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رقم احملتوياتمسلسل
الصفحة

القوانني والقرارات بقانون

قانون رقم )1( لسنة 11997.
9بشأن الهيئات احمللية الفلسطينية.

قرار بقانون رقم )9( لسنة 2008م2.
39بشأن تعديل قانون الهيئات احمللية رقم )1( لسنة 1997م.

قرار بقانون رقم )8( لسنة 2016م3.
42بشأن تعديل قانون الهيئات احمللية رقم )1( لسنة 1997م وتعديالته.

46قانون التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005م.4.

قرار بقانون رقم )5( لسنة 2007م5.
97بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم )07( لسنة 2005م.

قرار بقانون رقم )29( لسنة 2018م6.
106بتعديل قانون التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005م وتعديالته.

111قانون انتخاب مجالس الهيئات احمللية رقم )10( لسنة 2005م.7.

قانون رقم )12( لسنة 2005م8.
141بتعديل بعض أحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات احمللية رقم )10( لسنة 2005م.

.9
قرار بقانون رقم )8( لسنة 2012م

املعدل  2005م  لسنة   )10( رقم  احمللية  الهيئات  مجالس  انتخاب  قانون  تعديل  بشأن 
بالقانون رقم )12( لسنة 2005م.

144

قرار بقانون رقم )2( لسنة 2017م10.
146بشأن تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات احمللية رقم )10( لسنة 2005م وتعديالته.

قرار بقانون رقم )3( لسنة 2011م11.
149بشأن تعديل قانون االستمالك رقم )2( لسنة 1953م.

قرار بقانون رقم )8( لسنة 2014م12.
150بشأن الشراء العام.
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قرار بقانون رقم )21( لسنة 2014م13.
184بشأن تعديل القرار بقانون الشراء العام رقم )8( لسنة 2015م.

قرار بقانون رقم )3( لسنة 2016م14.
186بشأن تعديل قرار بقانون الشراء العام رقم)8( لسنة 2014م وتعديالته.

قرار بقانون رقم )25( لسنة 2019م15.
188بتعديل القرار بقانون رقم)8( لسنة 2014م بشأن الشراء العام.

قرار بقانون رقم )25( لسنة 2016م 16.
190بشأن صندوق تطوير وإقراض الهيئات احمللية.

.17
قرار بقانون رقم )21( لسنة 2017م

1966م  لسنة  رقم)79(  املؤقت  واألبنية  والقرى  املدن  تنظيم  قانون  تعديل  بشأن 
وتعديالته.

199

.18
 قرار بقانون رقم )13( لسنة 2020م

1966م  لسنة   )79( رقم  املؤقت  واألبنية  والقرى  املدن  تنظيم  قانون  تعديل  بشأن 
وتعديالته.

202

.19
 قرار بقانون رقم )20( لسنة 2021م

والقرى  املدن  تنظيم  قانون  تعديل  بشأن  2020م  لسنة   )13( رقم  بقانون  قرار  بتعديل 
واألبنية املؤقت رقم )79( لسنة 1966م وتعديالته.

204

قرار بقانون رقم )32( لسنة 2018م 20.
205بشأن محاكم الهيئات احمللية.

قرار بقانون رقم )20( لسنة 2019م 21.
207بتعديل القرار بقانون رقم )32( لسنة 2018م بشأن محاكم الهيئات احمللية.

املراسيم الرئاسية

مرسوم رقم )19( لسنة 2021م1.
210بشأن عدد أعضاء مجالس الهيئات احمللية ذات النسبة السكانية املسيحية.

األنظمة

قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2009م1.
213بشأن نظـام موظفـي الهيئـات احملليـة.

قرار مجلس الوزراء رقم )19( لسنة 2018م2.
231بتعديل نظام موظفي الهيئات احمللية رقم )1( لسنة 2009م.
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قرار مجلس الوزراء رقم  )3( لسنة 2011م3.
238بنظام إجراءات انتخاب مجالس الهيئات احمللية.

قرار مجلس الوزراء رقم )6( لسنة 2011م4.
242بنظـام األبنيـة والتنظيـم للهيئـات احملليـة.

قرار مجلس الوزراء رقم )15( لسنة 2020م 5.
279بتعديل نظام األبنية والتنظيم للهيئات احمللية رقم )6( لسنة 2011م.

قرار مجلس الوزراء رقم )16( لسنة 2013م6.
284بشأن نظام ربط املساكن واملنشآت بشبكة املجاري العامة.

قرار مجلس الوزراء رقم )5( لسنة 2014م7.
301بنظام الشراء العام.

قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2016م8.
400بتعديل نظام الشراء العام رقم )5( لسنة 2014م.

قرار مجلس الوزراء رقم )4( لسنة 2020م9.
405بتعديل نظام الشراء العام رقم )5( لسنة 2014م وتعديالته.

نظام رقم )7( لسنة 2021م10.
407بتعديل نظام الشراء العام رقم )5( لسنة 2014م وتعديالته.

قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2016م11.
420بنظام األبنية والتنظيم لألراضي خارج حدود املخططات الهيكلية.

.12
قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2018م

 )1( رقم  الهيكلية  املخططات  حدود  خارج  لألراضي  والتنظيم  األبنية  نظام  بتعديل 
2016م. لسنة 

437

قرار مجلس الوزراء رقم )4( لسنة 2016م 13.
439بنظام حتديد عدد أعضاء مجالس الهيئات احمللية.

قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2017م14.
441بنظام رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات احمللية.

قرار مجلس الوزراء رقم )7( لسنة 2018م15.
448بتعديل نظام رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات احمللية رقم )3( لسنة 2017م.

قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2019م16.
453بنظام إدارة النفايات الصلبة.

قرار مجلس الوزراء رقم )6( لسنة 2019م17.
468بنظام املسالخ يف منطقة الهيئة احمللية.
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قرار مجلس الوزراء رقم )11( لسنة 2019م18.
477بالنظام املالي للهيئات احمللية.

قرار مجلس الوزراء رقم)16( لسنة 2020م19.
498بنظام تعيني حدود املناطق االنتخابية والتجمعات السكانية التابعة لها.

اللوائح

.1

قرار مجلس الوزراء رقم )16( لعام 2010م
بالالئحة التنفيذية بشأن تنظيم انتفاع موظفي الهيئات احمللية واملؤسسات العامة وموظفي 
النقابات  مؤسسات العمل األهلي واملجتمع املدني والقطاع اخلاص وموظفي وأعضاء 

املهنية ومنتسبوها بأحكام قانون التقاعد العام.

531

القرارات الوزارية

قرار رقم )1( لسنة 2016م1.
537بالنظام األساسي ملجالس اخلدمات املشتركة.

قرار رقم )2( لسنة 2016م2.
550بنظام بيع فضالت الطرق داخل حدود الهيئات احمللية.

قرار رقم )1( لسنة 2017م3.
553بنظام منع املكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية بيت جاال.

قرار رقم )2( لسنة 2017م4.
561بنظام منع املكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية بيت حلم.

قرار رقم )3( لسنة 2017م5.
571بنظام مواقف املركبات يف مناطق الهيئات احمللية.

قرار رقم )3( لسنة 2018م 6.
577بتعديل القرار رقم )3( لسنة 2017م بنظام مواقف املركبات يف مناطق الهيئات احمللية.

قرار رقم )4( لسنة 2017م7.
579بنظام صيانة الشوارع يف بلدية جنني.

قرار رقم )5( لسنة 2017م8.
582بنظام منع املكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية نابلس.
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قرار رقم )1( لسنة 2018م9.
595بنظام منع املكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية جنني.

.10
قرار رقم )1( لسنة 2019م

2018م بنظام منع املكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية  بتعديل القرار رقم )1( لسنة 
جنني.

609

.11
قرار رقم )6( لسنة 2021م

2018م بنظام منع املكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية  بتعديل القرار رقم )1( لسنة 
جنني وتعديالته.

615

قرار رقم )4( لسنة 2018م12.
617بنظام منع املكاره ورسوم جمع النفايات ملجلس قروي تل.

قرار رقم )5( لسنة 2018م13.
624بنظام منع املكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية يطا.

قرار رقم )6( لسنة 2018م14.
641بنظام منع املكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية بيت ساحور.

قرار رقم )7( لسنة 2018م15.
653بنظام صيانة الشوارع يف بلدية العيزرية .

قرار رقم )2( لسنة 2019م16.
656بنظام منع املكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية طوباس.

قرار رقم )3( لسنة 2019م17.
669بنظام منع املكاره ورسوم جمع النفايات لبلديات رام اهلل والبيرة وبيتونيا.

قرار رقم )4( لسنة 2019م18.
687بنظام منع املكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية دورا.

قرار رقم )5( لسنة 2019م19.
702بنظام منع املكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية الكرمل.

قرار رقم )6( لسنة 2019م20.
714بنظام منع املكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية الدوحة.

قرار رقم )7( لسنة 2019م21.
733بنظام منع املكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية اليامون.

قرار رقم )8( لسنة 2019م22.
749بنظام منع املكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية روابي.
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قرار رقم )9( لسنة 2019م23.
764بنظام منع املكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية تقوع.

قرار رقم )10( لسنة 2019م24.
777بنظام منع املكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية الرام.

.25
قرار رقم )4( لسنة 2021م

بتعديل القرار رقم )10( لسنة 2019م بنظام منع املكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية 
الرام.

793

قرار رقم )11( لسنة 2019م26.
795بنظام منع املكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية قلقيلية.

قرار رقم )1( لسنة 2020م27.
811بنظام منع املكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية بتير.

قرار رقم )2( لسنة 2020م28.
827بنظام صيانة الشوارع يف بلدية روابي.

قرار رقم )3( لسنة 2020م29.
830بنظام منع املكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية طولكرم.

قرار رقم )4( لسنة 2020م30.
844بنظام منع املكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية اخلليل.

قرار رقم )1( لسنة 2021م31.
866بنظام املقابر ودفن املوتى يف بلدية روابي.

قرار رقم )2( لسنة 2021م32.
869بنظام التصنيف والتسمية والترقيم يف بلدية روابي.

قرار رقم )3( لسنة 2021م33.
872بنظام منع املكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية نحالني.

قرار رقم )5( لسنة 2021م34.
887بنظام صيانة الشوارع يف بلدية اخلليل.

قرار رقم)7( لسنة 2021م35.
890بنظام منع املكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية نابلس.
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 قرار رقم)8( لسنة 2021م36.
907بنظام منع املكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية كوبر.

التعليمات

.1
تعليمات رقم )2( لسنة 2010م

 )13( رقم  بقانون  القرار  ألحكام  وفًقا  ألوضاعها  احمللية  الهيئات  تصويب  بشأن 
لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام - صادرة عن رئيس سلطة الطاقة.

921

تعليمات رقم )1( لسنة 2018م2.
924ببدالت ومصاريف مهمات العمل الرسمية لرؤساء وأعضاء مجالس الهيئات احمللية.

تعليمات رقم )1( لسنة 2020م3.
937بشأن موظفي الهيئات احمللية.
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رقم بقانون م2008لسنة  )9(قرار
رقم احمللية اهليئات قانون تعديل م1997لسنة ) 1(بشأن

 
 

لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع وتعديالته،2003بعد م
ا الهيئات قانون رقموعلى الفلسطينية ،م1997نةـــلس) 1(لمحلية

بتاريخ الوزراء مجلس تنسيب على م،06/10/2008وبناء
لنا، المخولة الصالحيات على وبناء

العامة، للمصلحة وتحقيقاً
الفلسطيني، العربي الشعب وباسم

التالي بقانون القرار :أصدرنا

)1(مـــادة

الف المحلية الهيئات قانون إلى رقميشار بقـانون1997لسنة) 1(لسطينية القرار هذا في م
األصلي بالقانون التعديل .ألهداف

)2(مـــادة

الفقرة ال)2(تعدل بحذف)6( مـــادةمن األصلي القانون منهاعبارةالمن يدفع "التالية
بناء المجلس من بقرار مكافأة القانونله لهذا التنفيذية الالئحة تقرره ما ".على

)3(ـــادةم

المـــادةاستحداث بعد الـرقم) 12(مـــادةجديدة تحمل األصلي القانون ) 12(من

األتيمكرر، النحو :على

التالية. أ الحاالت في المحلية الهيئة مجلس حل الوزير من بتنسيب الوزراء لمجلس :يجوز

القانون .1 في عليها المنصوص بصالحياته المجلس أخل أو تجاوز .إذا

المجلسانتها .2 دورة مدة .ء

 المرجع االلكتروني للجریدة الرسمیة
mjr.lab.pna.ps
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مجـلس. ب ويصادق سنـة، أقصاها لمدة المنحل المجلس بمهام تقوم لجنة الوزير يعين
الفترة هذه خالل المحلية الهيئة مجلس انتخابات وتجري عليهـا، .الـوزراء

من.  ج المجلس رئيس إقالة للوزير المحلية،يجوز الهيئة الوزراءرئاسة مجلس ويصادق
ويقوم ذلك المجلسعلى لرئاسة بينهم من جديد رئيس بانتخاب .األعضاء

)4(مـــادة

المـــادةاستحداث بعد األصلي) 17(مـــادةجديدة القانون )17( رقمالتحملمن

األتي النحو على :مكرر

رواتب المجلسرؤساءتحدد أعضاء ومكافآت المحلية الجلـسات(الهيئات حضور   )بدل

مجلس عن يصدر الوزيربنظام من بتنسيب .الوزراء

)5(مـــادة

ال التالي) 35(مـــادةتعدل النحو على لتصبح األصلي القانون :من
  

علـى  - أ الرقابة أعمال بإجراء وقت أي في تقوم وتفتيش رقابة لجان تشكيل للوزير
مـن والتأكد والتنظيمية والقانونية واإلدارية المالية المحلية الهيئة معامالت جميع

واألنظمةم للقوانين المعامالت هذه جميع،طابقة تقديم المحلية الهيئة رئيس وعلى
المهام بهذه للقيام الالزمة .التسهيالت

حـال - ب فـي والتجـاوزات المخالفات لتصويب الالزمة اإلجراءات اتخاذ للوزير
.ثبوتها

)6(مـــادة

لتنفيذ الالزمة األنظمة الوزراء مجلس بالقرهذاأحكاميصدر بناءار تنـسيبقانون علـى
الوزير .من

)7(مـــادة

بقانون القرار هذا أحكام مع يتعارض ما كل .يلغى

 المرجع االلكتروني للجریدة الرسمیة
mjr.lab.pna.ps
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)8(مـــادة  

هذا أحكام تنفيذ يخصه، فيما كل كافة، المختصة الجهات بعلى بـهالقرار ويعمل قانون،
تاريخ ويمن الرسميةصدوره، الجريدة في . نشر

بت اهللا رام مدينة في ميالدية13/11/2008:اريخصدر
القعدة/14:الموافق جريةه1429/ذو

 
 
 

 
 
 











 المرجع االلكتروني للجریدة الرسمیة
mjr.lab.pna.ps
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4 الرقم المرجعي:2016-3-119ديوان الفتوى والتشريع

2016/3/29 119العدد

قرار بقانون رقم )8( لسنة 2016م 
لسنة 1997م  المحلية رقم )1(  الهيئات  قانون  تعديل  بشأن 

وتعديالته
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )43( منه،
وألحكام قانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته،

وبناًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2016/01/12م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

أصدرنا القرار بقانون اآلتي:

مادة )1)
يشار إلى قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم )1( لسنة 1997م وتعديالته، لغايات إجراء هذا التعديل 

بالقانون األصلي.

مادة )2)
تعدل المادة )1( من القانون األصلي، وذلك بإضافة التعريف التالي لها على النحو اآلتي:

البلدية المشتركة: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين، والمشكلة من عدد من الهيئات 
المحلية وفقاً ألحكام هذا القرار بقانون، على أال يقل عدد سكان البلدية المشتركة عن عشرة آالف نسمة.

مادة )3)
تلغى الفقرة )2( من المادة )4( من القانون األصلي.

مادة )4)
تضاف مادة جديدة إلى القانون األصلي بعد المادة )4( تحمل رقم )4 مكرر(، وذلك على النحو اآلتي:
لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تشكيل بلدية مشتركة أو أكثر على مستوى المحافظة، وتحديد   .1

نطاقها. 
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يتشكل مجلس البلدية المشتركة من رؤساء وأعضاء   .2
الهيئات المحلية المشكلة لها، ويحدد عددهم ونسبة تمثيلهم بقرار من مجلس الوزراء بناًء على 
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تنسيب الوزير، بحيث ال يقل تمثيل أي هيئة محلية في مجلس البلدية المشتركة عن عضو واحد 
وال يزيد عن نصف عدد أعضاء المجلس.

على الرغم من صالحيات الهيئات المحلية بموجب أحكام المادة )15( من هذا القانون، تمارس   .3
البلدية المشتركة ضمن حدودها الصالحيات والواجبات اآلتية:

إعداد الخطة التنموية االستراتيجية ضمن حدودها.  أ. 
صالحيات اللجنة المحلية للتنظيم والبناء خارج حدود الهيئات المحلية المشكلة لها وفقاً ألحكام   ب. 

قانون التنظيم والبناء الساري المفعول.
تفشي  ومنع  العامة،  الصحة  على  للمحافظة  الالزمة  واإلجراءات  االحتياطات  جميع  اتخاذ   ج. 

األوبئة بين الناس خارج حدود الهيئات المحلية المشكلة لها.
إنشاء المسالخ وتنظيمها، وفحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح، واتخاذ االحتياطات لمنع   د. 

إصابتها باألمراض، وتعيين مواقع بيعها ومراقبة ذبحها وتصريف بقاياها.
إنشاء مراكز لإلسعاف ومصحات ومستشفيات وغير ذلك من المؤسسات الصحية، ومراقبتها   ه. 

بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
اتخاذ االحتياطات لمواجهة أخطار السيول والفيضانات، واتخاذ االحتياطات لمواجهة الكوارث   و. 

الطبيعية وإغاثة المنكوبين.
واالجتماعية،  والرياضية  الثقافية  والنوادي  والمدارس  العامة  والمكتبات  المتاحف  إنشاء   ز. 

ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
مراقبة الفنادق والنزل العمومية وتنظيمها.  ح. 

إقرار مشروع الموازنة السنوية للبلدية المشتركة، ورفعها إلى الوزارة للتصديق عليها.  ط. 
إدارة أمالك البلدية المشتركة وأموالها، وإقامة األبنية الالزمة فيها وتأجيرها ورهنها لمدة   ي. 

ال تزيد على )3( سنوات، وقبول الهبات والوصايا والتبرعات.
إنشاء المشاريع المشتركة للهيئات المحلية األعضاء واإلشراف عليها.  ك. 

تنفيذها  على  باإلجماع  االتفاق  ويتم  األعضاء،  المحلية  بالهيئات  مناطة  بأي صالحية  القيام   ل. 
بشكل مشترك.

بما ال يتعارض مع أحكام الفقرة )3( من هذه المادة، تتمتع الهيئات المحلية الواقعة ضمن حدود   .4
وظائفها  وتمارس  والمالي،  اإلداري  االستقالل  ذات  االعتبارية  بشخصيتها  المشتركة  البلدية 

وصالحياتها بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
يحق للبلدية المشتركة وبموافقة الوزير أن تضع األنظمة الالزمة لتمكينها من القيام بأي وظيفة من   .5
الوظائف أو ممارسة أي صالحية من الصالحيات المذكورة في هذا القرار بقانون، وأن تتضمن 

تلك األنظمة أية رسوم أو عوائد أو غرامات أو نفقات أو مخالفات.
يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير األنظمة الالزمة لتنظيم العالقة بين البلدية المشتركة   .6

والهيئات المحلية األعضاء، بما يشمل تنظيم اإليرادات.
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تنسيب الوزير، بحيث ال يقل تمثيل أي هيئة محلية في مجلس البلدية المشتركة عن عضو واحد 
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على الرغم من صالحيات الهيئات المحلية بموجب أحكام المادة )15( من هذا القانون، تمارس   .3
البلدية المشتركة ضمن حدودها الصالحيات والواجبات اآلتية:

إعداد الخطة التنموية االستراتيجية ضمن حدودها.  أ. 
صالحيات اللجنة المحلية للتنظيم والبناء خارج حدود الهيئات المحلية المشكلة لها وفقاً ألحكام   ب. 

قانون التنظيم والبناء الساري المفعول.
تفشي  ومنع  العامة،  الصحة  على  للمحافظة  الالزمة  واإلجراءات  االحتياطات  جميع  اتخاذ   ج. 

األوبئة بين الناس خارج حدود الهيئات المحلية المشكلة لها.
إنشاء المسالخ وتنظيمها، وفحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح، واتخاذ االحتياطات لمنع   د. 

إصابتها باألمراض، وتعيين مواقع بيعها ومراقبة ذبحها وتصريف بقاياها.
إنشاء مراكز لإلسعاف ومصحات ومستشفيات وغير ذلك من المؤسسات الصحية، ومراقبتها   ه. 

بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
اتخاذ االحتياطات لمواجهة أخطار السيول والفيضانات، واتخاذ االحتياطات لمواجهة الكوارث   و. 

الطبيعية وإغاثة المنكوبين.
واالجتماعية،  والرياضية  الثقافية  والنوادي  والمدارس  العامة  والمكتبات  المتاحف  إنشاء   ز. 

ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
مراقبة الفنادق والنزل العمومية وتنظيمها.  ح. 

إقرار مشروع الموازنة السنوية للبلدية المشتركة، ورفعها إلى الوزارة للتصديق عليها.  ط. 
إدارة أمالك البلدية المشتركة وأموالها، وإقامة األبنية الالزمة فيها وتأجيرها ورهنها لمدة   ي. 

ال تزيد على )3( سنوات، وقبول الهبات والوصايا والتبرعات.
إنشاء المشاريع المشتركة للهيئات المحلية األعضاء واإلشراف عليها.  ك. 

تنفيذها  على  باإلجماع  االتفاق  ويتم  األعضاء،  المحلية  بالهيئات  مناطة  بأي صالحية  القيام   ل. 
بشكل مشترك.

بما ال يتعارض مع أحكام الفقرة )3( من هذه المادة، تتمتع الهيئات المحلية الواقعة ضمن حدود   .4
وظائفها  وتمارس  والمالي،  اإلداري  االستقالل  ذات  االعتبارية  بشخصيتها  المشتركة  البلدية 

وصالحياتها بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
يحق للبلدية المشتركة وبموافقة الوزير أن تضع األنظمة الالزمة لتمكينها من القيام بأي وظيفة من   .5
الوظائف أو ممارسة أي صالحية من الصالحيات المذكورة في هذا القرار بقانون، وأن تتضمن 

تلك األنظمة أية رسوم أو عوائد أو غرامات أو نفقات أو مخالفات.
يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير األنظمة الالزمة لتنظيم العالقة بين البلدية المشتركة   .6

والهيئات المحلية األعضاء، بما يشمل تنظيم اإليرادات.
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مادة )5)
تضاف مادة جديدة إلى القانون األصلي بعد المادة )4( مكرر تحمل رقم )4 مكرر1(، وذلك على النحو 

اآلتي:
إذا رغبت أكثرية سكان بلدة في إحداث هيئة محلية في بلدتهم أو ضم الهيئة المحلية القائمة إلى   .1
هيئة محلية أخرى أو فصل هيئة يزيد عدد سكانها على )5000( نسمة عن الهيئة المحلية التي 

ضمت إليها، يقدم فريق عنهم عريضة بذلك إلى الوزير.
للفقرة )1( من هذه المادة، لجنة يكون من بين أعضائها  يعين الوزير في حال تقديم طلب وفقاً   .2
اثنان على األقل من سكان منطقة الهيئة المحلية تتولى التثبت من رغبات سكانها، فإذا تبين للجنة 
أن أغلبيتهم مع الطلب ينسب الوزير لمجلس الوزراء إلصدار قراره في الطلب، ويعتبر القرار 

ساري المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
على الرغم مما ورد في الفقرة )1( من هذه المادة، يحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير   .3
إصدار قرار بإحداث أو ضم أي هيئات أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها مجاورة لها بعضها إلى 
بعض، وأن يشكل لذلك هيئة محلية بالمعنى المقصود في القانون أو إلغاء أو فصل أي منها أو 

جزء منها في أي تشكيل مقرر.
عند إحداث هيئة محلية يعين الوزير لجنة تقوم مقام المجلس وتمارس صالحياته ويعين لها رئيساً   .4
المجلس  انتخاب  اللجنة على سنتين، ويجري خاللها  مدة هذه  تزيد  أال  بين أعضائها، على  من 

الجديد وممارسة مهامه للمدة المتبقية من دورة المجلس.
تصبح الهيئة المحلية المشكلة وفقاً ألحكام الفقرة )3( من هذه المادة، الخلف القانوني والواقعي   .5
منحلة  الهيئات  تلك  وتعتبر  إليها،  ضمت  التي  والمناطق  السكانية  والتجمعات  المحلية  للهيئات 
وتنتقل جميع األموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها وااللتزامات المترتبة عليها 
إلى الهيئة المحلية المحدثة، ويصبح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى 
تلك الهيئات في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمااًل لدى الهيئة المحلية المحدثة وينقلون إليها 

بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، وتعتبر خدمتهم لديها استمراراً لخدماتهم السابقة.
الحقوق  جميع  لتسوية  لجنة  الوزير  يشكل  المادة،  هذه  من   )2  ،1( الفقرتين  أحكام  مراعاة  مع   .6

وااللتزامات المترتبة على فصل التجمعات السكانية أو حل أحد الهيئات المحلية.

مادة )6)
تعدل المادة )17 مكرر( من القانون األصلي لتصبح على النحو اآلتي:

واإلجراءات  والمالية  اإلدارية  وحقوقهم  المجلس  وأعضاء  المحلية  الهيئات  رؤساء  واجبات  تحدد 
والعقوبات بمقتضى نظام يصدر عن مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.

مادة )7)
يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون بناًء على تنسيب من الوزير.
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مادة )8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مـادة )9)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها إلقراره.

مادة )10)
تاريخ  به من  بقانون، ويعمل  القرار  تنفيذ أحكام هذا  فيما يخصه،  المختصة كافة، كل  الجهات  على 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2016/02/10 ميالدية
              الموافق: 01/ جمادى األول/ 1437 هجرية

                                                حمــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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ررققمم ببققااننوونن مم2007للسسننةة ) 5( ققرراارر
االلتتققااعع ققااننوونن تتععددييلل ررققممببششأأنن االلععاامم مم2005للسسننةة ) 07(دد

 
 

لسنةاالطالعبعد المعدل األساسي القانون ال2003على سيما وال منه،) 43(مـــادةم
رقم المدني التقاعد قانون ،م1959لسنة ) 34(وعلى

رقم والمعاشات التأمين قانون وتعديالته،1964لسنة ) 8(وعلى م
رقم المدنية الخدمة قانون وتعديالته،1998لسنة ) 4(وعلى م

رقم العمل قانون م،2000لسنة ) 7(وعلى
رقم االجتماعية التأمينات قانون م،2003لسنة ) 3(وعلى

الفلسطيني األمن لقوى والمعاشات التأمين قانون م،2004لسنة ) 16(رقموعلى
رقم العام التقاعد قانون م،2005لسنة ) 7(وعلى

الفلسطينيةوعلى الوطنية السلطة رئيس وتعويضات مخصصات )18( رقمقانون

م،2005لسنة
والمحافظينقانونوعلى الحكومة وأعضاء التشريعي المجلس أعضاء ورواتب مكافآت
م،2004لسنة )11(رقم

م تنسيب على الوزراء،وبناء جلس
لنا، المخولة الصالحيات على وبناء

العامة، للمصلحة وتحقيقاً
التالي بقانون القرار : أصدرنا

)1(مـــادة

رقم العام التقاعد قانون إلى ألهـداف2005لسنة) 07(يشار بقـانون القـرار هذا في م
األصلي بالقانون . التعديل

 المرجع االلكتروني للجریدة الرسمیة
mjr.lab.pna.ps



98

132007 

-13-

)2(مـــادة

الفقرة .1 البند) ج(تلغى ال ) 01(من األصليمن) 08(مـــادةمن وتـستبدلالقانون
التالي العامة" بالنص والمؤسسات المحلية الهيئات ".موظفو

الفقرة .2 ال ) 2(تلغى األصليمـن) 8(مـــادةمن التاليالقانون بالنـص وتستبدل
والعمـال"  الخـاص والقطـاع المـدني والمجتمـع األهلي العمل مؤسسات موظفو

أل وموظفالخاضعين العمل قانون ومنتسبوحكام المهنية النقابات وينظم،هاووأعضاء
الوزراء مجلس عن تصدر بالئحة .ذلك

)3(مـــادة

المواد في الوارد الحكومة مصطلح القـانونمن)16،17،18،19،26،28(يستبدل
).المشغل(بمصطلح  األصلي

)4(مـــادة

ال األصلمن) 12(مـــادةتعدل اليالقانون ديباجة  )أوالً ( رقـماألصليةمـادةلتحمل

للجديدفقرةإضافةو رقممـــادةة تحمل اآلتي) ثانياً ( المذكورة النحو :على

إليهـا: ثانياً وتـؤول عليها واإلشراف الحسابات هذه كافة إدارة العام التقاعد إدارة تتولى
الصالحيات إدارةالمخولةكافة أحألية وتنفيذ الخصوصسابقة، بهذا السارية القوانين كام

القانون هذا ألحكام .وفقاً

)5(مـــادة

ال األصليمن ) 18(مـــادةتلغى التاليالقانون بالنص :وتستبدل

المحددة"  المساهمات في اإلجبارية المشغل مساهمة نسبة  )%3( وللمـشترك)%3(تكون

دو أخرى إضافية نسب بأية المساهمة حق وله الراتب التزامـاتمن أية ذلك يرتب أن ن
المشغل على ".إضافية

)6(مـــادة

ال التالي) 25(مـــادةتعدل النحو على األصلي القانون :من

التاليوتستبدل ) 3( الفقرةتلغى .1 :بالنـص

للجدول"  وفقاً التقاعدي الراتب المستحقين الورثة على يوزع الوفاة حالة الـواردفي
القانون هذا حالفي وفي الراتـب، يحتـسب الفعليـة الخدمـة خالل المشترك وفاة ة

الفقـرة في الوارد الصحي العجز راتب الحتساب المعتمدة لألسس وفقاً ) 1(التقاعدي
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األصلي) 25(مـــادةالمن) ب(بند القانون علـىمن التقاعـدي الراتب ويوزع
للجدول وفقاً المستحقين فيالورثة القانونالوارد .هذا

الفق .2 التالي) 4(رةتلغى بالنـص تؤديهـا" وتستبدل التـي التأمين مبالغ تستحق
التاليتين الحالتين في عنهم المستحقين أو القانون بهذا المشتركين إلى :الهيئة

يـؤد  .أ الحالة هذه وفي الستين سن بلوغ قبل الخدمة في وهو المشترك ىوفاة
قبل المشترك يعينهم من أو الشرعيين الورثة إلى .وفاتهالمبلغ

إذاإنهاء  .ب الـصحية اللياقة عدم بسبب الستين سن بلوغه قبل المشترك خدمة
بموجب تام عجز عن مننشأت الطبية  تقرير قراراللجنة قبل إنهاءصادر

.الخدمة

للسن  .ج تبعاً السنوي الراتب لنسبة معادلة تكون الحالتين كال في التأمين مبالغ
رقم الجدول وفق ا) 1(وذلك في القـانونمـن) 25(مــــادةلالوارد

. األصلي

رقم .3 البند بعد إليها جديد بند الرقم ) 6(إضافة اآلتـي) 7(يحمل النحـو تـدفع" على
التالية الدفعات التقاعدية المنافع إلى :باإلضافة

وفقاً  . أ عائلية المعاشعالوة يستحق كان طالما للمشترك المدنية الخدمة .لقانون

ال  . ب سلم اختلف أو تغير كـانإذا الذي عن األوقات من وقت في والدرجات رواتب
والدرجات الرواتب سلم أساس على المعاش يسوى المنتفع خدمة انتهاء عند قائما

االخـتالف أو التغييـر فيه يحصل الذي الشهر من اعتبارا وذلك يهمـاأالجديد
للمنتفع .أفضل

الرقم .4 يحمل إليها جديد بند اآلتـي) 8(إضافة النحـو اإلعـارةتـد " على مـدة خل
واإلإلوا الرسمية البعثة ومدة مرتب بدون الدراسية واالستثنائيةجازات العادية جازات

التقاعدية المنافع وفقـافي وذلـك القانون حسب المساهمات كافة عنها تسدد أن على
الوزراء مجلس عن تصدر . "لالئحة

الرقم .5 يحمل إليها جديد بند اآلتي) 9(إضافة النحو :على

وفاة"   .أ حالة التـشغيلأفي جهـة تستمر القانون هذا بأحكام المشتركين حد
رواتبه وشـهرينأشهرثالثةمدةبصرف فيـه تـوفي الذي الشهر تشمل
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بـصرف،آخرين التقاعـد هيئة تستمر التقاعد بعد المشترك وفاة حالة وفي
ثالثة التقاعدي فيهأشهرراتبه توفي الذي الشهر من .اعتبارا

ال  .ب كال أدنـىوفي بحد شهر راتب اعتماد يتم آالفخمـسة) 5000(حالتين
ولـي أو تعددن إن األرامل أو لألرملة الذكر السالفة الحاالت حسب شيكل

يثبت من أو يخـالفأالقصر ما كل ويلغى الجنازة مصاريف بتولي قام نه
آخر تقاعدي نظام أو قانون أي في .ذلك

ال  .ج هذه أحكام أنمـــادةتنطبق جميع التقاعدعلى . األخرىظمة

)7(مـــادة

الفقرة .1 ال ) 2(تلغى األصلي) 27(مـــادةمن القانون التـاليمن بالنـص وتستبدل
الـذكور" مـن التقاعد ألغراض مقبولة خدمة سنة عشرين أكملوا الذين المشتركون

سنة عشر سنلإلناثوخمسة شيخوخة) 55( وبلوغ تقاعد على يحصلون ".سنة

الفقرة .2 ال ) 3(تلغى األصليمـن) 27(مـــادةمن التاليالقانون بالنـص وتستبدل
هـو"  شيخوخة تقاعد على للحصول المساهمة سنوات من األدنى سـنة) 25(الحد

للذكور خدمة) 20(وخدمة سـنلإلناثسنة وبلوغ التقاعد ألغراض  )50(مقبولة

.سنة

)8(مـــادة

ال ) 1(الفقرةمن) ب( البندلغىي األصـليمـن) 28(ـــادةممن وتـستبدلالقـانون
التالي :بالنـص

التإذا إمكانية تكن الموظفملم لدى متوفرة البندويل في لديهتوكانأعاله )  أ( المذكور
ال المبالغ له تدفع سنوات ثالث من اقل المحـددةتخدمة المنـافع بنظـام بهـا اشترك ي

المحددة ثال. والمساهمات خدمة له كان أكثروإذا أو سنوات تقاعـدياًث راتبا يستحق ولم
ومساهمةت ومساهمته المحددة المنافع نظام في يدفعها كان التي المساهمات كافة له صرف

النظام هذا في مساهمته حال المحددة المساهمات نظام في . المشغل

)9(مـــادة

الجدول باليلغى الوارد التقاعدي الراتب بتوزيع القـانونمـن)34( مــــادةالخاص
التالياألصلي بالجدول : ويستبدل
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فـالمستبةـاألنص المـحقة عاشـي ــم رق
الحالة

حقونـالمست
األخوةناالوالداألوالداألرامل

مستحقأراملأوأرملة1 زوج أو
ولد من وأكثر

0.5

نصف
0.5

نصف
-  -  

مستحقأرملة2 زوج أو أرامل أو
ووالد واحد ناوولد

0.5

نصف
للواحدثلث سدس

اثنين أو
-  

مستحق3 زوج أو أرامل أو أرملة
واحد وولد

0.5

نصف
  -  -  ثلث

مستحق4 زوج أو أرامل أو أرملة
ووالدأو ولد من ناأكثر

نقامستح

0.5ثلث

نصف
للواحد سدس
اثنين أو

-  

أراملأر5 أو مستحقملة زوج أو
وجوداووالد عدم مع أوالدن

0.5

نصف
لكل  - سدس

منهما
-  

ووالد6 ولد من عدماأكثر مع ن
مستحق زوج أو أرملة وجود

-  0.75

ثالثة
أرباع

للواحد سدس
اثنين أو

-  

ووالد7 واحد وجوداولد عدم مع ن
مستحق زوج أو أرملة

-  0.5

نصف
لكل سدس
منهما

-  

واوالد8 عدم مع أون أرملة جود
مستحق زوج

للواحد  -  - ثلث
االثنين أو

-  

وجود9 عدم مع أخت أو أخ
أوالد وال مستحق زوج أو أرملة

والدين وال

سدس  -  -  -

عدم10 مع أخت أو أخ من أكثر
مستحق زوج أو أرملة وجود

والدين وال أوالد وال

ثلث  -  -  -
بالتساوي
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)10(مـــادة

الفقرة ال ) 1(تلغى األصليمـن) 36(ـــادةممن التـاليالقانون بالنــص " وتستبدل

موافقـة بعد مبكر تقاعد على الحصول القانون في المشمول المدنية الخدمة لموظف يمكن
واستكمال سن) 15( الهيئة وبلوغ التقاعد ألغراض المحسوبة الخدمة من سـنة )55(سنة

ا لنظام وفقا التقاعدي الراتب فإن الحالة هذه بمقـداروفي يـنخفض سوف المحددة لمنافع
سنة)5%( بستين المحدد اإللزامي التقاعد سن وصول .حتى

)11(مـــادة

ال رقم) 113(مـــادةتعدل الفقرة التالي) 3(بإضافة النحو :على

للموظـف-3 المحـسوبة الفعلية الخدمة سنوات من السنة كسور تعتبر الشراء ألغراض
كاملة .سنة

)12(مـــادة

ال األصليمن ) 118(مـــادةتلغى التاليالقانون بالنص : وتستبدل

اعتبـاراً  .أ التقاعـد حـاالت كافـة على بتعديالته القانون هذا أحكام مـنتسري
الـذيم01/09/2006 النظام حسب كل التاريخ هذا قبل المستحقات تسوية ويتم

