليها  املن�سو�س  العطاءات  جلان 

مراقب.

العطاءات  جلان  اأع�ساء  من  اأي  تعيني  املخت�س  للم�سوؤول    .3

املن�سو�س عليها يف هذا القانون وله اأن ي�ستبدل ع�سوًا اآخر 

به يف اأي وقت على اأنه ل يجوز ا�ستبدال ممثل الدائرة ذات 

اللجان خالل  اأي من تلك  بالعطاء املعرو�س على  العالقة 

قيامها بالنظر يف ذلك العطاء وحتى اإ�سدار تو�سياتها اأو 

قرارها ب�ساأنه ويعترب باطاًل اأي اإجراء يتم عك�س ذلك.

مادة) 11(

ال�ستعانة باخلرباء والفنيني

وبعد  اأخرى  عطاءات  جلنة  اأية  اأو  املركزية  العطاءات  للجان 

موافقة الوزير اأو امل�سوؤول املخت�س اأن ت�ستعني باخلرباء والفنيني 

يف الأمور املتعلقة بالعطاءات املعرو�سة عليها وملجل�س الوزراء بناء 

مالية  مكافاآت  والفنيني  اخلرباء  اأولئك  منح  الوزير  تن�سب  على 

تتنا�سب والأعمال التي قاموا بها.

مادة )12(

�سالحية اإ�سدار الأنظمة 

ومدد  فيها  ال�سرتاك  و�سروط  العطاءات  اإجراءات  تنظم 

العرو�س  تقدمي  وطرق  املطلوبة  املالية  وال�سمانات  الإعالنات 

وفتحها ودرا�ستها وتقييمها وقواعد الإحالة وغريها من ال�سروط 

الواجب توافرها يف وثائق العطاءات ويف املقاولني اأو امل�ست�سارين 

اجلريدة  يف  تن�سر  الوزراء  جمل�س  عن  �سادرة  اأنظمة  مبوجب 

الر�سمية وتكون ملزمة.

مادة) 13(

مراعاة اأنظمة العطاءات احلكومية عند طرح العطاءات 

اخلدمات  اأو  الأ�سغال  املخت�سة،  العطاءات  جلنة  رئي�س  يطرح 

ال�سادرة  احلكومية  العطاءات  اأنظمة  بذلك  مراعيا  الفنية 

موافقة  بعد  وله  القانون  هذا  من  اأعاله   )12 املادة)  مبقت�سى 

العطاءات  ن�سخ  يوزع  اأن  الإحالة  قرار  بت�سديق  املخت�سة  اجلهة 

جمانا لذوي العالقة.

مادة) 14(

ت�سكيل جلان فنية خمت�سة 

ت�سكل يف كل من دائرة العطاءات املركزية والدوائر الأخرى املقرة 

يف هذا القانون جلان فنية خمت�سة لدرا�سة عرو�س املناق�سات 
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من النواحي الفنية وتقدمي تو�سياتها للجان الرئي�سية املحال اإليها 

عرو�س العطاءات.

 مادة) 15(

 قرارات جلان العطاءات 

املخت�سة  للجهات  وتو�سياتها  العطاءات  جلان  قرارات  تر�سل 

بالت�سديق عليها خالل �سبعة اأيام من تاريخ �سدورها وعلى هذه 

اجلهات اإ�سدار قرارها ب�سان العطاء خالل ثالثني يومًا من وروده 

اإليها واإذ مل ت�سدر تلك اجلهات قرارًا بالت�سديق اأو عدمه خالل 

تلك املدة ،اعترب قرار العطاءات م�سدقًا.

مادة  )16(

طرح عطاء اأكرث من مرة 

اإذا طرح عطاء لأكرث من مرة ومل يتقدم له عدد كاف من املقاولني 

اأو مل تكن الأ�سعار يف العرو�س املقدمة معقولة اأو كانت العرو�س 

م�سروطة اأو غري مكتملة فعلى جلنة العطاءات يف مثل هذه احلالة 

بالت�سديق  املخت�سة  اجلهة  اإىل  املو�سوع  عن  تقريرًا  ترفع  اأن 

اإجراء  اأو  العطاء  اإعادة طرح  تقرر  اأن  ولهذه اجلهة  العطاء  على 

املمار�سة لالأقل �سعرًا من العرو�س املقدمة.

مادة )17(

حالت ا�ستدراج العرو�س اأو التعاقد املبا�سر 

يجوز تنفيذ الأ�سغال اأو تقدمي اخلدمات الفنية با�ستدراج العرو�س 

اأو التعاقد املبا�سر وفقًا لل�سالحيات املن�سو�س عليها يف املادة 18 

من هذا القانون وذلك يف اأي من احلالت التالية:

1.    يف احلالت امل�ستعجلة ملواجهة حالة طارئة اأو لوجود �سرورة 

ل ت�سمح باإجراء طرح عطاء.

اأو  تنويعها  من  التقليل  اأو  والأجهزة  الآليات  توحيد   .2

اخلربة  لتوفري  اأو  الغيار  قطع  اقتناء  يف  التوفري  لغر�س 

ل�ستعمالها.

ل�سراء قطع غيار اأو اأجزاء مكملة اأو اآلت اأو اأدوات اأو لوازم   .3

اأو مهمات ل تتوفر لدى اأكرث من م�سدر واحد بنف�س درجة 

الكفاءة.

4.    عند التعاقد على خدمات فنية اأو تقدمي خدمات علمية.

اإذا كان التعاقد على تنفيذ الأ�سغال اأو تقدمي اخلدمات يتم     .5

مع موؤ�س�سات حكومية اأو موؤ�س�سات علمية اأو كانت الأ�سعار 

حمددة من قبل ال�سلطات الر�سمية.
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مادة ) 18(

ال�سالحيات يف تنفيذ الأ�سغال با�ستدراج العرو�س 

او التعاقد املبا�سر 

اأو التعاقد املبا�سر  يتم تنفيذ الأ�سغال با�ستدراج العرو�س     .1

وفقًا لل�سالحيات التالية ويتم توقيع التفاقيات املتعلقة بها 

من قبل اجلهة املخت�سة وذلك:

الوزير  تن�سيب  على  بناء  الوزراء  جمل�س  من  بقرار    -

الوزير  من  وبتن�سيب  بالوزارة،  يتعلق  العطاء  كان  اإذا 

دائرة  باأية  متعلقا  العطاء  كان  اإذا  املخت�س  وامل�سوؤول 

تزيد  احلالتني  من  اأي  يف  الأ�سغال  قيمة  وكانت  اأخرى 

ما  اأو  دولر  األف   400 تتجاوز  ول  دولر  األف   150 عن 

اأن يكون القرار  يعادلهما بالعملة املتداولة قانونا، على 

وامل�سوؤول  الوزير  ي�سكلها  فنية  جلنة  بتو�سية  مقرونًا 

املخت�س، من اأ�سحاب الخت�سا�س واخلربة يف مو�سوع 

العطاء.

ي�سكلها  فنية  جلنة  تن�سيب  على  بناء  الوزير  من  بقرار    -

الوزير برئا�سة الوكيل اأو املدير اإذا كانت قيمة العطاء ل 

تزيد عن 150 األف دولر اأو ما يعادلها بالعملية املتداولة 

قانونا.

يتم التعاقد على تقدمي اخلدمات الفنية با�ستدراج العرو�س     .2

توقيع  ويتم  التالية  لل�سالحيات  وفقا  املبا�سر  التعاقد  اأو 

اأو من يفو�سه خطيًا  التفاقيات املتعلقة بها من قبل الوزير 

وذلك:

الوزير  تن�سيب  على  بناء  الوزراء  جمل�س  من  بقرار    –
األف   75 على  تزيد  الفنية  اخلدمات  قيمة  كانت  اإذا 

اأو ما يعادلها بالعملة  األف دولر   250 دولر ول تتجاوز 

بتو�سية  مقرونا  القرار  يكون  اأن  عل  قانونا،  املتداولة 

جلنة فنية ي�سكلها الوزير لهذه الغاية.

ي�سكلها  فنية  جلنة  تن�سيب  على  بناء  الوزير  من  بقرار    –
اإذا كانت قيمة اخلدمات الفنية  الوزير برئا�سة الوكيل 

بالعملة  يعادلها  ما  اأو  دولر  األف   75 على  تزيد  ل 

املتداولة قانونا.

ي�سكلها  فنية  جلنة  تن�سيب  على  بناء  الوكيل  من  بقرار    –
ل  الفنية  اخلدامات  قيمة  كانت  اإذا  املخت�س  امل�سوؤول 

تزيد على 7 اآلف دولر اأو ما يعادلها بالعملة املتداولة 

قانونا.

مادة) 19(

مراعاة تنفيذ العمل وفقا للمخططات واملوا�سفات 

وال�سروط

�سكل  تغيري يف  اأو  اإ�سافة  اأو  تعديل  اأي  اإجراء  عدم  يراعى    .1
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اخلدمات  حجم  يف  اأو  كمياتها  اأو  نوعيتها  اأو  الأ�سغال 

الفنية اأثناء التنفيذ، وعلى �ساحب العمل واجلهة امل�سرفة 

التقيد بتنفيذ العمل ووفقا ملخططات وموا�سفات و�سروط 

العطاء. ويعترب ورود الن�س على اأي عمل يف اأية وثيقة من 

تنفيذ  �سرورة  على  للتدليل  كافيا  للعطاء  املكونة  الوثائق 

ذلك العمل.

يعترب عمال اإ�سافيًا لغايات هذه املادة كل تعديل اأو اإ�سافة     .2

اأي وثيقة من وثائق العطاء  اأو تغيري مل يرد عليه ن�س يف 

عند توقيع التفاقية واقت�ست ظروف امل�سروع تنفيذه، ول 

اإ�سافيًا الزيادة احلا�سلة يف الكميات الفعلية  يعترب عماًل 

يحتاج  ول  للمخططات  وفقا  تنفيذها  يتم  التي  لالأعمال 

تنفيذها اإىل اإ�سدار اأمر تغيريي.

تكون  مل  جديدة  بنود  اإحداث  العمل  ظروف  تطلبت  اإذا     .3

اأ�سعار  فاإن حتديد  اأ�ساًل،  العطاء  وثائق  من  اأي  واردة يف 

هذه البنود يكون خا�سعا ملوافقة امل�سوؤول املخت�س بناًء على 

تن�سيب املهند�س امل�سرف.

اأو  اإ�سافة  اأو  تعديل  اأي  اإجراء  اإىل  احلاجة  اقت�ست  اإذا     .4

نافذًا  يبقى  العطاء  اإحالة  قرار  فاإن  التنفيذ  اأثناء  تغيري 

ويرتتب على اجلهة التي تتوىل الإ�سراف على تنفيذ العطاء 

اأن تقدم تقريرًا فنيًا م�سبقًا اإىل اجلهة املخت�سة يت�سمن 

اإليها  احلاجة  ومدى  الإ�سافية  بالأعمال  القيام  مربرات 

وتاأثريها على قيمة العطاء.

ويتم تنفيذ الأعمال الإ�سافية والأوامر التغيريية بناًء على تقرير 

جلنة فنية ت�سكل لهذا الغر�س من عدد ل يقل عن ثالثة اأ�سخا�س 

من ذوي الكفاءة واخلربة بهذا املجال وفقا لل�سالحيات التالية:

قيمة  جمموع  كان  اإذا  امل�سرف  املهند�س  من  بقرار    -

دولر   5000 اأو  العطاء  قيمة  من   %5 عن  يقل  التجاوز 

اأمريكي.

قيمة  يف  التجاوز  جمموع  كان  اإذا  الوكيل  من  بقرار    -

 )15-5( بني  يرتاوح  التنفيذ  اأثناء  والكميات  الأعمال 

اأيهما  اأمريكي  دولر  األف   50 مبلغ  اأو  العطاء  قيمة  من 

اأقل.

التجاوز  جمموع  كان  اإذا  املخت�س  امل�سوؤول  من  بقرار    -

 50 يف قيمة الأعمال الإ�سافية اأثناء التنفيذ يزيد على 

األف دولر اأو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونًا، اأو تزيد 

ن�سبتة على 15% من قيمة العطاء ومل تتجاوز 25% منها، 

التجاوز  هذا  يتعدى  ل  اأن  الأحوال  جميع  يف  وي�سرتط 

العملة  يعادلها  ما  اأو  دولر  األف  وخم�سون  مائتني  مبلغ 

واملتداولة قانونًا.

الأعمال  قيمة  جتاوزت  اإذا  الوزراء  جمل�س  من  بقرار    -
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املنفذة نتيجة لالأعمال الإ�سافية وزيادة الكميات اأثناء 

التنفيذ ما تزيد ن�سبتها اأو قيمتها على �سالحية امل�سوؤول 

هذه  )ج(من  الفقرة  يف  عليها  املن�سو�س  املخت�س 

املادة.

 الف�سل اخلام�س

فتح املظاريف

مادة) 20(

اإقفال �سندوق العطاءات

عن  الإعالن  يف  حتدد  الذي  املوعد  يف  العطاءات  �سندوق  يقفل 

املناق�سة ول يلتفت اإىل اأي عطاء يرد بعد انتهاء املوعد املحدد.

مادة) 21(

اإقفال �سندوق العطاءات 

التاأكد من �سالمته يف  بعد  العطاءات  بفتح �سندوق  اللجنة  تقوم 

اليوم املعني وال�ساعة املحددة لتفح املظاريف كاآخر موعد لتقدمي 

العطاءات وعليها اتخاذ الإجراءات التالية:

1.  اإثبات احلالة التي وردت عليها مظاريف العطاءات.

2.  اإثبات عدد املظاريف يف حم�سر فتح املظاريف.

3.   ف�س العطاءات بالتتابع ولكل عطاء يفتح مظروفه ي�سع رئي�س 

ك�سر  هيئة  على  م�سل�سال  رقما  مظروفه  وعلى  عليه  اللجنة 

اعتيادي ب�سطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة.

ترقيم الأوراق املكون منها العطاء واإثبات عد تلك الأوراق.   .4

على  العطاء  وجملة  والأ�سعار  العطاء  مقدم  اإ�سم  قراءة    .5

احلا�سرين من مقدمي العطاءات اأومندوبيهم.

اإثبات جملة العطاءات وقيمة التاأمني البتدائي املقدم.   .6
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التوقيع من رئي�س اللجنة وجميع الأع�ساء احلا�سرين على    .7

العطاء ومظروفه وكل ورقة من اأوراقه.

التوقيع من رئي�س اللجنة وجميع الأع�ساء احلا�سرين على    .8

حم�سر اللجنة بعد اإثبات كافة اخلطوات املتقدمة.

 مادة) 22(

اإح�ساء مبالغ التاأمني 

تقوم جلنة العطاءات باإح�ساء مبالغ التاأمني اأو ال�سندات اخلا�سة 

بها وت�سليمها يف احلال اإىل اجلهة الطالبة لقيدها اأمانات وحتفظ 

يف خزانة مقفلة حتى النتهاء من كافة اأعمالها بح�ساب.

 مادة) 23(

مراجعة العينات وحفظها

العطاءات  اأ�سحاب  من  املقدمة  العينات  العطاءات  جلنة  تراجع 

على الك�سف الذي دونت به هذه العينات عند ورودها وتتاأكد من 

اجلهة  لدى  اأمني  مكان  يف  حفظها  ويجري  ومقدارها  اأو�سافها 

الطالبة على اأن يثبت ذلك مبح�سر اللجنة.

 مادة) 24(

مطابقة العطاءات وتقدميها اىل اللجنة 

�سحتها  من  والتاأكد  التفريغ  ك�سف  على  العطاءات  مطابقة  بعد 

ومطابقتها ل�سروط املناق�سة تقدم العطاءات وجميع اأوراق املناق�سة 

اإىل جلنة العطاءات م�سفوعة مبالحظات اللجنة الفنية.

 الف�سل ال�ساد�س

البت يف العطاءات وتوقيع العقود

مادة) 25(

املفاو�سات بعد فتح املظاريف 

ل يجوز بعد فتح املظاريف الدخول يف مفاو�سات مع اأحد مقدمي 

العطاءات يف �سان تعديل عطائه ومع ذلك يجوز للجنة مفاو�سة 

كل  عن  للنزول  حتفظات  اأو  بتحفظ  املقرتن  الأقل  العطاء  مقدم 

حتفظاته اأو بع�سها مبا يجعل عطاءه متفقًا مع �سروط املناق�سة 

الأقل  العطاء  �ساحب  مفاو�سة  للجنة  يجوز  كما  الإمكان.  بقدر 

غري املقرتن بتحفظات للنزول ب�سعره اإىل م�ستوى اأ�سعار ال�سوق. 

امل�سوؤول  من  بقرار  اإليهما  امل�سار  احلالتني  يف  املفاو�سة  وجتري 

املخت�س.

مادة)26(

ا�ستبعاد عطاءات 

اإذا �سبق للمناق�س اأن اأخل اأو اأهمل اأو ق�سر يف التزاماته الفائتة 

اأو كان يخ�سع لقرار حرمان �ساري املفعول، للجنة العطاءات احلق 

يف ا�ستبعاد عطاءه.
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مادة )27(

اإلغاءاملناق�سات 

يجوز للجنة العطاءات اإلغاء املناق�سة اإذا كانت جميع العطاءات 

للنظر  يجعلها غري �ساحلة  اأو غري مكتملة مما  ل�سروط  خمالفة 

فيها ويف هذه احلالة يجوز لها طرح املناق�سة من جديد وبنف�س 

اخلطوات التي متت عند الإعالن يف املرة الأوىل.

مادة) 28(

جتزئة العطاء لأكرث من مناق�س 

العطاء  �سروط  كان  اإذا  مناق�س  من  لأكرث  العطاء  جتزئة  يجوز 

ت�سمح بذلك اأو رد ن�س يجيز ذلك يف كرا�سة ال�سروط

 

الف�سل ال�سابع

م�سئوليات والتزامات املتعاقد

مادة )29(

التاأخر يف تنفيذ العقد 

اإذا تاأخر املتعاقد يف تنفيذ العقد عن امليعاد املحدد له جاز للجهة 

املتعاقد مهملة  اإعطاء  العامة ذلك  امل�سلحة  اقت�ست  اإذا  املتعاقدة 

اإ�سافية لإمتام التنفيذ على اأن توقع عليه غرامة عن مدة التاأخري، 

بالن�سب وطبقًا لالأ�س�س ويف احلدود املن�سو�س عليها يف العقد بحيث 

ل يتجاوز جمموع الغرامة %10بالن�سبة لعقود املقاولت و5 %بالن�سبة 

لعقود التوريد وتوقع الغرامة مبجرد ح�سول التاأخري دون حاجة اإىل 

تنبيه اأو اإنذار اأو اإتخاذ اأي اإجراءات ق�سائية اأخرى.

املتعاقد  املتعاقدة يف مطالبة  الغرامة بحق اجلهة  توقيع  ول يخل 

بتعوي�س كامل عما اأ�سابها من اأ�سرار نتجت عن تاأخريه يف الوفاء 

بالتزاماته.
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مادة) 30(

حالت ف�سخ العقد وم�سادرة التاأمني النهائي 

يف�سخ العقد وي�سادر التاأمني النهائي يف احلالت التالية:

اإذا ا�ستعمل املتعاقد الغ�س اأو التالعب يف معاملته مع اجلهة    .1

املتعاقدة.

اإذا ثبت اأن املتعاقد قد �سرع بنف�سه اأو بوا�سطة غريه بطريق    .2

اجلهات  موظفي  اأحد  ر�سوة  يف  مبا�سر  غري  اأو  مبا�سر 

اخلا�سعة لأحكام القانون.

تنفيذ  من  ميكنه  ل  اإع�سارًا  اأع�سر  اأو  املتعاقد  اأفل�س  اإذا    .3

العطاء.ول يخل ف�سخ العقد وم�سادرة التاأمني بحق اجلهة 

املتعاقدة يف الرجوع على املتعاقد بالتعوي�سات الالزمة.

 مادة) 31(

اإخالل املتعاقد ب�سروط العقد 

اإذا اأخل املتعاقد باأى �سرط من �سروط العقد. كان للجهة املتعاقدة 

احلق يف ف�سخ العقد اأو تنفيذه على ح�ساب املتعاقد بكتاب مو�سى 

عليه بعلم الو�سول على عنوانه املبني يف العقد.

مادة) 32(

احلق يف م�سادرة التاأمني 

يكون للجهة املتعاقدة يف حالة ف�سخ العقد اأو تنفيذه على ح�ساب 

املتعاقد احلق يف م�سادرة التاأمني النهائي واحل�سول على جميع 

ما ت�ستحقه من غرامات مما يكون م�ستحقا للمتعاقد لديها اأو لدى 

اأية جهة اإدارية اأخرى من مبالغ دون حاجة على اتخاذ اإجراءات 

اأو اللجوء  اأو امل�ست�سار طلب التحكيم  ق�سائية، كما يحق للمقاول 

للق�ساء خالل 75 يوما من تاريخ قرار ف�سخ العقد.

مادة )33(

وفاة املتعاقد

اإذا تويف املتعاقد جاز للجهة املتعاقدة ف�سخ العقد مع رد التاأمني ما 

مل يكن للجهة الطالبة ا�ستحقاقات قبل املتعاقد اأو ال�سماح للورثة 

توافق  وكياًل  يعينوا عنهم  اأن  ب�سرط  العقد  تنفيذ  بال�ستمرار يف 

عليه اجلهة املخت�سة.

اأو  متاآلفني  متعهد  اأو  متعاقد  اكرث من  مع  املربم  العقد  كان  واإذا 

مت�ساركني وتويف اأحدهم فيكون للجهة املتعاقدة احلق يف مطالبة 

باقي املتعاقدين بال�ستمرار يف تنفيذ العقد.