به منتفعا . كان

المـستحق  .ب احتساب العام التقاعد هيئة التقاعديـتتولى المجلـسةات ألعـضاء
وفقا والمحافظين الحكومة وأعضاء ورواتـبقانونألحكامالتشريعي مكافـآت

والمحـافظين الحكومة وأعضاء التشريعي المجلس لـسنة)11(رقـمأعضاء
الوطنيةواحتسابم2004 السلطة لرئيس التقاعدية وفقـاالفلسطينيةالمستحقات
وتعويضاتألحكام مخصصات رقـمقانون الفلـسطينية الوطنية السلطة    رئيس

. م2005لسنة ) 18(

دفـع  .ج الفلـسطينية الوطنية للسلطة العامة الخزينة التقاعديـةالمـستحقاتتتولى
الفقرة في ال) ب(للمشمولين هذه المددمـــادةمن كافة بين الجمع يتم أن على

بين الجمع لهم يجوز وال المراكز هذه لشغل الالسابقة وأيمستتلك راتـبحقات
تقاعدي نظام أي أو النظام لهذا وفقاً تقاعدي معاش . أخرأو
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التقاعد  .د الراتب الورثةعندييوزع على للجدولوالوفاة هـذافقاً فـي الـوارد
. القانون

)13(مـــادة

رقم العمل قانون في الواردة الخدمة نهاية مكافأة احتساب على2000لسنة) 07(يتوقف م
القانونالمشتركين هذا أحكام نفاذ تاريخ . بشأنهممن

)14(مـــادة

رقم الفلسطيني األمن لقوى والمعاشات التأمين قانون من التالية المواد لـسنة) 16(تستبدل
التاليةم2004 :بالنصوص

الفقرة .1 ال ) 1(تلغى رقـم) 24(مـــادةمن القانــون م2004لـسنة) 16(مـن
التالي بالنـص ثـالثيسوى" وتستبدل آخـر رواتـب متوسط أساس على المعاش
لغايات معتمدة علىالتقاعد،سنوات ذلك التقاعدوينطبق أنظمة . األخرىجميع

ال .2 رقم) 25(مـــادةتلغى القانـون بالنــصم2004لسنة) 16(مـن وتستبدل
أساس" التالي على التقاعد يستحق لمن المعاش خدمـة)%2.5  (يسوى سنة كل من

متوس التقاعدمن ألغراض المقبولة الخدمة سنوات من سنوات ثالث آلخر الراتب ".ط

ال .3 رقم) 26(مـــادةتلغى القانـون بالنــصم2004لسنة) 16(مـن وتستبدل
عن" التالي الشهري للمعاش األقصى الحد يزيد أن يجوز الراتـب)%70(ال مـن

األخير .الشهري

ال .4 رقم) 31(مـــادةتعدل القانون التاليم2004لسنة ) 16(من الجدول   : بإضافة

ااالالسستتققااللةة ععنندد ااململععااششااللسسنن ااخلخلففضضيفيف ننسسببةة
فأقل45 %20سنة

%5015_ سنة46

%5510_ سنة51

منإلى56   %5سنة58أقل
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ال .5 رقم) 56(مـــادةتلغى القانـون بالنــصم2004لسنة) 16(مـن وتستبدل
ال" التالي خدمة مدة زادت المقبولـةإذا الخدمـة لمدة األقصى الحد عن الفعلية منتفع

عن الحـدسنة) 28(للتقاعد نسبة عن المعاش قيمة زادت أو القانون هذا ألحكام وفقاً
القانون هذا في عليه المنصوص بما" األقصى الزائدة المدة عن خدمة مكافأة تصرف

الخدم)%15(يعادل سنوات من سنة كل عن السنوي الراتب الزائدةمن .ة

)15(مـــادة

رقـم  . أ المدني التقاعد قانون في الواردة الشخصية العالوة م1959لـسنة) 34(تلغى
رقم والمعاشات التأمين قانون وفي قانون1964لسنة )8(وتعديالته وفي وتعديالته م

لقوى والمعاشات أياألصليقانونالوفيم2004سنةل )16( رقماألمنالتأمين وفي
ت آخرنظام .قاعدي

إضافة  . ب شيكل ثالثمائة مبلغ أنإلىيصرف على ورثته أو للمتقاعد التقاعدي المعاش
الو للجدول وفقاً الشهيد أو المتوفى ورثة على القانونرداتوزع هذا .في

)16(مـــادة

ال التـ) 55(مـــادةتلغى قانـون لقـوىأمن والمعـاشات رقمالفلسطينيةاألمنمين
.م2004سنةل)16(

)17(مـــادة

ال-1 األصلي) 116(مـــادةتلغى القانون .من

ال-2 األصلي) 117(مـــادةتعدل القانون التاليلتصبحمن النحو لمجلس: على يجوز
خم أكمل إذا المبكر التقاعد على موظف أي يحيل أن عشرالوزراء مقبولةةس خدمة سنة

اإللز مستحقاته من يخصم أن دون .اميةللتقاعد

)18(مـــادة

هذايلغى أحكام مع يتعارض ما بكل .  قانونالقرار
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)19(مـــادة

لهذا المالية الجوانب بتنفذ وفققانونالقرار مراحل ًعلى للـسلطةا الماليـة لإلمكانيـات
الوزراء مجلس يقررها التي الفلسطينية  .الوطنية

)20(مـــادة

الم على بقانون القرار هذا إلقرارهيعرض يعقدها جلسة أول في التشريعي .جلس

)21(مـــادة

كافة المختصة الجهات يخصه - على فيما ويعمـل-كل بقانون، القرار هذا أحكام تنفيذ
الرسميةنشرهتاريخ  منبه الجريدة .في

بتاريخ اهللا رام مدينة في . ميالدية08/2007/ 23:   صدر

. هجرية1428/شعبان/ 10: الموافق
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182018/7/31عدد ممتاز

قرار بقانون رقم )29( لسنة 2018م
بتعديل قانون التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005م وتعديالته

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )43( منه،
وبعد االطالع على أحكام قانون التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005م وتعديالته،
واالطالع على أحكام قانون التقاعد المدني رقم )34( لسنة 1959م وتعديالته،

وعلى أحكام قانون التأمين والمعاشات رقم )8( لسنة 1964م وتعديالته،
وعلى أحكام قانون التأمين والمعاشات لقوى األمن الفلسطيني رقم )16( لسنة 2004م وتعديالته،

وبناًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2018/07/24م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

أصدرنا القرار بقانون اآلتي:

مادة )1)
التعديل  هذا  إجراء  لغايات  وتعديالته،  2005م  لسنة   )7( رقم  العام  التقاعد  قانون  إلى  يشار 

األصلي. بالقانون 

مادة )2)
تعدل المادة )1( من القانون األصلي، بإضافة التعريف اآلتي:

أنظمة أو قوانين التقاعد السابقة: قانون التقاعد المدني رقم )34( لسنة 1959م وتعديالته، وقانون 
التأمين والمعاشات رقم )8( لسنة 1964م وتعديالته، وقانون التأمين والمعاشات لقوى األمن الفلسطيني 

رقم )16( لسنة 2004م وتعديالته.

مادة )3)
و)5(،  و)4(   )3( األرقام  تحمل  فقرات  ثالث  بإضافة  األصلي،  القانون  من   )8( المادة  تعدل 

اآلتي: النحو  وذلك على 
تعتبر مدد الخدمة التي تقضى في ظل هذا القانون مقبولة للتقاعد.  .3

تعتبر مدد الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أنظمة أو قوانين التقاعد السابقة مقبولة للتقاعد.   .4
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مدة  يتم ضم  الحالة  هذه  ففي  القانون،  هذا  سريان  عند  عمله  رأس  على  المشترك  يكن  لم  إذا   .5
خدمته في ظل أنظمة أو قوانين التقاعد السابقة، سواًء كانت خاضعة لقانون التأمين والمعاشات 
التقاعد المدني إلى مدة خدمته  لقانون  الفلسطيني أو  التأمين والمعاشات لقوى األمن  لقانون  أو 

الالحقة، بحيث يتوجب عليه رد المستحقات التي تقاضاها عنها لحساب الهيئة”.

مادة )4)
تعدل المادة )13( من القانون األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:

أنواعها  اختالف  على  والمساهمات  التقاعد  ورواتب  الهيئة  استثمارات  عائدات  “تعفى 
الدخل”. ضريبة  من 

مادة )5)
فيها  الواردة  السنة”  أشهر، وربع  “ثالثة  العبارتين  باستبدال  القانون األصلي  )22( من  المادة  تعدل 

لتصبح “سنة ميالدية”. 

مادة )6)
تعدل الفقرة )1( من المادة )24(، لتصبح على النحو اآلتي:

“1. على الهيئة أن تجري كل خمس سنوات دراسة اكتوارية استشارية إلعادة تحديد نسبة المساهمات 
والمنافع، مع مراعاة مؤشرات األنظمة األخرى، وصواًل للتوازن المالي”.

مادة )7)
تعدل الفقرة )1( من المادة )25( من القانون األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:

للمشترك الحق في الحصول على المنافع التقاعدية وفقاً لآلتي:  .1
أ.  تقاعد شيخوخة محسوباً على أساس )2%( عن كل سنة خدمة أُمضيت في ظل هذا القانون، 
وفقاً لنظام المنافع المحددة، أما سنوات الخدمة السابقة فيتم احتسابها وفقاً لمعادلة قانون 
للنسبة  النسبة  وتضاف  القانون،  بهذا  انتفاعه  قبل  المنتفع  له  يخضع  كان  الذي  التقاعد 
الخزينة  تتحمل  أن  على  األصلي،  القانون  ظل  في  خدمته  سنوات  احتساب  عن  الناتجة 
العامة في هذه الحالة صرف المستحقات التقاعدية عن مدة خدمته السابقة إذا كانت وفقاً 
تتحمل  ال  الحالة  هذه  وفي  وتعديالته،  1959م  لسنة   )34( رقم  المدني  التقاعد  لقانون 

المدة. للهيئة عن تلك  الخزينة تسديد أي اشتراكات 
دون اإلخالل بما ورد في البند )أ( من هذه المادة، يكون للمشترك الحق في الحصول على  ب. 
تقاعد العجز الصحي، ويتم احتساب المنافع التقاعدية في هذه الحالة على أساس أن سنوات 
إليها  مضافاً  العجز  تاريخ  حتى  الفعلية  الخدمة  سنوات  عدد  هي  للتقاعد  المقبولة  الخدمة 
نصف السنوات المتبقية حتى بلوغ سن التقاعد اإللزامي، وال تزيد سنوات الخدمة المحسوبة 

ألغراض التقاعد عن )40( سنة.
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مدة  يتم ضم  الحالة  هذه  ففي  القانون،  هذا  سريان  عند  عمله  رأس  على  المشترك  يكن  لم  إذا   .5
خدمته في ظل أنظمة أو قوانين التقاعد السابقة، سواًء كانت خاضعة لقانون التأمين والمعاشات 
التقاعد المدني إلى مدة خدمته  لقانون  الفلسطيني أو  التأمين والمعاشات لقوى األمن  لقانون  أو 

الالحقة، بحيث يتوجب عليه رد المستحقات التي تقاضاها عنها لحساب الهيئة”.

مادة )4)
تعدل المادة )13( من القانون األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:

أنواعها  اختالف  على  والمساهمات  التقاعد  ورواتب  الهيئة  استثمارات  عائدات  “تعفى 
الدخل”. ضريبة  من 

مادة )5)
فيها  الواردة  السنة”  أشهر، وربع  “ثالثة  العبارتين  باستبدال  القانون األصلي  )22( من  المادة  تعدل 

لتصبح “سنة ميالدية”. 

مادة )6)
تعدل الفقرة )1( من المادة )24(، لتصبح على النحو اآلتي:

“1. على الهيئة أن تجري كل خمس سنوات دراسة اكتوارية استشارية إلعادة تحديد نسبة المساهمات 
والمنافع، مع مراعاة مؤشرات األنظمة األخرى، وصواًل للتوازن المالي”.

مادة )7)
تعدل الفقرة )1( من المادة )25( من القانون األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:

للمشترك الحق في الحصول على المنافع التقاعدية وفقاً لآلتي:  .1
أ.  تقاعد شيخوخة محسوباً على أساس )2%( عن كل سنة خدمة أُمضيت في ظل هذا القانون، 
وفقاً لنظام المنافع المحددة، أما سنوات الخدمة السابقة فيتم احتسابها وفقاً لمعادلة قانون 
للنسبة  النسبة  وتضاف  القانون،  بهذا  انتفاعه  قبل  المنتفع  له  يخضع  كان  الذي  التقاعد 
الخزينة  تتحمل  أن  على  األصلي،  القانون  ظل  في  خدمته  سنوات  احتساب  عن  الناتجة 
العامة في هذه الحالة صرف المستحقات التقاعدية عن مدة خدمته السابقة إذا كانت وفقاً 
تتحمل  ال  الحالة  هذه  وفي  وتعديالته،  1959م  لسنة   )34( رقم  المدني  التقاعد  لقانون 

المدة. للهيئة عن تلك  الخزينة تسديد أي اشتراكات 
دون اإلخالل بما ورد في البند )أ( من هذه المادة، يكون للمشترك الحق في الحصول على  ب. 
تقاعد العجز الصحي، ويتم احتساب المنافع التقاعدية في هذه الحالة على أساس أن سنوات 
إليها  مضافاً  العجز  تاريخ  حتى  الفعلية  الخدمة  سنوات  عدد  هي  للتقاعد  المقبولة  الخدمة 
نصف السنوات المتبقية حتى بلوغ سن التقاعد اإللزامي، وال تزيد سنوات الخدمة المحسوبة 

ألغراض التقاعد عن )40( سنة.
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مادة )11)
تعدل ديباجة المادة )110( من القانون األصلي، لتصبح على النحو اآلتي: 

المحلية  الهيئات  وموظفي  الفلسطيني،  األمن  وقوى  العام  القطاع  لموظفي  التفرغ  سنوات  “تحسب 
والمؤسسات العامة، وموظفي مؤسسات العمل األهلي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وموظفي 
وأعضاء النقابات المهنية ومنتسبيها المنتفعين بأحكام قانون التقاعد العام الذين خدموا في مؤسسات 
منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة، وكذلك سنوات األسر لألسرى المحررين من سجون 

االحتالل وفقاً للمعطيات التالية:”.

مادة )12)
تضاف عبارة في بداية المادة )115( من القانون األصلي، على النحو اآلتي:

“بما ال يتعارض مع ما نصت عليه المادة )25( من هذا القانون”.

مادة )13)
تضاف مادة جديدة للقانون األصلي تحمل الرقم )116(، تنص على اآلتي:

“تتحمل الخزينة العامة لدولة فلسطين االلتزامات المالية المترتبة على صناديق التقاعد وفق نظامي 
للمنتفعين وورثتهم  أدائها  الصناديق عن  تلك  المحددة في حال عجزت  المحددة والمساهمات  المنافع 

تحت أي سبب كان”.

مادة )14)
تعدل المادة )118( من القانون األصلي، بإضافة البندين )ه( و )و(، وذلك على النحو اآلتي:

“ه. ال يجوز الجمع بين راتبي تقاعد في ظل أحكام هذا القانون أو مع أي قانون تقاعد آخر، وإذا استحق 
أحد الورثة المستحقين أكثر من راتب تقاعد واحد فيخصص له الراتب األكبر.

و. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يتم احتساب الراتب التقاعدي لكافة المشتركين على متوسط 
راتب آخر ثالث سنوات”.

مادة )15)
تعاد تسوية كافة المستحقات التقاعدية السابقة التي تمت وفقاً ألحكام القانون األصلي باالستناد لما تم 

النص عليه في هذا القرار بقانون.      

مادة )16)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة )17)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها إلقراره.
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تنطبق آلية االحتساب الواردة في البند )أ( من هذه المادة، عند احتساب المستحقات التقاعدية  ج. 
الخدمة  الفصل من  أو  التقاعدي، مثل االستقالة  الراتب  للمشترك في حاالت عدم استحقاق 
الراتب  لصرف  األدنى  الحد  سنوات  توفر  وعدم  اإللزامي،  التقاعد  سن  بلوغ  حالة  في  أو 

التقاعدي.
في جميع األحوال، يجب أال يتجاوز الراتب التقاعدي الناتج عن التسوية النهائية حداً أعلى  د. 
بقيمة )80%( من متوسط الراتب آلخر ثالث سنوات من سنوات الخدمة المحسوبة ألغراض 
التقاعد، وفي حالتي العجز الصحي والوفاة أال يقل الراتب التقاعدي عن )30%( من متوسط 

الراتب آلخر ثالث سنوات من سنوات الخدمة المحسوبة ألغراض التقاعد.
من  )أ(  البند  في  تفصيله  جرى  لما  وفقاً  فترتين  على  الخدمة  مدد  احتساب  باستثناء  ه. 
الراتب  صرف  استحقاق  عمليات  جميع  على  القانون  هذا  أحكام  تطبق  المادة،  هذه 

بعده. من  ورثته  على  أو  للمتقاعد  بالنسبة  سواء  وتوزيعه،  التقاعدي 

مادة )8)
تعدل المادة )26( من القانون األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:

التقاعد ألي سبب، كامل المبالغ المجمعة باسمه في الحساب  يستحق المشترك عند إحالته على   .1
الموظف وحصة  بما في ذلك حصة  القانون،  المادة )12( من هذا  الفقرة )5( من  المذكور في 

المشغل والعوائد التقاعدية، وله اختيار أحد البديلين اآلتيين:
كامل المبلغ دفعة واحدة عند التقاعد. أ. 
مبلغ شهري وفقاً لجدول متفق عليه. ب. 

المشغل(  الموظف + حصة  المحددة )حصة  المساهمات  المشترك، يوزع مبلغ  في حالة وفاة   .2
على ورثته كاماًل وفقاً لحجة حصر اإلرث.

مادة )9)
تعدل الفقرة )1( من المادة )29( من القانون األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:  .1

      “1. دون سن التقاعد اإللزامي”.
تلغى الفقرة )2( من المادة )29( من القانون األصلي.  .2

مادة )10)
تعدل الفقرة )2( من المادة )31( من القانون األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:

الورثة  من  تبقى  ما  على  وتوزيعه  احتسابه  يعاد  للمعاش،  المستحقين  الورثة  عدد  تغير  إذا   .2“
المستحقين للمعاش للحفاظ على حصص متساوية لهم، وفقاً للجدول رقم )2( الملحق بالمادة )34( 

من هذا القانون”.
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مادة )11)
تعدل ديباجة المادة )110( من القانون األصلي، لتصبح على النحو اآلتي: 

المحلية  الهيئات  وموظفي  الفلسطيني،  األمن  وقوى  العام  القطاع  لموظفي  التفرغ  سنوات  “تحسب 
والمؤسسات العامة، وموظفي مؤسسات العمل األهلي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وموظفي 
وأعضاء النقابات المهنية ومنتسبيها المنتفعين بأحكام قانون التقاعد العام الذين خدموا في مؤسسات 
منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة، وكذلك سنوات األسر لألسرى المحررين من سجون 

االحتالل وفقاً للمعطيات التالية:”.

مادة )12)
تضاف عبارة في بداية المادة )115( من القانون األصلي، على النحو اآلتي:

“بما ال يتعارض مع ما نصت عليه المادة )25( من هذا القانون”.

مادة )13)
تضاف مادة جديدة للقانون األصلي تحمل الرقم )116(، تنص على اآلتي:

“تتحمل الخزينة العامة لدولة فلسطين االلتزامات المالية المترتبة على صناديق التقاعد وفق نظامي 
للمنتفعين وورثتهم  أدائها  الصناديق عن  تلك  المحددة في حال عجزت  المحددة والمساهمات  المنافع 

تحت أي سبب كان”.

مادة )14)
تعدل المادة )118( من القانون األصلي، بإضافة البندين )ه( و )و(، وذلك على النحو اآلتي:

“ه. ال يجوز الجمع بين راتبي تقاعد في ظل أحكام هذا القانون أو مع أي قانون تقاعد آخر، وإذا استحق 
أحد الورثة المستحقين أكثر من راتب تقاعد واحد فيخصص له الراتب األكبر.

و. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يتم احتساب الراتب التقاعدي لكافة المشتركين على متوسط 
راتب آخر ثالث سنوات”.

مادة )15)
تعاد تسوية كافة المستحقات التقاعدية السابقة التي تمت وفقاً ألحكام القانون األصلي باالستناد لما تم 

النص عليه في هذا القرار بقانون.      

مادة )16)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة )17)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها إلقراره.
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مادة )18)
به  ويعمل  بقانون،  القرار  هذا  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  كافة،  المختصة  الجهات  على 

الرسمية. الجريدة  في  نشره  بعد  2006/09/01م،  تاريخ  من 

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2018/07/30 ميالدية
                    الموافق: 17/ذو القعدة/1439 هجرية

                                                حمــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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مادة )4)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها إلقراره.

مادة )5)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القراربقانون،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة 

الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 14 /2012/05 ميالدية
                الموافق: 23/ جماد اآلخر / 1433 هجرية 

27

96العدد

الرقم المرجعي:2012-6-96ديوان الفتوى و التشريع

2012/6/10

قرار بقانون رقم )8( لسنة 2012م
بشأن تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم )10(
لسنة 2005م المعدل بالقانون رقم )12( لسنة 2005م 

استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته وال سيما أحكام المادة )43(،
وبعد اإلطالع على قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم )10( لسنة 2005م المعدل بالقانون

رقم )12( لسنة 2005م،
وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

أصدرنا القرار بالقانون التالي:

مادة )1)
يشار إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم )10( لسنة 2005م المعدل بالقانون رقم )12( 

لسنة 2005م، ألغراض هذا التعديل بالقانون األصلي.

مادة )2)
تلغى المادة )4( من القانون األصلي ويستغاض عنها بالنص ااّلتي : 

تجري االنتخابات في جميع مجالس الهيئات المحلية في يوم واحد كل أربع سنوات بقرار يصدر . 1
عن مجلس الوزراء.

قرار . 2 إصدار  الوزراء  لمجلس  يجوز   ،)1( للفقرة  وفقاً  المجالس  انتخابات  إجراء  تعذر  حال  في 
بإجراء االنتخابات على مراحل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

أ.   تكون مدة والية المجلس ألربع سنوات من تاريخ إجراء االنتخابات. . 3
واستالم  االنتخابات  إجراء  لحين  المجلس  أعمال  تسيير  في  واليته  المنتهية  المجلس  يستمر  ب. 

المجلس المنتخب لمهامه .

مادة )3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون. 
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مادة )4)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها إلقراره.

مادة )5)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القراربقانون،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة 

الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 14 /2012/05 ميالدية
                الموافق: 23/ جماد اآلخر / 1433 هجرية 
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قرار بقانون رقم )2( لسنة 2017م 
بشأن تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم )10( 

لسنة 2005م وتعديالته 
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )43( منه،
وألحكام قانون مجالس الهيئات المحلية رقم )10( لسنة 2005م وتعديالته،

وبعد االطالع على أحكام قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م،
واالطالع على قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )5( لسنة 2001م وتعديالته،

وبناًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2017/01/03م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة، 
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

أصدرنا القرار بقانون اآلتي:

مادة )1)
يشار إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم )10( لسنة 2005م وتعديالته، لغايات إجراء هذا 

التعديل بالقانون األصلي.

مادة )2)
يعدل تعريف المحكمة المختصة الوارد في المادة )1( من التعريفات في القانون األصلي ليصبح على 
النحو اآلتي: المحكمة المختصة: محكمة قضايا انتخاب الهيئات المحلية المشكلة بموجب هذا القرار 

بقانون.

مادة )3)
تضاف مادة جديدة إلى القانون األصلي تحمل رقم مادة )2( مكرر وتنص على اآلتي:

القضاء  مجلس  من  تنسيب  على  بناًء  رئاسي  مرسوم  بموجب  المختصة  المحكمة  تشكل   .1
قضاة  من  عضواً  عشر  وأربعة  العليا،  المحكمة  قضاة  من  رئيس  من  وتتألف  األعلى، 

والبداية. االستئناف 
في  والنظر  المركزية،  االنتخابات  لجنة  قرارات  استئناف  في  بالنظر  المحكمة  تختص   .2

االنتخابات. بنتائج  الطعون 
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لها في مدينتي  القدس، ولها أن تتخذ مقرين فرعيين  للمحكمة في مدينة  الرئيس  المقر  يكون   .3
ثالثة من  للمحكمة بحضور  هيئة  وتنعقد كل  ثالثية،  هيئات  أربع  إلى  وتقسم  رام هللا وغزة، 
ويجوز  أعضائها  أقدم  الهيئة  يرأس  الدرجات  تساوت  وإن  درجة،  أعالهم  برئاسة  قضاتها 
التوزيع  ويتم  الفقرة،  هذه  في  المذكورة  مقراتها  غير  في  المحكمة  عقد  المحكمة  لرئيس 

المختصة. المحكمة  رئيس  يقرره  حسبما  لهيئاتها  المكاني 
تكن موقعة  لم  ما  المحكمة،  أمام  اللجنة  بقرارات  والطعن  االستئناف  ولوائح  تقبل طلبات  ال   .4

اللجنة. تختاره  مزاول  محام  المحكمة  أمام  اللجنة  ويمثل  مزاول،  محام  من 
تقدم طلبات االستئناف والطعون لقلم المحكمة ضمن المواعيد المحددة في القانون األصلي،   .5
ويعين قلم للمحكمة في كل مقر من مقرات انعقادها، وتفصل المحكمة في طلبات االستئناف 

األصلي. القانون  في  المقررة  المدد  والطعون ضمن 
حق  على  الحفاظ  ضرورة  ذلك  اقتض  إذا  إال  الحكم،  وإصدار  المحاكمة  تأجيل  يجوز  ال   .6

)48( ساعة. التأجيل ألكثر من  يكون  العامة، وال  المصلحة  أو  الدفاع 
األصلي،  القانون  في  الواردة  االنتخابات  وجرائم  مخالفات  في  بالنظر  المحكمة  تختص   .7
بجرائم  يتعلق  فيما  المحكمة  أمام  العام  والحق  العمومية  الدعوى  العامة  النيابة  وتمثل 
النيابة  أعضاء  من  الغرض طاقم  لهذا  نهائياً، ويخصص  المحكمة  قرار  ويكون  االنتخابات، 

فلسطين. لدولة  العام  النائب  من  بقرار  للمحكمة  العامة 
الرسوم. من  بقانون  القرار  هذا  بموجب  يقدم  الذي  االنتخابي  والطعن  االستئناف  يعفى   .8

مادة )4)
يلغى نص المادة )13( من القانون األصلي، ويحل محله النص اآلتي:

تكون قرارات لجنة االنتخابات المركزية قابلة لالستئناف أمام المحكمة خالل خمسة أيام من تاريخ 
صدورها، وتصدر المحكمة قرارها في االستئناف خالل خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها 

في ذلك نهائياً.

مادة )5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة )6)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها إلقراره.
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لها في مدينتي  القدس، ولها أن تتخذ مقرين فرعيين  للمحكمة في مدينة  الرئيس  المقر  يكون   .3
ثالثة من  للمحكمة بحضور  هيئة  وتنعقد كل  ثالثية،  هيئات  أربع  إلى  وتقسم  رام هللا وغزة، 
ويجوز  أعضائها  أقدم  الهيئة  يرأس  الدرجات  تساوت  وإن  درجة،  أعالهم  برئاسة  قضاتها 
التوزيع  ويتم  الفقرة،  هذه  في  المذكورة  مقراتها  غير  في  المحكمة  عقد  المحكمة  لرئيس 

المختصة. المحكمة  رئيس  يقرره  حسبما  لهيئاتها  المكاني 
تكن موقعة  لم  ما  المحكمة،  أمام  اللجنة  بقرارات  والطعن  االستئناف  ولوائح  تقبل طلبات  ال   .4

اللجنة. تختاره  مزاول  محام  المحكمة  أمام  اللجنة  ويمثل  مزاول،  محام  من 
تقدم طلبات االستئناف والطعون لقلم المحكمة ضمن المواعيد المحددة في القانون األصلي،   .5
ويعين قلم للمحكمة في كل مقر من مقرات انعقادها، وتفصل المحكمة في طلبات االستئناف 

األصلي. القانون  في  المقررة  المدد  والطعون ضمن 
حق  على  الحفاظ  ضرورة  ذلك  اقتض  إذا  إال  الحكم،  وإصدار  المحاكمة  تأجيل  يجوز  ال   .6

)48( ساعة. التأجيل ألكثر من  يكون  العامة، وال  المصلحة  أو  الدفاع 
األصلي،  القانون  في  الواردة  االنتخابات  وجرائم  مخالفات  في  بالنظر  المحكمة  تختص   .7
بجرائم  يتعلق  فيما  المحكمة  أمام  العام  والحق  العمومية  الدعوى  العامة  النيابة  وتمثل 
النيابة  أعضاء  من  الغرض طاقم  لهذا  نهائياً، ويخصص  المحكمة  قرار  ويكون  االنتخابات، 

فلسطين. لدولة  العام  النائب  من  بقرار  للمحكمة  العامة 
الرسوم. من  بقانون  القرار  هذا  بموجب  يقدم  الذي  االنتخابي  والطعن  االستئناف  يعفى   .8

مادة )4)
يلغى نص المادة )13( من القانون األصلي، ويحل محله النص اآلتي:

تكون قرارات لجنة االنتخابات المركزية قابلة لالستئناف أمام المحكمة خالل خمسة أيام من تاريخ 
صدورها، وتصدر المحكمة قرارها في االستئناف خالل خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها 

في ذلك نهائياً.

مادة )5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة )6)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها إلقراره.
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قرار بقانون رقم )3( لسنة 2011م
بشأن تعديل قانون االستمالك رقم )2( لسنة 1953م

بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته وال سيما أحكام المادة )43( منه،
واالطالع على قانون االستمالك رقم )2( لسنة 1953م وتعديالته،

وبناًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2010/10/04م،
وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون التالي:

مادة )1)
يشار إلى قانون االستمالك رقم )2( لسنة 1953م، ألغراض هذا التعديل بالقانون األصلي.

مادة )2)
تلغى الفقرة )1( من المادة )3( من القانون األصلي وتستبدل بالنص اآلتي:

على المنشئ أن ينشر إعالنًا في صحيفتين يوميتين على األقل، يعلن فيه عزمه على التقدم إلى مجلس 
العقار  الوزراء بعد مرور خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر اإلعالن بطلب إصدار قرار باستمالك 

الموصوف في اإلعالن، وأن المشروع الذي سيجري االستمالك من أجله هو للمنفعة العامة.
مادة )3)

صدرت  وكأنها  األصلي  القانون  ظل  في  تمت  التي  االستمالك  لغايات  المنشورة  اإلعالنات  تعتبر 
بموجب أحكام هذا القانون.

مادة )4)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار بقانون.

مادة )5)
ُيعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها إلقراره.

مـادة )6)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام اهلل بتاريخ: 2011/02/01م
                    الموافق :26 / صفر/ 1432 هـ 

 المرجع االلكتروني للجریدة الرسمیة
mjr.lab.pna.ps
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مادة )7)
تاريخ  به من  بقانون، ويعمل  القرار  تنفيذ أحكام هذا  فيما يخصه،  المختصة كافة، كل  الجهات  على 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2017/01/09 ميالدية 
                  الموافق: 11/ربيع الثاني/1438 هجرية 

                                                حمــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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22

العدد تسعون

قرار بقانون رقم )3( لسنة 2011م
بشأن تعديل قانون االستمالك رقم )2( لسنة 1953م

بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته وال سيما أحكام المادة )43( منه،
واالطالع على قانون االستمالك رقم )2( لسنة 1953م وتعديالته،

وبناًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2010/10/04م،
وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون التالي:

مادة )1)
يشار إلى قانون االستمالك رقم )2( لسنة 1953م، ألغراض هذا التعديل بالقانون األصلي.

مادة )2)
تلغى الفقرة )1( من المادة )3( من القانون األصلي وتستبدل بالنص اآلتي:

على المنشئ أن ينشر إعالنًا في صحيفتين يوميتين على األقل، يعلن فيه عزمه على التقدم إلى مجلس 
العقار  الوزراء بعد مرور خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر اإلعالن بطلب إصدار قرار باستمالك 

الموصوف في اإلعالن، وأن المشروع الذي سيجري االستمالك من أجله هو للمنفعة العامة.
مادة )3)

صدرت  وكأنها  األصلي  القانون  ظل  في  تمت  التي  االستمالك  لغايات  المنشورة  اإلعالنات  تعتبر 
بموجب أحكام هذا القانون.

مادة )4)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار بقانون.

مادة )5)
ُيعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها إلقراره.

مـادة )6)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام اهلل بتاريخ: 2011/02/01م
                    الموافق :26 / صفر/ 1432 هـ 

 المرجع االلكتروني للجریدة الرسمیة
mjr.lab.pna.ps
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قرار بقانون رقم )8( لسنة 2014م
بشأن الشراء العام
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، وال سيما أحكام المادة )43( منه،
وعلى قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم )7( لسنة 1998م وتعديالته،

وعلى القانون رقم )9( لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة وتعديالته،
وعلى القانون رقم )6( لسنة 1999م بشأن العطاءات لألشغال الحكومية،

وعلى القرار بقانون رقم )15( لسنة 2011م بشأن الشراء العام،
وبناًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2014/03/25م،

وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

أصدرنا القرار بقانون التالي:

الفصل األول
تعريفات وأحكام عامة

 مـادة )1)
تعريفــات

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة 
على خالف ذلك:

الدولة: دولة فلسطين.
المجلس: المجلس األعلى لسياسات الشراء العام، المشكل بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون.

الرئيس: رئيس المجلس.
دائرة اللوازم العامة: دائرة اللوازم العامة في وزارة المالية.

دائرة العطاءات المركزية: دائرة العطاءات المركزية في وزارة األشغال العامة.
الوحدة: وحدة مراجعة النزاعات.

المسؤول المختص: المسؤول فيما يختص بوزارته والدوائر والمؤسسات المرتبطة به، أو من يفوضه 
من موظفي الفئة العليا، ولغايات هذا القانون تشمل عبارة المسؤول المختص:

رئيس الوزراء فيما يختص برئاسة الوزراء.. 1
رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، فيما يختص بالمجلس التشريعي الفلسطيني.. 2
الوزير فيما يختص بوزارته.. 3
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أنظمة . 4 أو  قوانين  بموجب  الدائرة  بتلك  يتعلق  فيما  الوزير  يمارس صالحيات  دائرة  أي  رئيس 
خاصة.

وكيل أي وزارة أو نائب رئيس أي دائرة.. 5
رئيس الهيئة المحلية أو من يفوضه فيما يتعلق بتلك الهيئة.. 6

الوزير المختص: لغايات هذا القانون تشمل عبارة الوزير المختص:
وزير المالية فيما يختص بدائرة اللوازم العامة.. 1
وزير األشغال العامة واإلسكان فيما يختص بدائرة العطاءات المركزية.. 2

الشخص: الشخص الطبيعي أو االعتباري.
الجهة المشترية: أي دائرة، أو مؤسسة عامة، وفقاً لمدلولها في قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون 
المالية، أو أية هيئة محلية، أو الشركات العامة التي تمتلك الدولة ما يزيد عن )%50( من أسهمها، 
أو المرافق العامة التي تتقاضى إيرادات مالية من بيع الخدمات غير االستشارية، أو أي شخص تم 

تخصيص المال العام لمنفعته الستخدامه في الشراء العام أو البعثات الدبلوماسية في الخارج.
المال العام: أي أموال يتم إحالتها من قبل الحكومة للجهة المشترية، سواء كان مصدرها الموازنة أو 

القروض أو الهبات.
الشراء: حصول الجهة المشترية بأية وسيلة تعاقدية على أية لوازم أو أشغال عامة أو خدمات استشارية 

أو غيرها من الخدمات التي يتم تمويلها من المال العام أو تخدم المصلحة العامة.
الدائرة: أيّة وزارة أو مؤسسة عامة أو أية جهة أخرى تكون موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة 

أو ملحقة بها.
اللوازم: األموال المنقولة أياً كان نوعها ووصفها، والخدمات المتعلقة بها إذا كانت قيمتها ال تتجاوز 

قيمة اللوازم نفسها.
األشغال: كل األعمال المرتبطة بالبناء والتعمير، وإعداد الموقع، والهدم، وإصالح أو صيانة أو تجديد 
الطرق السريعة، أو إنشاء البنية التحتية أو البنية الفوقية، أو التركيب، أو أشغال البناء المتعلقة بالحفر، 
وكذلك تركيب المعدات والمواد، والديكور، والخدمات التابعة لألشغال، إذا كانت قيمة هذه الخدمات ال 

تتجاوز قيمة األشغال نفسها.
الخدمات االستشارية: بناء القدرات والتدريب ونقل المعرفة وإعداد الدراسات على اختالف أنواعها، 
والتصاميم الهندسية ووثائق المناقصات واإلشراف على تنفيذ المشاريع وتشغيلها، وأعمال المساحة، 

أوأي استشارات هندسية تتعلق بالمواصفات والفحوصات.
الخدمات غير االستشارية: أية خدمات غير الخدمات االستشارية كخدمات التأمين والصيانة واللوازم 

والنظافة والحراسة.
المناقصة: عملية الشراء التي يتقدم خاللها المناقصون بعطاءات.
المناقص: الشخص المشارك أو المشارك المحتمل في المناقصة.

طلب  أو  المناقصة  عن  اإلعالن  مرحلة  من  بدءاً  بالشراء  المتعلقة  اإلجراءات  المناقصة:  إجراءات 
العروض حتى صدور القرار النهائي للجنة العطاءات المختصة إلى اإلحالة النهائية.

العطاء: العرض المقدم من المناقص لتسليم اللوازم أو األشغال أو الخدمات غير االستشارية  من خالل 
مناقصة.
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أنظمة . 4 أو  قوانين  بموجب  الدائرة  بتلك  يتعلق  فيما  الوزير  يمارس صالحيات  دائرة  أي  رئيس 
خاصة.