مادة) 34(

القوة القاهرة 

ل يتحمل املتعاقد الأ�سرار املرتتبة على التاأخري يف تنفيذ    .1

الوفاء  عدم  اأو  التاأخري  كان  اإذا  به  الوفاء  عدم  اأو  العقد 

ب�سبب القوة القاهرة.
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املتعاقد تقدمي  الأحوال عند وجود قوة قاهرة على  يف كل     .2

بالظروف  املتعاقدة  اجلهة  اإىل  وفوري  خطي  اإ�سعار 

به  الوفاء  التاأخري يف  اأو  العقد  تنفيذ  التي متنع  والأ�سباب 

وتقدمي كل ما يثبت ذلك.

ويجب  التاأخري  مربرات  من  املوؤقتة  القاهرة  القوة  تكون   .3

من  الدائمة  القاهرة  القوة  وتكون  زوالها،  بعد  الوفاء 

مربرات عدم الوفاء.

 

الف�سل الثامن

الكفالت والغرامات

مادة )35(

كفالت عطاء الأ�سغال 

1.  حتدد كفالت عطاء الأ�سغال على النحو التايل:

هذا  ويحت�سب  مقطوع،  مببلغ  حتدد  املناق�سة:  كفالة    -

املبلغ على اأ�سا�س ن�سبة 2-3% من القيمة املقدرة للعطاء 

ويتم بيانه يف ملحق منوذج عر�س املناق�سة.

كفالة ح�سن التنفيذ: تكون بن�سبة 10% من قيمة العقد.   -

امل�سروع  قيمة  من   %5 بن�سبة  تكون  ال�سيانة:  كفالة    -

الفعلية بعد الإجناز.

بن�سبة  اأداء  الفنية كفالة ح�سن  يحدد لعطاءات اخلدمات    .2

10% من قيمة العقد.

حتدد يف ملحق منوذج عر�س املناق�سة مدة تنفيذ العطاء    .3

وقيمة غرامة التاأخري عن كل يوم على اأن تكون تلك الغرامة 

متنا�سبة مع قيمة العطاء ومدة تنفيذه. واأن ل تزيد ن�سبة 

غرامة التاأخري اليومي من القيمة الكلية للعطاء عن %10 

من معدل الإنتاج اليومي على اأن ل تزيد ن�سبة الغرامة من 

القيمة الكلية للعطاء عن %10.

دفعات  دفع  املخت�س  امل�سوؤول  اأو  الوزير  مبوافقة  يجوز   .4
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خطاب  مقابل  احل�ساب  حتت  امل�سروع  قيمة  من  مقدمة 

لل�سروط  وفقًا  وذلك  املقدمة  الدفعة  بقيمة  معتمد  �سمان 

ال�سروط  اأو  التعليمات  تبينها  التي  واحلدود  والن�سب 

اخلا�سة للعطاء.

 

ونفقات  اإيرادات  مبراقبة  والدارية  املالية  الرقابة  ديوان  )يقوم 

وال�سناديق  املحلية  والهئيات  العامة  واملوؤ�س�سات  الوزارات 

�سنويًا  تقريرًا  وتقدمي  عليه  و�سرفها  حت�سيلها  وطرق  اخلا�سة 

املالحظات  جميع  تت�سمن  الت�سريعي  واملجل�س  �ساماًلللرئي�س 

والآراء واملخالفات املرتكبة وامل�سوؤولية املرتتبة عليها (

املادة 18 من قانون ب�ساأن تنظيم املوازنة العامة وال�سوؤن املالية 

الف�سل التا�سع

ت�سنيف املقاولني وامل�ست�سارين واملكاتب الهند�سية

مادة) 36(

ت�سنيف املقاولني 

الأ�سغال �سمن  اأنواع  املقاولني يف خمتلف  يجري ت�سنيف    .1

والإدارية  والفنية  املالية  املوؤهالت  ح�سب  ودرجات  فئات 

مبوجب  وذلك  الأ�سغال  تنفيذ  يف  واخلربة  والتجهيزات 

تعليمات ت�سنيف املقاولني املتعمد.

ي�سكل جمل�س الوزراء بناء على تن�سيب الوزير جلنة اأو اأكرث     .2

الأ�سغال  اأنواع  ملختلف  املقاولني  ت�سنيف  طلبات  لدرا�سة 

املقاولني  اإحتاد  ميثل  اأن  على  الت�سنيف  ودرجات  وفئات 

بناء  الوزراء  وملجل�س  اللجان،  هذه  يف  املهند�سني  ونقابة 

على تن�سب الوزير منح مكافاآت لأع�ساء جلان الت�سنيف.

جميع  يف  ر�سميًا  املقرة  املقاولني  ت�سنيف  جداول  تعتمد     .3

عطاءات  يف  املناق�سات  لغايات  الر�سمية  املوؤ�س�سات 

الأ�سغال احلكومية. 

مادة) 37(

تخ�سي�س  ق�سم حلفظ املعلومات عن املقاولني وال�ست�سارين 

1. يخ�س�س ق�سم يف دائرة العطاءات حلفظ املعلومات عن 

املقاولني وامل�ست�سارين املحليني وغري املحليني العاملني 
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العامة  الفنية  اخلدمات  اأو  الأِ�سغال  وعن  الوطن  يف 

لغايات اإح�سائية.

باإحالة  تقوم  التي  العطاءات  وجلان  الدوائر  جميع  على    .2

اأو اخلدمات الفنية مبوجب هذا  عطاءات الأ�سغال العامة 

العطاءات  دائرة  تزود  اأن  خا�سة  اأنظمة  اأي  اأو  القانون 

العطاء  اإحالة  تاريخ  اأق�ساه �سهر من  املركزية خالل مدة 

جلنة  وقرار  والأ�سعار  وال�سروط  التفاقية  عن  بن�سخة 

العطاءات وقيمة الإحالة.

اأن  الفنية  واخلدمات  الأ�سغال  تنفيذ  تتابع  دائرة  كل  على    .3

اأو  لالأ�سغال  امل�ساريع  اإجناز  بعد  العطاءات  دائرة  تزود 

القيمة  تبني  امل�سروع  عن  النهائية  باملعلومات  اخلدمات 

والأعمال  التغيريية  والأوامر  التنفيذ  ومدة  للعمل  النهائية 

اأخرى  معلومات  واأي  والغرامات  والتمديدات  الإ�سافية 

تطلبها دائرة العطاءات.

 

مادة )38(

وجوب اعتماد ال�سروط العامة املوحدة للعطاءات

على اأية دائرة عند تنفيذ الأ�سغال واخلدمات الفنية اخلا�سة بها 

اعتماد ال�سروط العامة املوحدة للعطاءات �سريطة اأن ين�س على 

اأي تعديالت اأو �سروط اإ�سافية يف ال�سروط اخلا�سة للمقاولة.

 الف�سل العا�سر

اأحكام عام

مادة) 39(

تنفيذ عطاءات من قبل الوزارة 

اإىل  يعهد  اأن  الوزراء  ملجل�س  القانون  هذا  يف  ورد  مما  بالرغم 

الوزراء بتنفيذ اأي اأ�سغال تعود اإىل اأية دائرة ب�سورة مبا�سرة اإذا 

كانت اإمكانيات الوزارة من الناحية الفنية والآلية مت�سح بذلك.

مادة) 40(

احلالت الطارئة

عند ن�سوء اأية حالة طارئة ل ميكن معاجلتها مبوجب اأحكام هذا 

القانون فلمجل�س الوزراء بناء على طلب الوزير اأو امل�سوؤول املخت�س 

البت فيها ح�سبما يراه منا�سبا ويكون قراره قطعيًا.

مادة) 41(

حظر التعاقد مع املقاولني غري املرخ�سني

اتفاقًا  يعقد  اأن  معنوية  هيئة  اأو  �سخ�س  لأي  يجوز  ل    .1

اإن�سائيًا مع مقاول غري مرخ�س وم�سنف.

يقوم  اأن  وم�سنف  مرخ�س  غري  مقاول  لأي  يجوز  ل     .2

باأعمال املقاولت حتت طائلة امل�سوؤولية اجلزائية

 مادة) 42(
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اإ�سدار اللوائح التنفيذية

ي�سدر جمل�س الوزراء اللوائح والأنظمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون 

وذلك خالل ثالثة اأ�سهر من تاريخ �سريان القانون.

مادة) 43(

اإلغاءات

يلغي نظام ال�سرتاطات العامة للعطاءات وتوريد الأ�سناف ل�سنة 

مقاولت  ونظام  غزة  حمافظات  يف  به  املعمول  وتعديالته   1953

حمافظات  يف  به  املعمول   1953 ل�صنة   )1( رقم  العامة  الأ�سغال 

ال�سفة وكل ن�س بتعار�س مع اأحكام هذا القانون.

املفعول  �سارية   1994 ل�سنة  الفل�سطينية  املقاولني  تعليمات  تبقى 

اإىل اأن ت�ستبدل بنظام ي�سدر عن جمل�س الوزراء.

مادة )44(

ا�ستمرار �سريان 

املفعول  1994�سارية  ل�سنة  الفل�سطينية  املقاولني  تعليمات   تبقى 

اإىل اأن ت�ستبدل بنظام ي�سدر عن جمل�س الوزراء

مادة)45(

على جميع اجلهات املخت�سة كل فيما يخ�سه تنفيذ اأحكام هذا القانون 

ويعمل به بعد ثالثني يومًا من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.

 �سدر مبدينة غزة يف 1999/12/28

 

 يا�سر عرفات                 

رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية

رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية         
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 قانون اللوازم العامة

رقم )9( ل�سنة 1998م

)املال العام ، هو مملوك أو معهود به للدولة والهيئات 
واملؤسسات العامة والشركات التى تساهم الدولة 
واإلحتادات  والنقابات   ، مالها  رأس  في  بنصيب 
 ، العام  النفع  ذات  اخلاصة  واجلمعيات  واملؤسسات 
من  اموالها  اعتبار  على  القانون  ينص  جهة  أية  أو 

االموال العامة (

مشروع قانون العقوبات الفلسطيني 
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قانون رقم 9 ل�سنة 1998

ب�ساأن اللوازم العامة

حمتويات الت�سريع 

الف�سل الأول : تعاريف واأحكام عامة 

وامل�سوؤوليات  القانون  �سريان   - اللوازم  دائرة  الثاين:  الف�سل 

الفنية 

الف�سل الثالث : ال�صراء 

الف�سل الرابع : اإدارة اللوازم 

الف�سل اخلام�س : الرقابة على اللوازم 

الف�سل ال�ساد�س : مواد عامة 

رئي�س  الفل�سطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  رئي�س 

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية بعد الإطالع على نظام ال�سرتاطات 

به يف  املعمول  1953م،  ل�سنة  الأ�سناف  وتوريد  للعطاءات  العامة 

يف  به  املعمول   )32( رقم  اللوازم  نظام  وعلى   . غزة  حمافظات 

حمافظات ال�سفة الغربية وعلى م�سروع القانون املقدم من جمل�س 

الوزراء ، وبناء على موافقة املجل�س الت�سريعي ، اأ�سدرنا القانون 

التايل : 
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الف�سل الأول

تعاريف واأحكام عامة

مادة )1 (

تعاريف

املعاين  القانون  هذا  يف  وردت  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون 

املخ�س�سة لها اأدناه مل تدل القرينة على خالف ذلك .

ال�سلطة الوطنية : ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

الدائرة : اأية وزارة اأو دائرة اأو �سلطة اأو موؤ�س�سة عامة .

الوزير : وزير املالية 

الوزير املخت�س : الوزير فيما يخت�س بوزارته والدوائر واملوؤ�س�سات 

املرتبطة به ولغايات هذا القانون ت�سمل عبارة الوزير املخت�س :

الت�سريعي  باملجل�س  يخت�س  فيما  الوزراء  رئي�س   .1

الفل�سطيني

رئي�س املجل�س الت�سريعي فيما يخت�س باملجل�س الت�سريعي   .2

الفل�سطيني.

رئي�س اأية دائرة ميار�س مبوجب قوانني اأو اأنظمة خا�سة   .3

�سالحيات الوزير فيما يتعلق بتلك الدائرة . 

اأو من يعني ليقوم  املدير العام : مدير عام دائرة اللوازم العامة 

باأعماله عند غيابه .

يعني  من  اأو  الدائرة  عام  مدير  اأو  الوزارة  وكيل   : الوزارة  وكيل 

ليقوم باأعماله عند غيابه 

اللوازم : الأموال املنقولة الالزمة لأية دائرة و�سيانتها والتامني 

عليها اأو عدد من الدوائر التي ت�سكل هذه اللوازم حاجة اأ�سا�سية 

لتحقيق اأهداف الدائرة ومتكينها من القيام باأعمالها .

املخربية  والفحو�س  واملوا�سفات  الدرا�سات   : الفنية  اخلدمات 

للوازم وتطابقها مع املوا�سفات وال�سروط . 
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الف�سل الثاين

دائرة اللوازم - �سريان القانون

 وامل�سوؤوليات الفنية

مادة  )2 ( 

نطاق تطبيق القانون

يخ�سع لأحكام هذا القانون املدرجة موازنتها �سمن قانون املوازنة 

جمل�س  يقرر  اأخرى  دائرة  اأية  وعلى  الوطنية  لل�سلطة  ال�سنوي 

الوزراء تطبيق اأحكام هذا القانون عليها 

 مادة  )3(

م�سوؤوليات و�سالحيات دائرة اللوازم العامة 

وتتوىل  العامة  اللوازم  دائرة  ت�سمى  املالية  وزارة  يف  دائرة  تن�ساأ 

ممار�سة امل�سوؤوليات وال�سالحيات التالية : 

هذه  تنفيذ  وو�سائل  اللوازم  لإدارة  العامة  ال�سيا�سة  1.ر�سم 

ال�سيا�سة .

هذا  لأحكام  وفقًا  اللوازم  من  الدوائر  األيه  حتتاج  ما  2.�سراء 

القانون .

دائرة  اأية  لدى  الفائ�سة  واللوازم  امل�سرتكة  اللوازم  حفظ    .3

الدوائر  على  لتوزيعها  املركزية  امل�ستودعات  يف  وتخزينها 

وفق ما حتتاج اإليه منها اأو تبديلها فيما بينها .

4.اإجراء الدرا�سات الالزمة لتطوير اإدارة اللوازم مبا يف ذلك :

ال�ستعمال  ذات  للوازم  قيا�سية  مبوا�سفات  اأ .الحتفاظ 

امل�سرتك اأو املتكرر .

ب . التعاون مع الدوائر واجلهات املخت�سة يف عقد الدورات 

التدريبية والندوات لتنمية مهارات العاملني يف الوحدات 

اخلا�سة باللوازم فيها . 

ت .  تقدمي الراأي وامل�سورة للدوائر يف جمال اإدارة اللوازم 

دائرة  وجدت  كلما  الدوائر  لدى  للوازم  اجلرد  اإجراء  ث .   

اللوازم العامة �سرورة لذلك . 

بني  املعقودة  والربوتوكالت  التفاقيات  تنفيذ  يف  امل�ساركة    .5

ال�سلطة الوطنية واأية جهة دولية ب�ساأن توريد لوازم معينة 

اإىل ال�سلطة الوطنية .

حفظ قيود اللوازم املعمرة   .6

اخلا�سة  والأ�ساليب  الو�سائل  ملعرفة  الدوائر  مع  التعاون   .7

بح�سن حفظ اللوازم و�سيانتها.

 مادة )4(

و�سع اأنظمة 

ي�سع الوزير الأنظمة الالزمة بكيفية اإعداد قوائم اللوازم املطلوب 

وتقدميها  بها  اخلا�سة  ال�سراء  طلبات  وتنظيم  للدوائر  �سراوؤها 

اإىل دائرة اللوازم العامة لإمتام عمليات ال�سراء وفق اأحكام هذا 

القانون .



164165

 الف�سل الثالث

ال�سراء

مادة )5(

اأوًل : قواعد عامة

لتبا�سر عمليات �سراء اللوازم اإل وفقا ملا يلي 

اأ .   اللوازم التي تزيد قيمتها على 3000 دولر اأمريكي “ثالثة 

تكون  قانونا  املتداولة  بالعملة  يعادلها  ما  دولر” اأو  اآلف 

بال�سراء  املخت�سة  اجلهة  اآلة  يقدم  �سراء  طلب  مبوجب 

من  اأو  الوزارة  وكيل  من  موقع  مايل  التزام  بطلب  مرفقا 

يفو�سه خطيًا . 

 10000 �سرائها  املراد  للوازم  املقدرة  القيمة  جتاوزت  اإذا  ب . 

بالعملة  يعادلها  اأو ما  اآلف دولر(  اأمريكي )ع�سرة  دولر 

التزام  وم�ستند  �سراء  باإذن  الطلب  يعزز  قانونا  املتداولة 

�سادر وم�سدق عن دائرة املوازنة .

 مادة )6(

طلبات ال�سراء

اأن يتم و�سف اللوازم املراد �سراوؤها ب�سكل واف وان  اأ .   يجب 

يف  مبا  ووا�سحة  دقيقة  ب�سورة  العامة  موا�سفاتها  حتدد 

ذلك طريقة تعليبها ومناولتها وحدة املادة وكمياتها .

ب . يقدم طلب ال�سراء معززا باملوا�سفات املبينة يف الفقرة “اأ” 

من هذه املادة قبل وقت كاف لإمتام عملية ال�سراء ول ينظر 

حالة  كانت  اإذا  اإل  م�ستعجل  باأنه  يو�سف  �سراء  طلب  اأي  يف 

ال�ستعجال نا�سئة عن حالة طارئة مل تكن متوقعة اأو ل ي�سهل 

توقعها اأو التنبوؤء بها .

 

مادة )7(

اأ�س�س عمليات ال�سراء

تتم عمليات ال�سراء وفقا لالأ�س�س التالية :

اعتماد مبداأ املناف�سة يف جميع عمليات ال�سراء . اأ . 

الأ�سعار  باأف�سل  اللوازم  اأجود  على  احل�سول  يراعي  ب .  

وال�سروط 

ت .  عدم جتزئة اللوازم اإىل �سفقات متعددة يف جميع عمليات 

�سراء اللوازم املت�سابهة . 

مادة )8(

حالت عدم جواز ال�سراء

ل يجوز لأي دائرة لوازم �سراء اأو اتخاذ اأي اإجراء لهذه الغاية يف 

اأي من احلالت التالية . 

اإذا كانت متوافرة لدى دائرة اللوازم  اأ . 

ب .  اإذا اأعلنت دائرة اللوازم العامة عن رغبتها يف �سراء نف�س 

اللوازم مبوجب عطاء
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ت .  اإذا اأبرمت دائرة اللوازم عقد توريد تلك اللوازم

ث .  اإذا كانت دائرة اللوازم العامة قد طلبت من الدوائر تزويدها 

بحاجاتها ال�سنوية او الف�سلية من تلك اللوازم 

مادة )9(

الأولية للمنتجات الفل�سطينية

اإذا حتققت املوا�سفات ودرجة اجلودة واملعايري وال�سروط الأخرى 

ال�سروط  لكرا�سة  وفقا  لل�سراء  واملطلوبة  املعرو�سة  اللوازم  يف 

فعلى اجلهة املخت�سة ب�سرائها اإعطاء الأف�سلية للوازم املنتجة يف 

فل�سطني ومن املناق�س املقيم فيها ب�سورة دائمة . 

مادة )10(

�سراء اللوازم وفق التفاقيات 

بال�سراء  املخت�سة  للجهة  يجوز  القانون  هذا  اأحكام  مراعاة  مع 

�سراء اللوازم لأحكام الربوتوكولت التجارية والتفاقيات املعقودة 

بني ال�سلطة الوطنية واحلكومات والهيئات العربية والأجنبية . 

 

مادة )11(

ثانيا : ال�سراء من اخلارج

يجوز �سراء اللوازم من خارج فل�سطني يف حال توفر اللوازم  اأ . 

املراد �سراوؤها يف مناطق فل�سطني 

املوافقة  املخت�س  الوزير  تو�سية  على  بناء  الوزراء  ملجل�س  ب .  

الأقل من  على  ثالثة موظفني  مكونة من  اإيفاد جلنة  على 

موظفي اجلهة املخت�سة ب�سراء اللوازم اإىل خارج فل�سطني 

ل�سراء لوازم يف احلالة املن�سو�س عليها يف الفقرة “اأ” من 

هذه املادة اإذا ا�ستدعت احلاجة لذلك . 

مادة )12(

ثالثاً : طرق ال�سراء

بطرح عطاء  اللوازم  �سراء  تتم عملية  القانون  لأحكام هذا  وفقا 

على اأنه يجوز اللوازم باإحدى الطريقتني التاليتني :

اأ .ا�ستدراج عرو�س وذلك يف اأي من احلالت التالية : 

1.  اإذا كانت قيمة اللوازم املراد �سراوؤها ل تزيد على 5000 

اأو ما يعادلها بالعملة  اآلف دولر  اأمريكي خم�سة  دولر 

املتداولة قانونًا ملا ورد يف املادة 7 . 

منا�سب  اأو  كاف  عدد  املطروح  للعطاء  يتقدم  مل  اإذا    .2

اأن  العطاء  طرحت  التي  اجلهة  واقتنعت  العرو�س  من 

ا�ستدراج  طريق  عن  اللوازم  ب�سراء  تق�سي  ال�سرورة 
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عرو�س . 