وكيل أي وزارة أو نائب رئيس أي دائرة.. 5
رئيس الهيئة المحلية أو من يفوضه فيما يتعلق بتلك الهيئة.. 6

الوزير المختص: لغايات هذا القانون تشمل عبارة الوزير المختص:
وزير المالية فيما يختص بدائرة اللوازم العامة.. 1
وزير األشغال العامة واإلسكان فيما يختص بدائرة العطاءات المركزية.. 2

الشخص: الشخص الطبيعي أو االعتباري.
الجهة المشترية: أي دائرة، أو مؤسسة عامة، وفقاً لمدلولها في قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون 
المالية، أو أية هيئة محلية، أو الشركات العامة التي تمتلك الدولة ما يزيد عن )%50( من أسهمها، 
أو المرافق العامة التي تتقاضى إيرادات مالية من بيع الخدمات غير االستشارية، أو أي شخص تم 

تخصيص المال العام لمنفعته الستخدامه في الشراء العام أو البعثات الدبلوماسية في الخارج.
المال العام: أي أموال يتم إحالتها من قبل الحكومة للجهة المشترية، سواء كان مصدرها الموازنة أو 

القروض أو الهبات.
الشراء: حصول الجهة المشترية بأية وسيلة تعاقدية على أية لوازم أو أشغال عامة أو خدمات استشارية 

أو غيرها من الخدمات التي يتم تمويلها من المال العام أو تخدم المصلحة العامة.
الدائرة: أيّة وزارة أو مؤسسة عامة أو أية جهة أخرى تكون موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة 

أو ملحقة بها.
اللوازم: األموال المنقولة أياً كان نوعها ووصفها، والخدمات المتعلقة بها إذا كانت قيمتها ال تتجاوز 

قيمة اللوازم نفسها.
األشغال: كل األعمال المرتبطة بالبناء والتعمير، وإعداد الموقع، والهدم، وإصالح أو صيانة أو تجديد 
الطرق السريعة، أو إنشاء البنية التحتية أو البنية الفوقية، أو التركيب، أو أشغال البناء المتعلقة بالحفر، 
وكذلك تركيب المعدات والمواد، والديكور، والخدمات التابعة لألشغال، إذا كانت قيمة هذه الخدمات ال 

تتجاوز قيمة األشغال نفسها.
الخدمات االستشارية: بناء القدرات والتدريب ونقل المعرفة وإعداد الدراسات على اختالف أنواعها، 
والتصاميم الهندسية ووثائق المناقصات واإلشراف على تنفيذ المشاريع وتشغيلها، وأعمال المساحة، 

أوأي استشارات هندسية تتعلق بالمواصفات والفحوصات.
الخدمات غير االستشارية: أية خدمات غير الخدمات االستشارية كخدمات التأمين والصيانة واللوازم 

والنظافة والحراسة.
المناقصة: عملية الشراء التي يتقدم خاللها المناقصون بعطاءات.
المناقص: الشخص المشارك أو المشارك المحتمل في المناقصة.

طلب  أو  المناقصة  عن  اإلعالن  مرحلة  من  بدءاً  بالشراء  المتعلقة  اإلجراءات  المناقصة:  إجراءات 
العروض حتى صدور القرار النهائي للجنة العطاءات المختصة إلى اإلحالة النهائية.

العطاء: العرض المقدم من المناقص لتسليم اللوازم أو األشغال أو الخدمات غير االستشارية  من خالل 
مناقصة.
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اتفاقية اإلطار: اتفاقية سارية المفعول لمدة معينة من الزمن، بين جهة مشترية أو أكثر، وواحد أو أكثر 
التي تحكم شراء  الشروط  تتضمن  الخدمات،  أو مزودي  المستشارين  أو  المقاولين  أو  الموردين  من 
اللوازم أو األشغال أو الخدمات، خاصة الشروط المتعلقة باألسعار، والكميات حيثما كان ذلك مناسباً.

إقرار ضمان العطاء: إقرار يوقعه المتنافس لضمان التزامه بشروط المناقصة.
في  المشارك  أو  المباشر  الشراء  أو  العروض  استدراج  في  المشارك  الشخص  يقدمه  ما  العرض: 

عروض الخدمات االستشارية.
العقد: اتفاق موقع بين الجهة المشترية والمورد أو المقاول أو المستشار أو مزود الخدمات والناتج عن 

إجراءات التعاقد على الشراء.
شروط المرجعية: الشروط التي تحدد أهداف وغايات ونطاق المهمة االستشارية وتقدم معلومات عن  

الخدمة المطلوبة.
السلع والخدمات ذات  بتوريد  المشترية  الجهة  المبرم مع  العقد  يقوم بموجب  الذي  المورد: الشخص 

الصلة بها.
المقاول : الشخص الذي يقوم بتنفيذ أي أشغال بموجب عقد مبرم مع الجهة المشترية.

مزود الخدمات: الشخص الذي يقوم بتزويد الخدمات غير االستشارية بموجب عقد مبرم مع الجهة 
المشترية.

المستشار: أي شخص يتم التعاقد معه على تقديم الخدمات االستشارية.
القوة القاهرة: حدث أو حالة خارجة عن سيطرة طرفي العقد، ال يمكن التنبؤ بها، وليست ناجمة عن  

اإلهمال أو عدم بذل العناية، ويترتب عنها استحالة التنفيذ.
النظام: النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون.

اليوم: اليوم التقويمي ما لم يحدد بغير ذلك.

مـادة )2)
نطاق تطبيق القانون

أو مشاركة وكافة  أو مستفيدة  بقانون أي عملية شراء وأي جهة مشترية  القرار  تخضع ألحكام هذا 
اللجان المشكلة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون.

مـادة )3)
االستثناء من التطبيق

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار بقانون:
مجلس . 1 من  بقرار  والمحددة  العالية،  األمنية  الطبيعة  ذات  واألشغال  والخدمات  اللوازم  شراء 

الوزراء.
طباعة وإصدار العمالت وتحويالتها.. 2
الشراء المتبادل بين الجهات المشترية.. 3
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مـادة )4)
مراعاة االتفاقيات الدولية

تطبق األحكام الواردة في هذا القرار بقانون، مع مراعاة الشروط الواردة في االتفاقيات المبرمة مع 
الجهات الدولية.

مـادة )5)
أهداف القانون

يهدف هذا القرار بقانون إلى تحقيق اآلتي:
شراء اللوازم واألشغال والخدمات بأفضل األسعار بما يساهم في ترشيد النفقات مع الحفاظ على . 1

ضمان الجودة.
تشجيع الصناعات المحلية والتنمية االقتصادية في فلسطين.. 2
بناء القدرات وتحقيق التنمية المستدامة.. 3
الموردين . 4 العام من جانب  الشراء  المشاركة في إجراءات  العادلة وتشجيع  المنافسة  تعزيز مبدأ 

والمقاولين والمستشارين المؤهلين.
إتاحة فرص متكافئة دون تمييز وتوفير معاملة عادلة ومتساوية لجميع المناقصين والمستشارين.. 5
ضمان تحقيق الشفافية والنزاهة في إجراءات وسير عمليات الشراء العام.. 6

الفصل الثاني
الترتيبات المؤسساتية

مـادة )6)
إنشاء المجلس

ينشأ بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون مجلس يسمى »المجلس األعلى لسياسات الشراء العام« . 1
الموازنة  الخاصة ضمن  موازنته  وله  المستقلة،  المالية  والذمة  االعتبارية،  الشخصية  له  تكون 

العامة للدولة.
يكون المقر الرئيس للمجلس في مدينة القدس، وله أن يفتح فروعاً أخرى في أي مكان آخر.. 2

مـادة )7)
تشكيل المجلس

بموجب قرار من مجلس الوزراء يتشكل المجلس من رئيس وثمانية أعضاء من ممثلي الجهات . 1
اآلتية:

وزارة المالية                                                  نائباً للرئيس  أ. 
وزارة األشغال العامة واإلسكان                           عضواً  ب. 
وزارة االقتصاد الوطني                                    عضواً  ج. 

 المرجع االلكتروني للجریدة الرسمیة
mjr.lab.pna.ps



153

27 الرقم المرجعي:2014-5-105ديوان الفتوى والتشريع

2014/5/28 107العدد

مـادة )4)
مراعاة االتفاقيات الدولية

تطبق األحكام الواردة في هذا القرار بقانون، مع مراعاة الشروط الواردة في االتفاقيات المبرمة مع 
الجهات الدولية.

مـادة )5)
أهداف القانون

يهدف هذا القرار بقانون إلى تحقيق اآلتي:
شراء اللوازم واألشغال والخدمات بأفضل األسعار بما يساهم في ترشيد النفقات مع الحفاظ على . 1

ضمان الجودة.
تشجيع الصناعات المحلية والتنمية االقتصادية في فلسطين.. 2
بناء القدرات وتحقيق التنمية المستدامة.. 3
الموردين . 4 العام من جانب  الشراء  المشاركة في إجراءات  العادلة وتشجيع  المنافسة  تعزيز مبدأ 

والمقاولين والمستشارين المؤهلين.
إتاحة فرص متكافئة دون تمييز وتوفير معاملة عادلة ومتساوية لجميع المناقصين والمستشارين.. 5
ضمان تحقيق الشفافية والنزاهة في إجراءات وسير عمليات الشراء العام.. 6

الفصل الثاني
الترتيبات المؤسساتية

مـادة )6)
إنشاء المجلس

ينشأ بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون مجلس يسمى »المجلس األعلى لسياسات الشراء العام« . 1
الموازنة  الخاصة ضمن  موازنته  وله  المستقلة،  المالية  والذمة  االعتبارية،  الشخصية  له  تكون 

العامة للدولة.
يكون المقر الرئيس للمجلس في مدينة القدس، وله أن يفتح فروعاً أخرى في أي مكان آخر.. 2

مـادة )7)
تشكيل المجلس

بموجب قرار من مجلس الوزراء يتشكل المجلس من رئيس وثمانية أعضاء من ممثلي الجهات . 1
اآلتية:

وزارة المالية                                                  نائباً للرئيس  أ. 
وزارة األشغال العامة واإلسكان                           عضواً  ب. 
وزارة االقتصاد الوطني                                    عضواً  ج. 
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وزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية اإلدارية         عضواً  د. 
أربعة أعضاء من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال الشراء العام من غير موظفي القطاع   ه. 
العام يحددهم مجلس الوزراء من العاملين في قطاع المقاوالت وتوريد األدوية واالتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات والقطاع األكاديمي.
ينسب المسؤول المختص العضو الممثل عن وزارته، على أن يكون من موظفي الفئة العليا في . 2

الوزارة.
تكون مدة عضوية أعضاء المجلس من ممثلي الوزارات سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ما لم تنته . 3

خدمته في الوزارة ألي سبب من األسباب.
تكون مدة عضوية أعضاء المجلس من الخبراء ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.. 4
يحدد بقرار من مجلس الوزراء سائر الحقوق المالية لرئيس المجلس.. 5
تحدد المكافآت المالية ألعضاء المجلس بنظام خاص يصدر عن مجلس الوزراء.. 6
يتشكل الجسم التنفيذي للمجلس من إدارات ودوائر مختصة حسب الهيكل التنظيمي المعتمد من . 7

مجلس الوزراء.

مـادة )8)
اختصاصات المجلس

يمارس المجلس في سبيل تحقيق أهدافه الصالحيات اآلتية:
رسم وإعداد السياسات الوطنية الخاصة بالشراء العام ورفعها لمجلس الوزراء لغايات إقرارها، . 1

وبما يحقق األهداف اآلتية:
متطلبات  مراعاة  المحلي، شريطة  الفلسطيني  والمستشار  والمقاول  للمنتج  األفضلية  إعطاء   أ. 

الجودة الفنية.
اعتماد نسبة أفضلية ألسعار المنتجين والمقاولين الفلسطينيين في المناقصات الدولية أثناء تقييم   ب. 

العطاءات.
اعتماد مبدأ األولوية الستخدام العمالة الفلسطينية في مناقصات األشغال لخلق فرص عمل.  ج. 

إعداد األنظمة الالزمة لتنفيذ هذا القرار بقانون بما فيها األنظمة الخاصة لعمل المجلس ورفعها . 2
لمجلس الوزراء للمصادقة عليها وإصدارها.

إصدار التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.. 3
اعتماد النماذج الموحدة للعقود والوثائق القياسية الموحدة للعطاءات ووثائق التأهيل الستخدامها . 4

من قبل الجهات المشترية.
بهذا . 5 الوزراء  لمجلس  تقارير  القانون ورفع  بأحكام  التزامها  المشترية ومدى  الجهات  أداء  تقييم 

الخصوص مرفقة بتوصياتها.
والبرامج . 6 االستراتيجيات  وتنفيذ  إعداد  العام من خالل  الشراء  في مجال  البشرية  الموارد  تنمية 

الهادفة إلى االرتقاء بالمستوى المهني وتطوير الموارد البشرية.
لتحسين . 7 الالزمة  التوصيات  الشراء وتحليلها ودراستها واستخالص  البيانات عن عمليات  جمع 
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األداء، وتمكين الجمهور من الوصول إلى قاعدة البيانات بشكل تفاعلي عبر اإلنترنت.
إنشاء وإدارة موقع الكتروني أحادي البوابة خاص بعمليات الشراء في فلسطين.. 8
تطوير اإلجراءات التي تهدف إلى تحسين نظام الشراء العام بما فيها إقرار االستخدام التدريجي . 9

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
تقديم الرأي والمشورة للجهة المشترية.. 10
القيام بأعمال سكرتاريا لوحدة مراجعة النزاعات.. 11
إعداد التقارير السنوية المتعلقة بعمليات الشراء وتقييم فعالية سياسة الشراء العام ورفعها لمجلس . 12

الوزراء.
التعاون مع المؤسسات والمحافل المحلية والدولية فيما يتعلق بالشراء العام  وتمثيل الدولة بهذا . 13

الشأن.

مادة )9)
شروط تعيين رئيس المجلس وصالحياته

يجب أن تتوافر في رئيس المجلس الشروط اآلتية:. 1
أن يكون فلسطيني الجنسية.  أ. 

أن يكون حاصاًل على الشهادة الجامعية األولى على األقل.  ب. 
أن ال تقل خبرته العملية عن خمس عشرة سنة في مجال إدارة سياسات الشراء العام وإدارة   ج. 

العقود.
أو  بالشرف  أو جنحة مخلة  بأية جناية  والسلوك وغير محكوم عليه  السيرة  يكون حسن  أن   د. 

األمانة.
تكون مدة رئاسة رئيس المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.. 2
يحدد النظام مهام وصالحيات رئيس المجلس.. 3

مادة )10)
حاالت شغور منصب رئيس المجلس وأعضائه

مع مراعاة أحكام الفقرتين )3 و4( من المادة )7( ، تنتهي خدمات رئيس المجلس وأعضائه حكماً . 1
في أي من الحاالت اآلتية:

الوفاة.  أ. 
 ب.  تقديم االستقالة إلى الجهة المختصة، وتعتبر االستقالة نافذة من تاريخ قبولها، وفي حال عدم 

الرد عليها خالل ثالثين يوماً من تاريخ تقديمها تعتبر مقبولة ضمناً.
فقدان األهلية القانونية.  ج. 

العجز الصحي.  د. 
أو  بالشرف  مخلة  جنحة  أو  بجناية  مختصة  فلسطينية  محكمة  من  نهائي  بحكم  عليه  الحكم   ه. 

األمانة.
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األداء، وتمكين الجمهور من الوصول إلى قاعدة البيانات بشكل تفاعلي عبر اإلنترنت.
إنشاء وإدارة موقع الكتروني أحادي البوابة خاص بعمليات الشراء في فلسطين.. 8
تطوير اإلجراءات التي تهدف إلى تحسين نظام الشراء العام بما فيها إقرار االستخدام التدريجي . 9

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
تقديم الرأي والمشورة للجهة المشترية.. 10
القيام بأعمال سكرتاريا لوحدة مراجعة النزاعات.. 11
إعداد التقارير السنوية المتعلقة بعمليات الشراء وتقييم فعالية سياسة الشراء العام ورفعها لمجلس . 12

الوزراء.
التعاون مع المؤسسات والمحافل المحلية والدولية فيما يتعلق بالشراء العام  وتمثيل الدولة بهذا . 13

الشأن.

مادة )9)
شروط تعيين رئيس المجلس وصالحياته

يجب أن تتوافر في رئيس المجلس الشروط اآلتية:. 1
أن يكون فلسطيني الجنسية.  أ. 

أن يكون حاصاًل على الشهادة الجامعية األولى على األقل.  ب. 
أن ال تقل خبرته العملية عن خمس عشرة سنة في مجال إدارة سياسات الشراء العام وإدارة   ج. 

العقود.
أو  بالشرف  أو جنحة مخلة  بأية جناية  والسلوك وغير محكوم عليه  السيرة  يكون حسن  أن   د. 

األمانة.
تكون مدة رئاسة رئيس المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.. 2
يحدد النظام مهام وصالحيات رئيس المجلس.. 3

مادة )10)
حاالت شغور منصب رئيس المجلس وأعضائه

مع مراعاة أحكام الفقرتين )3 و4( من المادة )7( ، تنتهي خدمات رئيس المجلس وأعضائه حكماً . 1
في أي من الحاالت اآلتية:

الوفاة.  أ. 
 ب.  تقديم االستقالة إلى الجهة المختصة، وتعتبر االستقالة نافذة من تاريخ قبولها، وفي حال عدم 

الرد عليها خالل ثالثين يوماً من تاريخ تقديمها تعتبر مقبولة ضمناً.
فقدان األهلية القانونية.  ج. 

العجز الصحي.  د. 
أو  بالشرف  مخلة  جنحة  أو  بجناية  مختصة  فلسطينية  محكمة  من  نهائي  بحكم  عليه  الحكم   ه. 

األمانة.
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يلتزم رئيس المجلس في حال تقديم استقالته بأداء مهامه خالل المدة المحددة في الفقرة )ب( من . 2
هذه المادة.

في حال شغور منصب رئيس المجلس أو أي عضو من أعضاء المجلس يتم ملء الشاغر وفقاً . 3
ألحكام هذا القرار بقانون.

مادة )11)
الموارد المالية للمجلس

تتكون موارد وعائدات المجلس من المصادر اآلتية:
موازنته الخاصة ضمن الموازنة العامة للدولة.. 1
المنح والهبات والمساعدات والتبرعات.. 2

مـادة )12)
دائرة اللوازم العامة

تقوم دائرة اللوازم العامة في وزارة المالية بالمهام المحددة في المادة )13( من هذا القرار بقانون، . 1
وتحتفظ الدائرة بموظفيها، ويكون لها مديراً عاماً يعين بقرار من مجلس الوزراء.

لوزير المالية تسمية أحد كبار الموظفين في الدائرة نائباً للمدير العام للقيام بوظائفه وتولي مهامه . 2
في حالة غيابه.

مـادة )13)
مهام دائرة اللوازم العامة

تمارس دائرة اللوازم العامة المهام والصالحيات اآلتية:
تطبيق سياسات الشراء العام المصادق عليها من قبل المجلس.. 1
الخدمات . 2 للوازم والخدمات غير االستشارية والخدمات االستشارية عدا  الشراء  تنفيذ إجراءات 

االستشارية المتعلقة باألشغال، وفقاً لألسقف المالية المحددة في النظام وأساليب الشراء المحددة 
في القانون.

إنشاء اتفاقيات اإلطار لشراء اللوازم شائعة االستخدام من قبل الجهات المشترية وفقاً لما يحدده . 3
النظام.

الجهات . 4 إجراءاتها لصالح  بتنفيذ  التي ستقوم  الشراء  لكافة عمليات  السنوية  الشراء  إعداد خطة 
هذه  على  الدورية  التعديالت  وإدخال  السنوي،  العامة  الموازنة  لقانون  وفقاً  المختلفة  المشترية 

الخطة.
القيام بأعمال سكرتاريا لجنة العطاءات المركزية للوازم.. 5
حفظ الملفات الخاصة بإجراءات الشراء العام للوازم والخدمات.. 6
حفظ وإدارة اللوازم في المستودعات المركزية المنشأة وفقاً ألحكام المادة )69( من هذا القرار . 7

بقانون.
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إجراء الدراسات الالزمة لتطوير إدارة اللوازم بما في ذلك:. 8
لما يحدده  المشترك والمتكرر وفقاً  للوازم ذات االستعمال  قياسية  فنية  بمواصفات  االحتفاظ   أ. 

النظام.
تحديد الوسائل واألساليب الالزمة لحفظ اللوازم وصيانتها بالتعاون مع الجهات المختصة.  ب. 

مـادة )14)
دائرة العطاءات المركزية

تقوم دائرة العطاءات المركزية في وزارة األشغال العامة بالمهام المحددة في المادة )15( من هذا . 1
القرار بقانون، وتحتفظ الدائرة بموظفيها ويكون لها مديراً عاماً يعين بقرار من مجلس الوزراء.

للقيام . 2 العام  للمدير  نائباً  الدائرة  في  الموظفين  كبار  أحد  تسمية  العامة واإلسكان  األشغال  لوزير 
بوظائفه وتولي مهامه في حالة غيابه.

مـادة )15)
مهام دائرة العطاءات المركزية

تمارس دائرة العطاءات المركزية المهام والصالحيات اآلتية:
تطبيق سياسات الشراء العام المصادق عليها من قبل المجلس.. 1
تنفيذ إجراءات الشراء لألشغال والخدمات االستشارية المتعلقة بها وفقاً لألسقف المالية المحددة . 2

في النظام وأساليب الشراء المحددة في القانون.
الجهات . 3 إجراءاتها لصالح  بتنفيذ  التي ستقوم  الشراء  لكافة عمليات  السنوية  الشراء  إعداد خطة 

هذه  على  الدورية  التعديالت  وإدخال  السنوي،  العامة  الموازنة  لقانون  وفقاً  المختلفة  المشترية 
الخطة.

اإلشراف على ومتابعة تصنيف المقاولين، وترؤس لجنة التصنيف المشكلة وفقاً للمادة )31( من . 4
هذا القرار بقانون، واالحتفاظ بقوائم تصنيف المقاولين ومستشاري الخدمات الهندسية.

القيام بأعمال سكرتاريا لجان العطاءات المركزية لألشغال والخدمات االستشارية المتعلقة بها.. 5
حفظ الملفات الخاصة بإجراءات الشراء العام لألشغال والخدمات االستشارية المتعلقة بها.. 6

مـادة )16)
مسؤولية تنفيذ الشراء

وفقاً . 1 المشترية  الجهة  تحتاجها  التي  والخدمات  واألشغال  اللوازم  شراء  عمليات  إجراءات  تنفذ 
لألسقف المالية المحددة في النظام، من خالل:

دائرة اللوازم العامة فيما يتعلق باللوازم والخدمات االستشارية وغير االستشارية عدا الخدمات   أ. 
االستشارية المتعلقة باألشغال.

دائرة العطاءات المركزية فيما يتعلق باألشغال والخدمات االستشارية المتعلقة بها.  ب. 
دائرة شراء مشكلة لدى كل جهة مشترية.  ج. 
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إجراء الدراسات الالزمة لتطوير إدارة اللوازم بما في ذلك:. 8
لما يحدده  المشترك والمتكرر وفقاً  للوازم ذات االستعمال  قياسية  فنية  بمواصفات  االحتفاظ   أ. 

النظام.
تحديد الوسائل واألساليب الالزمة لحفظ اللوازم وصيانتها بالتعاون مع الجهات المختصة.  ب. 

مـادة )14)
دائرة العطاءات المركزية

تقوم دائرة العطاءات المركزية في وزارة األشغال العامة بالمهام المحددة في المادة )15( من هذا . 1
القرار بقانون، وتحتفظ الدائرة بموظفيها ويكون لها مديراً عاماً يعين بقرار من مجلس الوزراء.

للقيام . 2 العام  للمدير  نائباً  الدائرة  في  الموظفين  كبار  أحد  تسمية  العامة واإلسكان  األشغال  لوزير 
بوظائفه وتولي مهامه في حالة غيابه.

مـادة )15)
مهام دائرة العطاءات المركزية

تمارس دائرة العطاءات المركزية المهام والصالحيات اآلتية:
تطبيق سياسات الشراء العام المصادق عليها من قبل المجلس.. 1
تنفيذ إجراءات الشراء لألشغال والخدمات االستشارية المتعلقة بها وفقاً لألسقف المالية المحددة . 2

في النظام وأساليب الشراء المحددة في القانون.
الجهات . 3 إجراءاتها لصالح  بتنفيذ  التي ستقوم  الشراء  لكافة عمليات  السنوية  الشراء  إعداد خطة 

هذه  على  الدورية  التعديالت  وإدخال  السنوي،  العامة  الموازنة  لقانون  وفقاً  المختلفة  المشترية 
الخطة.

اإلشراف على ومتابعة تصنيف المقاولين، وترؤس لجنة التصنيف المشكلة وفقاً للمادة )31( من . 4
هذا القرار بقانون، واالحتفاظ بقوائم تصنيف المقاولين ومستشاري الخدمات الهندسية.

القيام بأعمال سكرتاريا لجان العطاءات المركزية لألشغال والخدمات االستشارية المتعلقة بها.. 5
حفظ الملفات الخاصة بإجراءات الشراء العام لألشغال والخدمات االستشارية المتعلقة بها.. 6

مـادة )16)
مسؤولية تنفيذ الشراء

وفقاً . 1 المشترية  الجهة  تحتاجها  التي  والخدمات  واألشغال  اللوازم  شراء  عمليات  إجراءات  تنفذ 
لألسقف المالية المحددة في النظام، من خالل:

دائرة اللوازم العامة فيما يتعلق باللوازم والخدمات االستشارية وغير االستشارية عدا الخدمات   أ. 
االستشارية المتعلقة باألشغال.

دائرة العطاءات المركزية فيما يتعلق باألشغال والخدمات االستشارية المتعلقة بها.  ب. 
دائرة شراء مشكلة لدى كل جهة مشترية.  ج. 
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تخضع عمليات الشراء التي تقوم بها الهيئات المحلية إلى  الحصول على موافقة وزارة الحكم . 2
المحلي على تنفيذ هذه العمليات وفقاً لما يحدده النظام.

مـادة )17)
مهام الجهة المشترية

تلتزم الجهة المشترية بسياسات الشراء الصادرة عن المجلس والمعتمدة من مجلس الوزراء.. 1
تقوم الجهة المشترية ومن خالل الوحدات اإلدارية المختصة لديها بالمهام اآلتية:. 2

التخطيط لعمليات الشراء الخاصة بها وفقاً لما يحدده النظام.  أ. 
مخاطبة دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية لغايات إتمام إجراءات الشراء في   ب. 

حال تجاوز التكلفة التقديرية لألسقف المالية المحددة في النظام.
إعداد وثائق المناقصات لكافة عمليات الشراء التي تحتاجها.  ج. 

تقييم العطاءات وإحالة العقود على المناقصين الفائزين وفقاً لألسقف المحددة في النظام.  د. 
العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  قبل  التي تطرح من  العطاءات  تقييم  في  المشاركة   ه. 

المركزية لصالحها.
استالم كفالة حسن التنفيذ والتحقق من صحتها والحفاظ عليها.  و. 

إدارة تنفيذ عقود الشراء الخاصة بها.  ز. 
إعداد التقارير الدورية عن جميع عمليات الشراء التي تقوم الجهة المشترية بتنفيذها ورفعها   ح. 

للمجلس.
يتم  التي  االستشارية  غير  أو  االستشارية  الخدمات  أو  األشغال  أو  اللوازم  جودة  مدى  تقييم   ط. 

شراءها وتحديد مدى مطابقتها لمواصفات وشروط العقد.
حفظ الملفات الخاصة بعمليات الشراء وفقاً لما يحدده النظام.  ي. 

األشغال . 3 بعطاءات  يتعلق  فيما  المشترية  الجهة  بمهام  واإلسكان  العامة  األشغال  وزارة  تقوم 
والخدمات االستشارية المتعلقة بها بناًء على طلب الجهة المشترية أو بقرار من مجلس الوزراء.

مـادة )18)
لجان العطاءات المركزية ولجان الشراء

تشكل في دائرة اللوازم العامة لجنة عطاءات مركزية للوازم والخدمات غير االستشارية والخدمات . 1
االستشارية عدا الخدمات االستشارية المتعلقة باألشغال بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء، 

ويحدد النظام تشكيلتها وآلية عملها والنصاب القانوني الجتماعاتها وآلية اتخاذ القرارات فيها.
األشغال . 2 من  المختلفة  للمجاالت  مركزية  عطاءات  لجان  المركزية  العطاءات  دائرة  في  تشكل 

النظام  ويحدد  الوزراء،  مجلس  عن  صادر  قرار  بموجب  بها  المتعلقة  االستشارية  والخدمات 
تشكيالتها وآلية عملها والنصاب القانوني الجتماعاتها وآلية اتخاذ القرارات فيها.

تشكل لجان شراء في الجهة المشترية بموجب قرار صادر عن المسؤول المختص على أن ال يقل . 3
عدد أعضاء أي منها عن ثالثة أعضاء، ويحدد النظام تشكيالتها وآليات عملها.
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تخضع قرارات لجان العطاءات المركزية في دائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية . 4
لمصادقة الوزير المختص، وتخضع قرارات لجان الشراء لمصادقة المسؤول المختص، وذلك 
خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ قرار اللجنة، وفي حال انقضاء هذه المدة يعتبر قرارها مصادقاً 

عليه حكماً.

مـادة )19)
 النظام المالي والرقابة

تخضع لجان الشراء ولجان العطاءات المركزية لرقابة ديوان الرقابة المالية واإلدارية.

الفصل الثالث
أساليب شراء اللوازم واألشغال والخدمات غير االستشارية

مـادة )20)
أساليب الشراء العام

تتم عمليات شراء اللوازم واألشغال والخدمات غير االستشارية وفقاً لألسقف المالية أو الحاالت . 1
المحددة في النظام بإحدى األساليب اآلتية:

المناقصة العامة، والتي تشمل أي من اآلتي:  أ. 
المناقصة )المحلية(.  )1

المناقصة على مرحلتين  )2
المناقصة الدولية.  )3
المناقصة المحدودة.  ب. 

استدراج عروض األسعار.  ج. 
اتفاقيات اإلطار.  د. 
الشراء المباشر.  ه. 
التنفيذ المباشر.  و. 

تعطى األفضلية في الشراء للمناقصة العامة.. 2
تلتزم الجهة المشترية بعدم تجزئة اللوازم العامة أو األشغال أو الخدمات بغرض التحايل لتجنب . 3

األسقف المالية ألساليب الشراء المحددة في النظام.

مادة )21)
أنواع العقود

يحدد النظام أنواع العقود وفقاً لطبيعة وأساليب الشراء العام المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.
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تخضع قرارات لجان العطاءات المركزية في دائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية . 4
لمصادقة الوزير المختص، وتخضع قرارات لجان الشراء لمصادقة المسؤول المختص، وذلك 
خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ قرار اللجنة، وفي حال انقضاء هذه المدة يعتبر قرارها مصادقاً 

عليه حكماً.

مـادة )19)
 النظام المالي والرقابة

تخضع لجان الشراء ولجان العطاءات المركزية لرقابة ديوان الرقابة المالية واإلدارية.

الفصل الثالث
أساليب شراء اللوازم واألشغال والخدمات غير االستشارية

مـادة )20)
أساليب الشراء العام

تتم عمليات شراء اللوازم واألشغال والخدمات غير االستشارية وفقاً لألسقف المالية أو الحاالت . 1
المحددة في النظام بإحدى األساليب اآلتية:

المناقصة العامة، والتي تشمل أي من اآلتي:  أ. 
المناقصة )المحلية(.  )1

المناقصة على مرحلتين  )2
المناقصة الدولية.  )3
المناقصة المحدودة.  ب. 

استدراج عروض األسعار.  ج. 
اتفاقيات اإلطار.  د. 
الشراء المباشر.  ه. 
التنفيذ المباشر.  و. 

تعطى األفضلية في الشراء للمناقصة العامة.. 2
تلتزم الجهة المشترية بعدم تجزئة اللوازم العامة أو األشغال أو الخدمات بغرض التحايل لتجنب . 3

األسقف المالية ألساليب الشراء المحددة في النظام.

مادة )21)
أنواع العقود

يحدد النظام أنواع العقود وفقاً لطبيعة وأساليب الشراء العام المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.
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مـادة )22)
المناقصة العـامة

اللوازم العامة أو دائرة . 1 المالية المحددة في النظام، تقوم الجهة المشترية أو دائرة  وفقاً لألسقف 
العامة  في صحيفتين يوميتين واسعتي االنتشار  المناقصات  المركزية باإلعالن عن  العطاءات 

على يومين متتاليين على األقل، وعلى الموقع اإللكتروني أحادي البوابة لنظام الشراء.
تطبق على المناقصة العامة إجراءات المناقصة المحددة في الفصل الرابع من هذا القرار بقانون.. 2

مـادة )23)
المناقصة على مرحلتين

للجهة المشترية اتباع أسلوب المناقصة على مرحلتين إذا تعذر عملياً  تحديد المواصفات الفنية . 1
والشروط التعاقدية النهائية تحديداً كاماًل ودقيقاً بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية لبعض العقود 
عقود  أو  الخاصة  الطبيعة  ذات  الكبيرة  األشغال  عقود  أو  والتركيب  والتوريد  التصميم  )كعقود 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المعقدة أو غيرها من العقود المشابهة( وحتى يؤخذ باالعتبار 
البدائل أو الخيارات التي يمكن أن يطرحها المناقصون ومناقشتها معهم، ولتجنب أية انحرافات 

عن المواصفات أثناء تنفيذ العقد.
يحدد النظام اإلجراءات المتبعة في أسلوب المناقصة على مرحلتين.. 2

مـادة )24)
المناقصة الدولية

المناقصة . 1 بإجراء  المركزية  العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  تقوم 
الدولية في أي من الحاالت اآلتية:

في حاالت الشراء ذات الطبيعة الخاصة أو المعقدة، ووفقاً لما تحدده الجهة المشترية.  أ. 
عندما ال تتوفر اللوازم واألشغال والخدمات محلياً بأسعار تنافسية وبالجودة المطلوبة.  ب. 

التي  الشراء  أساليب  كافة  استنفاذ  بعد  محليين  مناقصين  قبل  من  بعطاءات  التقدم  يتم  لم  إذا   ج. 
يجيزها القانون.

تقوم  الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية باإلعالن عن المناقصة . 2
الدولية باللغتين العربية واإلنجليزية في صحيفتين يوميتين واسعتي االنتشار لمدة يومين متتاليين 

وعلى الموقع اإللكتروني أحادي البوابة لنظام الشراء.

مـادة )25)
المناقصة المحدودة

للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية إجراء المناقصة المحدودة . 1
في أي من الحاالت اآلتية:    

إذا كانت اللوازم أو األشغال أو الخدمات المطلوبة متوفرة لدى عدد محدود ال يزيد عن عشرة   أ. 
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مناقصين، وانتفت الجدوى من اإلعالن في الصحف، على أن تقوم الجهة المشترية أو دائرة 
اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بإعداد قائمة بأسماء المناقصين.

إذا وجد ظرف استثنائي يبرر عدم استخدام إجراءات المناقصة العامة.   ب. 
تطبق إجراءات المناقصة العامة على المناقصة المحدودة، باستثناء اإلعالن في الصحف، بحيث . 2

توجه الدعوة مباشرة لكافة المناقصين في القائمة المشار إليها في الفقرة األولى من هذه المادة، 
باإلضافة لإلعالن على الموقع اإللكتروني أحادي البوابة لنظام الشراء.

إذا تبين وجود مناقص مؤهل، وأبدى اهتمامه بالمشاركة في القائمة، تفتح له الجهة المشترية أو . 3
دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية باب المشاركة.

مـادة )26)
استدراج عروض األسعار

للجهة المشترية اتباع أسلوب استدراج عروض األسعار لشراء اللوازم أو األشغال أو الخدمات . 1
وفقاً لألسقف والشروط والمعايير المحددة في النظام.

تقوم الجهة المشترية باستدراج ما ال يقل عن ثالثة عروض أسعار من المناقصين المؤهلين من . 2
خالل توجيه دعوة خطية لهم، على أن تتضمن الدعوة اآلتي:

اسم الجهة المشترية وعنوانها.  أ. 
وصف وكمية السلع أو الخدمات أو األشغال المراد توريدها.  ب. 

مكان التسليم أو موقع العمل في حالة األشغال.  ج. 
المواصفات الفنية.  د. 

مدة سريان العرض.  ه. 
طريقة تقديم العروض والمكان والموعد النهائي للتقديم.  و. 

أية أمور أخرى ينص عليها النظام.  ز. 
في حال تعذر الحصول على ثالثة عروض أسعار، للجهة المشترية فتح العرض أو العرضين إذا . 3

لم يكن هناك جدوى من إعادة الدعوة إلى االستدراج.
يقبل العرض األقل سعراً المطابق للمواصفات ولشروط استدراج العروض، إذا كان السعر مناسباً.. 4
يحدد النظام اإلجراءات المتبعة في استدراج عروض األسعار.. 5

مادة )27)
اتفاقيات اإلطار

للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة،  أن تبرم اتفاقيات إطار في الحاالت اآلتية:. 1
للمشتريات المتكررة من اللوازم، والخدمات،واألعمال البسيطة.   أ. 

عندما تتوقع الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أن الحاجة لبعض السلع أو األشغال أو   ب. 
الخدمات المراد شراءها سوف تنشأ على أساس طارئ خالل مدة اتفاقية اإلطار.

هذه . 2 على  بناًء  العقود  وإحالة  اإلطار  اتفاقيات  إلبرام  اتباعها  الواجب  اإلجراءات  النظام  يحدد 
االتفاقيات، وتحديد المدى الذي سيتم فيه استخدام اتفاقيات اإلطار بطريقة  إجبارية أو اختيارية.
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مناقصين، وانتفت الجدوى من اإلعالن في الصحف، على أن تقوم الجهة المشترية أو دائرة 
اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بإعداد قائمة بأسماء المناقصين.

إذا وجد ظرف استثنائي يبرر عدم استخدام إجراءات المناقصة العامة.   ب. 
تطبق إجراءات المناقصة العامة على المناقصة المحدودة، باستثناء اإلعالن في الصحف، بحيث . 2

توجه الدعوة مباشرة لكافة المناقصين في القائمة المشار إليها في الفقرة األولى من هذه المادة، 
باإلضافة لإلعالن على الموقع اإللكتروني أحادي البوابة لنظام الشراء.