ب .  ال�سراء املبا�سر للوازم بالتفاو�س مع بائعني اأو منتجني اأو 

موردين يف اأي من احلالت التالية : 

�سراء مواد علمية كالأفالم واملخطوطات وما مياثلها .   .3

يكن  ومل  عرو�س  ا�ستدراج  مت  اأو  عطاء  طرح  اإذا    .4

على عرو�س  منهما  اأي  بامل�ستطاع احل�سول من خالل 

منا�سبة اأو مل تكن الأ�سعار معقولة اأو عند احل�سول على 

كامل الكمية من اللوازم املراد �سراوؤها . 

مادة )13(

رابعاً : �سالحيات ال�سراء

لل�سالحيات  وفقا  التالية  اجلهات  قبل  من  اللوازم  �سراء  يتم 

املخولة بها . 

اأ . الوزير املخت�س

اأو  اأمريكي  دولر   1000 على  قيمتها  تزيد  ل  لوازم  �سراء   .1

مايعادلها بالعملة املتداولة قانونا يف كل عملية �سراء

�سراء لوازم ل تزيد قيمتها على 15000 دولر اأمريكي “خم�سة     .2

كل  قانونا يف  املتداولة  بالعملة  مايعادلها  األف دولر” اأو  ع�سر 

عملية �سراء وذلك عن طريق جلنة م�سرتيات من ثالثة موظفني 

ت�سكيلها كل  يعاد  ان  املخت�س على  الوزير  يعينهم  الدائرة  من 

�ستة اأ�سهر على الأكرث وتتخذ قرارتها بالأكرثية . 

�سراء اخلدمات العلمية والثقافية املتخ�س�سة مبا يف ذلك    .3

 ، ال�ست�سارات فيها واإعداد البحوث والدرا�سات وتقوميها 

�سواء كان ذلك من قبل املوؤ�س�سات اأو الأفراد بوا�سطة جلنة 

خمت�سة من ثالثة موظفني على الأقل من الدائرة وتتخذ 

قراراتها بالأكرثية . 

�سراء احلقوق والأعمال الأدبية والفنية والربامج الإذاعية    .4

 ، وا�ستئجارها  وتاأجريها  الربامج  هذه  وبيع  والتلفزيون 

اأن  على  قيمتها  كانت  مهما  اإنتاجها  اإعداد  على  والتعاقد 

يتم ذلك بوا�سطة جلنة ل تقل عن ثالثة موظفني ي�سكلها 

وتتخذ  الدائرة  موظفي  من  الغاية  لهذه  املخت�س  الوزير 

قراراتها بالأكرثية . 

ب .  وكيل الوزارة 

اأمريكي  دولر   500 على  قيمتها  تزيد  ل  لوازم  �سراء   .1

“خم�سمائة دولر” اأو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا يف 
كل عملية �سراء .

�سراء لوازم ل تزيد قيمتها على 5000 دولر يف كل عملية   .2

�سراء بوا�سطة جلنة امل�سرتيات املن�سو�س عليها يف البند 

)2( من الفقرة )اأ( من هذه املادة . 

�سراء قطع الغيار التبديلية والت�سغيلية لوا�سطة جلنة امل�سرتيات    .3

املن�سو�س عليها يف البند 2 من الفقرة اأ من هذه املادة . 
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ت .  م�سرتيات البعثات الدبلوما�سية 

اأمريكي  دولر   5000 على  قيمتها  تزيد  ل  لوازم  �سراء   .1

املتداولة  بالعملة  يعادلها  ما  دولر” اأو  اآلف  “خم�سة 
قانونا بقرار من رئي�س البعثة بوا�سطة جلنة م�سرتيات 

من ثالثة من موظفي البعثة ي�سكلها لهذه الغاية .

15000 دولر اأمريكي  �سراء لوازم ل تزيد قيمتها على     .2

)خم�سة ع�سر األف دولر( اأو ما يعادلها بالعملة املتداولة 

م�سرتيات  بوا�سطة  املخت�س  الوزير  من  بقرار  قانونا 

ثالثية ي�سكلها رئي�س البعثة لهذه الغاية .

اأي لوازم  القانون ل يتم �سراء  ث .  مع مراعاة ما ورد يف هذا 

تزيد قيمتها على 15000 دولر اأمريكي )خم�سة ع�سر األف 

بوا�سطة  اإل  قانونا  املتداولة  بالعملة  يعادلها  ما  اأو  دولر( 

جلنة عطاءات م�سكلة وفقا حلكام هذا القانون . 

 

مادة )14(

جلنة العطاءات املركزية

الوزير  الوزراء بناء على تن�سيب  يت�سكل بقرار من جمل�س  اأ . 

والوزراء املخت�سني جلنة عطاءات مركزية للقيام باملهام 

وال�سالحيات املن�سو�س عليها يف هذا القانون على الوجه 

التايل : 

1. املدير العام   رئي�سا

2. مندوب عن وزارة املالية   ع�سوا 

3. مندوب عن وزارة القت�ساد والتجارة   ع�سوا

4. مندوب عن وزارة ال�سناعة   ع�سوا

5. مندوب عن وزارة الأ�سغال العامة  ع�سوا

تكون مدة الع�سوية يف هذه اللجنة �سنتان وللوزير املخت�س  ب . 

تخفي�س املدة اأو متديدها ملدة �سنة اأخرى .

ت .   يعني رئي�س ديوان الرقابة املالية والإدارية مندوب يف جلنة 

العطاءات املركزية ب�سفة مراقب .

عند طرح اأي عطاء لوازم خا�سة لإحدى الدوائر ي�سرتك  ث .  

يف جلنة العطاءات املركزية التي تنظر يف العطاء ع�سوان 

من كبار موظفي الدائرة ي�سميهما الوزير املخت�س . 
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مادة )15(

اإجتماعات وقرارات جلنة العطاءات املركزية

كانت  �سواء  اجتماعاتها  املركزية  العطاءات  جلنة  تعقد  اأ .    

لإحدى  خا�سة  لوازم  اأو  عام  ا�ستعمال  ذات  لوازم  ل�سراء 

الدوائر بن�سابها الكامل وتتخذ قراراتها بالأكرثية .

ت�سدق قرارات اللجنة املتعلقة ب�سراء لوازم ذات ا�ستعمال  ب .  

عام من الوزير اأما القرارات املتعلقة ب�سراء لوازم خا�سة 

فت�سدق من الوزير املخت�س .

ت .  ت�سكل بقرار من الوزير املخت�س جلان فرعية متخ�س�سة 

من الدائرة ي�سارك يف ع�سويتها ع�سوًا من دائرة اللوازم 

مل�ساعدة  املركزية  العطاءات  جلنة  رئي�س  يعينه  العامة 

اأحكام هذا  اللجنة يف الأعمال واملهام املكلفة بها مبوجب 

القانون . 

مادة )16(

جلنة العطاءات اخلا�سة 

اأ .   ملجل�س الوزراء بناء على تن�سيب من الوزير والوزير املخت�س 

واملدير  الوزارة  وكيل  من  خا�سة  عطاءات  جلنة  ت�سكيل 

العام وثالثة من كبار موظفي ال�سلطة ويعني جمل�س الوزراء 

من بني اأع�سائها رئي�سا لها .

ب .  تعقد جلنة العطاءات اخلا�سة اجتماعاتها بكامل ن�سابها 

وتتخذ قراراتها بالأكرثية وت�سدق قرارات ال�سراء ال�سادرة 

يرفع  اختالفهما  وعند  املخت�س  والوزير  الوزير  من  عنها 

الأمر ملجل�س الوزراء للبت فيه .

وال�سروط  بالقواعد  اخلا�سة  العطاءات  جلنة  تتقيد  ت . 

مبوجب  املقررة  العطاءات  بطرح  اخلا�سة  والإجراءات 

على  مبوجبه  ال�سادرة  والتعليمات  والأنظمة  القانون  هذا 

متويل  اتفاقيات  ت�سمنتها  خا�سة  �سروط  اأي  تراعي  ان 

امل�صروع . 

 مادة )17(

ت�سديق قرارات اإحالة العطاءات 

اتخاذ  العطاءات  اإحالة  قرارات  بت�سديق  املخت�سة  اجلهة  على 

تعترب  واأل  ت�سلمها  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  ب�ساأنها  القرار 

م�سدقة حكمًا .  

مادة )18(

الإ�ستعانة باخلرباء والفنيني

اخلا�سة  العطاءات  جلنة  اأو  املركزية  العطاءات  للجنة  اأ . 

ال�سلطة وغريهم  والفنيني من موظفي  بال�ستعانة باخلرباء 

عليها  املطروحة  العرو�س  درا�سة  يف  خرباتهم  من  لالإفادة 

وعلى جميع الدوائر التعاون الكامل مع هذه اللجان يف ذلك 

للوزير بناء على تن�سيب املدير العام منح اخلرباء والفنيني  ب .  
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الأعمال  مع  تتنا�سب  مالية  مكافاآت  الفنية  اللجان  واأع�ساء 

التي يقومون بها بتكليف من جلنة العطاءات املركزية مبوجب 

نظام خا�س . 

مادة )19(

تنظيم اإجراءات العطاءات 

وطريقة  فيها  ال�سرتاك  و�سروط  العطاءات  اإجراءات  تنظم 

قبل  من  تقدميها  الواجب  وال�سمانات  والإحالة  العرو�س  درا�سة 

عدم  عند  عليهم  املرتتبة  وامل�سوؤوليات  واملتعهدين  املناق�سني 

وذلك  معهم  املربمة  الإحالة  عقود  تنفيذ  اأو  بعرو�سهم  اللتزام 

مبوجب اأنظمة ي�سدرها جمل�س الوزراء وترفق بكل دعوة عطاء .

مادة )20(

الدعوة للعطاءات

ثمنا  ويحدد  العطاء  احلال  مقت�سى  ح�سب  العام  املدير  يطرح 

الدعوة  وطباعة  اإعداد  نفقات  مع  تتنا�سب  العطاء  دعوة  لوثائق 

الدعوة  توزيع  يجوز  انه  على  العطاء  وقيمة  بها  املرفقة  والوثائق 

مقابل للجهة التي يرى اأن من م�سلحة اخلزينة توجيهها لها . 

 

مادة )21(

توقيع اتفاقيات توريد اللوازم

يتوىل املدير العام نيابة عن اأية دائرة توقيع التفاقيات اخلا�سة 

ب�ساأنها  ال�سادرة  لقرارات  تنفيذا  املتعاقدين  مع  اللوازم  بتوريد 

عن جلنة العطاءات املركزية .

مادة )22(

فح�س اللوازم قبل ال�سحن

�سركة  اأو  هيئة  اأو  جلنة  اإىل  تعهد  اأن  املركزية  العطاءات  للجنة 

مدى  لبيان  �سحنها  قبل  اللوازم  بفح�س  القيام  متخ�س�سة 

مطابقتها .
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الف�سل الرابع 

اإدارة اللوازم 

مادة )23(

الإ�سراف على اللوازم 

اخلا�سة  اللوازم  على  الإ�سراف  عن  م�سوؤول  الوزارة  وكيل  يكون 

الالزمة  والرتتيبات  الإجراءات  واتخاذ  ومراقبتها  بدائرته 

الأغرا�س  يف  وا�ستعمالها  منها  وال�ستفادة  وتنظيمها  حلفظها 

املقررة لها .

مادة )24(

وحدة تنظيم وحفظ اللوازم 

اإدارية تكون م�سوؤولة عن تنظيم وحفظ  تن�ساأ يف كل دائرة وحدة 

اللوازم و�سالمة ال�ستفادة منها وا�ستعمالها يف الأغرا�س املقررة 

لها مبا يتفق واأحكام هذا القانون . 

 مادة )25(

وحدة للم�ستودعات املركزية ومهامها

العامة تكون  اللوازم  للم�ستودعات املركزية يف دائرة  تن�ساأ وحدة 

مهمتها ما يلي : 

تخزين اللوازم امل�سرتكة الالزمة للدوائر . اأ . 

تخزين اللوازم املعمرة ال�ساحلة الفائ�سة عن حاجة الدوائر  ب . 

تخزين املواد اللالزمة لالأزمات والطوارىء  ت . 

ال�ستعمال  �سوء  على  اللوازم  خمزون  م�ستويات  حتديد  ث . 

ال�سنوي والحتياجات الفعلية .

مادة )26(

ا�ستخدام ال�سجالت والنماذج املعتمدة

تتوىل امل�ستودعات يف الدوائر ا�ستخدام ال�سجالت والنماذج التي 

والتقيد  العامة  اللوازم  دائرة  واملعتمدة من  مع طبيعتها  تتنا�سب 

بالأنظمة والتعليمات ال�سادرة مبوجب اأحكام هذا القانون . 

مادة )27(

�سجل اللوازم املعمرة 

دائرة  ل�سجل  موازيًا  املعمرة  للوازم  �سجل  بفتح  دائرة  كل  تقوم 

اللوازم املركزية واإجراء املطابقات الدورية .

مادة )28(

تنفيذ عقود �سراء اللوازم 

ت�سحن وتورد جميع اللوازم املتعاقد عليها من داخل وخارج  اأ . 

فل�سطني با�سم الدائرة امل�ستفيدة . 

اللوازم  �سراء  عقود  تنفيذ  متابعة  امل�ستفيدة  الدائرة  على  ب . 

واإجراءات التخلي�س على اللوازم امل�سرتاة من اخلارج . 
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مادة )29(

جلنة ا�ستالم اللوازم 

ت�سكل يف كل دائرة جلنة ا�ستالم اأو اأكرث تتاألف من ثالثة من  اأ.  

موظفيها يعينهم وكيل الوزارة وتناط بهم مهمة ت�سلم اللوازم 

التي ترد للدائرة من املوردين واملتعهدين التي تزيد قيمتها 

يعادلها  ما  اأو  دولر”  “خم�سمائة  اأمريكي  دولر   500 على 

باخلرباء  ال�ستعانة  لها  ويجوز  قانونا  املتداوية  بالعملة 

والفنيني عند ال�سرورة من اأية دائرة . 

ب.   يقوم اأمني امل�ستودع بت�سلم اللوازم كاأمانة مبدئية فور و�سولها 

ملوقع التوريد . 

مادة )30(

اإجراءات جلنة ال�ستالم

تقوم جلنة ال�ستالم بالإجراءات التالية :  اأ . 

املوردة  اللوازم  والتثبيت من موا�سقات  الفح�س  اإجراء    .1

ومطابقتها لل�سروط املقررة يف عقود التوريد من حيث 

مراعاة  مع  التوريد  وموعد  ومكان  والكمية  النوعية 

التفاقيات املربمة ب�ساأنها .

ت�سلم اللوازم املوردة خالل 10 اأيام من تاريخ توريدها     .2

مع مراعاة ما ورد يف الفقرة اأ “1” من هذه املادة . 

اأو  قبول  بيان  مع  املوردة  اللوازم  ا�ستالم  تنظيم �سبط   .3

بيان  اأو  وال�سروط  املوا�سفات  ملخالفتها  اللوازم  رف�س 

للمورد  ال�سبط  من  ن�سخة  ت�سليم  مع  النحراف  ن�سبة 

واأمني امل�ستودع املعني وتعترب الن�سخة امل�سلمة اإىل املورد 

اإ�سعارًا له بالقبول اأو الرف�س . 

اإذا ن�ساأ خالف يف الراأي بني اأع�ساء جلنة ال�ستالم ويرفع  ب .   

املر لوكيل الوزارة للبت فيه ويكون قراره قطعيا .

اإذا قررت جلنة ا�ستالم اللوازم رف�س ت�سلم اللوازم املوردة  ت .  

تلك  ورد  الذي  فاملتعهد  وال�سروط  للموا�سفات  ملخالفتها 

اأق�ساها  مدة  خالل  اللجنة  قرار  على  العرتا�س  اللوازم 

اإىل  ال�ستالم  ل�سبط  املتعهد  ت�سلم  تاريخ  من  اأيام   10

اجلهة التي اأ�سدرت قرار ال�سراء ويكون قرارها بالقبول اأو 

الرف�س قطعيا وتعترب اللوازم املرفو�سة بحكم الأمانة . 

تاريخ  من  يوما   15 خالل  نفقته  على  اللوازم  املورد  يرفع  ث .  

اإذا  غال  فيه  املوجودة  املكتم  من  رفعها  ب�سرورة  اأ�سعاره 

اإتالفها  اأو  رفعها  الأمنية  اأو  ال�سحية  ال�سرورات  اقت�ست 

املوعد  عن  بذلك  القيام  يف  تاأخر  فاإذا  املوعد  ذلك  قبل 

املحدد له يعترب متنازل عنها لل�سلطة الوطنية الرجوع عليه 

بنفقات الرفع والإتالف .

مبطابقتها  اللوازم  من  والهبات  امل�ساعدات  ت�سلم  يجري  ج .  

تبني  اأخرى  وثيقة  اأية  اأو  الفواتري  اأو  ال�سحن  وثائق  مع 
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موا�سفات اللوازم وكمياتها واأي انحراف النوعية والكمية 

عن املوا�سفات وال�سروط الواردة يف التفاقية والفواتري اأو 

وثائق ال�سحن ويجري اإدخالها يف القيود ح�سب الأ�سول . 

 مادة )31(

م�ستندات الدخال 

اأ .   يجري اإدخال اللوازم يف قيود امل�ستودعات بعد ت�سلمها من 

قبل جلنة ال�ستالم مبا�سرة على اأن تكون معززة بالوثائق 

التالية : 

م�ستند اإدخال   .1

�سبط جلنة ال�ستالم اأو طلب ال�سراء املحلي   .2

الفاتورة اأو بولي�سة ال�سحن   .3

الذي  امل�ستودع  عن  ال�سادرة  الإدخال  م�ستندات  تعزز  ب . 

نقلت اإليه اللوازم مب�ستندات الإخراج للوازم التي مت نقلها 

اإىل  الإدخال  م�ستند  من  ن�سخة  وتر�سل  اآخر  م�ستودع  من 

امل�ستودع الذي اأخرجت منه اللوازم . 

 مادة )32(

اللوازم الزائدة 

اللوازم الزائدة على اأر�سدة ال�سجل اأو القطع اأو الأجزاء التي مت ا�ستخراجها 

من لوازم جرى �سطبها تقيد عهدة يف قيود اللوازم ح�سب الأ�سول . 

 مادة )33(

�سجالت العهدة 

والبيانات  العهدة  �سجالت  اأنواع  العامة  اللوازم  دائرة  حتدد 

والقيود التي يجب اأن تظهرها وكذلك النماذج الواجب ا�ستعمالها 

واملعلومات التي يجب اأن تت�سمنها مبا يتما�سى مع الأ�ساليب املتبعة 

يف اإدارة اللوازم وامل�ستودعات . 

مادة )34(

 م�سك ال�سجالت وفق نظم اإدارة 

امل�ستودعات اخلا�سة باللوازم

اللوازم  مل�ستودعات  والبطاقات  ال�سجالت  دائرة  كل  مت�سك 

امل�ستودعات  اإدارة  املتبعة يف  والأ�ساليب  النظم  وفق  بها  اخلا�سة 

اخلا�سة باللوازم .

مادة )35(

مراعاة طبيعة اللوازم عند خزنها 

�سليمة  تكون  بحيث  بها  اخلا�سة  امل�ستودعات  يف  اللوازم  تخزن 

نوع  كل  طبيعة  تراعي  اأن  على  الطلب  عند  لت�سلمها  وجاهزة 

مدة  مراعاة  مع  امل�ستودعات  يف  خزنها  عند  اللوازم  اأنواع  من 

�سالحيتها لال�ستعمال . 
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مادة )36(

الت�سرف باللوازم 

ت�سرف اللوازم مبوجب طلب �سرف بعد توقيعه من وكيل  اأ. 

الوزارة اأو من يفو�سه بذلك . 

مبوجب  الطالبة  اجلهة  اإىل  امل�ستودع  من  اللوازم  ت�سلم  ث . 

ا�سم  ذكر  مع  امل�ستلم  توقيع  بعد  املعتمد  الإخراج  م�ستند 

وظيفته على م�ستند الإخراج 

يجوز �سرف اللوازم من امل�ستودعات املركزية اىل الدوائر  ج . 

ذات ال�ستقالل املايل مقابل الثمن . 

 مادة )37(

اللوازم ال�ساحلة والفائ�سة

اأ .   اإذا قرر وكيل الوزارة باأن اأي لوازم �ساحلة يف الدائرة قد 

اأ�سبحت فائ�سة وغري لزمة للعمل يتم نقلها من م�ستودعات 

الدائرة اإىل امل�ستودعات املركزية . 

تقوم دائرة اللوازم باإجراء بيع اللوازم ال�ساحلة والفائ�سة  ب . 

مبوجب  املركزية  امل�ستودعات  يف  املوجودة  احلاجة  عن 

املمكنة  الطرق  جميع  ا�ستنفاذ  بعد  دورية  عامة  مزاودة 

وذلك  الوطنية  ال�سلطة  دوائر  من  اأي  يف  منها  لال�ستفادة 

عن طريق جلنة ثالثية ي�سكلها املدير العام . 

والأبحاث  التدريب  ومراكز  املهنية  املدار�س  منتجات  تباع  ت .  

ومنتجات اأية دائرة اإنتاجية وفق تعليمات ي�سدرها الوزير 

املخت�س .

للوزير بناء على تن�سيب املدير العام بيع اللوازم ال�ساحلة  ث .  

للجهات  املركزية  امل�ستودعات  يف  املوجودة  والفائ�سة 

الأهلية غري الربحية بال�سعر الذي حتدده جلنة ت�سكل لهذه 

الغاية .

ثمنها مبوجب  دفع  بعد  امل�سرتي  اإىل  املباعة  اللوازم  ت�سلم  ج .  