إذا تبين وجود مناقص مؤهل، وأبدى اهتمامه بالمشاركة في القائمة، تفتح له الجهة المشترية أو . 3
دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية باب المشاركة.

مـادة )26)
استدراج عروض األسعار

للجهة المشترية اتباع أسلوب استدراج عروض األسعار لشراء اللوازم أو األشغال أو الخدمات . 1
وفقاً لألسقف والشروط والمعايير المحددة في النظام.

تقوم الجهة المشترية باستدراج ما ال يقل عن ثالثة عروض أسعار من المناقصين المؤهلين من . 2
خالل توجيه دعوة خطية لهم، على أن تتضمن الدعوة اآلتي:

اسم الجهة المشترية وعنوانها.  أ. 
وصف وكمية السلع أو الخدمات أو األشغال المراد توريدها.  ب. 

مكان التسليم أو موقع العمل في حالة األشغال.  ج. 
المواصفات الفنية.  د. 

مدة سريان العرض.  ه. 
طريقة تقديم العروض والمكان والموعد النهائي للتقديم.  و. 

أية أمور أخرى ينص عليها النظام.  ز. 
في حال تعذر الحصول على ثالثة عروض أسعار، للجهة المشترية فتح العرض أو العرضين إذا . 3

لم يكن هناك جدوى من إعادة الدعوة إلى االستدراج.
يقبل العرض األقل سعراً المطابق للمواصفات ولشروط استدراج العروض، إذا كان السعر مناسباً.. 4
يحدد النظام اإلجراءات المتبعة في استدراج عروض األسعار.. 5

مادة )27)
اتفاقيات اإلطار

للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة،  أن تبرم اتفاقيات إطار في الحاالت اآلتية:. 1
للمشتريات المتكررة من اللوازم، والخدمات،واألعمال البسيطة.   أ. 

عندما تتوقع الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أن الحاجة لبعض السلع أو األشغال أو   ب. 
الخدمات المراد شراءها سوف تنشأ على أساس طارئ خالل مدة اتفاقية اإلطار.

هذه . 2 على  بناًء  العقود  وإحالة  اإلطار  اتفاقيات  إلبرام  اتباعها  الواجب  اإلجراءات  النظام  يحدد 
االتفاقيات، وتحديد المدى الذي سيتم فيه استخدام اتفاقيات اإلطار بطريقة  إجبارية أو اختيارية.
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مـادة )28)
الشـراء المباشــر

مع مراعاة الضوابط المحددة في النظام للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات . 1
المركزية اتباع أسلوب الشراء المباشر في أي من الحاالت اآلتية:

إذا لم تتوافر اللوازم أو األشغال أو الخدمات المطلوبة إال  لدى مناقص واحد، وبشرط أن ال   أ. 
تكون المواصفات التي تضعها الجهة المشترية موجهة لتنطبق على ذلك المناقص.

إذا كانت المشتريات المطلوبة قطعاً تبديلية أو أجزاًء أو خدمات مكملة أو توسعاً في األشغال   ب. 
ال تتوافر إال  لدى المورد أو المقاول األصلي.

أو  التكنولوجيا  أو  المعدات  أو  السلع  بعد أن قامت بشراء بعض  المشترية  الجهة  إذا وجدت   ج. 
الخدمات من أحد الموردين أن هناك بعض اللوازم أو الخدمات يجب شراؤها من ذلك المورد 
التوافق مع الموجود من السلع أو الخدمات، مع مراعاة   القياسي أو  ألسباب تتعلق بالتوحيد 
وعدم  السعر  ومعقولية  األصلية،  الشراء  بعملية  مقارنة  المقترحة  الشراء  عملية  محدودية 

مالئمة البدائل.
في حاالت الضرورة القصوى أو الكوارث الطبيعية.  د. 

إذا كانت الكلفة التقديرية للوازم أو األشغال أو الخدمات صغيرة جداً وفقاً لما يحدده النظام.  ه. 
في حالة شراء المواد العلمية أو الثقافية كاألفالم والمخطوطات وما يماثلها.  و. 

تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بإرسال كتاب خطي . 2
يتضمن وصفاً باحتياجاتها، وأية شروط خاصة تتعلق بالنوعية والكمية والتكلفة وموعد التسليم 

وشروطه، وتقوم بالتفاوض مع المناقص للحصول على السعر األفضل.
يتم الشراء بموجب عقد مكتوب أو من خالل أمر شراء خطي.. 3
يفحص المجلس مبرر الشراء المباشر مع مراعاة مصلحة الجهة المشترية، وضمان مسؤوليتها . 4

في تحقيق االقتصاد والكفاءة وإتاحة الفرص المتساوية لكل المناقصين المؤهلين.

مـادة )29)
التنفيذ المباشر

لمجلس الوزراء أن يعهد إلى وزارة األشغال العامة واإلسكان تنفيذ أية أشغال لمصلحة أية جهة . 1
مشترية، إذا كانت إمكانيات الوزارة الفنية واآللية تسمح بذلك، وفقاً لما يحدده النظام.

يستخدم  أسلوب التنفيذ المباشر وفقاً للشروط اآلتية:. 2
إذا لم يكن باإلمكان تحديد حجم العمل المطلوب مسبقاً.  أ. 

إذا كانت األشغال صغيرة ومتفرقة أو في مناطق نائية، ومن غير المتوقع أن تقدم شركات   ب. 
المقاوالت  المؤهلة عطاءات بأسعار معقولة.

إذا كان من األفضل أن تتحمل الجهة المشترية مخاطر انقطاع العمل الذي يتعذر تجنبه بداًل   ج. 
من أن يتحمله المقاول.

في الحاالت الطارئة التي ال تحتمل التأخير.  د. 
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الفصل الرابع
إجراءات شراء اللوازم واألشغال والخدمات غير االستشارية

مـادة )30)
شكل المراسالت

تكون جميع الوثائق والمستندات واإلشعارات والقرارات وغيرها من أشكال المراسالت المشار . 1
إليها في هذا القرار بقانون خطية.

تعتمد المراسالت اإللكترونية بقرار من المجلس.. 2
مشاركة . 3 المركزية  العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  تدعو  عندما 

المناقصين في إجراءات عملية الشراء، ينبغي أن تحدد:
المتطلبات الخاصة بشكل المراسالت.  أ. 

الوسائل التي ستستخدم لنقل المعلومات من الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة   ب. 
العطاءات المركزية أو بالنيابة عنها إلى المناقص أو إلى أي شخص، أو من المناقص للجهة 
المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية أو أية جهة أخرى تنوب عنها.
الوسائل التي ستستخدم لتلبية جميع المتطلبات وفق هذا القرار بقانون فيما يتعلق بضرورة أن   ج. 

تكون المعلومات خطية أو ما يتعلق بالتواقيع.
الطريقة التي ستستخدم لعقد أي اجتماع مع المناقصين.  د. 

التقديم  إجراءات  عن  المعلومات  على  الحصول  خاللها  من  للمناقصين  يمكن  التي  الطريقة   ه. 
اإللكترونية، بما في ذلك أي تدابير تتعلق بأمن المعلومات أو ختم الوقت عندما يطلب تقديم 

العطاءات إلكترونياً.
عند إجراء عملية الشراء من خالل الوسائل اإللكترونية، على الجهة المشترية أو دائرة اللوازم . 4

العامة أو دائرة العطاءات المركزية:
في  )بما  وبرمجيات  معلومات  تكنولوجيا  نظم  باستخدام  تتم  الشراء  عمليات  أن  من  التأكد   أ. 
النظم  هذه  تكون  وأن  التمييز،  عدم  تضمن  المعلومات(  وتشفير  بمصادقة  المتعلقة  تلك  ذلك 
والتكنولوجيا متاحة لجميع المناقصين وقابلة للتشغيل المتبادل مع نظم تكنولوجيا المعلومات 

المتاحة عموماً، وأن ال تحد من  مشاركة المناقصين في إجراءات عملية الشراء.
استخدام اآلليات التي تضمن سالمة طلبات المشاركة والعطاءات ومنع الوصول غير المناسب   ب. 

إليها.
المناقصين في أي اجتماع  الكاملة والمتزامنة لكافة  التي تضمن المشاركة  استخدام الوسائل   ج. 

معهم.
وضع التدابير المناسبة لتأمين صحة وسالمة وسرية المعلومات.  د. 

يحدد المجلس اإلجراءات الالزمة الستخدام وسائل إلكترونية محددة في إجراءات عملية الشراء.. 5
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الفصل الرابع
إجراءات شراء اللوازم واألشغال والخدمات غير االستشارية

مـادة )30)
شكل المراسالت

تكون جميع الوثائق والمستندات واإلشعارات والقرارات وغيرها من أشكال المراسالت المشار . 1
إليها في هذا القرار بقانون خطية.

تعتمد المراسالت اإللكترونية بقرار من المجلس.. 2
مشاركة . 3 المركزية  العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  تدعو  عندما 

المناقصين في إجراءات عملية الشراء، ينبغي أن تحدد:
المتطلبات الخاصة بشكل المراسالت.  أ. 

الوسائل التي ستستخدم لنقل المعلومات من الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة   ب. 
العطاءات المركزية أو بالنيابة عنها إلى المناقص أو إلى أي شخص، أو من المناقص للجهة 
المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية أو أية جهة أخرى تنوب عنها.
الوسائل التي ستستخدم لتلبية جميع المتطلبات وفق هذا القرار بقانون فيما يتعلق بضرورة أن   ج. 

تكون المعلومات خطية أو ما يتعلق بالتواقيع.
الطريقة التي ستستخدم لعقد أي اجتماع مع المناقصين.  د. 

التقديم  إجراءات  عن  المعلومات  على  الحصول  خاللها  من  للمناقصين  يمكن  التي  الطريقة   ه. 
اإللكترونية، بما في ذلك أي تدابير تتعلق بأمن المعلومات أو ختم الوقت عندما يطلب تقديم 

العطاءات إلكترونياً.
عند إجراء عملية الشراء من خالل الوسائل اإللكترونية، على الجهة المشترية أو دائرة اللوازم . 4

العامة أو دائرة العطاءات المركزية:
في  )بما  وبرمجيات  معلومات  تكنولوجيا  نظم  باستخدام  تتم  الشراء  عمليات  أن  من  التأكد   أ. 
النظم  هذه  تكون  وأن  التمييز،  عدم  تضمن  المعلومات(  وتشفير  بمصادقة  المتعلقة  تلك  ذلك 
والتكنولوجيا متاحة لجميع المناقصين وقابلة للتشغيل المتبادل مع نظم تكنولوجيا المعلومات 

المتاحة عموماً، وأن ال تحد من  مشاركة المناقصين في إجراءات عملية الشراء.
استخدام اآلليات التي تضمن سالمة طلبات المشاركة والعطاءات ومنع الوصول غير المناسب   ب. 

إليها.
المناقصين في أي اجتماع  الكاملة والمتزامنة لكافة  التي تضمن المشاركة  استخدام الوسائل   ج. 

معهم.
وضع التدابير المناسبة لتأمين صحة وسالمة وسرية المعلومات.  د. 

يحدد المجلس اإلجراءات الالزمة الستخدام وسائل إلكترونية محددة في إجراءات عملية الشراء.. 5
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مادة )31)
تصنيف المقاولين

يشكل مجلس الوزراء لجنة لتصنيف المقاولين في مختلف أنواع األشغال برئاسة ممثل عن دائرة . 1
تصنيف  اللجنة  هذه  وتتولى  العالقة،  ذات  الجهات  عن  ممثلين  وعضوية  المركزية  العطاءات 
المقاولين وفقاً لفئات التصنيف ودرجاته الواردة في النظام والتعليمات الخاصة بتصنيف المقاولين.

يعتبر تصنيف المقاولين من شروط إحالة العقد في المناقصات المحلية.. 2

مـادة )32)
تأهيل المناقصين

يشترط في المناقص عند إحالة العقد أن يكون مؤهاًل ومستوفياً للشروط والمعايير التي حددتها . 1
الجهة المشترية في وثائق المناقصة.

للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية الدعوة إلى التأهيل المسبق . 2
لتحديد المناقصين المؤهلين للمشاركة في عمليات الشراء طبقاً للمعايير الواردة في وثائق التأهيل 
الفنية  الطبيعة  الكبيرة والمعقدة أو ذات  للمناقصة في عقود األشغال  الدعوة  تتم  المسبق قبل أن 
الخاصة، أو عقود الخدمات التخصصية، أو عقود تكنولوجيا المعلومات المعقدة، أو عقود التصميم 
واإلنشاء، أو عقود اإلدارة، أو غيرها من العقود التي تحتاج إلى قدرات ومصادر خاصة لدى 

المناقص، ويبلغ المناقصون بنتائج التأهيل.
التأهيل . 3 بإجراءات  المركزية  العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  تقوم 

الالحق، استناداً للمعايير الواردة في وثائق المناقصة.
اللوازم . 4 المشترية أودائرة  للجهة  بقانون،   القرار  المادة )31( من هذا  الرغم مما ورد في  على 

العامة أو دائرة العطاءات المركزية القيام بالتأهيل المسبق أو التأهيل الالحق وفقاً للفقرتين )3،2( 
من هذه المادة.

للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية استبعاد أي متقدم للتأهيل . 5
المسبق أو أي مناقص في أي من الحاالت اآلتية:

يحدد النظام إجراءات التأهيل المسبق والتأهيل الالحق للمناقص أو ائتالف المناقصين .. 6

مادة )33)
الدعوة للمناقصة

تتضمن الدعوة للمناقصة المعلومات اآلتية:
اسم الجهة المشترية وعنوانها.. 1
طبيعة اللوازم أو األشغال أو الخدمات المراد توريدها ومكانها.. 2
بيان بالضمانات الالزمة لدخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء.. 3
مدة سريان المناقصة.. 4
سعر وثائق المناقصة.. 5
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طريقة تقديم العطاءات والمكان والموعد النهائي للتقديم.. 6
مكان وزمان فتح المناقصة. 7
أية أمور أخرى ينص عليها النظام.. 8

مـادة )34)
وثائق المناقصة أو طلب التأهيل

المناقصة . 1 وثائق  المركزية  العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  توفر 
وثائق  باستعمال  التأهيل  أو طلب  المناقصة  إلى  للدعوة  يستجيب  مناقص  لكل  التأهيل  أو طلب 
المناقصة القياسية التي يصدرها المجلس، أو وثائق التأهيل القياسية التي يصدرها المجلس في 

حال تم إجراء التأهيل.
يعتبر اإلعالن جزءاً من وثائق المناقصة أو طلب التأهيل.. 2
إنتاجها . 3 إعادة  تكلفة  يتناسب مع  بما  إذا ما طلبت  التأهيل  أو طلب  المناقصة  تحدد أسعار وثائق 

وتوزيعها.
تشمل وثائق المناقصة اآلتي:. 4

الدعوة الموجهة للمناقصين.  أ. 
التعليمات للمناقصين حول إعداد وتقديم العطاءات.  ب. 

معايير التقييم والتأهيل.  ج. 
نوع العقد والشروط العامة والخاصة به.  د. 

المواصفات الفنية.  ه. 
المخططات )إن وجدت(.  و. 

بيان باللوازم أو األشغال العامة أو الخدمات التي يمكن تجزئتها أو تجميعها.  ز. 
المراسالت والمالحق.  ح. 

أي أمور أخرى ينص عليها النظام والتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون.  ط. 
يحدد النظام محتويات طلب التأهيل.. 5

مـادة )35)
طلب التوضيح وإجراء التعديل

للمناقص الحق في طلب أية توضيحات بشأن وثائق المناقصة أو طلب التأهيل قبل الموعد المحدد . 1
الستالم وفتح المظاريف ضمن المدة الزمنية المحددة في وثائق المناقصة أو طلب التأهيل.

مع مراعاة المدة الزمنية المحددة في وثائق المناقصة أو طلب التأهيل، تقوم الجهة المشترية أو . 2
دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بالرد خطياً على طلبات االستيضاح التي يقدمها 
المناقصون، لتمكينهم من مراعاة ما ورد في هذا الرد عند إعدادهم العطاءات أو طلبات التأهيل 

التي سيقدمونها.
أي . 3 على  الرد  المركزية  العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  ترسل 
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طريقة تقديم العطاءات والمكان والموعد النهائي للتقديم.. 6
مكان وزمان فتح المناقصة. 7
أية أمور أخرى ينص عليها النظام.. 8

مـادة )34)
وثائق المناقصة أو طلب التأهيل

المناقصة . 1 وثائق  المركزية  العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  توفر 
وثائق  باستعمال  التأهيل  أو طلب  المناقصة  إلى  للدعوة  يستجيب  مناقص  لكل  التأهيل  أو طلب 
المناقصة القياسية التي يصدرها المجلس، أو وثائق التأهيل القياسية التي يصدرها المجلس في 

حال تم إجراء التأهيل.
يعتبر اإلعالن جزءاً من وثائق المناقصة أو طلب التأهيل.. 2
إنتاجها . 3 إعادة  تكلفة  يتناسب مع  بما  إذا ما طلبت  التأهيل  أو طلب  المناقصة  تحدد أسعار وثائق 

وتوزيعها.
تشمل وثائق المناقصة اآلتي:. 4

الدعوة الموجهة للمناقصين.  أ. 
التعليمات للمناقصين حول إعداد وتقديم العطاءات.  ب. 

معايير التقييم والتأهيل.  ج. 
نوع العقد والشروط العامة والخاصة به.  د. 

المواصفات الفنية.  ه. 
المخططات )إن وجدت(.  و. 

بيان باللوازم أو األشغال العامة أو الخدمات التي يمكن تجزئتها أو تجميعها.  ز. 
المراسالت والمالحق.  ح. 

أي أمور أخرى ينص عليها النظام والتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون.  ط. 
يحدد النظام محتويات طلب التأهيل.. 5

مـادة )35)
طلب التوضيح وإجراء التعديل

للمناقص الحق في طلب أية توضيحات بشأن وثائق المناقصة أو طلب التأهيل قبل الموعد المحدد . 1
الستالم وفتح المظاريف ضمن المدة الزمنية المحددة في وثائق المناقصة أو طلب التأهيل.

مع مراعاة المدة الزمنية المحددة في وثائق المناقصة أو طلب التأهيل، تقوم الجهة المشترية أو . 2
دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بالرد خطياً على طلبات االستيضاح التي يقدمها 
المناقصون، لتمكينهم من مراعاة ما ورد في هذا الرد عند إعدادهم العطاءات أو طلبات التأهيل 

التي سيقدمونها.
أي . 3 على  الرد  المركزية  العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  ترسل 
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استيضاحات أو تعديالت على وثائق المناقصة أو طلب التأهيل إلى جميع المناقصين المشاركين 
في  عملية الشراء دون اإلفصاح عن المناقص الذي طلب التوضيح.

للجهة المشترية بعد اإلعالن عن المناقصة أو طلب التأهيل، إجراء أي تعديالت تراها ضرورية . 4
على وثائق المناقصة أو التأهيل المسبق.

للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية تمديد فترة تقديم العطاءات . 5
أو طلبات التأهيل إلعطاء فرصة للمناقصين ألخذ أي تعديالت بعين االعتبار.

مـادة )36)
تقديم العطاء أو طلب التأهيل

يجب أن تكون العطاءات وطلبات التأهيل المقدمة خطية وموقعة حسب األصول والقانون وفي . 1
مظاريف مغلقة ومختومة وترسل إلى العنوان الذي تحدده الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة 

أو دائرة العطاءات المركزية قبل الموعد النهائي المحدد في وثائق المناقصة أو طلب التأهيل.
يمكن للمناقصين التقدم بالعطاءات وطلبات التأهيل من خالل التسليم باليد أو بالبريد العادي أو . 2

المسجل، ويمكن للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية أن تحدد في 
وثائق المناقصة أو طلب التأهيل أشكااًل أخرى لتقديم العطاءات أو طلبات التأهيل كما هو وارد 
في النظام، وال تتحمل الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية أية 
مسؤولية نتيجة التأخير في تسليم العطاء أو وثائق التأهيل المسبق في حال تسليمها بالبريد العادي 

أو المسجل أو بأي طريقة أخرى.
ال يجوز للمناقص أن يتقدم ألي عملية شراء بأكثر من عطاء واحد أو طلب تأهيل واحد سواء كان . 3

بشكل مستقل أو باالئتالف مع أطراف محلية أو أجنبية أو كليهما.
على المناقص الراغب في سحب عطائه أو تعديله أو استبداله أن يقوم بذلك قبل انتهاء الموعد . 4

المحدد لتقديم العطاءات.
لتقديم . 5 المحدد  الموعد  انتهاء  بعد  استبداله  أو  تعديله  أو  عطائه  سحب  بطلب  المناقص  تقدم  إذا 

العطاءات، تصادر كفالة دخول المناقصة أو تنفذ اإلجراءات الواردة في إقرار ضمان العطاء.
يرد كل عطاء يقدم بعد انتهاء الموعد المحدد لتقديم العطاءات دون فتحه.. 6

مـادة )37)
فتح مظاريف العطاءات

تودع المظاريف في الصندوق المعد لهذه الغاية لدى الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو . 1
دائرة العطاءات المركزية.

يحدد النظام إجراءات فتح المظاريف.. 2
تفتح مظاريف العطاءات فور انتهاء المدة المحددة الستالم المظاريف، وفي ذات المكان المحدد . 3

المناقص  اسم  ويقرأ  ممثليهم،  من  أو  المناقصين  من  يرغب  من  بحضور  المناقصة  وثائق  في 
واألسعار اإلجمالية لكل عرض، وأية خصومات أو بدائل مقدمة، وأية أمور أخرى يتطلبها النظام.
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ينظم  محضر لجلسة فتح المظاريف يوقعه كل أعضاء لجنة الشراء أو لجنة العطاءات الحاضرين.. 4
ال يجوز اتخاذ أي قرار بشأن استبعاد أي عطاء أو رفضه في هذه الجلسة.. 5

مـادة )38)
فحص العطاءات وطلبات التأهيل وتقييمها والمقارنة بينها

تشكل لجنة لتقييم العطاءات بقرار المسؤول المختص أو الوزير المختص بناًء على تنسيب لجنة . 1
الشراء أو لجنة العطاءات المختصة.

تقوم لجنة التقييم بفحص العطاءات لتحدد اآلتي:. 2
إن كانت هذه العطاءات كاملة وفقاً للتعليمات المحددة في وثائق المناقصة.  أ. 

إن كانت موقعة حسب األصول.  ب. 
أن الوثائق المطلوبة لتحديد األهلية القانونية والكفاالت المطلوبة قد تم تقديمها.  ج. 

أن العطاءات تستجيب بشكل جوهري للمواصفات وشروط العقد المحددة في وثائق المناقصة.  د. 
تلتزم لجنة التقييم بالحفاظ على سرية عملية التقييم من جلسة فتح المظاريف وحتى اإلعالن عن . 3

المناقص الفائز.
ال يجوز ألي مناقص إجراء أية اتصاالت مع لجنة التقييم أو محاولة التأثير على فحصها وتقييمها . 4

للعطاءات.
لغايات إتمام عملية التقييم، للجنة التقييم أن تطلب خطياً من أي مناقص إيضاحات خطية خالل . 5

عملية الفحص، على أنه ال يجوز لها أن تطلب من أي مناقص تغيير سعره أو مضمون عطائه.
يستبعد العطاء في أي من الحاالت اآلتية:. 6

إذا لم يكن الطلب مكتماًل أو غير موقع حسب األصول والقانون أو غير مصحوب بكفالة دخول   أ. 
المناقصة أو إقرار ضمان العطاء بالصيغة أو القيمة المنصوص عليها.

المتطلبات  ذلك من  أو غير  العقد  الفنية وشروط  للمواصفات  يستجب بشكل جوهري  لم  إذا   ب. 
الهامة الواردة في وثائق المناقصة.

إذا كانت مدة صالحيته أقصر من المدة المنصوص عليها في شروط ووثائق المناقصة.  ج. 
إذا عدل المناقص سعره أو مضمون عطائه خالفاً ألحكام الفقرة )5( من هذه المادة.  د. 

النظام . 7 في  لما ورد  بتصحيحه، طبقاً  العطاء  في  في حال وجود خطأ حسابي  التقييم  لجنة  تقوم 
والتعليمات إلى المناقصين، ويتم إبالغ المناقص بذلك، وفي حال رفضه التصحيح، للجنة الشراء 
أو لجنة العطاءات أن تقرر مصادرة  قيمة كفالته أو تطبيق اإلجراءات الواردة في إقرار ضمان 

العطاء.
للمعايير الواردة في وثائق المناقصة، ويتم مقارنة العطاءات لغايات تحديد . 8 تقيم العطاءات وفقاً 

تطبيق  ويمكن  المناقصة،  لشروط  جوهرياً  واستجابتها  للمواصفات  مطابقتها  ومدى  تكلفة  أقلها 
هامش أسعار تفضيلي للمنتجات والمقاولين المحليين كما هو محدد في وثائق المناقصة، ووفقاً 

لإلجراءات المحددة في النظام.
يجوز للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية رفض العطاء إذا كان . 9
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ينظم  محضر لجلسة فتح المظاريف يوقعه كل أعضاء لجنة الشراء أو لجنة العطاءات الحاضرين.. 4
ال يجوز اتخاذ أي قرار بشأن استبعاد أي عطاء أو رفضه في هذه الجلسة.. 5

مـادة )38)
فحص العطاءات وطلبات التأهيل وتقييمها والمقارنة بينها

تشكل لجنة لتقييم العطاءات بقرار المسؤول المختص أو الوزير المختص بناًء على تنسيب لجنة . 1
الشراء أو لجنة العطاءات المختصة.

تقوم لجنة التقييم بفحص العطاءات لتحدد اآلتي:. 2
إن كانت هذه العطاءات كاملة وفقاً للتعليمات المحددة في وثائق المناقصة.  أ. 

إن كانت موقعة حسب األصول.  ب. 
أن الوثائق المطلوبة لتحديد األهلية القانونية والكفاالت المطلوبة قد تم تقديمها.  ج. 

أن العطاءات تستجيب بشكل جوهري للمواصفات وشروط العقد المحددة في وثائق المناقصة.  د. 
تلتزم لجنة التقييم بالحفاظ على سرية عملية التقييم من جلسة فتح المظاريف وحتى اإلعالن عن . 3

المناقص الفائز.
ال يجوز ألي مناقص إجراء أية اتصاالت مع لجنة التقييم أو محاولة التأثير على فحصها وتقييمها . 4

للعطاءات.
لغايات إتمام عملية التقييم، للجنة التقييم أن تطلب خطياً من أي مناقص إيضاحات خطية خالل . 5

عملية الفحص، على أنه ال يجوز لها أن تطلب من أي مناقص تغيير سعره أو مضمون عطائه.
يستبعد العطاء في أي من الحاالت اآلتية:. 6

إذا لم يكن الطلب مكتماًل أو غير موقع حسب األصول والقانون أو غير مصحوب بكفالة دخول   أ. 
المناقصة أو إقرار ضمان العطاء بالصيغة أو القيمة المنصوص عليها.

المتطلبات  ذلك من  أو غير  العقد  الفنية وشروط  للمواصفات  يستجب بشكل جوهري  لم  إذا   ب. 
الهامة الواردة في وثائق المناقصة.

إذا كانت مدة صالحيته أقصر من المدة المنصوص عليها في شروط ووثائق المناقصة.  ج. 
إذا عدل المناقص سعره أو مضمون عطائه خالفاً ألحكام الفقرة )5( من هذه المادة.  د. 

النظام . 7 في  لما ورد  بتصحيحه، طبقاً  العطاء  في  في حال وجود خطأ حسابي  التقييم  لجنة  تقوم 
والتعليمات إلى المناقصين، ويتم إبالغ المناقص بذلك، وفي حال رفضه التصحيح، للجنة الشراء 
أو لجنة العطاءات أن تقرر مصادرة  قيمة كفالته أو تطبيق اإلجراءات الواردة في إقرار ضمان 

العطاء.
للمعايير الواردة في وثائق المناقصة، ويتم مقارنة العطاءات لغايات تحديد . 8 تقيم العطاءات وفقاً 

تطبيق  ويمكن  المناقصة،  لشروط  جوهرياً  واستجابتها  للمواصفات  مطابقتها  ومدى  تكلفة  أقلها 
هامش أسعار تفضيلي للمنتجات والمقاولين المحليين كما هو محدد في وثائق المناقصة، ووفقاً 

لإلجراءات المحددة في النظام.
يجوز للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية رفض العطاء إذا كان . 9
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سعره أقل كثيراً من السعر التقديري، ولم يقدم المناقص تبريراً مقبواًل النخفاض سعره وفقاً للمادة 
(40( من هذا القرار بقانون وللمعايير والنسب التي يحددها النظام.

تقوم لجنة التقييم في المناقصات التي ال تتطلب تأهياًل مسبقاً باآلتي:. 10
للمواصفات  جوهرياً  والمستجيب  تكلفة  األقل  العطاء  صاحب  المناقص  مؤهالت  فحص   أ. 

وشروط المناقصة، وفقاً للمعايير الواردة في وثائق المناقصة فقط.
وإذا لم تلبِّ مؤهالت المناقص صاحب العطاء األقل تكلفة المعايير الواردة في وثائق المناقصة،   ب. 

تقوم اللجنة بتطبيق نفس إجراءات الفحص على العطاء الذي يليه في الترتيب.
تأكيد . 11 الفائز  المناقص  من  الطلب  مسبق  تأهيل  إجراء  فيها  تم  التي  المناقصة  في  التقييم  للجنة 

مؤهالته وفقاً لمعايير التأهيل المسبق.
التكلفة األقل . 12 التقييم  بإعداد تقرير مفصل لعملية تقييم العطاءات وتحديد العطاء ذي  تقوم لجنة 

والمستجيب جوهرياً للمواصفات وشروط المناقصة والذي يلبي معايير التأهيل، وتقدم تقريرها 
إلى لجنة الشراء أو لجنة العطاءات الستكمال اإلجراءات.

يتم فحص وتقييم طلبات التأهيل طبقاً لإلجراءات المحددة في النظام.. 13

مـادة )39)
رفض العطاءات كافة وإلغاء المناقصة

للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية إلغاء المناقصة في أي وقت . 1
قبل فتح المظاريف.

للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بعد فتح المظاريف وقبل . 2
صدور اإلحالة النهائية للمناقص الفائز رفض العطاءات كافة وإبالغ جميع المناقصين بذلك في 

أي من الحاالت اآلتية:
إذا أصبح موضوع الشراء غير الزم.  أ. 

إذا لم تعد المخصصات المالية لعملية الشراء متوفرة.  ب. 
الفنية  المواصفات أو الجوانب  العامة تعديل  إذا أصبح من الضروري العتبارات المصلحة   ج. 

لشروط العقد.
إذا تبين وجود نقص أو عيوب في المواصفات تحول دون األخذ باالعتبار بنود أو أصناف أقل   د. 
تكلفة ومعادلة وظيفياً بنفس القدر للبند أو الصنف المحدد في وثائق المناقصة، أو التي تحول 

دون النظر في جميع عناصر التكلفة أثناء عملية التقييم.
إذا كانت العطاءات كافة غير مستوفية للشروط.  ه. 

إذا تبين وفقاً لإلجراءات الواردة في المادة )38( من هذا القرار بقانون أن سعر العطاء  ذي   و. 
التكلفة األقل أعلى كثيراً من السعر التقديري بعد التأكد من صحته طبقاً لما يحدده النظام.

إذا تبين وجود تواطؤ بين المناقصين.  ز. 
ال يعد تقديم عطاء واحد فقط للمناقصة مبرراً كافياً إللغائها، إذا كان مستجيباً جوهرياً للمواصفات . 3

وكان السعر مناسباً.
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إذا رفضت العطاءات كافة أو ألغيت المناقصة، للجهة المشترية بعد دراسة األسباب التي أدت . 4
إلى الرفض أو اإللغاء وبعد إعادة فحص المواصفات وشروط العطاء واإلعالن، اتخاذ أي من 

اإلجراءات اآلتية إذا قررت إعادة طرح المناقصة:
إعادة طرح المناقصة بمواصفات وشروط جديدة. أ . 

إعادة طرح المناقصة بنفس المواصفات والشروط. ب . 

مادة )40)
العطاءات منخفضة السعر بشكل غير طبيعي

للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية رفض أي عطاء إذا  كان . 1
سعره منخفضاً بشكل غير طبيعي عن السعر التقديري وفقاً ألحكام الفقرة )9( من المادة )38( 
من هذا القرار بقانون، وعليها قبل رفض العطاء أن تطلب خطياً من المناقص تفاصيل العناصر 
المكونة لهذا العطاء والتي من الممكن أن تقنع الجهة المشترية أودائرة اللوازم العامة أو دائرة 
العطاءات المركزية أن المناقص قادر على تنفيذ العقد بهذا السعر، ويمكن أن تشمل هذه التفاصيل 

على:
اقتصاديات تكاليف طريقة البناء، وعملية التصنيع أو الخدمات المقدمة.  أ. 

الحلول التقنية المختارة و / أو أية ظروف مواتية أو متاحة للمناقص لتنفيذ األشغال أو توريد   ب. 
السلع أو الخدمات.

مصادر األشغال أو اللوازم أو الخدمات المقترحة من قبل المناقص.  ج. 
مدى االمتثال للقوانين واألنظمة فيما يتعلق بحماية العمالة وظروف العمل والسارية في المكان   د. 

الذي سيتم فيه تنفيذ العقد.
على الجهة المشترية أو دائرة دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية التحقق من هذه . 2

العناصر من  خالل التشاور خطياً مع المناقص، ومراعاة األدلة المقدمة من قبله وأخذ المعلومات 
التي يقدمها بعين االعتبار عند التوصل إلى قرارها.

مـادة )41)
اإلحالة وتوقيع العقد

تبلغ الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية، قبل انتهاء مدة صالحية . 1
العطاء، جميع المناقصين خطياً بقرار اإلحالة المبدئي على المناقص صاحب العطاء األقل تكلفة 

والمطابق لمعايير التأهيل والمواصفات والشروط الفنية المحددة في وثائق المناقصة.
إذا لم يطعن أي مناقص في القرار خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التبليغ تصبح اإلحالة نهائية . 2

بعد المصادقة عليها من قبل المسؤول المختص أو الوزير المختص.
يلتزم المناقص الفائز بتقديم  كفالة حسن التنفيذ إذا طلبت في وثائق المناقصة وتوقيع العقد خالل . 3

المدة المحددة في وثائق المناقصة، وفقاً لما يحدده النظام.
إذا لم يقدم المناقص الفائز كفالة حسن التنفيذ وتوقيع العقد وفقاً للفقرة السابقة  يحال األمر للجنة . 4
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إذا رفضت العطاءات كافة أو ألغيت المناقصة، للجهة المشترية بعد دراسة األسباب التي أدت . 4
إلى الرفض أو اإللغاء وبعد إعادة فحص المواصفات وشروط العطاء واإلعالن، اتخاذ أي من 

اإلجراءات اآلتية إذا قررت إعادة طرح المناقصة:
إعادة طرح المناقصة بمواصفات وشروط جديدة. أ . 

إعادة طرح المناقصة بنفس المواصفات والشروط. ب . 

مادة )40)
العطاءات منخفضة السعر بشكل غير طبيعي

للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية رفض أي عطاء إذا  كان . 1
سعره منخفضاً بشكل غير طبيعي عن السعر التقديري وفقاً ألحكام الفقرة )9( من المادة )38( 
من هذا القرار بقانون، وعليها قبل رفض العطاء أن تطلب خطياً من المناقص تفاصيل العناصر 
المكونة لهذا العطاء والتي من الممكن أن تقنع الجهة المشترية أودائرة اللوازم العامة أو دائرة 
العطاءات المركزية أن المناقص قادر على تنفيذ العقد بهذا السعر، ويمكن أن تشمل هذه التفاصيل 

على:
اقتصاديات تكاليف طريقة البناء، وعملية التصنيع أو الخدمات المقدمة.  أ. 

الحلول التقنية المختارة و / أو أية ظروف مواتية أو متاحة للمناقص لتنفيذ األشغال أو توريد   ب. 
السلع أو الخدمات.

مصادر األشغال أو اللوازم أو الخدمات المقترحة من قبل المناقص.  ج. 
مدى االمتثال للقوانين واألنظمة فيما يتعلق بحماية العمالة وظروف العمل والسارية في المكان   د. 

الذي سيتم فيه تنفيذ العقد.
على الجهة المشترية أو دائرة دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية التحقق من هذه . 2

العناصر من  خالل التشاور خطياً مع المناقص، ومراعاة األدلة المقدمة من قبله وأخذ المعلومات 
التي يقدمها بعين االعتبار عند التوصل إلى قرارها.

مـادة )41)
اإلحالة وتوقيع العقد

تبلغ الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية، قبل انتهاء مدة صالحية . 1
العطاء، جميع المناقصين خطياً بقرار اإلحالة المبدئي على المناقص صاحب العطاء األقل تكلفة 

والمطابق لمعايير التأهيل والمواصفات والشروط الفنية المحددة في وثائق المناقصة.
إذا لم يطعن أي مناقص في القرار خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التبليغ تصبح اإلحالة نهائية . 2

بعد المصادقة عليها من قبل المسؤول المختص أو الوزير المختص.
يلتزم المناقص الفائز بتقديم  كفالة حسن التنفيذ إذا طلبت في وثائق المناقصة وتوقيع العقد خالل . 3

المدة المحددة في وثائق المناقصة، وفقاً لما يحدده النظام.
إذا لم يقدم المناقص الفائز كفالة حسن التنفيذ وتوقيع العقد وفقاً للفقرة السابقة  يحال األمر للجنة . 4
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العطاءات المختصة الختيار العطاء الذي يليه في الترتيب من بين العطاءات المتبقية والسارية 
الصالحية.

توقع عقود الشراء من قبل المسؤول المختص.. 5
تعلن الجهة المشترية عن توقيع العقد على لوحة اإلعالنات وفي الموقع اإللكتروني أحادي البوابة . 6

لنظام الشراء خالل فترة ال تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ التوقيع، ويشمل اإلعالن اسم الفائز 
وقيمة العقد.

للمناقص الراغب بمعرفة أسباب عدم اختياره، التقدم بطلب خطي للجهة المشترية لتوضيح هذه . 7
األسباب، على أن تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بالرد 

عليه خطياً خالل سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

مـادة )42)
كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء

إقرار . 1 أو  المناقصة  بكفالة دخول  المتعلقة  المتطلبات  المناقصة  وثائق  في  المشترية  الجهة  تحدد 
ضمان العطاء.

ترد الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية كفالة دخول المناقصة . 2
أو إقرار ضمان العطاء إلى المناقصين بعد تقديم المناقص الفائز لكفالة حسن التنفيذ وتوقيع العقد.

تتخذ الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية القرار بمصادرة كفالة . 3
دخول المناقصة أو تفعيل إجراءات العقوبات الواردة في إقرار ضمان العطاء في أي من الحاالت 

اآلتية:
تعديل أو سحب العطاء بعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات.  أ. 

رفض المناقص قيام اللجنة بتصحيح األخطاء الحسابية الوارد في عطائه.  ب. 
عدم توقيع المناقص الفائز على العقد خالل المدة التي تحددها الجهة المشترية.  ج. 

عدم التزام المناقص الفائز بتقديم كفالة حسن التنفيذ خالل الوقت المحدد.  د. 

الفصل الخامس
الخدمات االستشارية

مـادة )43)
أساليب شراء الخدمات االستشارية

تتم عمليات شراء الخدمات االستشارية بإحدى األساليب اآلتية:. 1
األساليب التنافسية.  أ. 
االختيار المباشر.  ب. 
اتفاقيات اإلطار.  ج. 
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تلتزم الجهة المشترية للخدمات االستشارية، وفقاً لما يحدده النظام، بإعداد اآلتي:. 2
الشروط المرجعية.  أ. 

الكلفة التقديرية والميزانية الناتجة عن تقييم الجهة المشترية للمصادر الالزمة لتقديم الخدمة،   ب. 
وتشمل أتعاب المستشارين والمصاريف المستردة.

أي أمور أخرى يحددها النظام.  ج. 

مـادة )44)
األساليب التنافسية

لما يحدده  للجهة المشترية اختيار أحد األساليب التنافسية التالية في شراء الخدمات االستشارية وفقاً 
النظام:

االختيار على أساس الجودة والتكلفة.. 1
االختيار على أساس الجودة ضمن الميزانية الثابتة.. 2
االختيار على أساس التكلفة األقل.. 3
االختيار على أساس الجودة فقط.. 4

مادة )45)
تصنيف المستشارين

تعتمد الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية قوائم من المستشارين . 1
وذات  الصغيرة  االستشارية  الخدمات  في  االهتمام  إلبداء  لدعوتهم  معينة  مجاالت  في  العاملين 

الطبيعة المتكررة.
يعتمد تصنيف نقابة المهندسين، إن وجد، بالنسبة لالستشارات ذات الطبيعة الهندسية والتي يتم . 2

الدعوة لها محلياً، ويدعى المستشارون إلبداء االهتمام الختيار قائمة مختصرة من بينهم.

مادة )46)
التعبير عن االهتمام والقوائم المختصرة

العامة أو دائرة . 1 اللوازم  النظام تدعو الجهة المشترية أو دائرة  المحددة في  المالية  لألسقف  وفقاً 
العطاءات المركزية المستشارين للتعبير عن االهتمام، عن طريق نشر إعالن بهذا الخصوص 
في صحيفتين محليتين واسعتي االنتشار على يومين متتاليين، وعلى الموقع اإللكتروني أحادي 

البوابة لنظام الشراء.
يحدد النظام محتويات الدعوة للتعبير عن االهتمام، وإجراءات فتح وتقييم عروض التعبير عن . 2

االهتمام.
تضع الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية قائمة مختصرة بأفضل . 3

ستة مستشارين مؤهلين وفق الشروط والمعايير الواردة في وثائق الدعوة.
إذا لم يتوفر العدد المطلوب من المستشارين المؤهلين وفقاً ألحكام الفقرة )3( من هذه المادة، للجهة . 4
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تلتزم الجهة المشترية للخدمات االستشارية، وفقاً لما يحدده النظام، بإعداد اآلتي:. 2
الشروط المرجعية.  أ. 

الكلفة التقديرية والميزانية الناتجة عن تقييم الجهة المشترية للمصادر الالزمة لتقديم الخدمة،   ب. 
وتشمل أتعاب المستشارين والمصاريف المستردة.

أي أمور أخرى يحددها النظام.  ج. 

مـادة )44)
األساليب التنافسية

لما يحدده  للجهة المشترية اختيار أحد األساليب التنافسية التالية في شراء الخدمات االستشارية وفقاً 
النظام:

االختيار على أساس الجودة والتكلفة.. 1
االختيار على أساس الجودة ضمن الميزانية الثابتة.. 2
االختيار على أساس التكلفة األقل.. 3
االختيار على أساس الجودة فقط.. 4

مادة )45)
تصنيف المستشارين

تعتمد الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية قوائم من المستشارين . 1
وذات  الصغيرة  االستشارية  الخدمات  في  االهتمام  إلبداء  لدعوتهم  معينة  مجاالت  في  العاملين 

الطبيعة المتكررة.
يعتمد تصنيف نقابة المهندسين، إن وجد، بالنسبة لالستشارات ذات الطبيعة الهندسية والتي يتم . 2

الدعوة لها محلياً، ويدعى المستشارون إلبداء االهتمام الختيار قائمة مختصرة من بينهم.

مادة )46)
التعبير عن االهتمام والقوائم المختصرة

العامة أو دائرة . 1 اللوازم  النظام تدعو الجهة المشترية أو دائرة  المحددة في  المالية  لألسقف  وفقاً 
العطاءات المركزية المستشارين للتعبير عن االهتمام، عن طريق نشر إعالن بهذا الخصوص 
في صحيفتين محليتين واسعتي االنتشار على يومين متتاليين، وعلى الموقع اإللكتروني أحادي 

البوابة لنظام الشراء.
يحدد النظام محتويات الدعوة للتعبير عن االهتمام، وإجراءات فتح وتقييم عروض التعبير عن . 2

االهتمام.
تضع الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية قائمة مختصرة بأفضل . 3

ستة مستشارين مؤهلين وفق الشروط والمعايير الواردة في وثائق الدعوة.
إذا لم يتوفر العدد المطلوب من المستشارين المؤهلين وفقاً ألحكام الفقرة )3( من هذه المادة، للجهة . 4
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المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية إعداد القائمة المختصرة بعدد أقل 
وفقاً للضوابط المحددة في النظام.

مـادة )47)
طلب التقدم بعروض

وفقاً لألسقف المالية المحددة في النظام توجه الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات 
المركزية الدعوة للتقدم بالعروض إلى كافة المستشارين الواردة أسمائهم في القائمة المختصرة على 

أن تتضمن هذه الدعوة اآلتي:
اسم الجهة المشترية وعنوانها.. 1
طبيعة الخدمات المطلوبة وموقعها، وزمانها.. 2
الشروط المرجعية والمهام المطلوبة.. 3
التعليمات والنماذج الخاصة بإعداد العروض وتسليمها، والمكان والموعد النهائي لتقديمها.. 4
المعايير المعتمدة في التقييم الفني والمالي.. 5
صيغة العقد المقترح والشروط التعاقدية والوقت المتوقع للبدء بتقديم الخدمات االستشارية.. 6
أسلوب االختيار.. 7
أي أمور أخرى ينص عليها النظام.. 8

مـادة )48)
تشكيل لجنة التقييم

الخدمات  لتقييم  لجنة  المركزية  العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  تشكل 
االستشارية من خبراء فنيين، ويحدد النظام عددهم وشروط تعيينهم وآلية عملهم.

مادة )49)
تقييم العروض الفنية

التقدم . 1 طلب  في  المحددة  للمعايير  وفقاً  الفنية  العروض  االستشارية  الخدمات  تقييم  لجنة  تقيم 
بالعروض، على أن تشمل اآلتي:

خبرة المستشار في مجال الخدمة المطلوبة.  أ. 
جودة المنهجية المقترحة وخطة العمل ومقارنة مدى توافقها مع الشروط المرجعية.  ب. 

مؤهالت العاملين األساسيين المقترحين.  ج. 
إمكانية نقل المعرفة والتدريب إن كان ذلك مطلوباً.  د. 

حالة  في  المهمة  تنفيذ  في  األساسيين  العاملين  بين  من  المحليين  األشخاص  مشاركة  نسبة   ه. 
المنافسة الدولية.

تحدد األوزان للمعايير المذكورة في الفقرة )1( من هذه المادة في وثائق طلب التقدم بعروض بناًء . 2
على صعوبة المهمة والجودة الفنية المطلوبة، ووفقاً لما يحدده النظام.
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مـادة )50)
فتح العروض المالية وتقييمها

يحظر على الجهة المشترية أو لجان العطاءات المركزية فتح أو تقييم العروض المالية إال بعد . 1
اكتمال التقييم الفني.

تفتح لجان الشراء في الجهة المشترية أو لجان العطاءات المركزية في دائرة اللوازم العامة أو . 2
دائرة العطاءات المركزية العروض المالية للذين اجتازوا التقييم الفني على النحو اآلتي:

إذا كان االختيار على أساس الجودة والتكلفة، أو على أساس الجودة ضمن الميزانية الثابتة، أو   أ. 
على أساس التكلفة األقل، تفتح العروض المالية لجميع المستشارين الذين حصلت عروضهم 
بحضور  العروض،  طلب  في  تحديدها  تم  كما  النجاح  درجة  من  األدنى  الحد  على  الفنية 
المستشارين الراغبين الناجحين فنياً، ويتم قراءة اسم المستشار و الدرجة التي حصل عليها 

عرضه الفني وسعره.
إذا كان االختيار على أساس الجودة فقط، يفتح العرض المالي المقدم من المستشار الذي حصل   ب. 

على أعلى الدرجات الفنية فقط.
ينظم  محضر لجلسة فتح العروض المالية يوقعه كل أعضاء لجنة الشراء أو لجنة العطاءات   ج. 

الحاضرين.
يحدد النظام إجراءات التقييم المالي للعروض.  د. 

مادة )51)
التقييم الفني والمالي للعروض

يتم إجراء التقييم الفني والمالي للعروض وتحديد المستشار الفائز كاآلتي:. 1
إذا كان االختيار على أساس الجودة والتكلفة، تحدد العالمة النهائية لكل عرض من العروض   أ. 
بعروض،  التقدم  طلب  وثائق  في  المحددة  األوزان  على  بناًء  المالية  عروضها  فتحت  التي 

ويكون المستشار الذي حصل على أعلى عالمة نهائية هو المستشار الفائز.
إذا كان االختيار على أساس الجودة ضمن الميزانية الثابتة، ترفض العروض التي تتجاوز   ب. 

الميزانية الثابتة، ويختار المستشار الذي نال عرضه الفني أعلى درجة.
إذا كان االختيار على أساس التكلفة األقل، يكون المستشار الذي تقدم بالعرض المالي األقل   ج. 

سعراً هو المستشار الفائز.
إذا كان االختيار على أساس الجودة فقط، يكون المستشار الذي حصل على أعلى الدرجات   د. 

الفنية هو المستشار الفائز.
تبلغ الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية خطياً وقبل انتهاء مدة . 2

صالحية العروض جميع المستشارين الذين تقدموا بعروضهم باسم المستشار الفائز.
إذا لم يطعن أي مستشار من الذين تقدموا بعروضهم في القرار خالل سبعة أيام عمل من تاريخ . 3

التبليغ يتم دعوة المستشار الفائز للتفاوض.
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مـادة )50)
فتح العروض المالية وتقييمها

يحظر على الجهة المشترية أو لجان العطاءات المركزية فتح أو تقييم العروض المالية إال بعد . 1
اكتمال التقييم الفني.

تفتح لجان الشراء في الجهة المشترية أو لجان العطاءات المركزية في دائرة اللوازم العامة أو . 2
دائرة العطاءات المركزية العروض المالية للذين اجتازوا التقييم الفني على النحو اآلتي:

إذا كان االختيار على أساس الجودة والتكلفة، أو على أساس الجودة ضمن الميزانية الثابتة، أو   أ. 
على أساس التكلفة األقل، تفتح العروض المالية لجميع المستشارين الذين حصلت عروضهم 
بحضور  العروض،  طلب  في  تحديدها  تم  كما  النجاح  درجة  من  األدنى  الحد  على  الفنية 
المستشارين الراغبين الناجحين فنياً، ويتم قراءة اسم المستشار و الدرجة التي حصل عليها 

عرضه الفني وسعره.
إذا كان االختيار على أساس الجودة فقط، يفتح العرض المالي المقدم من المستشار الذي حصل   ب. 

على أعلى الدرجات الفنية فقط.
ينظم  محضر لجلسة فتح العروض المالية يوقعه كل أعضاء لجنة الشراء أو لجنة العطاءات   ج. 

الحاضرين.
يحدد النظام إجراءات التقييم المالي للعروض.  د. 

مادة )51)
التقييم الفني والمالي للعروض

يتم إجراء التقييم الفني والمالي للعروض وتحديد المستشار الفائز كاآلتي:. 1
إذا كان االختيار على أساس الجودة والتكلفة، تحدد العالمة النهائية لكل عرض من العروض   أ. 
بعروض،  التقدم  طلب  وثائق  في  المحددة  األوزان  على  بناًء  المالية  عروضها  فتحت  التي 

ويكون المستشار الذي حصل على أعلى عالمة نهائية هو المستشار الفائز.
إذا كان االختيار على أساس الجودة ضمن الميزانية الثابتة، ترفض العروض التي تتجاوز   ب. 

الميزانية الثابتة، ويختار المستشار الذي نال عرضه الفني أعلى درجة.
إذا كان االختيار على أساس التكلفة األقل، يكون المستشار الذي تقدم بالعرض المالي األقل   ج. 

سعراً هو المستشار الفائز.
إذا كان االختيار على أساس الجودة فقط، يكون المستشار الذي حصل على أعلى الدرجات   د. 

الفنية هو المستشار الفائز.
تبلغ الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية خطياً وقبل انتهاء مدة . 2

صالحية العروض جميع المستشارين الذين تقدموا بعروضهم باسم المستشار الفائز.
إذا لم يطعن أي مستشار من الذين تقدموا بعروضهم في القرار خالل سبعة أيام عمل من تاريخ . 3

التبليغ يتم دعوة المستشار الفائز للتفاوض.
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دائرة . 4 أو  المشترية  للجهة  خطي  بطلب  التقدم  اختياره،  عدم  أسباب  بمعرفة  الراغب  للمستشار 
اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية لتوضيح هذه األسباب، على أن تقوم هذه الجهات بالرد 

عليه خالل خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

مادة )52)
التفاوض مع المستشار الفائز و توقيع العقد

لإلجراءات  وفقاً  النظام،  أحكام  العقد معه، مع مراعاة  الفائز، ويوقع  المستشار  التفاوض مع  يجري 
اآلتية:

األداء . 1 وطريقة  المطلوبة،  الخدمات  على  معه  للتفاوض  الفائز  المستشار  المشترية  الجهة   تدعو 
والجداول الزمنية لتقديمها، وتقارير سير العمل والتسهيالت والمرافق التي توفرها الجهة المشترية.

 يجب أن ال يؤدي التفاوض مع المستشار الفائز إلى تعديل  جوهري لمجال الخدمات المطلوبة كما . 2
حددت في شروط المرجعية، أو لشروط العقد، أو جودة المنتج النهائي لهذه الخدمات، أو سعره أو 

التأثير على التقييم الذي فاز المستشار على أساسه.
 إذا كان االختيار على أساس الجودة، تكون األمور المالية خاضعة للتفاوض.. 3
 مع مراعاة الفقرة السابقة، في حال اعتماد أي من أساليب االختيار األخرى ال يكون بدل أتعاب . 4

االستشاريين األفراد موضع تفاوض.
مع . 5 التفاوض  مفاوضته،  بعد  المستشار  مع  اتفاق  إلى  توصلها  عدم  حال  في  المشترية  للجهة 

المستشار الذي يليه في الترتيب.

مادة )53)
اإلعالن عن توقيع العقد

تعلن الجهة المشترية عن توقيع العقد على لوحة اإلعالنات وفي الموقع اإللكتروني أحادي البوابة لنظام 
الشراء خالل فترة ال تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ التوقيع، ويشمل اإلعالن اسم الفائز وقيمة العقد.

مادة )54)
االختيار المباشر للمستشار

للجهة المشترية اتباع أسلوب االختيار المباشر ألي من المستشارين، في أي من الحاالت اآلتية:. 1
إذا كانت الخدمات المطلوبة تمثل استمراراً طبيعياً لخدمات سابقة قام المستشار بتنفيذها.  أ. 

الفترة  أثناء  مطلوبة  استشارية  خدمات  أو  الطارئة،  الحاالت  الخدمات ضمن  تقديم  كان  إذا   ب. 
الزمنية التي تأتى مباشرة بعد الحالة الطارئة.

إذا كانت المهام المطلوبة صغيرة جداً وفقاً لما يحدده النظام.  ج. 
عندما يكون مستشار واحد فقط مؤهاًل أو لديه خبرة ذات قيمة استثنائية للمهمة.  د. 

يفحص المجلس مبرر االختيار المباشر مع مراعاة مصلحة الجهة المشترية، وضمان مسؤوليتها . 2
في تحقيق االقتصاد والكفاءة وإتاحة الفرص المتساوية لكل المستشارين المؤهلين.
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مـادة )55)
اختيار المستشارين األفراد

أحكام . 1 مراعاة  مع  لمؤهالته  وفقاً  فرد  االستشارية من مستشار  الخدمات  المشترية شراء  للجهة 
النظام، في أي من الحاالت اآلتية:

إذا كانت المهمة ال تحتاج إلى عدد من المستشارين.  أ. 
إذا كانت المهمة ال تحتاج إلى دعم مهني إضافي من شركة استشارية.  ب. 

إذا كانت خبرة ومؤهالت المستشار هي المعيار األكثر أهمية في االختيار.  ج. 
اهتمامهم . 2 أبدوا  الذين  بين  من  ثالثة مرشحين  يقل عن  ما ال  بمقارنة مؤهالت  المستشار  يختار 

الجهة  المناسبة من جانب  للمؤهالت  األدنى  الحد  مباشرة واستوفوا  تمت مخاطبتهم  أو  بالمهمة 
المشترية.

للجهة المشترية اختيار المستشار الفرد مباشرة في أي من الحاالت االستثنائية اآلتية:. 3
اختيار  وكان  المستشار،  نفذها  سابقة  لخدمات  استمراراً  تمثل  المطلوبة  الخدمات  كانت  إذا   أ. 

المستشار للخدمات السابقة على أساس تنافسي.
إذا كانت الفترة المتوقعة لتنفيذ المهام تقل عن ستة أشهر.  ب. 

إذا كانت المهام نتيجة لحاالت طارئة أو ناشئة عن كوارث طبيعية.  ج. 
إذا كان المستشار الفرد هو المؤهل الوحيد للمهمة.  د. 

إذا كانت الخدمات ذات قيمة صغيرة ووفقاً لما يحدده النظام.  ه. 

الفصل السادس
الشكاوى ومراجعاتها

مادة )56)
تقديم الشكاوى

للمناقص التقدم بشكوى خطية للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية . 1
إذا لحق به أو يحتمل أن يلحق به خسائر أو أضرار نتيجة عدم وفائها بالتزاماتها، خالل سبعة أيام 
عمل من تاريخ علمه أو التاريخ الذي يفترض أن يكون قد علم فيه بالظروف التي أدت إلى تقديم 
الشكوى شريطة أال يكون العقد قد أصبح نافذاً، وأن يتم تقديم الشكوى حول شروط طلبات التأهيل 
المسبق أو إعداد القوائم المختصرة أو حول قرارات أو إجراءات الجهة المشترية أو دائرة اللوازم 
العامة أو دائرة العطاءات المركزية أثناء إجراءات التأهيل المسبق أو إعداد القوائم المختصرة قبل 

الموعد النهائي لتسليم العطاءات أو العروض.
وتبلغ . 2 بالشكوى  المركزية  العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  تنظر 

المشتكي بقرارها خالل سبعة أيام عمل من تاريخ استالمها للشكوى.
يشترط في الشكوى أن تكون مسببة، وبشكل خاص تحديد الفعل الذي تم التقصير فيه أو الذي . 3

يدعى أنه مخالف للقانون أو األنظمة المعمول بها.
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مـادة )55)
اختيار المستشارين األفراد

أحكام . 1 مراعاة  مع  لمؤهالته  وفقاً  فرد  االستشارية من مستشار  الخدمات  المشترية شراء  للجهة 
النظام، في أي من الحاالت اآلتية:

إذا كانت المهمة ال تحتاج إلى عدد من المستشارين.  أ. 
إذا كانت المهمة ال تحتاج إلى دعم مهني إضافي من شركة استشارية.  ب. 

إذا كانت خبرة ومؤهالت المستشار هي المعيار األكثر أهمية في االختيار.  ج. 
اهتمامهم . 2 أبدوا  الذين  بين  من  ثالثة مرشحين  يقل عن  ما ال  بمقارنة مؤهالت  المستشار  يختار 

الجهة  المناسبة من جانب  للمؤهالت  األدنى  الحد  مباشرة واستوفوا  تمت مخاطبتهم  أو  بالمهمة 
المشترية.

للجهة المشترية اختيار المستشار الفرد مباشرة في أي من الحاالت االستثنائية اآلتية:. 3
اختيار  وكان  المستشار،  نفذها  سابقة  لخدمات  استمراراً  تمثل  المطلوبة  الخدمات  كانت  إذا   أ. 

المستشار للخدمات السابقة على أساس تنافسي.
إذا كانت الفترة المتوقعة لتنفيذ المهام تقل عن ستة أشهر.  ب. 

إذا كانت المهام نتيجة لحاالت طارئة أو ناشئة عن كوارث طبيعية.  ج. 
إذا كان المستشار الفرد هو المؤهل الوحيد للمهمة.  د. 

إذا كانت الخدمات ذات قيمة صغيرة ووفقاً لما يحدده النظام.  ه. 

الفصل السادس
الشكاوى ومراجعاتها

مادة )56)
تقديم الشكاوى

للمناقص التقدم بشكوى خطية للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية . 1
إذا لحق به أو يحتمل أن يلحق به خسائر أو أضرار نتيجة عدم وفائها بالتزاماتها، خالل سبعة أيام 
عمل من تاريخ علمه أو التاريخ الذي يفترض أن يكون قد علم فيه بالظروف التي أدت إلى تقديم 
الشكوى شريطة أال يكون العقد قد أصبح نافذاً، وأن يتم تقديم الشكوى حول شروط طلبات التأهيل 
المسبق أو إعداد القوائم المختصرة أو حول قرارات أو إجراءات الجهة المشترية أو دائرة اللوازم 
العامة أو دائرة العطاءات المركزية أثناء إجراءات التأهيل المسبق أو إعداد القوائم المختصرة قبل 

الموعد النهائي لتسليم العطاءات أو العروض.
وتبلغ . 2 بالشكوى  المركزية  العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  تنظر 

المشتكي بقرارها خالل سبعة أيام عمل من تاريخ استالمها للشكوى.
يشترط في الشكوى أن تكون مسببة، وبشكل خاص تحديد الفعل الذي تم التقصير فيه أو الذي . 3

يدعى أنه مخالف للقانون أو األنظمة المعمول بها.
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على الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية أال تتخذ أية خطوات . 4
إلى أن يصبح عقد الشراء أو اتفاقية اإلطار نافذاً في أي من الحاالت اآلتية:

عند استالمها شكوى خالل المدة الزمنية المحددة في الفقرة )1( من هذه المادة.  أ. 
عند استالمها إشعاراً بطلب مراجعة من وحدة مراجعة النزاعات.  ب. 

ويستمر هذا القيد لمدة سبعة أيام عمل بعد قرار الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة 
العطاءات المركزية، أو سبعة أيام عمل بعد الفترة المحددة في الفقرة )2( من هذه المادة، أو حتى 
إبالغ الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية والمتظلم بقرار لجنة 

المراجعة.
تتخذ الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بعد النظر في الشكوى . 5

أي من اإلجراءات اآلتية:
إلغاء اإلجراءات والقرارات المخالفة ألحكام القانون والنظام في حال تبين صحة الشكوى.  أ. 

رد الشكوى في حال تبين عدم وجود أية مخالفة للقانون أو النظام من قبل الجهة المشترية أو   ب. 
دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية واستكمال إجراءات الشراء.

للمشتكي حق التظلم لدى الوحدة في أي من الحاالت اآلتية:. 6
رفض القرار الصادر عن الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية  أ . 
في الشكوى شريطة أن يتم تقديم الشكوى إلى وحدة مراجعة النزاعات خالل سبعة أيام عمل 
من تاريخ إبالغه بقرار الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية 

حول الشكوى.
العامة أو دائرة العطاءات المركزية القرار في  اللوازم  عدم اتخاذ الجهة المشترية أو دائرة  ب . 
الفترة المحددة وفقاً ألحكام الفقرة )2( من هذه المادة، شريطة أن يتم تقديم الشكوى إلى وحدة 

مراجعة النزاعات خالل سبعة أيام عمل من تاريخ انتهاء هذه الفترة.
يوضح النظام الحاالت التي يجوز فيها تقديم شكوى للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو . 7

دائرة العطاءات المركزية.
ال تقبل الشكوى المقدمة بعد انتهاء المدة المحددة في القانون.. 8

مادة )57)
تشكيل وحدة مراجعة النزاعات

الوحدة من لجان مراجعة متنوعة تتكون من . 1 النزاعات، وتتشكل  المجلس وحدة مراجعة  يشكل 
خبراء مختصين في المجاالت ذات العالقة ووفقاً لما يحدده النظام.

يكون مقر الوحدة في المجلس الذي يقوم بأعمال السكرتاريا للوحدة.. 2
تختص الوحدة بالنظر في كافة طلبات االستئناف المقدمة وفقاً ألحكام القانون.. 3
يحدد النظام حاالت التظلم للوحدة وإجراءات تقديمه، وإجراءات التعامل مع الشكوى، وقرارات . 4

الوحدة وآلية إصدارها.
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مـادة )58)
الطعون القضائية

تعتبر كافة القرارات الصادرة عن المجلس والجهة المشترية ودائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات 
المركزية ووحدة مراجعة النزاعات خاضعة للطعن بالطرق القضائية وفقاً ألحكام القانون.

الفصل السابع
تنفيــذ العقــد

مادة )59)
لغايات الحفاظ على الوقت والتكلفة والجودة يتم إدارة العقود وفقاً للمبادئ المحددة في النظام.

مـادة )60)
تعديل العقد

يجب أن يكون تعديل العقد خطياً وبرضا الطرفين، على أال يؤدي ذلك إلى تغيير الهدف من العقد . 1
أو طبيعته أو مجاله.

في حال تطلب التعديل رفع قيمة العقد بنسبة تزيد من قيمته عن النسبة المسموح بها في النظام يتبع . 2
أحد أساليب الشراء وفقاً ألحكام هذا القرار بقانون شريطة توفر المخصص المالي.

أية عيوب في . 3 التي تفرضها  العقد  لتنفيذ  التغييرية  الضرورية  المشترية إصدار األوامر  للجهة 
وثائق العقد أو الظروف غير المرئية، وتعتبر ملزمة للطرفين.

يحدد النظام شروط وإجراءات التعديالت والتغييرات على العقد.. 4

مادة )61)
حفظ السجالت المتعلقة بالشراء

يجب على كل من المجلس والجهة المشترية ودائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية . 1
االحتفاظ بالسجالت والوثائق المتعلقة بأنشطة الشراء لمدة ال تقل عن )5( سنوات، لغايات التدقيق 

والمراجعة وفقاً للقوانين واألنظمة المعمول بها.
تقوم . 2 أن  المركزية  العطاءات  ودائرة  العامة  اللوازم  ودائرة  المشترية  الجهة  من  كل  يجب على 

بتحضير ملخص مختصر عن إجراءات عملية الشراء واالحتفاظ به، ويحدد النظام المعلومات 
التي يجب أن يتضمنها هذا الملخص.

مادة )62)
التدقيق الالحق

يجري التدقيق الالحق للمناقصات وعمليات الشراء وتراجع وفقاً للقوانين واألنظمة السارية.
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مـادة )58)
الطعون القضائية

تعتبر كافة القرارات الصادرة عن المجلس والجهة المشترية ودائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات 
المركزية ووحدة مراجعة النزاعات خاضعة للطعن بالطرق القضائية وفقاً ألحكام القانون.

الفصل السابع
تنفيــذ العقــد

مادة )59)
لغايات الحفاظ على الوقت والتكلفة والجودة يتم إدارة العقود وفقاً للمبادئ المحددة في النظام.

مـادة )60)
تعديل العقد

يجب أن يكون تعديل العقد خطياً وبرضا الطرفين، على أال يؤدي ذلك إلى تغيير الهدف من العقد . 1
أو طبيعته أو مجاله.

في حال تطلب التعديل رفع قيمة العقد بنسبة تزيد من قيمته عن النسبة المسموح بها في النظام يتبع . 2
أحد أساليب الشراء وفقاً ألحكام هذا القرار بقانون شريطة توفر المخصص المالي.

أية عيوب في . 3 التي تفرضها  العقد  لتنفيذ  التغييرية  الضرورية  المشترية إصدار األوامر  للجهة 
وثائق العقد أو الظروف غير المرئية، وتعتبر ملزمة للطرفين.

يحدد النظام شروط وإجراءات التعديالت والتغييرات على العقد.. 4

مادة )61)
حفظ السجالت المتعلقة بالشراء

يجب على كل من المجلس والجهة المشترية ودائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية . 1
االحتفاظ بالسجالت والوثائق المتعلقة بأنشطة الشراء لمدة ال تقل عن )5( سنوات، لغايات التدقيق 

والمراجعة وفقاً للقوانين واألنظمة المعمول بها.
تقوم . 2 أن  المركزية  العطاءات  ودائرة  العامة  اللوازم  ودائرة  المشترية  الجهة  من  كل  يجب على 

بتحضير ملخص مختصر عن إجراءات عملية الشراء واالحتفاظ به، ويحدد النظام المعلومات 
التي يجب أن يتضمنها هذا الملخص.

مادة )62)
التدقيق الالحق

يجري التدقيق الالحق للمناقصات وعمليات الشراء وتراجع وفقاً للقوانين واألنظمة السارية.
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الفصل الثامن
مبادئ سلوكية

مـادة )63)
سلوك الموظفين

المركزية . 1 العطاءات  العامة ودائرة  اللوازم  المختص وسائر موظفي دائرة  المسؤول  يجب على 
وموظفي القطاع العام ممن يشاركون في إعداد وتخطيط وتنفيذ إجراءات عمليات الشراء العام 

وفي إدارة عقود الشراء، االلتزام باآلتي:
المناقصين في  العادلة لجميع  التنافسية  القيام بأداء واجباتهم بنزاهة كاملة لضمان المشاركة   أ. 

عمليات الشراء العام.
العمل وفقاً للمصلحة العامة ووفقاً لألهداف واإلجراءات المحددة في القانون واألنظمة الصادرة   ب. 

بموجبه.
تجنب تضارب المصالح عند قيامه بواجباته وفي سلوكه الخاص.  ج. 

يحظر على المسؤول المختص وسائر موظفي دائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية . 2
وكافة موظفي القطاع العام المشاركين في إعداد وتخطيط وتنفيذ إجراءات عمليات الشراء العام 

وفي إدارة عقود الشراء ما يأتي:
أو  مادية  مكاسب  لتحقيق  استغاللها  أو  بحكم منصبهم،  إليهم  معلومات وصلت  أية  استغالل   أ. 

معنوية لمصلحته الخاصة أو لمصلحة الغير بشكل مباشر أو غير مباشر.
نزاهة عملية  يؤثر على  قد  بعملهم  القيام  نتيجة  إليهم  بيانات وصلت  أو  معلومات  أية  إفشاء   ب. 

الشراء.
العمل في تدقيق الحسابات أو االستشارات القانونية أو اإلدارية ألي شخص يتقدم للمناقصة.  ج. 

مـادة )64)
سلوك المناقصين

يجب على المناقص االلتزام بما يأتي:. 1
الوفاء بااللتزامات المفروضة عليه بموجب هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه.  أ. 

تجنب تضارب المصالح عند قيامه بواجباته.  ب. 
عدم التواطؤ أو التآمر أو ممارسة أي شكل من أشكال الفساد والخداع والغش أو التحريض،   ج. 
بما في ذلك تقديم اإلغراءات أو عرضها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر للتأثير على عملية 

الشراء أو على تنفيذ العقد.
عدم التواطؤ أو التآمر، قبل أو بعد تقديم العطاء، بهدف توزيع عقود الشراء بين المناقصين أو   د. 
تحديد أسعار العطاءات بصورة غير تنافسية أو خالف ذلك لحرمان الجهة المشترية من منافع 

المنافسة العامة المفتوحة.
يتعين على الجهة المشترية ودائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية أن ترفض أي عطاء . 2
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إذا ثبت مخالفة المناقص ألي من األحكام الواردة  في هذه المادة، وعليهم إبالغ المجلس وغيره 
من سلطات إنفاذ القانون ذات الصلة.

دون اإلخالل بأية عقوبة واردة في القوانين األخرى السارية، يخضع المناقص المخالف آلي من . 3
أحكام هذه المادة للمساءلة القانونية بموجب هذا القرار بقانون.

إضافة إلى أية عقوبة أخرى،  يتم وضع المناقص المخالف ألحكام هذه المادة على القائمة السوداء . 4
للمدة التي يقررها المجلس، وتضم هذه القائمة كافة المناقصين الذين صدر قرار بحرمانهم من 

االشتراك في عمليات الشراء وفق أحكام المادة )73( من هذا القرار بقانون.

مـادة )65)
واجب اإلبالغ

على موظفي الجهات المشترية والمتعاقدين معها إبالغ المسؤول المختص أو ديوان الرقابة المالية . 1
واإلدارية، وعلى موظفي دائرة  اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية إبالغ الوزير المختص 
أو ديوان الرقابة المالية واإلدارية عن أي مخالفة ألحكام هذا القرار بقانون بشكل فوري وخالل 

أسبوع من تاريخ اكتشافهم لها.
تلتزم  الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بتوفير الحماية الالزمة . 2

للمبلغ وعدم إيقاع أية إجراءات عقابية بحقه في حال تبليغه عن أي مخالفة تقع أثناء عمله.

الفصل التاسع
إدارة وحفظ اللوازم

مـادة )66)
المسؤولية عن اللوازم

يتولى المسؤول المختص لدى الجهة المشترية، اإلشراف على اللوازم الخاصة بدائرته ومراقبتها . 1
واتخاذ اإلجراءات والترتيبات الالزمة لحفظها وتنظيمها وفقاً ألحكام النظام.

تنشأ لدى الجهة المشترية دائرة تكون مسؤولة عن تنظيم وحفظ اللوازم واستعمالها في األغراض . 2
المقررة لها بما يتفق وأحكام هذا القانون.

على الجهة المشترية إعداد تقارير دورية عن إدخال اللوازم ونقل وجرد البضائع الموجودة في . 3
المستودعات، ورفعها إلى دائرة اللوازم العامة.

مـادة )67)
اإلشراف والرقابة على المستودعات

طائلة . 1 تحت  وحساباتها  المستودعات  على  العامة  والرقابة  باإلشراف  المشترية  الجهة  تلتزم 
المسؤولية المالية المترتبة عن أي خسارة تحدث بسبب إهمالها أو تقصيرها في تحمل مسؤولياتها.
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إذا ثبت مخالفة المناقص ألي من األحكام الواردة  في هذه المادة، وعليهم إبالغ المجلس وغيره 
من سلطات إنفاذ القانون ذات الصلة.

دون اإلخالل بأية عقوبة واردة في القوانين األخرى السارية، يخضع المناقص المخالف آلي من . 3
أحكام هذه المادة للمساءلة القانونية بموجب هذا القرار بقانون.

إضافة إلى أية عقوبة أخرى،  يتم وضع المناقص المخالف ألحكام هذه المادة على القائمة السوداء . 4
للمدة التي يقررها المجلس، وتضم هذه القائمة كافة المناقصين الذين صدر قرار بحرمانهم من 

االشتراك في عمليات الشراء وفق أحكام المادة )73( من هذا القرار بقانون.

مـادة )65)
واجب اإلبالغ

على موظفي الجهات المشترية والمتعاقدين معها إبالغ المسؤول المختص أو ديوان الرقابة المالية . 1
واإلدارية، وعلى موظفي دائرة  اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية إبالغ الوزير المختص 
أو ديوان الرقابة المالية واإلدارية عن أي مخالفة ألحكام هذا القرار بقانون بشكل فوري وخالل 

أسبوع من تاريخ اكتشافهم لها.
تلتزم  الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بتوفير الحماية الالزمة . 2

للمبلغ وعدم إيقاع أية إجراءات عقابية بحقه في حال تبليغه عن أي مخالفة تقع أثناء عمله.

الفصل التاسع
إدارة وحفظ اللوازم

مـادة )66)
المسؤولية عن اللوازم

يتولى المسؤول المختص لدى الجهة المشترية، اإلشراف على اللوازم الخاصة بدائرته ومراقبتها . 1
واتخاذ اإلجراءات والترتيبات الالزمة لحفظها وتنظيمها وفقاً ألحكام النظام.

تنشأ لدى الجهة المشترية دائرة تكون مسؤولة عن تنظيم وحفظ اللوازم واستعمالها في األغراض . 2
المقررة لها بما يتفق وأحكام هذا القانون.

على الجهة المشترية إعداد تقارير دورية عن إدخال اللوازم ونقل وجرد البضائع الموجودة في . 3
المستودعات، ورفعها إلى دائرة اللوازم العامة.

مـادة )67)
اإلشراف والرقابة على المستودعات

طائلة . 1 تحت  وحساباتها  المستودعات  على  العامة  والرقابة  باإلشراف  المشترية  الجهة  تلتزم 
المسؤولية المالية المترتبة عن أي خسارة تحدث بسبب إهمالها أو تقصيرها في تحمل مسؤولياتها.
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يخضع أمناء المستودعات للمساءلة القانونية والمالية عن اللوازم العامة الموجودة في عهدتهم في . 2
حال حدوث أي خسارة بها نتيجة إهمالهم أو تقصيرهم.