م�ستند اإخراج اأ�سويل ويثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة و�سول 

قب�س الثمن . 

مادة )38(

اللوازم غري ال�ساحلة 

اأي  اأن  فنية  تن�سيب جلنة  بناء على  الوزارة  وكيل  قرر  اإذا  اأ . 

بيعها  يجري  �ساحلة  غري  اأ�سبحت  قد  الدائرة  يف  لوازم 

وكيل  يعينهم  الدائرة  موظفي  من  ثالثية  جلنة  بوا�سطة 

اأن ت�سع  ال�سرية ولها  اأو  العلنية  الوزارة وبطريقة املزاودة 

واأية  املحلية  ال�سحف  يف  بيعها  املراد  الالزمة  ال�سروط 

و�سيلة منا�سبة . 

مادة )39(

تاأييد م�ستندات  اإخراج اللوازم غري ال�ساحلة 

عند اإتالف اأو بيع اأي لوازم غري �ساحلة لال�ستعمال اأو فائ�سة عن 
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احلاجة يجب اأن توؤيد م�ستندات الإخراج املنظمة ب�ساأنها ب�سهادة 

اإنها اأتلفت اأو بن�سخة من قائمة البيع ح�سب مقت�س احلال ويجب 

اأن ي�سار يف تلك ال�سهادة اأو القائمة اإىل الأذن ال�سادر بالإتالف 

اأو البيع . 

مادة )40(

اإ�سدار قرار الإتالف 

اإذا اقتنع وكيل الوزارة بعدم جدوى عر�س اللوازم غري ال�ساحلة 

تتجاوز  بيعها  نفقات  ان  اأو  للبيع  الدائرة  حاجة  عن  الفائ�سة  اأو 

الت�سرف  يقرر  اأن  له  فيجوز  عليه  احل�سول  ميكن  الذي  الثمن 

بوا�سطة جلنة  القيود  الأ�سول و�سطبها من  اإتالفها ح�سب  اأو  بها 

ثالثية اأحد اأع�سائها من دائرة اللوازم العامة ي�سكلها لهذه الغاية 

اأو  لال�ستعمال  �ساحلة  غري  ووجدتها  اللوازم  عانيت  اأنها  ت�سهد 

البيع وتر�سل ن�سخة من قرار الإتالف وال�سطب اإىل دائرة اللوازم 

العامة . 

 مادة )41(

�سالحيات �سطب اخل�سارة اأو النق�س 

اأو  اإهمال  بغري  اللوازم  يف  تقع  نق�س  اأو  خ�سارة  اأي  �سطب  يتم 

اختال�س وفقا لل�سالحيات التالية: 

وكيل  من  تن�سيب  على  بناء  املخت�س  الوزير  من  بقرار     .1

الوزارة اإذا كانت قيمة اللوازم وقت ال�سراء ل تتجاوز 1000 

دولر اأمريكي “األف دولر” اأو مايعادلها بالعملة املتداولة 

قانونًا . 

املخت�س  الوزير  من  تن�سيب  على  بناء  الوزير  من  بقرار    .2

 )5000( تتجاوز  ل  ال�سراء  وقت  اللوازم  قيمة  كانت  اإذا 

دولر اأمريكي “خم�سة اآلف دولر” اأو ما يعادلها بالعملة 

املتداولة قانونًا . 

3.   بقرار من جمل�س الوزراء بناء على تن�سيب الوزير اإذا كانت 

قيمة اللوازم وقت ال�سراء تتجاوز )5000( دولر اأمريكي “ 

خم�سة اآلف دولر” اأو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا. 

مادة )42(

اإعارة وتاأجري ونقل اللوازم 

للوزير املخت�س اأن يعني اأو يوؤجر اأو ينقل اأي لوازم اإىل اأية دائرة 

اأخرى بحاجة اإليها على ان يتم اإعالم دائرة اللوازم بذلك . 

مادة )43(

هبة اللوازم احلكومية الفائ�سة عن احلاجة

عن  فائ�سة  حكومية  لوازم  اأي  يهب  اأن  املخت�س  للوزير  اأ . 

دولر   1500 على  ال�سراء  عند  قيمتها  تزيد  ل  احلاجة 

بالعملة  يعادلها  ما  اأو  دولر”  وخم�سمائة  “األف  اأمريكي 

الأهلية  اأو  العامة  الر�سمية  للموؤ�س�سات  قانونا  املتداولة 
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الهيئات  اأو  الريا�سية  النوادي  اأو  اخلريية  اجلمعيات  اأو 

دولة  اأو  اإقليمية  موؤ�س�سة  اأو  حكومة  لأية  والفنية  الثقافية 

ال�سلطة  وبني  بينهما  العالقات  حت�سني  لغايات  اأجنبية 

واإعالم دائرة اللوازم بذلك . 

 

الف�سل اخلام�س

الرقابة على اللوازم

مادة )44(

مهام دائرة اللوازم العامة 

تقوم دائرة اللوازم العامة بالتن�سيق والتعاون مع الدوائر الأخرى 

مبا يلي : 

التعرف  لت�سهيل  تداولها  امل�سرتك  اللوازم  تنميط مكونات  اأ . 

عليها وحتديد جمالت ا�ستعمالها وتداولها بني الدوائر .

الأ�سكال  بيان  حيث  من  اللوازم  كل  اأو  بع�س  تو�سيف  ب .   

والأوزان واملقايي�س . 

متيز اللوازم بالأحرف والأرقام مبا يكفل عدم الزدواجية  ت .  

التعامل  و�سهولة  وتخزينها  �سرائها  اإجراءات  وتب�سيط 

وال�ستفادة منها .

اللوازم احلكومية بو�سم خا�س بكل �سنف كلما كان  ث .  متيز 

ذلك ممكنًا . 

مادة )45(

ت�سكيل جلان للتفتي�س علىاللوازم                 

للتفتي�س  الدائرة  موظفي  من  اأكرث  اأو  جلنة  الوزارة  وكيل  ي�سكل 

ال�ستعمال  للتاأكد من ح�سن  امل�ستودعات  وموجودات  اللوازم  عن 

و�سالمة طرق التخزين يف الوقت الذي يراه منا�سبًا على اأن ل يقل 
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عدد عمليات التفتي�س عن مرة واحدة يف ال�سنة وترفع تقاريرها 

لوكيل الوزارة. 

مادة )46(

مهام  اأمناء امل�ستودعات  يف الدوائر

على اأمني امل�ستودع يف اأية دائرة:

تقدمي كفالة مالية بن�سبة يحدد قيمتها الوزير اإىل اأن ي�سدر  اأ . 

نظام كفالت املوظفني . 

تقدمي تقارير دورية لوكيل الوزارة عن حاجة اللوازم املوجودة  ب .  

ال�سنة على الأقل معززة بقوائم  يف عهدته املوجودة مرة يف 

تت�سمن اللوازم غري ال�ساحلة لال�ستعمال واللوازم الفائ�سة 

عن احلاجة والراكدة والناق�سة . 

 

مادة )47(

ت�سليم عهدة اأمناء امل�ستودعات

يف  امل�ستودعات  اأمناء  بني  والت�سلم  الت�سليم  يجري  اأ .    

قوائم جرد  لوازم مبوجب  اأي  بعهدتهم  من  اأو  الدوائر 

مطابقة لقيود امل�ستودع يتم توقيعها من امل�سلم وامل�ستلم 

معا وي�سادق رئي�سهما املبا�سر على توقيعهما . 

لأي  لوازم  بعهدته  من  اأو  امل�ستودع  اأمني  يتمكن  مل  اإذا  ب .  

�سبب من الأ�سباب من ت�سليم ما بعهدته من لوازم اإىل 

من يخلفه فيتم الت�سليم اإىل جلنة يعينها وكيل الوزارة 

لهذه الغاية ب�سورة موؤقتة . 

اإذا ظهر اأي زيادة اأو نق�س يف موجودات امل�ستودع عند  ت .  

الت�سليم فيجب تنظيم قوائم منفردة لكل من الزيادة اأو 

النق�س والتوقيع عليها من جميع الأطراف امل�سرتكة يف 

الت�سليم والت�سلم . 

يغرم املوظف الذي بعهدته اأي لوازم مبا ل يقل عن قيمة  ث .  

بحقه  وتتخذ  الإهمال  عن  النا�سيء  التلف  اأو  النق�س 

الإجراءات الالزمة . 

اأمني  فعلى  امل�ستودع  على  خارجي  تعد  اأي  وقوع  عند  ج .  

اأن  فورا  وعليه  بذلك  الوزارة  وكيل  يعلم  اأن  امل�ستودع 

يجري التحقيق الالزم ويتخذ الإجراءات املنا�سبة . 

اإذا وقع تزوير يف قيود اأو اختال�س اأو نق�س يف موجودات  ح .   

امل�ستودع على اجلهة التي اكت�سفت احلالة اأن تبلغ رئي�س 

التحقيق  يجري  اأن  الدائرة  رئي�س  وعلى  فورا  الدائرة 

الالزم ويتخذ الإجراءات املنا�سبة . 

خ .   على رئي�س الدائرة اأن يعلم الوزير ورئي�س هيئة الرقابة 

العامة باأي نق�س يح�سل يف الأموال العامة وعلى الوزير 

بالتن�سيق مع رئي�س هيئة الرقابة العامة النظر فيما اذا 

الالزمني  والتدقيق  التحقيق  اإجراء  اإعادة  يجب  كان 
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على  احلفاظ  تكفل  التي  املنا�سبة  الإجراءات  واتخاذ 

الأموال العامة . 

مادة )48(

ت�سويب اخلطاأ يف القيود 

اأو  ال�سرف  طلبات  اأو  القيود  يف  وال�سطب  وامل�سح  احلك  يحظر 

خطني  بو�سع  اخلطاأ  ت�سويب  ويتم  باللوازم  اخلا�سة  امل�ستندات 

متوازيني باحلرب الأحمر على اخلطاأ ويعاد كتابة ال�سواب باحلرب 

الأزرق اأو الأ�سود ويوقع بجانبه من قبل من اأجرى الت�سويب .

مادة )49(

ت�سكيل جلان اجلرد 

للوزير بناء على تن�سيب املدير العام ت�سكيل جلان اجلرد موجودات 

م�ستودعات الدوائر بالطريقة التي يحددها .

الف�سل ال�ساد�س 

مواد عامة 

مادة )50( 

قيد ما مت حت�سيله من قيمة اللوازم 

املفقودة اأو املباعة  

يجري قيد ما مت حت�سيله من قيمة اللوازم املفقودة اأو الفائ�سة او 

املباعة على النحو التايل : 

حل�ساب اخلزينة العامة اإذا مت حت�سيلها من قبل اأية دائرة  اأ . 

مدرجة موازنتها �سمن قانون املوازنة .

حل�ساب اإيرادات الدائرة اإذا مت حت�سيله من قبلها وكانت  ب .  

ذات ا�ستقالل مايل مع مراعاة اأي ن�س وارد يف اأي قانون 

اآخر . 

 مادة )51(

العقوبات 

املن�سو�س  بالعقوبات  القانون  اأحكام هذا  يعاقب كل من يخالف 

عليها يف القوانني والأنظمة املعمول بها . 

مادة )52(

اإ�سدار الأنظمة 

ملجل�س الوزراء اإ�سدار الأنظمة الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا  اأ . 
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القانون والأنظمة ال�سادرة مبوجبه . 

ي�سدر الوزير التعليمات التنظيمية الالزمة لتنفيذ اأحكام  ب .  

هذا القانون والأنظمة ال�سادرة مبوجبه . 

 مادة )53(

ن�سوء  حالة ل ميكن معاجلتها مبقت�سى 

هذا القانون 

اإذا ن�ساأت اأي حالة ل ميكن معاجلتها مبقت�سى اأحكام هذا القانون 

اأو ن�ساأ خالف يف تطبيقه يرفع الأمر اإىل جمل�س الوزراء لي�سدر 

ويكون  اخلالف  اأو  احلالة  تلك  ب�ساأن  منا�سبًا  يراه  الذي  القرار 

قراره قطعيًا . 

مادة )54(

العقوبات

اعتبارا من نفاذ هذا القانون تلغى قوانني واأنظمة اللوازم املعمول 

بها يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة واأي نظام خا�س اأو اأحكام اأو اأي 

ت�سريع اآخر يتعار�س مع اأحكام هذا القانون . 

 مادة )55(

التنفيذ والنفاذ 

على جميع اجلهات املخت�سة كل فيما يخ�سه تنفيذ هذا القانون 

ويعمل به بعد ثالثني يوما من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية . 

�سدر مبدينة غزة 1998/11/2 م

 

يا�سر عرفات

رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية

رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
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)�أمان(

مبادرة جمتمعية ملقاومة �لف�ساد

خا�سة” ب�ستى  مل�سالح  العام  املوقع  ا�ستخدام  “�سوء  الف�ساد  مواجهة  اإن 

ويتطلب  كافة  املجتمع  قطاعات  عاتق  على  تقع  م�سوؤولية  يتطلب  اأ�سكاله 

وغري  احلكومية  واملنظمات  الوطنية  واملوؤ�س�سات  احلكومة  وتعاون  اإ�سراك 

الإعالم  و�سائط  فيها  مبا  الأهلي،  املجتمع  قطاعات  وخمتلف  احلكومية 

اجلماهريية والقطاع اخلا�س.

ونظم  وال�سفافية  النزاهة  قيم  ون�سر  تعزيز  على  “اأمان”  ائتالف  يعمل 

امل�ساءلة يف املجتمع الفل�سطيني، من خالل خطة وطنية فل�سطينية �ساملة، 

وي�ساهم يف بناء نظام نزاهة وطني.

النظام  يف  اأ�سا�سي  مرتكز  املعلومات  اىل  والو�سول  املعرفة  حق  اإن 

الدميقراطي يعزز من م�ساركة املواطنني يف عملية البناء ومينحهم القوة 

مل�ساءلة امل�سوؤولني.

الئتالف من اأجل النزاهة وامل�ساءلة – اأمان

من�سور�ت �أمان 2007-2005

التقرير ال�سنوي 2006  -

AMAN Activity Report 2006  -

العامة يف  املعلومات  املواطن يف احل�سول على  تقارير)1( حق  �سل�سلة   -

املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني

العا�سرة:  الفل�سطينية  الإدارية يف احلكومة  التعيينات  تقارير)2(  �سل�سلة   -

كما وردت يف قرارات  جمل�س الوزراء

�سل�سلة تقارير)3( اإ�سكاليات الف�سل بني ال�سلطات يف النظام ال�سيا�سي   -

الفل�سطيني، ال�سلطة التنفيذية موؤ�س�ستا الرئا�سة وجمل�س الوزراء

�سل�سلة تقارير)4( اإ�سكاليات الف�سل بني ال�سلطات يف النظام ال�سيا�سي   -

الفل�سطيني – حالة ال�سلطة الت�سريعية

�سل�سلة تقارير)5( حق املواطن يف احل�سول على املعلومات العامة- يف   -

ال�سلطة الق�سائية الفل�سطينية

�سل�سلة تقارير)6( اإ�سكاليات الف�سل بني ال�سلطات يف النظام ال�سيا�سي   -

الفل�سطيني –حالة ال�سلطة الق�سائية

العامة-  املعلومات  على  احل�سول  يف  املواطن  حق  تقارير)7(  �سل�سلة   -

والأر�سيف  الفل�سطينية  املالية  وزارة  و  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز  يف 

الوطني الفل�سطيني

�سل�سلة تقارير)8( النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة يف اخلدمات ال�سحية   -

احلكومية – العالج يف اخلارج، الإدخال للم�ست�سفيات، �سرف الأدوية

�سل�سلة تقارير)9( اإدارة قطاع الأرا�سي يف فل�سطني  -

 – الفل�سطينية  الوطنية  لل�سلطة  املايل  الأداء  تقارير)10(  �سل�سلة   -

الإيرادات والنفقات خالل عام 2006 والن�سف الول من عام 2007
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الإدارة العامة ملوؤ�س�سات الدولة غري الوزارية يف فل�سطني  -

ملحق خا�س حول �سبكة الإعالميني الفل�سطينيني �سد الف�ساد   -

ال�سلطة  يف  امل�سوؤوليات”  وغياب  ال�سالحيات  “�سراع  املوؤمتر  كتاب   -

الوطنية الفل�سطينية.

ن�سرة اأمان الدورية- العدد الأول  -

ن�سرة اأمان الدورية- العدد الثاين  -

ن�سرة اأمان الدورية- العدد الثالث  -

ن�سرة اأمان الدورية- العدد الرابع   -

ن�سرة اأمان الدورية- العدد اخلام�س   -

ن�سرة اأمان الدورية- العدد ال�ساد�س  -

برو�سور “الإبالغ عن الف�ساد واجب وطني “  -

برو�سور “ جائزة النزاهة 2007”  -

برو�سور “ جائزة النزاهة للقطاع اخلا�س 2007”  -

القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني   -

العامة  الفل�سطينية  وقانون املخابرات  قانون املخابرات يف قوى الأمن   -

وقانون الدفاع املدين

دليل املوظف العام – اجلزء الأول   -

دليل املوظف العام – اجلزء الثاين   -

ملواجهة الف�ساد يف فل�سطني – جمموعة قوانني  -

والهيئات  اخلا�س،  والقطاع  العام،  )القطاع  ال�سلوك  مدونات  مبادئ   -

املحلية(

دليل الربملاين يف مواجهة الف�ساد  -

يف ظل الواقع الفل�سطيني : اأي قانون لالأحزاب نريد ؟  -

مبادئ  فل�سطني،  يف  ال�سيا�سية  الأحزاب  عمل  يف  وال�سفافية  النزاهة   -

عامة

حرية املعرفة والطالع اأ�سا�سي لل�سفافية وامل�ساءلة  -

القطاع العام الفل�سطيني : مهام و�سالحيات موؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية   -

الفل�سطينية

ل للوا�سطة واملح�سوبية واملحاباة  -

املنظمات الأهلية الفل�سطينية والف�ساد  -

دور الإعالم الفل�سطيني يف مواجهة الف�ساد  -

النزاهة وامل�ساءلة وال�سفافية يف عمل الهيئات املحلية  -

الف�سل بني ال�سلطات يف النظام الفل�سطيني  -

حرية الو�سول اإىل املعلومات يف فل�سطني  -

دور الربملان والربملانيني يف مواجهة الف�ساد  -

�سكاوى اجلمهور يف فل�سطني الواقع وامل�ستقبل  -

الق�ساء الفل�سطيني قيم النزاهة ونظم امل�ساءلة وال�سفافية  -

للنا�سئة،   مكافحته  وطرق  ،  اأ�سبابة  لالأطفال  والدواء  )الداء  الف�ساد   -

HYPERLINK “file:///C:\\Users\\aman\\Desktop\\Aman%20Site2\\

Arabic\\documents\\Youths.doc“  اأ�سبابة ونتائجهة لل�سباب(

الدليل الفل�سطيني للرتاخي�س والت�ساريح والذونات  -

بو�سرت اإحتفال ال�سفافية 2006  -

بو�سرت بوجود الف�ساد اجلميع يدفع الثمن   -

توزيع  يف  النزاهة  ب�ساأن  الأهلية  املوؤ�س�سات  عن  �سادر  اإعالن  بو�سرت   -

امل�ساعدات الإن�سانية 

بو�سرت من اأجل فل�سطني خالية من الف�ساد   -
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بو�سرت يف ظل الواقع الفل�سطيني اأي قانون لالحزاب نريد   -

بو�سرت مبادئ انتخابات نزيهة و�سفافة   -

العملية  اأثناء  ال�سيا�سية  والف�سائل  الأحزاب  بني  �سرف  ميثاق  بو�سرت   -

النتخابية 

بو�سرت حقوق و�سمانات امل�ستهلك   -

برو�سور م�سروع تعزيز قدرة الإعالميني يف مكافحة الف�ساد  -

برو�سور اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد  -

ق�سة احلار�س  -

�سالح وطالح  -

قراءات فل�سطينية يف مبادرات اإ�سالح النظام ال�سيا�سية الفل�سطيني  -

رول اأب : برنامج اأمان – عربي  -

رول اأب : برنامج اأمان – اجنليزي   -

لوحة اعالنية : التبليغ عن الف�ساد واجب وطني   -

لوحة اإعالنية: عن البالغ عن الف�ساد  -

بو�سرت : البالغ عن الف�ساد   -

ملحق خا�س باملخيمات ال�سيفية  -

 مركز امليزان حلقوق اإلنسان - غزة
info@mezan.org :الربيد الإلكرتوين

www.mezan.org :ال�سفحة الإلكرتونية

هاتف: 0442 282 08، فاك�س: 0447 282 08

 اجمللس الفلسطيني للعالقات اخلارجية - غزة
cfr-pal@hotmail.org :الربيد الإلكرتوين

www.cfr-pal.org :ال�سفحة الإلكرتونية

هاتف: 86617 283 08، فاك�س: 6627 283 08

 املنسق العام لالئتالف من أجل النزاهة واملساءلة – أمان، د. عزمي 
الشعيبي

aman@aman-palestine.org :الربيد الإلكرتوين

www.aman-palestine.org :ال�سفحة الإلكرتونية

هاتف: 9506 298 / 4949 297 02، فاك�س: 4948 297 02

 منشورات االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة – أمان، 2007 
�س.ب 69647 القد�س 95908

هاتف: 9506 298 / 4949 297 02، فاك�س: 4948 297 02

aman@aman-palestine.org :الربيد الإلكرتوين

www.aman-palestine.org :ال�سفحة الإلكرتونية

اأ�سواء للت�سميم، 2980552 02
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