مـادة )68)
إدخال اللوازم وجردها

على الجهة المشترية القيام باآلتي:
إدخال منظمة حسب األصول مرفقة . 1 في سندات  وقيدها وتسجيلها  اللوازم  إدخال  أن  التأكد من 

اإلدخال  سند  نسخة عن  المورد  يعطى  أن  على  الشحن،  بوليصة  أو  والفاتورة  االستالم  بضبط 
ويعتبر هذا السند بمثابة إشعار له بقبول أو رفض اللوازم.

االحتفاظ بنظام جرد لألصول، وذلك وفقاً لإلجراءات المنصوص عليها في النظام أو التعليمات، . 2
إضافة إلى سجالت محدثة بجميع األصول واألمالك العامة بما فيها البضائع طويلة األجل.

إجراء الجرد السنوي الدوري للوازم لدى الدوائر أو كلما وجدت الدائرة ضرورة لذلك، وإعداد . 3
تقارير مفصلة بهذا الخصوص.

حفظ القيود للوازم المعمرة.. 4

مـادة )69)
التخزين

تنشأ مستودعات مركزية في دائرة اللوازم العامة لتخزين اللوازم اآلتية:. 1
اللوازم العامة التي تحتاجها كافة الدوائر.  أ. 

اللوازم المعمرة، والصالحة لالستخدام، الفائضة عن حاجة الدوائر.  ب. 
المواد الالزمة لمواجهة الحاالت الطارئة.  ج. 

تقيد  اللوازم التي يتم إدخالها إلى المستودعات بموجب سند إدخال منظم وفقاً ألحكام النظام.. 2
تخرج  أية لوازم من المستودعات بموجب سند إخراج منظم وفقاً ألحكام النظام.. 3
يلتزم أمناء المستودعات بالقيام بجرد للوازم وإعداد تقارير دورية حول اللوازم التي يتم إدخالها . 4

أو إخراجها من المستودعات.
يلتزم أمناء المستودعات بالحفاظ على اللوازم واتخاذ  كافة اإلجراءات الالزمة لذلك.. 5
يلتزم أمناء المستودعات باستخدام السجالت والنماذج التي تتناسب مع طبيعتها والتقيد باألنظمة . 6

والتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القرار بقانون.

مـادة )70)
اللوازم الفائضـــة

إذا قرر المسؤول المختص بناًء على تنسيب لجنة فنية أن أية لوازم صالحة في الدائرة قد أصبحت . 1
فائضة وغير الزمة للعمل يتم نقلها من مخازن الدائرة إلى المستودع المركزي.

تعلم دائرة اللوازم العامة كافة الجهات المشترية بتوافر هذه اللوازم لتحديد ما إذا كانت ترغب في . 2
االستفادة منها وفقاً الحتياجاتها.
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لوزير المالية بناًء على تنسيب دائرة اللوازم العامة، تشكيل لجنة ثالثية تتولى بيع اللوازم الفائضة . 3
وغير الالزمة للعمل، وذلك بعد استنفاذ كافة الطرق الممكنة لالستفادة منها من الجهات المشترية،  

وذلك على النحو اآلتي:
بيع األموال المنقولة وفقاً ألسعار المثل، أو من خالل المزاد العلني أو الظرف المختوم أيها   أ. 

أفضل وفقاً ألحكام النظام.
تأجير األموال المنقولة وفقاً ألسعار المثل.  ب. 

وفقاً . 4 إنتاجية  دائرة  أية  ومنتجات  واألبحاث  التدريب  ومراكز  المهنية  المدارس  منتجات  تباع 
لتعليمات تصدر عن وزير المالية.

لوزير المالية عرض اللوازم الفائضة وغير الالزمة الموجودة في المستودعات المركزية على . 5
الجهات األهلية غير الربحية بالسعر الذي تحدده لجنة تشكل لهذه الغاية.

تسلم اللوازم المباعة إلى المشتري بعد دفع ثمنها بموجب مستند إخراج أصولي يثبت عليه رقم . 6
وتاريخ وقيمة وصل قبض الثمن.

يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف المحلية وأي وسيلة مناسبة.. 7

مـادة )71)
اللوازم غير الصالحة

إذا قرر المسؤول المختص بناًء على تنسيب لجنة فنية أن أية لوازم في الدائرة قد أصبحت غير . 1
صالحة تباع وفقاً لإلجراءات اآلتية:

تشكل لجنة ثالثية من موظفي الدائرة بقرار من المسؤول المختص. أ . 
تباع اللوازم غير الصالحة بطريقة المزاد العلني أو السري، وللجنة الثالثية أن تضع الشروط  ب . 

الالزمة لعملية البيع وترسل نسخة من قرار البيع إلى دائرة اللوازم العامة.
يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف المحلية وأي وسيلة مناسبة.. 2

مـادة )72)
اإلتالف

للمسؤول المختص وبناًء على  توصية لجنة فنية مختصة أن يقرر إتالف األموال المنقولة الفائضة . 1
عن الحاجة وغير الصالحة لالستخدام، أو التي تتجاوز نفقات بيعها الثمن الذي يمكن الحصول 

عليه من بيعها وفقاً ألحكام النظام.
يقيد اإلتالف بشهادة إتالف مرفقة بسند اإلخراج وقرار اإلتالف.. 2
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لوزير المالية بناًء على تنسيب دائرة اللوازم العامة، تشكيل لجنة ثالثية تتولى بيع اللوازم الفائضة . 3
وغير الالزمة للعمل، وذلك بعد استنفاذ كافة الطرق الممكنة لالستفادة منها من الجهات المشترية،  

وذلك على النحو اآلتي:
بيع األموال المنقولة وفقاً ألسعار المثل، أو من خالل المزاد العلني أو الظرف المختوم أيها   أ. 

أفضل وفقاً ألحكام النظام.
تأجير األموال المنقولة وفقاً ألسعار المثل.  ب. 

وفقاً . 4 إنتاجية  دائرة  أية  ومنتجات  واألبحاث  التدريب  ومراكز  المهنية  المدارس  منتجات  تباع 
لتعليمات تصدر عن وزير المالية.

لوزير المالية عرض اللوازم الفائضة وغير الالزمة الموجودة في المستودعات المركزية على . 5
الجهات األهلية غير الربحية بالسعر الذي تحدده لجنة تشكل لهذه الغاية.

تسلم اللوازم المباعة إلى المشتري بعد دفع ثمنها بموجب مستند إخراج أصولي يثبت عليه رقم . 6
وتاريخ وقيمة وصل قبض الثمن.

يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف المحلية وأي وسيلة مناسبة.. 7

مـادة )71)
اللوازم غير الصالحة

إذا قرر المسؤول المختص بناًء على تنسيب لجنة فنية أن أية لوازم في الدائرة قد أصبحت غير . 1
صالحة تباع وفقاً لإلجراءات اآلتية:

تشكل لجنة ثالثية من موظفي الدائرة بقرار من المسؤول المختص. أ . 
تباع اللوازم غير الصالحة بطريقة المزاد العلني أو السري، وللجنة الثالثية أن تضع الشروط  ب . 

الالزمة لعملية البيع وترسل نسخة من قرار البيع إلى دائرة اللوازم العامة.
يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف المحلية وأي وسيلة مناسبة.. 2

مـادة )72)
اإلتالف

للمسؤول المختص وبناًء على  توصية لجنة فنية مختصة أن يقرر إتالف األموال المنقولة الفائضة . 1
عن الحاجة وغير الصالحة لالستخدام، أو التي تتجاوز نفقات بيعها الثمن الذي يمكن الحصول 

عليه من بيعها وفقاً ألحكام النظام.
يقيد اإلتالف بشهادة إتالف مرفقة بسند اإلخراج وقرار اإلتالف.. 2
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الفصل العاشر
العقوبات واألحكام الختامية

مـادة )73)
العقوبات

دون اإلخالل بأي عقوبة أشد واردة في القوانين األخرى السارية، يعاقب كل من يخالف أحكام . 1
هذا القرار بقانون باآلتي:

بقانون  القرار  هذا  من   )63( المادة  ألحكام  العموميين  الموظفين  من  مخالفته  تثبت  من  كل   أ. 
بالفصل الفوري من وظيفته وحرمانه من كافة حقوقه الوظيفية المترتبة عليها.

كل مناقص تنطبق عليه الفقرة )5/أ( من المادة )32( أو تثبت عليه مخالفة أحكام المادة )64(   ب. 
من هذا القرار بقانون، يحرم من االشتراك في عمليات الشراء وفق اإلجراءات المحددة في 

النظام للمدة التي يحددها المجلس على أن يتم:
إخطاره بذلك خطياً، وتوضيح األسباب الموجبة التخاذ القرار.  )1

منحه مدة عشرة أيام لالعتراض على اإلخطار.  )2
إذا كان المناقص شركة، تسري أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة على كافة أعضاء مجلس إدارة . 2

الشركة.
يفسخ العقد الموقع مع المورد أو المقاول أو المستشار بقرار من الجهة المشترية وتصادر قيمة . 3

التأمين، مع الحفاظ بحقها في المطالبة بالتعويض في أي من الحاالت اآلتية:
إذا استعمل الغش أو التالعب في معاملته مع الجهة المشترية.  أ. 

أنه قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشرة في رشوة أحد  إذا ثبت   ب. 
موظفي الجهات الخاضعة ألحكام القانون.

إذا أفلس أو أعسر إعساراً ال يمكنه من تنفيذ العطاء.  ج. 
إذا اخفق في الوفاء بالتزاماته أو أخل بالشروط واألحكام المحددة في النظام أو العقد.  د. 

مـادة )74)
عدم تقادم الجرائم

ال تسقط بالتقادم العقوبات المنصوص عليها في المادة )73( من هذا القرار بقانون.

مـادة )75)
األحكام االنتقالية

بما ال يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، يستمر العمل بأحكام القانون رقم )6( لسنة 1999م بشأن 
العطاءات لألشغال الحكومية، والقانون رقم )9( لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة، وذلك لحين إصدار 

نظام الشراء العام.
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مـادة )76)
اإللغاء

يلغى القرار بقانون رقم )15( لسنة 2011م بشأن الشراء العام.. 1
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.. 2

مـادة )77)
األنظمة

يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون بتنسيب من المجلس.. 1
يصدر مجلس الوزراء نظاماً خاصاً بالحوافز للعاملين في مجال الشراء العام.. 2

مـادة )78)
العرض على التشريعي

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها إلقراره.

مادة )79)
النفاذ والتنفيذ والنشر

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثالثين 
يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ:2014/04/12 ميالدية
                الموافق:12/جمادي اآلخر/1435هجرية

                                                حمــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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مـادة )76)
اإللغاء

يلغى القرار بقانون رقم )15( لسنة 2011م بشأن الشراء العام.. 1
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.. 2

مـادة )77)
األنظمة

يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون بتنسيب من المجلس.. 1
يصدر مجلس الوزراء نظاماً خاصاً بالحوافز للعاملين في مجال الشراء العام.. 2

مـادة )78)
العرض على التشريعي

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها إلقراره.

مادة )79)
النفاذ والتنفيذ والنشر

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثالثين 
يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ:2014/04/12 ميالدية
                الموافق:12/جمادي اآلخر/1435هجرية

                                                حمــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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قرار بقانون رقم )21( لسنة 2014م
بشأن تعديل القرار بقانون الشراء العام رقم )8( لسنة 2014م

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، وال سيما المادة )43( منه، 
وبعد االطالع على القرار بقانون رقم )8( لسنة 2014م بشأن الشراء العام، 

وبناًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2014/12/02م،
وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

أصدرنا القرار بقانون اآلتي: 

مادة )1)
يشار إلى القرار بقانون رقم )8( لسنة 2014م بشأن الشراء العام لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون 

األصلي.

مادة )2)
تعدل المادة )75( من القانون األصلي لتصبح على النحو التالي:

بما ال يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، يستمر العمل بأحكام القانون رقم )6( لسنة 1999م بشأن 
العطاءات لألشغال الحكومية، والقانون رقم )9( لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة، وذلك لحين إصدار 
نظام الشراء العام واستكمال كافة الترتيبات المؤسساتية التي نص عليها هذا القانون والنظام لمدة سنة 

اعتباراً من تاريخ إصدار هذا التعديل.

مادة )3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة )4)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها إلقراره.
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مادة )5)
تاريخ  به من  بقانون، ويعمل  القرار  تنفيذ أحكام هذا  فيما يخصه،  المختصة كافة، كل  الجهات  على 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2014/12/15 ميالدية 
                       الموافق: 23/ صفر / 1436 هجرية 

                                                حمــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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مادة )5)
تاريخ  به من  بقانون، ويعمل  القرار  تنفيذ أحكام هذا  فيما يخصه،  المختصة كافة، كل  الجهات  على 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2014/12/15 ميالدية 
                       الموافق: 23/ صفر / 1436 هجرية 

                                                حمــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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قرار بقانون رقم )3( لسنة 2016م
بشأن تعديل قرار بقانون الشراء العام رقم )8( 

لسنة 2014م وتعديالته
   

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )43( منه،
وألحكام القرار بقانون رقم )8( لسنة 2014م، بشأن الشراء العام وتعديالته،

وبناًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2016/01/05م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

أصدرنا القرار بقانون اآلتي:

مادة )1)
هذا  إجراء  لغايات  وتعديالته،  العام  الشراء  بشأن  2014م،  لسنة   )8( رقم  بقانون  القرار  إلى  يُشار 

التعديل بالقانون األصلي.

مادة )2)
تعدل المادة )75( من القانون األصلي لتصبح على النحو اآلتي:

يستمر العمل بأحكام القانون رقم )6( لسنة 1999م، بشأن العطاءات لألشغال الحكومية، والقانون رقم 
(9( لسنة 1998م، بشأن اللوازم العامة، وذلك إلى حين نفاذ أحكام نظام الشراء العام، واستكمال كافة 

الترتيبات المؤسساتية التي نص عليها هذا القرار بقانون والنظام، حتى تاريخ 2016/06/30م.

مادة )3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة )4)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها إلقراره.
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مادة )5)
تاريخ  به من  بقانون، ويعمل  القرار  تنفيذ أحكام هذا  فيما يخصه،  المختصة كافة، كل  الجهات  على 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2016/01/25 ميالدية
                 الموافق:15/ ربيع الثاني/ 1437 هجرية

                                                حمــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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مادة )5)
تاريخ  به من  بقانون، ويعمل  القرار  تنفيذ أحكام هذا  فيما يخصه،  المختصة كافة، كل  الجهات  على 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2016/01/25 ميالدية
                 الموافق:15/ ربيع الثاني/ 1437 هجرية

                                                حمــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

 المرجع االلكتروني للجریدة الرسمیة
mjr.lab.pna.ps
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6 الرقم المرجعي:2019-12-162ديوان الفتوى والتشريع

2019/12/26 162العدد

mjr.lab.pna.ps

قرار بقانون رقم )25( لسنة 2019م
بتعديل القرار بقانون رقم )8( لسنة 2014م

بشأن الشراء العام
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً ألحكام النظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،

وبعد االطالع على أحكام القرار بقانون رقم )8( لسنة 2014م، بشأن الشراء العام وتعديالته،
وبناًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2019/12/02م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون اآلتي:

مادة )1(
التعديل  هذا  إجراء  لغايات  العام،  الشراء  بشأن  2014م،  لسنة   )8( رقم  بقانون  القرار  إلى  يشار 

بالقانون األصلي.

مادة )2(
تعدل الفقرة )1( من المادة )7( من القانون األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:

ممثلي 1.  من  أعضاء  وثمانية  رئيس  من  المجلس  يتشكل  الوزراء  مجلس  من  قرار  بموجب 
الجهات اآلتية:

وزارة المالية                                        نائباً للرئيس.أ. 
 وزارة األشغال العامة واإلسكان                 عضواً.	. 
 وزارة االقتصاد الوطني                          عضواً.ج. 
 وزارة الحكم المحلي                              عضواً.د. 

هـ.  أربعة أعضاء من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال الشراء العام من غير موظفي القطاع 
العام يحددهم مجلس الوزراء من العاملين في قطاع المقاوالت، وتوريد األدوية، واالتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع األكاديمي.

مادة )3(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

7 الرقم المرجعي:2019-12-162ديوان الفتوى والتشريع
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مادة )4(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2019/12/18 ميالدية
                  الموافق: 21/ربيع الثاني/1441 هجرية

                      حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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مادة )4(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2019/12/18 ميالدية
                  الموافق: 21/ربيع الثاني/1441 هجرية

                      حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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3 الرقم المرجعي:2016-12-127ديوان الفتوى والتشريع

2016/12/4 127العدد

قرار بقانون رقم )25( لسنة 2016م
بشأن صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، السيما أحكام المادة )43( منه،
وبعد االطالع على قانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته،

وبناًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2011/11/17م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

أصدرنا القرار بقانون اآلتي:

مادة )1)
تعاريف

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدَل القرينة 
على خالف ذلك:

الحكومة: حكومة دولة فلسطين.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء دولة فلسطين.

الصندوق: صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.
الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين، وتشمل البلديات وغيرها من 

وحدات الحكم المحلي.
المجلس: مجلس إدارة الصندوق.

الرئيس: رئيس مجلس إدارة الصندوق.
األعضاء: أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

المدير العام: مدير عام الصندوق.

مادة )2)
الشخصية االعتبارية

ينشأ بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون صندوق يسمى “صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية”،   .1
التصرفات  كافة  ممارسة  له  ويحق  والمالي،  اإلداري  واالستقالل  االعتبارية  بالشخصية  يتمتع 

واألعمال الالزمة لتحقيق أهدافه، ويتبع مجلس الوزراء.
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يكون المقر الدائم للصندوق في مدينة القدس، والمؤقت في محافظة رام هللا والبيرة، وله أن ينشىء   .2
فروعاً أخرى في أي مكان آخر في فلسطين.

مادة )3)
أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى: 
المساهمة في تطوير الهيئات المحلية وبناء قدراتها.  .1

تقديم المنح والقروض للهيئات المحلية لتمويل المشاريع التطويرية ومرافقها.  .2
مساعدة الهيئات المحلية في التغلب على الصعوبات المالية واإلدارية والفنية التي تواجهها عند   .3

تقديمها الخدمات في نطاقها الجغرافي.

مادة )4)
مهام الصندوق

يتولى الصندوق المهام اآلتية: 
إدارة أموال الصندوق وفقاً لألحكام المحددة في هذا القرار بقانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه.  .1

توجيه مساعدات الحكومة والدول المانحة لدعم المشاريع التطويرية، وتوفير وتطوير األنظمة   .2
اإلدارية والمالية للهيئات المحلية لدعم وتطوير الخدمات التي تقدمها مباشرة من خالل مرافقها، 

وتطوير قدراتها االئتمانية واالستثمارية.
تطوير قدرات الهيئات المحلية بما يتوافق وأسس اإلدارة الحديثة، التي من شأنها تقديم وتوفير   .3

الخدمات للجمهور بشكل أمثل.
مساعدة الهيئات المحلية ودعمها لتحقيق التنمية المستدامة، وتطوير قدراتها في هذا المجال.  .4

تشجيع الهيئات المحلية على تبني المشاريع التطويرية، والتي من شأنها أن تخدم خططها التنموية.  .5
توفير القروض للهيئات المحلية بشروط ميسرة يسهل عليها تسديدها من إيراداتها.  .6

إجراء الدراسات وتوفير المعلومات الالزمة لوزارة الحكم المحلي من أجل السياسات الخاصة   .7
بتطوير قطاع الحكم المحلي.

العمل على توسيع نطاق المصادر المالية المتاحة للهيئات المحلية، وتطوير اقتصادها من خالل   .8
تشجيع االستثمار فيها.

نشر التقارير المالية واإلدارية عن عمل الصندوق، والتي يجب أن تكون وفق المعايير المحاسبية   .9
وتمكين  وإدارياً،  مالياً  الصندوق  عمل  في  الشفافية  مبدأ  واتباع  الرشيدة،  والحوكمة  السليمة 
المواطنين من االطالع على نتائج أعماله، وكيفية توزيع األموال وصرفها، والنتائج المترتبة على 

استخدامها.
ممارسة  من  الصندوق  لتمكين  المصارف  من  االئتمانية  والتسهيالت  القروض  على  الحصول   .10

وتحقيق أعماله ونشاطاته بموافقة مجلس الوزراء.
الرقابة على كيفية استخدام الهيئات المحلية للقروض والمنح المحولة لها، والتحقق من استخدامها   .11

في أوجه اإلنفاق المخصصة لها.



191

4 الرقم المرجعي:2016-12-127ديوان الفتوى والتشريع
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يكون المقر الدائم للصندوق في مدينة القدس، والمؤقت في محافظة رام هللا والبيرة، وله أن ينشىء   .2
فروعاً أخرى في أي مكان آخر في فلسطين.

مادة )3)
أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى: 
المساهمة في تطوير الهيئات المحلية وبناء قدراتها.  .1

تقديم المنح والقروض للهيئات المحلية لتمويل المشاريع التطويرية ومرافقها.  .2
مساعدة الهيئات المحلية في التغلب على الصعوبات المالية واإلدارية والفنية التي تواجهها عند   .3

تقديمها الخدمات في نطاقها الجغرافي.

مادة )4)
مهام الصندوق

يتولى الصندوق المهام اآلتية: 
إدارة أموال الصندوق وفقاً لألحكام المحددة في هذا القرار بقانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه.  .1

توجيه مساعدات الحكومة والدول المانحة لدعم المشاريع التطويرية، وتوفير وتطوير األنظمة   .2
اإلدارية والمالية للهيئات المحلية لدعم وتطوير الخدمات التي تقدمها مباشرة من خالل مرافقها، 

وتطوير قدراتها االئتمانية واالستثمارية.
تطوير قدرات الهيئات المحلية بما يتوافق وأسس اإلدارة الحديثة، التي من شأنها تقديم وتوفير   .3

الخدمات للجمهور بشكل أمثل.
مساعدة الهيئات المحلية ودعمها لتحقيق التنمية المستدامة، وتطوير قدراتها في هذا المجال.  .4

تشجيع الهيئات المحلية على تبني المشاريع التطويرية، والتي من شأنها أن تخدم خططها التنموية.  .5
توفير القروض للهيئات المحلية بشروط ميسرة يسهل عليها تسديدها من إيراداتها.  .6

إجراء الدراسات وتوفير المعلومات الالزمة لوزارة الحكم المحلي من أجل السياسات الخاصة   .7
بتطوير قطاع الحكم المحلي.

العمل على توسيع نطاق المصادر المالية المتاحة للهيئات المحلية، وتطوير اقتصادها من خالل   .8
تشجيع االستثمار فيها.

نشر التقارير المالية واإلدارية عن عمل الصندوق، والتي يجب أن تكون وفق المعايير المحاسبية   .9
وتمكين  وإدارياً،  مالياً  الصندوق  عمل  في  الشفافية  مبدأ  واتباع  الرشيدة،  والحوكمة  السليمة 
المواطنين من االطالع على نتائج أعماله، وكيفية توزيع األموال وصرفها، والنتائج المترتبة على 

استخدامها.
ممارسة  من  الصندوق  لتمكين  المصارف  من  االئتمانية  والتسهيالت  القروض  على  الحصول   .10

وتحقيق أعماله ونشاطاته بموافقة مجلس الوزراء.
الرقابة على كيفية استخدام الهيئات المحلية للقروض والمنح المحولة لها، والتحقق من استخدامها   .11

في أوجه اإلنفاق المخصصة لها.
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مادة )5)
إدارة الصندوق

1.   يتولى اإلشراف العام على الصندوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء، على النحو اآلتي: 
وزير الحكم المحلي رئيساً للمجلس.  أ. 
ممثل عن وزارة المالية والتخطيط.  ب. 

ممثل عن وزارة األشغال العامة واإلسكان.  ج. 
رئيس االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية.  د. 

اثنان من رؤساء الهيئات المحلية، يتم تعيينهما من مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الحكم   هـ. 
المحلي.

نقيب المهندسين الفلسطينيين.  و. 
ممثل عن سلطة النقد الفلسطينية.  ز. 

ممثل عن المجتمع المدني، يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الحكم المحلي.  ح. 
يشترط في أعضاء المجلس أن يكونوا من ذوي الخبرة واالختصاص وأال تقل الدرجة الوظيفية   .2

لممثلي الوزارات عن درجة مدير عام.
ينتخب المجلس في اجتماعه األول نائباً للرئيس من بين أعضائه، يتولى مهام الرئيس في حالة   .3

غيابه.
يصدر مجلس الوزراء نظاماً خاصاً بالبدالت الخاصة بالرئيس واألعضاء.  .4

مادة )6)
مهام المجلس

يتولى المجلس المهام اآلتية:
وضع السياسات العامة للصندوق واإلشراف على تنفيذها.  .1

وضع السياسات فيما يتعلق باإلقراض للصندوق، وتوفير القروض للهيئات المحلية.  .2
إقرار وتعديل النظام المالي واإلداري للصندوق، والتنسيب لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.  .3

إقرار أدلة إجراءات العمل وتعديلها كلما تطلب ذلك، بما يتوافق مع النظام الداخلي للصندوق.  .4
وضع المعايير واآلليات لتخصيص األموال والقروض والتحويالت المالية للهيئات المحلية، بما   .5

يضمن التوزيع العادل لهذه األموال والقروض، وتحقيق المصلحة العامة.
مراجعة حسابات وموازنة الصندوق وإقرارها.  .6

إنشاء اللجان الالزمة إلتمام عمله.  .7
التعاقد مع مدقق خارجي مستقل لتدقيق البيانات والتقارير المالية للصندوق.  .8

إقرار التقرير السنوي المتضمن نشاطات وأعمال الصندوق، ورفعه إلى مجلس الوزراء.  .9
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مادة )7)
مدة العضوية

المنصوص  الجهات  باستثناء  للتجديد،  قابلة  أربع سنوات غير  المجلس  العضوية في  تكون مدة   .1
عليها في البندين )د، و( من الفقرة )1( من المادة )5(، وعند استقالة أو انتهاء أو شغور عضوية 
أحد األعضاء، ألي سبب كان، قبل انتهاء المدة المحددة لعضويته، يعين عضو آخر مكانه عن 

نفس الجهة التي كان يمثلها سلفه.
على الرغم مما ورد في الفقرة )1( من هذه المادة، للجهة التي تنسب العضو الممثل عنها استبدال   .2

هذا العضو في أي وقت تراه مناسباً.

مادة )8)
شغور العضوية

يعد مركز العضو شاغراً في الحاالت اآلتية:
االستقالة.  .1

فقدان الصفة التمثيلية.  .2
فقدان األهلية القانونية.  .3

الوفاة.  .4
إذا تغيب عن حضور ثالث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس.  .5

الحكم عليه بحكم نهائي من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة.  .6

مادة )9)
جلسات المجلس

رئاسة  يتولى  الذي  رئيسه  من  بدعوة  أشهر  ثالثة  كل  واحدة  مرة  العادية  جلساته  المجلس  يعقد   .1
الجلسات.

يعقد المجلس جلساته غير العادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناًء على دعوة رئيسه أو بناًء على   .2
طلب يقدمه ثلث أعضاء المجلس أو المدير العام.

مادة )10)
اجتماعات المجلس واتخاذ القرارات

يكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور األغلبية العادية ألعضاء المجلس، على أن يكون من بينهم   .1
رئيس المجلس أو نائبه.

يرجح  األصوات  تساوت  فإذا  الحاضرين،  أعضائه  أصوات  بأغلبية  المجلس  قرارات  تصدر   .2
الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

ثلثي عدد  بأغلبية  المجلس  المادة، تصدر قرارات  الفقرة )2( من هذه  الرغم مما ورد في  على   .3
أعضاء المجلس في األمور اآلتية:



193

6 الرقم المرجعي:2016-12-127ديوان الفتوى والتشريع

2016/12/4 127العدد

مادة )7)
مدة العضوية

المنصوص  الجهات  باستثناء  للتجديد،  قابلة  أربع سنوات غير  المجلس  العضوية في  تكون مدة   .1
عليها في البندين )د، و( من الفقرة )1( من المادة )5(، وعند استقالة أو انتهاء أو شغور عضوية 
أحد األعضاء، ألي سبب كان، قبل انتهاء المدة المحددة لعضويته، يعين عضو آخر مكانه عن 

نفس الجهة التي كان يمثلها سلفه.
على الرغم مما ورد في الفقرة )1( من هذه المادة، للجهة التي تنسب العضو الممثل عنها استبدال   .2

هذا العضو في أي وقت تراه مناسباً.

مادة )8)
شغور العضوية

يعد مركز العضو شاغراً في الحاالت اآلتية:
االستقالة.  .1

فقدان الصفة التمثيلية.  .2
فقدان األهلية القانونية.  .3

الوفاة.  .4
إذا تغيب عن حضور ثالث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس.  .5

الحكم عليه بحكم نهائي من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة.  .6

مادة )9)
جلسات المجلس

رئاسة  يتولى  الذي  رئيسه  من  بدعوة  أشهر  ثالثة  كل  واحدة  مرة  العادية  جلساته  المجلس  يعقد   .1
الجلسات.

يعقد المجلس جلساته غير العادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناًء على دعوة رئيسه أو بناًء على   .2
طلب يقدمه ثلث أعضاء المجلس أو المدير العام.

مادة )10)
اجتماعات المجلس واتخاذ القرارات

يكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور األغلبية العادية ألعضاء المجلس، على أن يكون من بينهم   .1
رئيس المجلس أو نائبه.

يرجح  األصوات  تساوت  فإذا  الحاضرين،  أعضائه  أصوات  بأغلبية  المجلس  قرارات  تصدر   .2
الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

ثلثي عدد  بأغلبية  المجلس  المادة، تصدر قرارات  الفقرة )2( من هذه  الرغم مما ورد في  على   .3
أعضاء المجلس في األمور اآلتية:
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إقرار وتعديل النظام المالي واإلداري أو أية أنظمة أخرى للصندوق والتنسيب لمجلس الوزراء   أ. 
إلصدارها.

إقرار وتعديل النظام الداخلي للصندوق.  ب. 
تسهيل وتوفير القروض للهيئات المحلية.  ج. 

تنسيب تعيين أو فصل المدير العام.  د. 

مادة )11)
دعوة الخبراء وذوي االختصاص

للمجلس أن يدعو من يراه مناسباً من ذوي الخبرة واالختصاص لحضور جلساته لالستئناس برأيه في 
أي موضوع معروض عليه، دون أن يكون له حق التصويت.

مادة )12)
مهام رئيس المجلس

تناط برئيس المجلس المهام اآلتية:
نشر أي تقارير أو إجراءات تتعلق بسياسة الصندوق.  .1

التوقيع على االتفاقيات وتعاقدات الصندوق، بما فيها أي اتفاقيات مع الدول المانحة.  .2
اإلشراف على عمل اللجان المعينة من قبل المجلس.  .3

تمثيل الصندوق في المؤتمرات واالجتماعات الرسمية.  .4
التي أقرها المجلس ذات العالقة  السياسات واالستراتيجيات  بتنفيذ  التأكد من أن الصندوق يقوم   .5

بقطاع الحكم المحلي.
تفويض أي من صالحياته لنائبه أو أحد أعضاء المجلس.  .6

انتداب من يراه مناسباً لتمثيل المجلس أمام المحاكم والجهات الرسمية بتفويض خطي.  .7

مادة )13)
موظفو الصندوق

تنسيب  على  بناًء  الصندوق  بموظفي  الخاص  واإلداري  المالي  النظام  الوزراء  مجلس  يصدر   .1
المجلس.

تقتطع رواتب موظفي الصندوق من موازنة الصندوق.  .2

مادة )14)
تعيين المدير العام

قابلة  لمدة أربع سنوات  المجلس،  بناء على تنسيب من  الوزراء  العام بقرار من مجلس  المدير  يعين 
للتجديد لمرة واحدة فقط، على أن تتوفر فيه الشروط اآلتية:

أن يكون فلسطيني الجنسية.  .1

8 الرقم المرجعي:2016-12-127ديوان الفتوى والتشريع

2016/12/4 127العدد

نهائي  بحكم  والسمعة وغير محكوم عليه من محكمة مختصة  والسلوك  السيرة  يكون حسن  أن   .2
بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة.

أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال عمل الصندوق.  .3

مادة )15)
مهام المدير العام

يتولى المدير العام المهام اآلتية:
اقتراح سياسة واستراتيجية الصندوق، وعرضها على المجلس إلقرارها.  .1

االتصال والمتابعة مع الهيئات المحلية لتوضيح سياسات وإجراءات عمل الصندوق.  .2
عن  الصادرة  والقرارات  والتعليمات  بقانون  القرار  هذا  أحكام  بموجب  الصادرة  األنظمة  تنفيذ   .3

المجلس، ويكون مسؤواًل أمامه.
اإلشراف على أعمال الجهاز اإلداري للصندوق.  .4

تنسيب رؤساء الدوائر للمصادقة عليهم من قبل المجلس.  .5
المشاركة في اجتماعات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت، مع إعطائه الحق بإبداء رأيه   .6

وتحفظاته.
إصدار التعليمات واإلجراءات والقواعد التي تنظم أعمال ونشاطات الصندوق المختلفة، وعالقته   .7

مع كافة الجهات المعنية ضمن السياسات المقرة من المجلس.
إعداد الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية، ورفعها إلى المجلس قبل نهاية شهر آذار من السنة   .8

المالية التالية.
إعداد الخطة السنوية والموازنة السنوية التقديرية التالية، وتقديمها إلى المجلس قبل ستين يوماً من   .9

بدء السنة المالية الجديدة.
رفع تقرير إلى المجلس قبل كل جلسة من جلسات المجلس.  .10

متابعة تنفيذ خطة عمل الصندوق وموازنته المقرة من قبل المجلس.  .11
أية واجبات أو مهام أخرى يحددها النظام المالي واإلداري للصندوق أو أي صالحيات أخرى   .12

يحددها المجلس.

مادة )16)
الموارد المالية للصندوق

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:   .1
الدعم السنوي المقدم من الحكومة.  أ. 

التسهيالت االئتمانية والقروض التي يوافق عليها مجلس الوزراء.  ب. 
المساعدات والمنح غير المشروطة.  ج. 

أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.  د. 
العوائد المتأتية عن إدارة أموال الصندوق.  هـ. 
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نهائي  بحكم  والسمعة وغير محكوم عليه من محكمة مختصة  والسلوك  السيرة  يكون حسن  أن   .2
بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة.

أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال عمل الصندوق.  .3

مادة )15)
مهام المدير العام

يتولى المدير العام المهام اآلتية:
اقتراح سياسة واستراتيجية الصندوق، وعرضها على المجلس إلقرارها.  .1

االتصال والمتابعة مع الهيئات المحلية لتوضيح سياسات وإجراءات عمل الصندوق.  .2
عن  الصادرة  والقرارات  والتعليمات  بقانون  القرار  هذا  أحكام  بموجب  الصادرة  األنظمة  تنفيذ   .3

المجلس، ويكون مسؤواًل أمامه.
اإلشراف على أعمال الجهاز اإلداري للصندوق.  .4

تنسيب رؤساء الدوائر للمصادقة عليهم من قبل المجلس.  .5
المشاركة في اجتماعات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت، مع إعطائه الحق بإبداء رأيه   .6

وتحفظاته.
إصدار التعليمات واإلجراءات والقواعد التي تنظم أعمال ونشاطات الصندوق المختلفة، وعالقته   .7

مع كافة الجهات المعنية ضمن السياسات المقرة من المجلس.
إعداد الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية، ورفعها إلى المجلس قبل نهاية شهر آذار من السنة   .8

المالية التالية.
إعداد الخطة السنوية والموازنة السنوية التقديرية التالية، وتقديمها إلى المجلس قبل ستين يوماً من   .9

بدء السنة المالية الجديدة.
رفع تقرير إلى المجلس قبل كل جلسة من جلسات المجلس.  .10

متابعة تنفيذ خطة عمل الصندوق وموازنته المقرة من قبل المجلس.  .11
أية واجبات أو مهام أخرى يحددها النظام المالي واإلداري للصندوق أو أي صالحيات أخرى   .12

يحددها المجلس.

مادة )16)
الموارد المالية للصندوق

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:   .1
الدعم السنوي المقدم من الحكومة.  أ. 

التسهيالت االئتمانية والقروض التي يوافق عليها مجلس الوزراء.  ب. 
المساعدات والمنح غير المشروطة.  ج. 

أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.  د. 
العوائد المتأتية عن إدارة أموال الصندوق.  هـ. 
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تخصص نسبة من الموارد المالية لموازنة الصندوق بناًء على ما يقره المجلس وما يتفق عليه مع   .2
المانحين.

تعامل أموال الصندوق معاملة المال العام.  .3

مادة )17)
الرقابة على الصندوق

بها في دولة  المعمول  الرقابية  المالية واإلدارية لألنظمة  الصندوق في ممارسة كافة أعماله  يخضع 
فلسطين.

مادة )18)
أهلية االقتراض وإدارة أصول الدين

المؤسسات  أو  المصارف  يقترض األموال من  أن  الوزراء  بعد موافقة مجلس  للصندوق  يجوز   .1
المالية وفقاً لألنظمة والقوانين المصرفية المعمول بها في دولة فلسطين.

على  بالتوقيع  المخولة  الوحيدة  الجهة  المجلس  يفوضه  من  أو  رئيسه  خالل  من  المجلس  يكون   .2
اتفاقيات االقتراض للصندوق، ويتولى متابعة دين الصندوق، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة )19)
الموازنة

الحادي  اليوم  في  وتنتهي  الثاني،  كانون  شهر  من  األول  اليوم  في  للصندوق  المالية  السنة  تبدأ   .1
والثالثين من شهر كانون األول من كل عام.

يجب تقديم الموازنة قبل ستين يوماً من بدء السنة المالية الجديدة إلى المجلس إلقرارها.  .2
يقوم المجلس بالمصادقة على الموازنة النهائية قبل ثالثين يوماً من بدء السنة المالية الجديدة، وإذا   .3

تمت المصادقة عليها فيتم تضمينها بالتقرير السنوي المقدم إلى مجلس الوزراء.
ال يجوز للمدير العام نقل مخصصات من فصل إلى آخر أو من مادة إلى أخرى إال بموجب قرار   .4

من المجلس، أو بتفويض منه.
يجب أن تعكس الموازنة الوضع الحقيقي للصندوق حتى آخر يوم في السنة المالية، ويجب أن   .5

تتضمن جداواًل توضح ما يلي:
إجمالي اإليرادات والنفقات المقدرة للصندوق للسنة المالية المقبلة.  أ. 

خالصة الموازنة المالية المقبلة حسب تصنيف اإليرادات والنفقات.  ب. 
الوضع المالي لحسابات الصندوق.  ج. 

ما يترتب على الصندوق من ديون أو قروض قصيرة أو طويلة األجل، داخلية أو خارجية،   د. 
والخطط المقترحة لتحصيلها أو تسديدها.

مساهمات الدولة والدول المانحة في إيرادات الصندوق.  هـ. 
أية إيضاحات أخرى يرى المجلس إضافتها.  و. 
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مادة )20)
فائض الموازنة

يستخدم الصندوق فائض الموازنة لتمويل العجز المدور أو زيادة االحتياطي.

مادة )21)
أموال الصندوق وحساباته المصرفية

تودع جميع اإليرادات والمقبوضات الخاصة بالصندوق في حساب الصندوق لدى أحد المصارف   .1
المعتمدة بناًء على قرار من المجلس.

على الصندوق أن ينشئ ويحتفظ بحساب موحد يسمى “حساب الصندوق” تتدفق إليه كافة اإليرادات   .2
والقروض والمنح والتحويالت من الحكومة والممولين وتصدر منه جميع المصروفات.

يتكون حساب الصندوق من مجموع األموال التي تؤول إليه بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون،   .3
وتصرف من حساب الصندوق النفقات والمصروفات التي يقرر المجلس إنفاقها.

والصرف  القبض  وكيفية  عليه  والمحافظة  الصندوق  حساب  إلدارة  الالزمة  اإلجراءات  تنظم   .4
ومسك الدفاتر وقيد الحسابات ووضع الموازنة السنوية والحساب الختامي وغير ذلك من األمور 

المتعلقة به بنظام مالي خاص صادر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس.
من  أشهر  أربعة  تزيد على  مدة ال  المنتهية خالل  السنة  عن  ختامياً  المجلس حساباً  رئيس  يقدم   .5

انتهائها إلى مجلس الوزراء بعد مصادقة المجلس عليه.

مادة )22)
الضرائب

يتمتع الصندوق بنفس اإلعفاءات الضريبية التي تتمتع بها الجهات الحكومية.  .1
يتم تسجيل الصندوق لدى ضريبة القيمة المضافة، ويخضع لجميع تعليمات ضريبة القيمة المضافة   .2

عند توليه لمهامه.

مادة )23)
حل الصندوق

ال يجوز حل الصندوق أو تصفيته إال بناًء على قرار من مجلس الوزراء.  .1
في حال حل الصندوق تؤول أمواله إلى الخزينة العامة.  .2

مادة )24)
إصدار األنظمة

يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون بناًء على تنسيب المجلس.
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مادة )20)
فائض الموازنة

يستخدم الصندوق فائض الموازنة لتمويل العجز المدور أو زيادة االحتياطي.

مادة )21)
أموال الصندوق وحساباته المصرفية

تودع جميع اإليرادات والمقبوضات الخاصة بالصندوق في حساب الصندوق لدى أحد المصارف   .1
المعتمدة بناًء على قرار من المجلس.

على الصندوق أن ينشئ ويحتفظ بحساب موحد يسمى “حساب الصندوق” تتدفق إليه كافة اإليرادات   .2
والقروض والمنح والتحويالت من الحكومة والممولين وتصدر منه جميع المصروفات.

يتكون حساب الصندوق من مجموع األموال التي تؤول إليه بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون،   .3
وتصرف من حساب الصندوق النفقات والمصروفات التي يقرر المجلس إنفاقها.

والصرف  القبض  وكيفية  عليه  والمحافظة  الصندوق  حساب  إلدارة  الالزمة  اإلجراءات  تنظم   .4
ومسك الدفاتر وقيد الحسابات ووضع الموازنة السنوية والحساب الختامي وغير ذلك من األمور 

المتعلقة به بنظام مالي خاص صادر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس.
من  أشهر  أربعة  تزيد على  مدة ال  المنتهية خالل  السنة  عن  ختامياً  المجلس حساباً  رئيس  يقدم   .5

انتهائها إلى مجلس الوزراء بعد مصادقة المجلس عليه.

مادة )22)
الضرائب

يتمتع الصندوق بنفس اإلعفاءات الضريبية التي تتمتع بها الجهات الحكومية.  .1
يتم تسجيل الصندوق لدى ضريبة القيمة المضافة، ويخضع لجميع تعليمات ضريبة القيمة المضافة   .2

عند توليه لمهامه.

مادة )23)
حل الصندوق

ال يجوز حل الصندوق أو تصفيته إال بناًء على قرار من مجلس الوزراء.  .1
في حال حل الصندوق تؤول أمواله إلى الخزينة العامة.  .2

مادة )24)
إصدار األنظمة

يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون بناًء على تنسيب المجلس.
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11 الرقم المرجعي:2016-12-127ديوان الفتوى والتشريع

2016/12/4 127العدد

مادة )25)
اإللغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة )26)
العرض على التشريعي

يُعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها إلقراره.

مادة )27)
السريان والنفاذ 

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثالثين يوماً 
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2016/11/10 ميالدية
                         الموافق: 10/صفر/1438 هجرية

                                                حمــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

26 الرقم المرجعي:2017-11-138ديوان الفتوى والتشريع

2017/11/29 138العدد

قرار بقانون رقم )21( لسنة 2017م
المؤقت  واألبنية  والقرى  المدن  تنظيم  قانون  تعديل  بشأن 

رقم )79( لسنة 1966م وتعديالته
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )43( منه،
وألحكام قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية المؤقت رقم )79( لسنة 1966م وتعديالته،

وبناًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2017/09/26م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

أصدرنا القرار بقانون اآلتي:

مادة )1)
يشار إلى قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية المؤقت رقم )79( لسنة 1966م وتعديالته، لغايات إجراء 

هذا التعديل بالقانون األصلي.

مادة )2)
تعدل الفقرة )43( من المادة )2( من القانون األصلي لتصبح على النحو اآلتي:

وتعني كلمة الوزير: وزير الحكم المحلي.

مادة )3)
يستبدل مصطلح لجنة المدن والقرى واألبنية اللوائية )لجنة اللواء - لجنة تنظيم المدن والقرى اللوائية - 

لجنة التنظيم اللوائية( أينما وردت في القانون األصلي لتصبح اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء.

مادة )4)
تلغى المادة )5( من القانون األصلي وتستبدل بالنص اآلتي:

يشكل مجلس التنظيم األعلى من ثالثة عشر عضواً على النحو اآلتي:  .1
وزير الحكم المحلي ويكون رئيساً للمجلس.  أ. 

وكيل وزارة النقل والمواصالت.  ب. 
 ج.  وكيل وزارة األشغال العامة واإلسكان.

 المرجع االلكتروني للجریدة الرسمیة
mjr.lab.pna.ps
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26 الرقم المرجعي:2017-11-138ديوان الفتوى والتشريع

2017/11/29 138العدد

قرار بقانون رقم )21( لسنة 2017م
المؤقت  واألبنية  والقرى  المدن  تنظيم  قانون  تعديل  بشأن 

رقم )79( لسنة 1966م وتعديالته
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )43( منه،
وألحكام قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية المؤقت رقم )79( لسنة 1966م وتعديالته،

وبناًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2017/09/26م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

أصدرنا القرار بقانون اآلتي:

مادة )1)
يشار إلى قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية المؤقت رقم )79( لسنة 1966م وتعديالته، لغايات إجراء 

هذا التعديل بالقانون األصلي.

مادة )2)
تعدل الفقرة )43( من المادة )2( من القانون األصلي لتصبح على النحو اآلتي:

وتعني كلمة الوزير: وزير الحكم المحلي.

مادة )3)
يستبدل مصطلح لجنة المدن والقرى واألبنية اللوائية )لجنة اللواء - لجنة تنظيم المدن والقرى اللوائية - 

لجنة التنظيم اللوائية( أينما وردت في القانون األصلي لتصبح اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء.

مادة )4)
تلغى المادة )5( من القانون األصلي وتستبدل بالنص اآلتي:

يشكل مجلس التنظيم األعلى من ثالثة عشر عضواً على النحو اآلتي:  .1
وزير الحكم المحلي ويكون رئيساً للمجلس.  أ. 

وكيل وزارة النقل والمواصالت.  ب. 
 ج.  وكيل وزارة األشغال العامة واإلسكان.

 المرجع االلكتروني للجریدة الرسمیة
mjr.lab.pna.ps
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27 الرقم المرجعي:2017-11-138ديوان الفتوى والتشريع

2017/11/29 138العدد

 د.  وكيل وزارة الزراعة.
وكيل وزارة الصحة.  ه. 

وكيل وزارة االقتصاد الوطني.  و. 
مدير عام الدفاع المدني.  ز. 

النائب العام.  ح. 
وكيل وزارة السياحة واآلثار.  ط. 

نائب رئيس سلطة جودة البيئة.  ي. 
نائب رئيس سلطة األراضي.  ك. 

نقيب المهندسين.  ل. 
مدير عام التخطيط العمراني ـ وزارة الحكم المحلي.  م. 

يؤلف النصاب القانوني لهذا المجلس من ثمانية أعضاء وإذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذي   .2
فيه رئيس الجلسة.

يتولى األعضاء انتخاب أحدهم ليتولى رئاسة المجلس في حال غياب الرئيس.  .3

مادة )5)
تعدل المادة )8( من القانون األصلي لتصبح على النحو اآلتي:

تعدل الفقرة )1( من هذه المادة على النحو التالي:  .1
يشكل في كل محافظة لجنة تعرف باللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء تتألف من أربعة عشر عضواً 

على النحو اآلتي:
مدير مديرية الحكم المحلي في المحافظة/ رئيس اللجنة.  أ. 

مدير التخطيط والتنظيم في الحكم المحلي/ سكرتيراً.  ب. 
مدير مديرية وزارة األشغال العامة واإلسكان في المحافظة.  ج. 

مدير مديرية وزارة النقل والمواصالت في المحافظة.  د. 
مدير مديرية وزارة االقتصاد الوطني في المحافظة.  ه. 

مدير مديرية وزارة الزراعة في المحافظة.  و. 
مدير مديرية وزارة الصحة في المحافظة.  ز. 

مدير مديرية وزارة التربية والتعليم العالي في المحافظة.  ح. 
مدير مديرية وزارة السياحة واآلثار في المحافظة.  ط. 

مدير مديرية الدفاع المدني في المحافظة.  ي. 
ممثل نقابة المهندسين.  ك. 

مدير مديرية سلطة األراضي في المحافظة.  ل. 
مدير مديرية سلطة جودة البيئة في المحافظة.  م. 

مدير مديرية وزارة األوقاف والشؤون الدينية في المحافظة.  ن. 

 المرجع االلكتروني للجریدة الرسمیة
mjr.lab.pna.ps

29 الرقم المرجعي:2017-11-138ديوان الفتوى والتشريع

2017/11/29 138العدد

مادة )9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ويعمل به من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2017/11/25 ميالدية
                 الموافق: 07/ ربيع األول/ 1439 هجرية

                                                حمــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

 المرجع االلكتروني للجریدة الرسمیة
mjr.lab.pna.ps
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29 الرقم المرجعي:2017-11-138ديوان الفتوى والتشريع

2017/11/29 138العدد

مادة )9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ويعمل به من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2017/11/25 ميالدية
                 الموافق: 07/ ربيع األول/ 1439 هجرية

                                                حمــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

 المرجع االلكتروني للجریدة الرسمیة
mjr.lab.pna.ps
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3 الرقم المرجعي: 2020-5-167ديوان الفتوى والتشريع

2020/05/13 167العدد

قرار بقانون رقم )13( لسنة 2020م
المؤقت  واألبنية  والقرى  المدن  تنظيم  قانون  تعديل  بشأن 

رقم )79( لسنة 1966م وتعديالته

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام األساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،

وبعد االطالع على قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية المؤقت رقم )79( لسنة 1966م وتعديالته،
وبناًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2020/03/09م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون اآلتي:

مادة )1)
يشار إلى قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية المؤقت رقم )79( لسنة 1966م وتعديالته، لغايات إجراء 

هذا التعديل بالقانون األصلي.

مادة )2)
تعدل المواد )16(، )3/18(، )20(، )4/21(، )5/24(، )3/44(، )1/52، 3، 6( من القانون األصلي 

بحذف عبارة "في الجريدة الرسمية". 

مادة )3)
عبارة  باستبدال  األصلي  القانون  من   )6  ،2/24(  ،)1/21(  ،)1/13(  ،)40/2( المواد  تعدل 

"الجريدة الرسمية" بعبارة "جريدتين محليتين".

مادة )4)
تعتبر اإلعالنات التي نشرت بموجب القانون األصلي، قبل نفاذ أحكام هذا القرار بقانون، كأنها نشرت 

وفقاً ألحكامه.

مادة )5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

4 الرقم المرجعي: 2020-5-167ديوان الفتوى والتشريع

2020/05/13 167العدد

مادة )6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/04/23 ميالدية
                        الموافق: 29/شعبان/1441 هجرية

حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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4 الرقم المرجعي: 2020-5-167ديوان الفتوى والتشريع

2020/05/13 167العدد

مادة )6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/04/23 ميالدية
                        الموافق: 29/شعبان/1441 هجرية

حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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28 الرقم المرجعي: 2021-5-179ديوان الفتوى والتشريع

2021/05/26 179العدد

قرار بقانون رقم )20( لسنة 2021م
بتعديل قرار بقانون رقم )13( لسنة 2020م 

بشأن تعديل قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية المؤقت 
رقم )79(لسنة 1966م وتعديالته

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام األساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،

وبعد االطالع على قرار بقانون )13( لسنة 2020م بشأن تعديل قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية 
المؤقت رقم )79( لسنة 1966م وتعديالته،

قضائية   )6( لسنة   )6( رقم  القضية  في   )2020/7( رقم  العليا  الدستورية  المحكمة  حكم  وعلى 
2021/02/16م، بتاريخ 

وبناًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2021/04/19م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون اآلتي:

مادة )1)
والقرى  المدن  تنظيم  قانون  تعديل  بشأن  2020م  لسنة   )13( بقانون رقم  قرار  )4( من  المادة  تلغى 

واألبنية المؤقت رقم )79( لسنة 1966م وتعديالته. 

مادة )2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة )3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون دون المساس بالحقوق 

والمراكز القانونية المتحققة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2021/05/17 ميالدية
                         الموافق: 05/شوال/1442 هجرية

حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

6 الرقم المرجعي:2018-10-148ديوان الفتوى والتشريع

2018/10/23 148العدد

قرار بقانون رقم )32( لسنة 2018م
بشأن محاكم الهيئات المحلية

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )43( منه،
وبعد االطالع على أحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته،

واالطالع على أحكام قانون اإلجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001م وتعديالته،
وعلى أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )5( لسنة 2001م وتعديالته،

وعلى أحكام قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م،
وعلى رأي مجلس القضاء األعلى في جلسته رقم )4( لسنة 2018م، المنعقدة بتاريخ 2018/05/14م،

وبناًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2018/06/26م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

أصدرنا القرار بقانون اآلتي:

مادة )1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة 

على خالف ذلك:
المحكمة: محكمة الهيئات المحلية.

القاضي: قاضي محكمة الهيئات المحلية.

مادة )2)
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون محكمة متخصصة في كل محافظة تسمى “محكمة الهيئات المحلية”، 

وتكون ضمن تشكيل المحاكم النظامية.

مادة )3)
تتشكل المحكمة من قاضي صلح منفرد، يتم انتدابه وفقاً ألحكام قانون السلطة القضائية النافذ.  .1

المحافظات  البداية في كل محافظة، أو في محكمة الصلح في  تنعقد المحكمة في مقر محكمة   .2
التي ال يكون فيها محكمة بداية.

مادة )4)
للمحكمة،  المكاني  االختصاص  دائرة  ضمن  ترتكب  التي  المخالفات  في  بالنظر  المحكمة  تختص 

خالفاً ألحكام التشريعات الناظمة ألعمال الهيئات المحلية.
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6 الرقم المرجعي:2018-10-148ديوان الفتوى والتشريع

2018/10/23 148العدد

قرار بقانون رقم )32( لسنة 2018م
بشأن محاكم الهيئات المحلية

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )43( منه،
وبعد االطالع على أحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته،

واالطالع على أحكام قانون اإلجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001م وتعديالته،
وعلى أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )5( لسنة 2001م وتعديالته،

وعلى أحكام قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م،
وعلى رأي مجلس القضاء األعلى في جلسته رقم )4( لسنة 2018م، المنعقدة بتاريخ 2018/05/14م،

وبناًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2018/06/26م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

أصدرنا القرار بقانون اآلتي:

مادة )1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة 

على خالف ذلك:
المحكمة: محكمة الهيئات المحلية.

القاضي: قاضي محكمة الهيئات المحلية.

مادة )2)
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون محكمة متخصصة في كل محافظة تسمى “محكمة الهيئات المحلية”، 

وتكون ضمن تشكيل المحاكم النظامية.

مادة )3)
تتشكل المحكمة من قاضي صلح منفرد، يتم انتدابه وفقاً ألحكام قانون السلطة القضائية النافذ.  .1

المحافظات  البداية في كل محافظة، أو في محكمة الصلح في  تنعقد المحكمة في مقر محكمة   .2
التي ال يكون فيها محكمة بداية.

مادة )4)
للمحكمة،  المكاني  االختصاص  دائرة  ضمن  ترتكب  التي  المخالفات  في  بالنظر  المحكمة  تختص 

خالفاً ألحكام التشريعات الناظمة ألعمال الهيئات المحلية.
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7 الرقم المرجعي:2018-10-148ديوان الفتوى والتشريع

2018/10/23 148العدد

مادة )5)
تسري أحكام قانون اإلجراءات الجزائية النافذ على كافة المخالفات المنظورة أمام المحكمة.

مادة )6)
تستأنف أحكام المحكمة أمام محكمة البداية بصفتها االستئنافية خالل خمسة عشرة يوماً من اليوم التالي 

إلصدار الحكم.

مادة )7)
تتولى النيابة العامة مهمة مباشرة الدعوى الجزائية أمام المحكمة وفقاً للقانون.  .1
تتولى النيابة العامة تنفيذ األحكام الجزائية الصادرة عن المحكمة وفقاً للقانون.  .2

مادة )8)
بموجب أحكام هذا القرار بقانون، تحال إلى المحكمة جميع الدعاوى التي أصبحت ضمن اختصاصها 

من النقطة التي وصلت إليها الدعوى، ما لم يكن باب المرافعة قد أقفل فيها.

مادة )9)
المنتدب  القاضي  على  اإلداري  اإلشراف  سلطة  مقرها  في  المحكمة  تنعقد  محكمة  كل  لرئيس 

المحكمة. وموظفي 

مادة )10)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة )11)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها إلقراره.

مادة )12)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثالثين يوماً 

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2018/10/02 ميالدية
                         الموافق: 22/محرم/1440 هجرية

                                                حمــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

5 الرقم المرجعي:2019-11-161ديوان الفتوى والتشريع

2019/11/28 161العدد

قرار بقانون رقم )20( لسنة 2019م
بتعديل القرار بقانون رقم )32( لسنة 2018م

بشأن محاكم الهيئات المحلية
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً ألحكام النظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
وألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،

وبعد االطالع على أحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته،
واالطالع على أحكام قانون اإلجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001م وتعديالته،

وعلى أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )5( لسنة 2001م وتعديالته،
وعلى أحكام قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م،

وعلى أحكام القرار بقانون رقم )32( لسنة 2018م، بشأن محاكم الهيئات المحلية،
وعلى رأي مجلس القضاء األعلى في جلسته رقم )2( لسنة 2019م، المنعقدة بتاريخ 2019/02/19م،

وبناًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2019/07/29م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون اآلتي:

مادة )1)
إجراء  لغايات  المحلية،  الهيئات  محاكم  بشأن  2018م،  لسنة   )32( رقم  بقانون  القرار  إلى  يشار 

هذا التعديل بالقانون األصلي.

مادة )2)
تعدل المادة )2( من القانون األصلي، لتصبح على النحو التالي:

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون محكمة في مقر كل محكمة نظامية تسمى "محكمة الهيئات المحلية".

مادة )3)
تعدل الفقرة )2( من المادة )3( من القانون األصلي، لتصبح على النحو التالي:

تنعقد المحكمة في مقر محكمة البداية أو في محكمة الصلح التي ال يكون فيها مقر لمحكمة البداية، 
ولها أن تنعقد في أي مكان آخر بقرار من مجلس القضاء األعلى.

مادة )4)
تعدل المادة )4( من القانون األصلي، لتصبح على النحو التالي:

للمحكمة،  المكاني  االختصاص  دائرة  ضمن  ترتكب  التي  الجرائم  في  بالنظر  المحكمة  تختص 
خالفاً ألحكام التشريعات الناظمة ألعمال الهيئات المحلية.

 المرجع االلكتروني للجریدة الرسمیة
mjr.lab.pna.ps



207
5 الرقم المرجعي:2019-11-161ديوان الفتوى والتشريع

2019/11/28 161العدد

قرار بقانون رقم )20( لسنة 2019م
بتعديل القرار بقانون رقم )32( لسنة 2018م

بشأن محاكم الهيئات المحلية
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً ألحكام النظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
وألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،

وبعد االطالع على أحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته،
واالطالع على أحكام قانون اإلجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001م وتعديالته،

وعلى أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )5( لسنة 2001م وتعديالته،
وعلى أحكام قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م،

وعلى أحكام القرار بقانون رقم )32( لسنة 2018م، بشأن محاكم الهيئات المحلية،
وعلى رأي مجلس القضاء األعلى في جلسته رقم )2( لسنة 2019م، المنعقدة بتاريخ 2019/02/19م،

وبناًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2019/07/29م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون اآلتي:

مادة )1)
إجراء  لغايات  المحلية،  الهيئات  محاكم  بشأن  2018م،  لسنة   )32( رقم  بقانون  القرار  إلى  يشار 

هذا التعديل بالقانون األصلي.

مادة )2)
تعدل المادة )2( من القانون األصلي، لتصبح على النحو التالي:

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون محكمة في مقر كل محكمة نظامية تسمى "محكمة الهيئات المحلية".

مادة )3)
تعدل الفقرة )2( من المادة )3( من القانون األصلي، لتصبح على النحو التالي:

تنعقد المحكمة في مقر محكمة البداية أو في محكمة الصلح التي ال يكون فيها مقر لمحكمة البداية، 
ولها أن تنعقد في أي مكان آخر بقرار من مجلس القضاء األعلى.

مادة )4)
تعدل المادة )4( من القانون األصلي، لتصبح على النحو التالي:

للمحكمة،  المكاني  االختصاص  دائرة  ضمن  ترتكب  التي  الجرائم  في  بالنظر  المحكمة  تختص 
خالفاً ألحكام التشريعات الناظمة ألعمال الهيئات المحلية.

 المرجع االلكتروني للجریدة الرسمیة
mjr.lab.pna.ps
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2019/11/28 161العدد

مادة )5)
تعدل المادة )5( من القانون األصلي، لتصبح على النحو التالي:

تسري أحكام قانون اإلجراءات الجزائية النافذ على كافة الدعاوى المنظورة أمام المحكمة.

مادة )6)
تعدل المادة )6( من القانون األصلي، لتصبح على النحو التالي:

وفقاً  باالستئناف  أو  باالعتراض  للطعن  قابلة  تكون  المحكمة  عن  الصادرة  والقرارات  األحكام 
لإلجراءات المبينة في قانون اإلجراءات الجزائية النافذ.

مادة )7)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام القرار بقانون.

مادة )8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثالثين يوماً 

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2019/10/30 ميالدية
                  الموافق: 02/ربيع األول/1441 هجرية

                      حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

 المرجع االلكتروني للجریدة الرسمیة
mjr.lab.pna.ps
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28 الرقم المرجعي: 2021-10-184ديوان الفتوى والتشريع

2021/10/27 184العدد

mjr.lab.pna.ps

مرسوم رقم )19( لسنة 2021م
بشأن عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية ذات النسبة السكانية المسيحية

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناًدا للنظام األساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،

وبعد االطالع على قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم )10( لسنة 2005م وتعديالته،
وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيًقا للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة )1(
يكون عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية في انتخابات الهيئات المحلية على النحو اآلتي:

عدد المقاعد المخصصة الهيئة المحليةالرقم
للمسيحيين

عدد المقاعد المخصصة 
للمسلمين

87بلدية رام هللا1.

87بلدية بيت لحم2.

103بلدية بيت ساحور3.

103بلدية بيت جاال4.

76بلدية بيرزيت5.

74بلدية الزبابدة6.

54مجلس قروي عابود7.

72مجلس قروي جفنا8.

54مجلس قروي عين عريك9.
110مجلس بلدي برقين10.

مادة )2(
يكون رئيس كل من الهيئات المحلية المذكورة أعاله مسيحًيا، عدا مجلس بلدي برقين.

مادة )3(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

29 الرقم المرجعي: 2021-10-184ديوان الفتوى والتشريع

2021/10/27 184العدد

mjr.lab.pna.ps

مادة )4(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2021/09/27 ميالدية
                          الموافق: 20/صفر/1443 هجرية

حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية



211
29 الرقم المرجعي: 2021-10-184ديوان الفتوى والتشريع

2021/10/27 184العدد

mjr.lab.pna.ps

مادة )4(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2021/09/27 ميالدية
                          الموافق: 20/صفر/1443 هجرية

حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية



212

م�ق
�ن �ن ئ

ال�

222009 

 - 83 -

   بشأن2009لسنة ) 1(قرار جملس الوزراء رقم 
  نظـام موظفـي اهليئـات احملليـة

  
 

 مــــادة  وتعديالته والسـيما ال    2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة        
  منه؛) 70(

  ؛ 1997لسنة) 1(من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم ) 19 (مـــادةوعلى ال
  وتنسيب وزير الحكم المحلي؛

وبناء على ما أقره مجلس الوزراء فـي جلـسته المنعقـدة فـي مدينـة رام اهللا بتـاريخ        
  م؛30/03/2009

  لنا قانوناً؛وبناء على الصالحيات المخولة 
  وبناء على مقتضيات المصلحة العامة؛

  :أصدر النظام التالي
  

  )1(مـــادة 
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدنـاه            

  :ما لم تدل القرينة على خالف ذلك
  .وزارة الحكم المحلي: الوزارة
  .وزير الحكم المحلي: الوزير
  .وتشمل البلدية أوالمجلس المحلي أوالمجلس القروي:  المحليةالهيئة
 .مجلس الهيئة المحلية: المجلس

  .رئيس المجلس: الرئيس
  .  لجنة شؤون الموظفين في الهيئة المحلية المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام: اللجنة
 الموظـف  مجموعة من المهام والواجبات التي تحددها جهة مختصة وتوكلها إلى     : الوظيفة

للقيام بها بمقتضى أحكام هذا النظام وأي تشريع آخر أو تعليمات أو قرارات إدارية ومـا                
  .يتعلق بتلك المهام من صالحيات وما يترتب عليها من مسؤوليات
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   بشأن2009لسنة ) 1(قرار جملس الوزراء رقم 
  نظـام موظفـي اهليئـات احملليـة

  
 

 مــــادة  وتعديالته والسـيما ال    2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة        
  منه؛) 70(

  ؛ 1997لسنة) 1(من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم ) 19 (مـــادةوعلى ال
  وتنسيب وزير الحكم المحلي؛
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  م؛30/03/2009

  لنا قانوناً؛وبناء على الصالحيات المخولة 
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  )1(مـــادة 
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدنـاه            

  :ما لم تدل القرينة على خالف ذلك
  .وزارة الحكم المحلي: الوزارة
  .وزير الحكم المحلي: الوزير
  .وتشمل البلدية أوالمجلس المحلي أوالمجلس القروي:  المحليةالهيئة
 .مجلس الهيئة المحلية: المجلس

  .رئيس المجلس: الرئيس
  .  لجنة شؤون الموظفين في الهيئة المحلية المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام: اللجنة
 الموظـف  مجموعة من المهام والواجبات التي تحددها جهة مختصة وتوكلها إلى     : الوظيفة

للقيام بها بمقتضى أحكام هذا النظام وأي تشريع آخر أو تعليمات أو قرارات إدارية ومـا                
  .يتعلق بتلك المهام من صالحيات وما يترتب عليها من مسؤوليات
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الشخص المعين بقرار من المرجع المختص، في وظيفة مدرجـة فـي جـدول           : الموظف
يئة المحلية بما في ذلك الموظف المعـين        تشكيالت الوظائف الصادر بمقتضى موازنة اله     

  .بموجب عقد، وال يشمل الشخص الذي يتقاضى أجراً يومياً
مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصـفات ومـسؤوليات محـددة            : الفئة

  .بمقتضى أحكام هذا النظام
مستوى وظيفي متدرج ضمن الفئة الواحدة ذات رواتب وسـنوات ومواصـفات            : الدرجة
  . وفق أحكام هذا النظاممحددة
الراتب األساسي الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التـي   : الراتب

  .يشغلها ويشمل العالوات المستحقة بموجب أحكام هذا النظام
  

  )2(مـــادة 
  : يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الهيئة المحلية أن يكون-1

 . فلسطيني األصل )أ 

 .لثامنة عشرة من عمره قد أكمل ا  )ب 

سالماً من األمراض المعدية ومن األمراض واإلعاقات البدنية والعقلية التي   )ج 
تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بشهادة اللجنة الطبية 
المختصة، على أنه يجوز تعيين ذوي اإلحتياجات الخاصة إذا لم تكن إعاقته 

فة التي سيعين فيها بشهادة اللجنة الطبية تمنعه من القيام بأعمال الوظي
 . المختصة

 .حسن السلوك والسمعة وغير محكوم بجناية أو جنحة أخالقية )د 

 .مستوفياً لمتطلبات وشروط إشغال الوظيفة الشاغرة )ه 

  . تعطى األولوية في التعيين لسكان منطقة الهيئة المحلية-2
 

  )3(مـــادة 
مها وفئاتها ودرجاتها وفقاً للجدول المرفق وعلـى    تقسم وظائف الهيئات المحلية وتحدد مها     

  :  النحو التالي
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وتشمل الوظائف التخطيطية واإلشرافية العليا وتحدد وفقاً للمعايير التي : الفئة العليا -1
توضع بموجب تعليمات تصدر عن الوزير، ويكون التدرج لهذه الفئة من الدرجة 

)A4-A3.( 

  
ية واإلشرافية والمـشاركة فـي وضـع األهـداف          تتولى المهام القياد  : األولى الفئة -2

االستراتيجية والسياسات العامة للهيئة المحلية وإعداد الخطـط التنفيذيـة الخاصـة            
بالبرامج والمشاريع ومتابعتها واإلشراف على تنفيذها واقتـراح أسـاليب لتطـوير            
منهجيات وإجراءات العمل، وتشمل من يعين بوظيفة مدير وممن يمتلكون مهـارات         

) الشهادة الجامعية األولى كحـد أدنـى  (ادارية ويشترط فيهم توفر المؤهالت العلمية     
) C  إلـى  A(والخبرات العملية المطلوبـة، ويكون التدرج لهذه الفئـة من الدرجة          

 . سنوات6ويكون الحد األدنى للبقاء بالدرجة 

  
ؤوليات وتشمل الوظائف التخصصية في مختلف المجاالت وتكون مس: الفئة الثانية -3

موظفي هذه الفئة القيام باألعمال التخصصية ويتم اختيارهم ممن يمتلكون مهارات 
ويشترط  إدارية وقيادية من بين موظفي هذه الفئة لشغل الوظائف اإلدارية واإلشرافية

فيهم توفر المؤهالت العلمية والخبرات العملية المطلوبة ويكون التدرج لهذه الفئة من 
 .   سنوات5الحد األدنى للبقاء في الدرجة ويكون ) 1 إلى 5(الدرجة 

  
تشمل الوظائف الفنية والحرفية من ذوي المؤهالت العلمية والوظائف : الفئة الثالثة -4

) 2 إلى 7(الكتابية وأعمال السكرتاريا، ويكون التدرج لهـذه الفئـة من الدرجـة 
 . سنوات5ويكون الحد األدنى للبقاء في الدرجة 

  
وتشمل الوظائف الحرفية في مجاالت التشغيل والصيانة والحركة : ةالفئة الرابع -5

والنقل والورش الميكانيكية والكهربائية ومحطات القوى وغيرها، ويكون التدرج لهذه 
 . سنوات5ويكون الحد األدنى للبقاء في الدرجة ) 5 الى 9(الفئة من الدرجه 
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اة ومن في حكمهم، ويكون وتشمل وظائف الخدمات كالحراس والسع: لفئة الخامسةا -6
 5 ويكون الحد األدنى للبقاء في الدرجة )6لى إ 10(التدرج لهذه الفئة من الدرجة 

 .سنوات

  
  )4 (مـــادة

للهيئات المحلية أن تعين مديراً تنفيذياً يشرف على كافة موظفي الهيئة المحلية، علـى أن               
 . لحاليكون من موظفي الفئة العليا أو الفئة األولى حسب مقتضى ا

  
  )5(مـــادة 

    :يقسم الموظفون إلى
وهم الذين يعينون في وظائف دائمة ذات فئات ودرجات محددة في :  موظفين دائمين-1

 .جدول تشكيالت الوظائف
 : وهم الذين يعينون بوظائف غير دائمة بموجب عقود ويقسمون إلى:  موظفين بعقود-2

ي وظائف مدرجة في جدول تشكيالت موظفين يعينون بعقود شاملة لجميع العالوات ف  )أ 
الوظائف أو على حساب المشاريع ولديهم مؤهالت علمية عالية وخبرات عملية 

  .  الهيئة المحليةمميزة، تتطلبها مصلحة العمل في 
موظفين يعينون بعقود وتحدد رواتبهم وفقاً ألحكام هذا النظام على حساب المـشاريع       )ب 

ل بسبب اإلجازة دون راتب، وتحتسب رواتبهم أو رواتب الموظفين المنفكين عن العم     
وفقاً ألحكام هذا النظام على أن ال تتجاوز المخصصات المرصودة لهذه الغاية راتب             

  .الموظف المنفك عن العمل
  

  )6(مـــادة 
يتقاضى الموظف راتبه من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بـصورة فعليـة ويـستحق              

لموعد المقرر لمنحها ما لم يصدر قرار بحجبها عنـه،   الزيادة الدورية السنوية عند حلول ا     
  %).1.25(وتكون الزيادة الدورية السنوية بنسبة 
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  )7(مـــادة 
ال يجوز تغيير المسمى الوظيفي ألي موظف لغايات منحه أيـة عـالوة إضـافية إال إذا                 

لعمليـة  استدعت الحاجة لنقله لممارسة الوظيفة فعلياً وكانت مؤهالته العلميـة وخبراتـه ا   
  . تتناسب ومتطلباتها

 
  )8(مـــادة 

 يعامل الموظف بعقد معاملة الموظف المماثل له في الراتب فـي الوظـائف الدائمـة             -1
  . لغايات منحه أي عالوة من العالوات المنصوص عليها في هذا النظام

 إذا تم تعيين الموظف بعقد شامل لجميع العالوات فال يـستحق أي عـالوة أو بـدل                  -2
  .ص عليهما في هذا النظام بإستثناء العالوة العائليةمنصو

  
  )9(مـــادة 

ضـافي إذا  إ للرئيس بناء على تنسيب مسؤول الدائرة المعنية تكليف موظـف بعمـل         -1
 .من الراتب% 25تطلبت حاجة العمل ذلك على أن ال تزيد المبالغ المدفوعة عن 

 : يوقف صرف بدل العمل اإلضافي في الحاالت التالية-2
 . عند زوال مبررات العمل اإلضافي  )أ 
 . عند تغيب الموظف المكلف بالعمل اإلضافي عن العمل ألي سبب كان  )ب 
 . عدم إنجاز العمل المطلوب نتيجة التقصير أو اإلهمال  )ج 

 للرئيس بنـاء على تنسيب المدير المعني إضافة يـوم على رصيد إجازات الموظف             -3
 وبحد أعلى عشـرة أيام في السنة بدالً مـن          السنوية عن كل أربـع ساعات عمل إضافي      

 . بناء على رغبة الموظفمـــادةمن هذه ال) 1(منحه البدل المشـار إليه في الفقرة 
 ال يصرف لموظفي الفئتين العليا واألولى أي مقابل لقاء العمل في غير أوقات الـدوام       -4

  .الرسمي
 . إضافي يتقاضى الموظف بدل ساعة ونصف عمل عن كل ساعة عمل-5
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  )10(مـــادة 
برئاسـة الـرئيس   ) لجنـة شـؤون المـوظفين   ( تشكل في الهيئة المحلية لجنة تسمى   -1

عضاء المجلس والمدير التنفيذي للمجلس أو أحد كبار الموظفين، ومسؤول          أوعضوية أحد   
  .القسم المختص

  :المجلس تتولى اللجنة المهام والصالحيات التالية وترفع تنسيباتها بشأنها إلى -2 
  . تعيين الموظفين وتعديل أوضاعهم بما في ذلك الموظفين بعقود) أ
  .ترفيع موظفي الهيئة المحلية من درجة إلى درجة أعلى )ب
الهيئـة  يفاد الموظفين للبعثات والدورات ودراسة االحتياجات التدريبية لموظفي  إ) ج

  .   لرفع مستوى اآلداء وتحسين نوعية العملالمحلية
  .االمتحانات التنافسية والمقابالت الشخصية للمرشحين للتعيينجراء إ) د
  . أي مهام أو صالحيات أخرى ورد النص عليها في هذا النظام) ه

 تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحـضور              -3
األصوات يـرجح   جميع األعضاء وتتخذ قراراتها بموافقة ثالثة أعضاء وفي حال تساوت           

  .الجانب الذي فيه الرئيس
  

  )11(مـــادة 
 يتم التعيين في وظائف الهيئة المحلية وفق االحتياجات التي تم إقرارها فـي جـدول                -1

  .وظائف الذي يصادق عليه الوزير بناء على تنسيب المجلسالتشكيالت 
  . ال يجوز التعيين أو الترفيع إال إلى وظيفة شاغرة-2
 

  )12(مـــادة 
يتـم تعيين الموظفين بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة ويخضع القرار لمصادقة             

  .الوزير
  

  )13(مـــادة 
يتم تعيين العمال بأجر يومي للقيام بعمل مؤقت طارئ أو موسمي بقرار من الرئيس فـي                

  .حدود المخصصات المرصودة في موازنة البلدية ويتم إنهاء خدماتهم بقرار من الرئيس
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  )14(مـــادة 
يجوز بمصادقة الوزير وبعد موافقة الهيئات المعنية إستخدام موظف واحد للعمل في أكثر             
من هيئة محلية بموجب عقد مشترك على أن يتضمن العقد شروط العمل ومتطلباته في كل      

  .هيئة والراتب المخصص له ومقدار الجزء من الراتب الذي تتحمله كل هيئة
 

  )15(مـــادة 
ستخدام أشخاص وبشكل مؤقت على حساب مشاريع لمدة تقل عن سنة بناء علـى              يجوز ا 

تنسيب المجلس، ويتقاضون رواتبهم من مخصصات المشروع وتنهـى خـدماتهم حكمـاً             
  .بإنتهاء مدة القرار أو العقد أو المشروع أو نفاذ مخصصاته، وتعلم الوزارة بذلك

  
  )16(مـــادة 

من الوظائف الشاغرة لـذوي االحتياجـات       %) 5(ة  يراعى عند تعيين الموظفين منح نسب     
  .الخاصة وأبناء الشهداء واألسرى

  
  )17(مـــادة 

 :يتم تعيين الموظفين على الدرجات كما يلي
 .  من يحمل مؤهل دكتوراة على الدرجة الثالثة في الفئة الثانيةتعيينيتم  -1

 هندسـة   يتم تعيين من يحمل مؤهل ماجستير هندسة أو صيدلة أو طب بيطـري أو              -2
 أقدميات في   4على الدرجة الرابعة مع إضافة      ) البكالوريوس خمس سنوات  (زراعية  
 .الفئة الثانية

و هندسـة  أو طب بيطري أو صيدلة أس هندسة   و من يحمل مؤهل بكالوري    تعيينيتم   -3
 .ةعلى الدرجة الرابعة في الفئة الثاني) خمس سنوات(زراعية 

لـى الدرجـة    إ) 2( ذكر في البند رقـم        من يحمل مؤهل ماجستير عدا ما      تعيينيتم   -4
   .قدميات في الفئة الثانيةأربع أضافة إالخامسة مع 

على الدرجة  )  سنوات 4( من يحمل مؤهل بكالوريس أو بكالوريس زراعة         تعيينيتم   -5
   .الخامسة في الفئة الثانية
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و أحدى الوظائف الكتابية    إ سنوات ويعمل في     ث من يحمل مؤهل دبلوم ثال     تعيينيتم   -6
  .قدميتين في الفئة الثالثةأضافة إالفنية على الدرجة السادسة مع 

و أحدى الوظـائف الكتابيـة      إ من يحمل مؤهل دبلوم مع شامل ويعمل في          تعيينيتم   -7
 .قدمية واحدة في الفئة الثالثةأضافة إالفنية على الدرجة السادسة مع 

حـدى الوظـائف    إ من يحمل مؤهل دبلوم سنتين بدون شامل ويعمل في           تعيينيتم    -8
 أو يعمل بوظيفة حرفية بمؤهل علمي دبلوم في مجال العمل علـى             و الفنية أالكتابية  

  .الدرجة السادسة في الفئة الثالثة

 تعليمه الجامعي بعد، ويعمل في      يهنو لم ي  أقل من دبلوم    أ من يحمل مؤهل      تعيين يتم -9
 . الثةة الثو الفنية على الدرجة السابعة في الفئأحدى الوظائف الكتابية إ

 فـي  و دبلوم لـيس  أ من دبلوم     أقل  من يعمل بوظيفة حرفية ويحمل مؤهل      تعيينيتم   -10
 .لرابعةاالعمل على الدرجة التاسعة في الفئة  مجال

 والحـراس علـى الدرجـة    ةذنأل من يعمل بالوظائف الخدماتية كالعمال وا     تعيينيتم   -11
 .العاشرة في الفئة الخامسة

 

  )18(مـــادة 
 أول في الدرجة المحدد بكل فئة حيث يمـنح          للبقاءدنى  ألحسب الحد ا  يكون الترفيع    -1

 .مربوط الدرجة التالية

  .ول ترفيع للموظفألمرة واحدة عند % 5 ترفيع بقيمة  عالوةيصرف -2
 

  )19(مـــادة 
 . تحدد رواتب الموظفين طبقاً لسلم الرواتب الملحق بهذا النظام -1

 :تاليةالعالوات ال يستحق موظفي الهيئات المحلية  -2

 . عالوة اختصاص )أ 

 .عالوة إدارية  )ب 

 .عالوة طبيعة العمل  )ج 

 .عالوة مؤهل علمي لمن يحصل على ماجستير فأعلى )د 

 . عالوة اجتماعية للزوج واألوالد )ه 
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 .عالوة غالء معيشة  )و 

 .عالوة مخاطرة  )ز 

 .عالوة الندرة  )ح 

 تنظم شروط وإجراءات منح العالوات المذكورة أعاله وفقاً لقانون الخدمـة المدنيـة              -3
  .لوائحه التنفيذية السارية، على أن يقوم الوزير بتحديد قيمة هذه العالوات ونسبتهاو
  . تحجب العالوات إذا انتفت األسباب الموجبة لها-4
  

  )20(مـــادة 
يصدر الوزير التعليمات واإلجراءات المتعلقة بتقييم األداء بما في ذلك التعليمات حول             -1

ن تتضمن هذه التعليمات الجهات صاحبة الصالحية فـي         كيفية تقييم أداء الموظفين على أ     
  . تنظيم هذه التقارير

 
 تعد الوزارة جميع النماذج المتعلقة بإدارة األداء بما في ذلك تقريـر األداء الـسنوي                -2

 .ونماذج سجل األداء، ويجوز إعداد أكثر من نموذج وفقاً لفئات الموظفين
د المرجعيات الرئيسة عند مناقـشة األداء مـع    تعتبر الوثائق الخاصة بسجل األداء أح     -3

  . الموظف العتماد تقرير األداء السنوي
 ال يجوز إجراء أي تعديل على البيانات والمالحظات والوقائع المدونـة فـي جميـع                -4

النماذج المتعلقة بإدارة األداء بما في ذلك نماذج سجل األداء وفي تقريـر األداء الـسنوي             
 أو بالحذف منها كما ال يجوز إجراء أي محو أو كشط فيهـا وذلـك                سواء باإلضافة إليها  

 .تحت طائلة بطالن التعديل والمساءلة
تعتمد البيانات والوقائع والمالحظات المدونة في سـجل األداء فـي تقيـيم أداء               )أ 

  :الموظف بموجب تقرير األداء السنوي ويتم ذلك التقييم بأي من التقديرات التالية
 ممتاز.  
 ًجيد جدا.  
 جيد.  
 متوسط.  
 ضعيف.  



222

222009 

 - 92 -

من هذه الفقرة علـى أسـاس       ) أ(توضع التقديرات المنصوص عليها في البند         )ب 
تقدير عالمة لكل من البيانات والوقائع والمالحظات المتعلقة بأداء الموظف وذلـك            

  .وفقاً للنموذج المعتمد لتقرير األداء السنوي
  

  )21( مـــادة
 بإجراء مراجعة مع مرؤوسيه لنتائج سجل        على الرئيس المباشر أن يقوم بشكل دوري       -1

األداء بما يحقق رصد نقاط القوة في أداء وسلوك الموظف لتعزيزهـا ونقـاط الـضعف                
وكيفية معالجتها أو إجراء أي تعديالت ضرورية ومبررة على األهداف أو المؤشرات أو              

 .كلتيهما
دائرة للتحقق مـن أن      يقوم المدير المباشر بمتابعة نموذج سجل األداء للموظف في ال          -2

المراجعة قد تمت وفقاً للتعليمات المعتمدة لذلك، واتخاذ اإلجراءات المناسبة إذا تبـين أن               
  . والوقائع المدرجة في السجل ما يقتضي اتخاذ تلك اإلجراءات في البيانات والمالحظات

 التقيـيم   تؤخذ بعين اإلعتبار جميع العقوبات التي يتم إيقاعها بحق الموظف خالل سنة          -3
وال يجوز أن يزيد تقدير الموظف على جيد إذا اتخذت بحقه عقوبة اإلنذار أو الحسم مـن                 

  . الراتب أو حجب الزيادة السنوية لمدة سنة أو سنتين
 يقوم الرئيس المباشر بتعبئة نموذج تقييم األداء السنوي معتمداً على نمـوذج سـجل               -4

 الذي يقوم بدوره برفع تقارير أداء المـوظفين         األداء ورفعهما إلى الرئيس األعلى المباشر     
السنوية ومالحظاته عليها إلى المدير أو من يكلفه المجلس في حال عدم وجـود المـدير                

  . العتماد التقدير النهائي للموظف
 ترسل نسخة من تقرير األداء السنوي إلى الموظف من صاحب الـصالحية أو مـن                -5

 من اليوم   يوماً) 14(ظف حق االعتراض عليه خالل      يفوضه في اعتماد    التقدير، وللمو       
  .التالي لتسلمه له، وفي حال عدم اعتراضه عليه خالل تلك المدة يعتبر التقرير معتمداً

 في حال اعتراض الموظف على التقرير يقوم المرجع المخـتص بالمـصادقة علـى               -6
ختـصة المنـصوص   التقرير أو من يفوضه بإحالة التقرير مع االعتراض إلى اللجنـة الم        

  .من هذا النظام )22 (مـــادةفي العليها 
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  )22(مـــادة 
تؤلف في كل هيئة محلية بقرار من الرئيس لجنة للنظر في االعتراضات المقدمـة                -1

أعضاء المجلـس والمـدير   على تقييم األداء السنوي من الرئيس وعضوية اثنين من   
 لديهم المعرفة الـشمولية بأعمـال   كبار موظفي الهيئة المحلية، ممن    التنفيذي أو أحد    

الهيئة المحلية، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور جميع أعضائها وتتخـذ قراراتهـا             
 . بموافقة ثالثة أعضاء وفي حال تساوات األصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس

، اعتباراً مـن اليـوم      يوماً) 14(على اللجنة إصدار قرارها خالل مدة ال تزيد على           -2
الي لتسلمها االعتراض، وتبني قرارها على ما ورد عن الموظف في نموذج سجل             الت

ـ في الهي أو معلومات   األداء وفي أي وثائق أخرى أو سجالت أو ملفات           ة المحليـة  ئ
 .تتعلق بالموظف وعلى المبررات المقدمة من الموظف ويبلغ بقرار اللجنة

ل أسبوع من تـاريخ تبليغـه    للموظف الحق في التظلم للوزير على قرار اللجنة خال   -3
 . القرار

  
  )23(مـــادة 

ال تتم ترقية أي موظف إال على درجة شاغرة وفق جدول تشكيالت الوظائف المقرر على              
أن يكون حائزاً على المؤهل العلمي الذي تتطلبه الوظيفة، ويؤخذ بعين االعتبار األقدميـة              

  .وتقييم اآلداء
  

  )24(مـــادة 
درجته الحالية إلى الدرجة التي تليها شريطة مكوثـه لـسنوات           يجوز ترفيع الموظف من     

الحد األدنى لمدة البقاء على الدرجة على أن يكون حاصالً على متوسط تقدير جيـد فمـا                 
  .فوق آلخر ثالث سنوات

 
  )25(مـــادة 

يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى أو تعيينه للقيام بأعمال وظيفية أخرى بالوكالـة               
 المحلية ذاتها  بقرار من الرئيس بناء على تنـسيب اللجنـة شـريطة اسـتيفاء                 في الهيئة 

  .متطلبات الوظيفة التي سينقل إليها على أن ال يؤثر النقل على المستوى الوظيفي للموظف
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  )26(مـــادة 
تحدد ساعات الدوام الرسمي بست ساعات يومياً ولمدة ستة أيام في األسبوع، ويجوز       -1

 .مل لساعات إضافية تزيد عن ساعات الدوام الرسميتكليف الموظف بالع
مـن هـذه    ) 1( يجوز بقرار من الوزير استثناء أي هيئة محلية من أحكام الفقـرة              -2

 . إذا تطلبت طبيعة عملها غير ذلكمـــادةال
 للهيئة المحلية التي تستوجب طبيعة عمل أي من موظفيها العمل بنظام المناوبات أن             -3

  . ية الالزمة لتنظيمهاتصدر التعليمات الداخل
  

  )27(مـــادة 
  :يترتب على الموظف الواجبات التالية

 .أن يؤدي العمل المنوط به شخصياً وأن يخصص وقت العمل ألداء واجبات الوظيفة -1

 أن يؤدي أي مهمة أخرى تسند إليه لمساعدة موظفين آخرين فـي أداء الواجبـات                -2
 . العاجلة والطارئة

دقة ويتحمل كل رئيس مسؤولية األوامـر  ب أوامر رؤسائه  أن ينفذ ما يصدر إليه من   -3
  .التي تصدر عنه

 رؤسائه عن حسن سير العمل الموكول إليـه، وعليـه أن   أمام أن يتحمل المسؤولية   -4
 كل تجاوز أو إهمال أو مخالفة في تطبيق القوانين           عن يبادر إلى إبالغ رؤسائه كتابة    

 .واألنظمة

 . دوامالمواعيد المعينة للب لتزم أن ي -5

 ولباقة في صالته برؤسائه وزمالئه ومرؤسيه وفـي معاملتـه           بإحترامأن يتصرف    -6
 .للجمهور

 األضرار التي تنشأ عن سوء قيامـه بواجباتـه          عن المجلس   أمام أن يكون مسؤوالً     -7
  . سواء أكان ذلك عن عمد أو إهمال

  
  )28(مـــادة 

  :  يحظر على الموظف
  . ل بشرف الوظيفة اإلتيان بعمل أو الظهور بمظهر مخ-1
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 أن يقبل لنفسه أو لغيره منحة أو هدية أو امتيازاً بسبب أدائه ألعمال الوظيفـة أو أن                  -2
  .يقبل الوعد بشيء من ذلك

 بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتهـا أو        صاح اإلف -3
  .بمقتضى تعليمات خاصة

 األوراق الرسمية أو أن ينزع هذا األصـل مـن        أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من       -4
  .  الملفات المختصة لالحتفاظ بها ولو كان هو الذي قام بتحريره

  .  أن يكون وكيالً بأجر في القيام بأعمال للغير-5
ي آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كـان مـن   عالجمع بين وظيفته وبين أي عمل تب       -6

 ويـؤدي   فة أو كان غير متفق مع ما يقتضيه المنصب        شأنه أن يضر بأداء واجبات الوظي     
 : وبوجه خاصإلى منفعة

كل عمل من األعمال التجارية أو المضاربات المالية وخاصة مـا كـان منهـا                 )أ 
 .متصالً ببيانات أو معلومات تصل إليه عن طريق الوظيفة

 .محلية للبيعال شراء العقارات أو المنقوالت التي تطرحها الهيئة   )ب 

  .راضي والعقارات العائدة للهيئة المحلية بقصد االستغاللاستئجار األ  )ج 
االشتراك في األعمال والمقاوالت التي يوكـل إليـه تحـضيرها أو تنفيـذها أو                 )د 

 .الحصول على مصلحة أو قيود خاصة بها

  
  )29(مـــادة 

ال يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إال إلجازة يستحقها في حدود اإلجازات المقررة في               
  .لنظام ووفقا للضوابط التي يضعها المجلسهذا ا

  
  )30(مـــادة 

تتبع في اجازات الموظفين نفس القواعد المتبعة في قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية             
على أن يقوم الرئيس بالصالحيات المخولة لرئيس الدائرة الحكومية، بما ال يتعارض مـع              

  .صالحيات الوزير
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  )31(مـــادة 
 :  وال يجازى الموظف الدائم إال بمقتضى اآلتيال يعزل

إذا تقدمت شكوى ضد موظف من جراء عدم كفاءته أو لباقته أو إخالله بواجباته أو                -1
إتيانه عمالً من األعمال المحظور عليه إتيانها فيجب على المجلس أن يعين لجنة من               

أعضائه للتحقيـق   المدير التنفيذي أو أحد كبار موظفي الهيئة المحلية، وعضوين من           
في هذه الشكوى ولهذه اللجنة أن تطلب إيضاحات خطية من الموظـف وأن تأخـذ               
إفادات الشهود إذا رأت ما يستلزم ذلك ثم تنظم تقريراً تبعث به مع إضبارة التحقيق                

 . إلى الرئيس مع توصيتها

ـ                -2 ع يجمع الرئيس المجلس للنظر في التقرير المقدم من قبل اللجنة بعد أن يبلـغ جمي
 .األعضاء بأنه سينظر في الشكوى المقدمة ضد الموظف

 

  )32(مـــادة 
يتوجب على المجلس أن يدعو الموظف المتهم للمثول أمامه لسماع إفادتـه ودفاعـه               -1

واالستماع لشهود اإلثبات وشهود الدفاع، ثم يتخذ قراره ببراءة الموظـف أو بإدانتـه            
  :وإيقاع إحدى العقوبات المسلكية اآلتية

 .اراإلنذ  )أ 

 .إيقاف الزيادة السنوية  )ب 

حسم مبلغ ال يتجاوز عشرة بالمائة من راتب الموظف الشهري غير الصافي              )ج 
 .لمدة ال تقل عن شهر وال تزيد عن سنة

 .حرمان الموظف من الترفيع لمدة سنة  )د 

تنزيل الموظف درجة واحدة أو تنزيل مرتبه إلى أول مربوط الدرجة التـي               )ه 
 .هو فيها

 . الموظففصل  )و 

ثناء اإلنذار وإيقاف الزيادة السنوية يجب أن يقترن قـرار المجلـس بمـصادقة               باست  -2
 .الوزير

 يجوز للمجلس توجيه لفت نظر أو تنبيه للموظف مباشرة وتستثنى هذه العقوبة مـن       -3
 .إجراءات التحقيق المبينة في المواد السابقة
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  )33(مـــادة 
جب إحالته علـى القـضاء تـتم     إذا رأى المجلس أن األمور المنسوبة إلى الموظف تستو       

  .إحالته مع بيان الجرم المسند إليه
  

  )34(مـــادة 
 في جميع األحوال التي يتم فيها إحالة الموظف على القضاء، ال يجوز للمجلس النظر في               

  .قضيته وجميع ما يتفرع عنها قبل أن يصدر القضاء حكمه النهائي في الموضوع
  

  )35(مـــادة 
د الموظف عن وظيفته نتيجة التعقبـات الجاريـة بحقـه عنـدما             يحق للمجلس أن يكف ي    

  .تستدعي المصلحة العامة عدم مثابرته على العمل
  

  )36(مـــادة 
يعتبر مكفوف اليد حكماً الموظف المحال على القضاء الصادر بحقه مذكرة توقيف اعتباراً             

  .من تاريخ المذكرة 
  

  )37 (مـــادة
  .اتبه كامالً فترة وقفه يدفع للموظف الموقوف عن عمله ر

  
  )38(مـــادة 

  . كل قرار يصدره المجلس نتيجة اتخاذ اإلجراءات التأديبية يجب أن يعلم به الوزير
  

  )39(مـــادة 
  .يجوز للموظف تقديم طلب تظلم الى الوزير

  
  )40(مـــادة 
  : تنتهي خدمة الموظف في أي من الحاالت التالية
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 . إنهاء الخدمةبلوغ السن القانونية النتهاء أو .1
 .عدم اللياقة الصحية .2
 . االستقالة .3
 . فقد الوظيفة .4
 . أو الفصل من الخدمةاإلحالة على التقاعد .5
الحكم عليه بحكم نهائي من محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف               .6

  .أو األمانة
 .الوفاة .7
  

  )41(مـــادة 
  

ى سلم الوظائف المرفق في هذا      تجري عملية نقل وتسكين موظفي الهيئات المحلية عل        .1
 .منه) 17 (مـــادةالنظام ووفقاً ألحكام ال

إذا تبين أن الراتب الذي يتقاضاه الموظف عند نقله وفقاً لما ورد في الفقـرة الـسابقة       .2
يزيد عن الراتب المستحق له في الدرجة المنقول إليها يحتفظ براتبه األصلي على أن              

ت تستحق له ضمن تسوية راتبه براتـب الدرجـة          يتم احتساب أية عالوات أو زيادا     
 .الجديدة لحين استنفاذ الفرق وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير

  
  )42(مـــادة 

تطبق على موظفي الهيئة المحلية أحكام االنتقال والسفر، ونظام التأمين الـصحي المـدني       
  .المعمول بهما وأي تشريع يحل محل أي منهما

  
  )43(مـــادة 

  .تطبق على موظفي الهيئات المحلية أحكام قانون التقاعد العام وتعديالته
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  )44(مـــادة 
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام تطبق على موظفي الهيئات المحلية أحكـام قـانون                 

  .الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية السارية وبقدر ما ينطبق عليهم من أحكام
  

  )45(مـــادة 
  .وزير التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظاميصدر ال

  
  )46(مـــادة 

ويعمل به بعد ثالثين يوماً من تاريخ نشره في      ، يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام       
  .الجريدة الرسمية

  
  . م30/03/2009صـدر في مدينة رام اهللا بتاريخ  

  . هـ1430 الـرابـع من ربيـع اآلخـر عــام
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  امللحق
  فئات الوظائف وسلم الرواتب

  

الدرجة 
  المالية

الحد 
األدنى 

للبقاء على 
  الدرجة

الراتب 
األساسي 
بداية 
  مربوط

A3 2  3470  
A4  2  3220  

  الفئة العليا

A  62970   سنوات  
B  6  2720  
C  6  2470  

الفئة 
  األولى

  2220   سنوات 5  1
2  5  2090  
3  5  1960  
4  5  1830  
5  5  1700  

الفئة 
الثانية 

الوظائف 
  التخصصية

6  5  1570  
7  5  1490  
8  5  1410  

الفئة الثالثة 
الوظائف 
الكتابية 
  والفنية

9  5  1330  

الفئة 
الرابعة 
الوظائف 
  الحرفية

10  5  1250  

  

  

  

الفئة الخامسة 
  الوظائف الخدماتية
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قرار مجلس الوزراء رقم )19( لسنة 2018م
بتعديل نظام موظفي الهيئات المحلية رقم )1( لسنة 2009م  

جملس الوزراء،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، السيما أحكام المادة )70( منه،

وألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته،
وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2009م، بشأن نظام موظفي الهيئات المحلية وتعديالته،

وبناًء على تنسيب وزير الحكم المحلي،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2018/12/18م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
التعديل  هذا  لغايات  وتعديالته،  2009م  لسنة   )1( رقم  المحلية  الهيئات  موظفي  نظام  إلى  يشار 

األصلي. بالنظام 

مادة )2)
تعدل المادة )3( من النظام األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:

تعدل الفقرة )1( لتصبح على النحو التالي:  .1
توضع  التي  للمعايير  وفقاً  وتحدد  العليا،  واإلشرافية  التخطيطية  الوظائف  وتشمل  العليا:  الفئة 
الجامعية  )الشهادة  العلمية  المؤهالت  توفر  فيهم  الوزير، ويشترط  تعليمات تصدر عن  بموجب 
.)A4-A3( والخبرات العملية المطلوبة، ويكون التدرج لهذه الفئة من الدرجة )األولى كحد أدنى

تعدل الفقرة )3( لتصبح على النحو التالي:  .2
الفئة الثانية: وتشمل الوظائف التخصصية في مختلف المجاالت، وتكون مسؤوليات موظفي هذه 
القيام باألعمال التخصصية في المهن الطبية، والهندسية، واإلدارية، والقانونية، والمالية،  الفئة 
المؤهالت  توفر  فيهم  ويشترط  وغيرها،  والثقافية،  واالجتماعية،  واالقتصادية،  والمحاسبية، 
العلمية )الشهادة الجامعية األولى كحد أدنى( والخبرات العملية المطلوبة، ويتم اختيار من بين 
موظفي هذه الفئة من يمتلكون مهارات إدارية وقيادية لشغل الوظائف اإلدارية واإلشرافية، ويكون 

التدرج لهذه الفئة من الدرجة )5 إلى 1(، ويكون الحد األدنى للبقاء في الدرجة )5( سنوات.
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قرار مجلس الوزراء رقم )19( لسنة 2018م
بتعديل نظام موظفي الهيئات المحلية رقم )1( لسنة 2009م  

جملس الوزراء،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، السيما أحكام المادة )70( منه،

وألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته،
وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2009م، بشأن نظام موظفي الهيئات المحلية وتعديالته،

وبناًء على تنسيب وزير الحكم المحلي،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2018/12/18م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
التعديل  هذا  لغايات  وتعديالته،  2009م  لسنة   )1( رقم  المحلية  الهيئات  موظفي  نظام  إلى  يشار 

األصلي. بالنظام 

مادة )2)
تعدل المادة )3( من النظام األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:

تعدل الفقرة )1( لتصبح على النحو التالي:  .1
توضع  التي  للمعايير  وفقاً  وتحدد  العليا،  واإلشرافية  التخطيطية  الوظائف  وتشمل  العليا:  الفئة 
الجامعية  )الشهادة  العلمية  المؤهالت  توفر  فيهم  الوزير، ويشترط  تعليمات تصدر عن  بموجب 
.)A4-A3( والخبرات العملية المطلوبة، ويكون التدرج لهذه الفئة من الدرجة )األولى كحد أدنى

تعدل الفقرة )3( لتصبح على النحو التالي:  .2
الفئة الثانية: وتشمل الوظائف التخصصية في مختلف المجاالت، وتكون مسؤوليات موظفي هذه 
القيام باألعمال التخصصية في المهن الطبية، والهندسية، واإلدارية، والقانونية، والمالية،  الفئة 
المؤهالت  توفر  فيهم  ويشترط  وغيرها،  والثقافية،  واالجتماعية،  واالقتصادية،  والمحاسبية، 
العلمية )الشهادة الجامعية األولى كحد أدنى( والخبرات العملية المطلوبة، ويتم اختيار من بين 
موظفي هذه الفئة من يمتلكون مهارات إدارية وقيادية لشغل الوظائف اإلدارية واإلشرافية، ويكون 

التدرج لهذه الفئة من الدرجة )5 إلى 1(، ويكون الحد األدنى للبقاء في الدرجة )5( سنوات.
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مادة )3)
تضاف مادة جديدة بعد المادة )4( من النظام األصلي تحمل الرقم )4( مكرر، على النحو التالي:

تقوم الهيئة المحلية وفقاً لتعليمات الوزير باآلتي:
وضع الهيكل التنظيمي لموظفي الهيئة المحلية بتقسيماته اإلدارية، محدداً فيه اختصاصات كل   .1

منها، ويتم اعتمادها بقرار من الوزير.
وظيفة،  لكل  وصف  بطاقة  به  مرفقاً  المعتمدة،  الموظفين  لهيكلية  وفقاً  لوظائفها  جدول  وضع   .2

محدداً بها واجباتها، ومسؤولياتها، وشروط شغلها، وتصنيفها، وترتيبها.
تحديد احتياجاتها وأولوياتها السنوية من الوظائف الواردة في جدول وظائفها المعتمد إلدراجها   .3

في موازنتها السنوية.

مادة )4)
تضاف مادة جديدة بعد المادة )4( من النظام األصلي تحمل الرقم )4( مكرر)1(، على النحو اآلتي:

يشكل المجلس لجنة خاصة تسمى “لجنة الهيكلية”، في الحالة التي تقتضيها مصلحة العمل لمراجعة   .1
الهيكل التنظيمي لموظفي الهيئة المحلية لغايات تطويره وتحسين األداء، وتتكون من اآلتي:

ثالثة أعضاء من المجلس. أ. 
ب.  المدير التنفيذي.

للجنة االستعانة بمن تراه مناسباً من موظفي الهيئة المحلية وأحد المختصين أو الخبراء للمشاركة   .2
في اجتماعات اللجنة.

الهيكلية، وترفع تنسيبها  تنفيذ قرار إعادة  اللجنة تنظيم تقرير يتضمن توصياتها، وآليات  تتولى   .3
للمجلس التخاذ قراره باألغلبية.

يصادق الوزير على قرار المجلس بإعادة الهيكلية.   .4
تكون إعادة الهيكلية لمرة واحدة فقط خالل دورة المجلس.   .5

يحظر على المجلس إنهاء خدمات الموظف بسبب إعادة الهيكلية.  .6

مادة )5)
تعدل المادة )6( من النظام األصلي، لتصبح على النحو التالي:

يتقاضى الموظف راتبه من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية، ويستحق الزيادة الدورية 
السنوية عند حلول الموعد المقرر لمنحها بنسبة (1.25%(  من الراتب األساسي، ما لم يصدر قرار 

بحجبها عنه.

مادة )6)
تعدل الفقرة )1( من المادة )9( من النظام األصلي، لتصبح على النحو التالي:

للرئيس بناًء على تنسيب مسؤول الدائرة المعنية تكليف موظف بعمل إضافي في األعمال الطارئة 
ذلك،  العمل  حاجة  تطلبت  إذا  الرسمي  الدوام  وقت  أداؤها  يتناسب  ال  التي  الملحة  الموسمية  أو 

الراتب.  (25%( من  المدفوعة عن  المبالغ  تزيد  أال  على 
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مادة )7)
تعدل المادة )10( من النظام األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:

يعدل البند )د( من الفقرة )2( ليصبح على النحو التالي:  .1
إجراء االمتحانات التنافسية والمقابالت الشخصية للمرشحين للتعيين والترقية.

تضاف فقره جديدة تحمل الرقم )4( بعد الفقرة )3(، على النحو اآلتي:  .2
4 -  يجوز للمجلس االستعانة بأحد المختصين أو أحد الخبراء للمشاركة في اجتماعات اللجنة 

عند ممارسة الصالحيات الواردة في البندين )ج، د( من الفقرة )2( من هذه المادة. 

مادة )8)
تعدل المادة )13( من النظام األصلي، لتصبح على النحو التالي:

لمدة  موسمي  أو  طارئ  مؤقت  بعمل  للقيام  يومي  بأجر  العمال  تعيين  الرئيس  من  بقرار  يجوز 
للحاجة، وبتنسيب من  ال تتجاوز )6( أشهر، وال يجوز تكرارها ألكثر من مرة واحدة، إال وفقاً 
مدير الدائرة أو مسؤول القسم المختص بحدود المخصصات المرصودة في موازنة الهيئة المحلية. 

مادة )9)
تعدل المادة )17( من النظام األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:

تعدل الفقرة )2( لتصبح على النحو التالي:  .1
زراعية  هندسة  أو  بيطري  طب  أو  صيدلة  أو  هندسة  ماجستير  مؤهل  يحمل  من  تعيين  يتم 

الثانية. الفئة  في  أقدميات   )4( إضافة  مع  الرابعة،  الدرجة  على 
تعدل الفقرة )5( لتصبح على النحو التالي:  .2

الخامسة  الدرجة  إحدى وظائف االختصاص على  بكالوريوس في  يحمل مؤهل  تعيين من  يتم 
في الفئة الثانية.

تضاف فقرة جديدة تحمل الرقم )12( بعد الفقرة )11( على النحو اآلتي:  .3
12- يتم تعيين الجباة على الدرجة السابعة في الفئة الرابعة، بغض النظر عن المؤهل العلمي.

تضاف فقرة جديدة تحمل الرقم )13( بعد الفقرة )12( على النحو اآلتي:  .4
مجال  غير  في  بكالوريوس  علمي  مؤهل  على  الحاصلين  المعينين  الموظفين  تسكين  يتم   -13

اختصاصه على الدرجة الخامسة في الفئة الثالثة.

مادة )10)
تعدل المادة )18( من النظام األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:

يكون الترفيع حسب الحد األدنى للبقاء في الدرجة المحدد بكل فئة.  .1
دون،  فما  الثانية  بالفئة  هم  لمن  سنوية  دورية  عالوات  خمس  ترفيع  كل  عند  الموظف  يمنح   .2

وست عالوات دورية سنوية لمن هم بالفئة األولى، وبأقدميات الدرجة لمن هم بالفئة العليا.
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مادة )7)
تعدل المادة )10( من النظام األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:

يعدل البند )د( من الفقرة )2( ليصبح على النحو التالي:  .1
إجراء االمتحانات التنافسية والمقابالت الشخصية للمرشحين للتعيين والترقية.

تضاف فقره جديدة تحمل الرقم )4( بعد الفقرة )3(، على النحو اآلتي:  .2
4 -  يجوز للمجلس االستعانة بأحد المختصين أو أحد الخبراء للمشاركة في اجتماعات اللجنة 

عند ممارسة الصالحيات الواردة في البندين )ج، د( من الفقرة )2( من هذه المادة. 

مادة )8)
تعدل المادة )13( من النظام األصلي، لتصبح على النحو التالي:

لمدة  موسمي  أو  طارئ  مؤقت  بعمل  للقيام  يومي  بأجر  العمال  تعيين  الرئيس  من  بقرار  يجوز 
للحاجة، وبتنسيب من  ال تتجاوز )6( أشهر، وال يجوز تكرارها ألكثر من مرة واحدة، إال وفقاً 
مدير الدائرة أو مسؤول القسم المختص بحدود المخصصات المرصودة في موازنة الهيئة المحلية. 

مادة )9)
تعدل المادة )17( من النظام األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:

تعدل الفقرة )2( لتصبح على النحو التالي:  .1
زراعية  هندسة  أو  بيطري  طب  أو  صيدلة  أو  هندسة  ماجستير  مؤهل  يحمل  من  تعيين  يتم 

الثانية. الفئة  في  أقدميات   )4( إضافة  مع  الرابعة،  الدرجة  على 
تعدل الفقرة )5( لتصبح على النحو التالي:  .2

الخامسة  الدرجة  إحدى وظائف االختصاص على  بكالوريوس في  يحمل مؤهل  تعيين من  يتم 
في الفئة الثانية.

تضاف فقرة جديدة تحمل الرقم )12( بعد الفقرة )11( على النحو اآلتي:  .3
12- يتم تعيين الجباة على الدرجة السابعة في الفئة الرابعة، بغض النظر عن المؤهل العلمي.

تضاف فقرة جديدة تحمل الرقم )13( بعد الفقرة )12( على النحو اآلتي:  .4
مجال  غير  في  بكالوريوس  علمي  مؤهل  على  الحاصلين  المعينين  الموظفين  تسكين  يتم   -13

اختصاصه على الدرجة الخامسة في الفئة الثالثة.

مادة )10)
تعدل المادة )18( من النظام األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:

يكون الترفيع حسب الحد األدنى للبقاء في الدرجة المحدد بكل فئة.  .1
دون،  فما  الثانية  بالفئة  هم  لمن  سنوية  دورية  عالوات  خمس  ترفيع  كل  عند  الموظف  يمنح   .2

وست عالوات دورية سنوية لمن هم بالفئة األولى، وبأقدميات الدرجة لمن هم بالفئة العليا.
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يستحق الموظف من تاريخ الترفيع أول مربوط الدرجة الجديدة أو عالوة من عالوات هذه الدرجة   .3
مضافة إلى راتبه األصلي الذي يشمل العالوات الواردة في الفقرة )2( من هذه المادة، أيهما أكبر.

ال تمنح العالوات الواردة في الفقرة )2( من هذه المادة عند الترقية في الحاالت اآلتية:  .4
إذا كانت الترقية بسبب االنتقال من فئة إلى أخرى. أ. 

تمنح  التي  العمل  طبيعة  في عالوة  زيادة  إلى  أدى  الوظيفة  في  تغيير  الترقية  عن  نتج  إذا  ب. 
للوظيفة الجديدة.

مادة )11)
تعدل الفقرة )2( من المادة )19( من النظام األصلي، لتصبح على النحو التالي:

يستحق موظفو الهيئات المحلية العالوات اآلتية:
عالوة إدارية. أ. 

عالوة طبيعة العمل. ب. 
عالوة مؤهل علمي لمن يحصل على ماجستير فأعلى. ج. 

عالوة اجتماعية للزوج واألوالد. د. 
عالوة غالء معيشة. ه. 

عالوة مخاطرة. و. 
عالوة الندرة. ز. 
عالوة القدس. ح. 

مادة )12)
تعدل المادة )20( من النظام األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:

1.  تعدل الفقرة )1( لتصبح على النحو التالي:
تقييم أداء  بتقييم األداء، بما في ذلك كيفية  المتعلقة  يحدد المجلس اإلجراءات والضوابط والمدد 

الموظفين، والجهة صاحبة الصالحية في تنظيم التقارير.
تعدل الفقرة )2( لتصبح على النحو التالي:  .2

يعد المجلس جميع النماذج المتعلقة بإدارة األداء، بما في ذلك تقرير األداء السنوي، ونماذج سجل 
األداء، ويجوز إعداد أكثر من نموذج وفقاً لفئات الموظفين.

مادة )13)
تلغى الفقرة )3( من المادة )22( من النظام األصلي. 
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مادة )14)
تعدل المادة )23( من النظام األصلي، لتصبح على النحو التالي:

يراعى عند ترقية الموظف اآلتي: 
ال تتم ترقية أي موظف إال على درجة شاغرة وفق جدول تشكيالت الوظائف المقر.  .1

أن يكون الموظف حائزاً على المؤهل العلمي، والخبرات العملية التي تتطلبها الوظيفة.  .2
تنظيم إعالن داخلي، ومسابقة لشغل هذه الوظيفة، ويؤخذ بعين االعتبار األقدمية وتقييم األداء،   .3

مع مراعاة شروط االنتقال من فئة وظيفية إلى أخرى.

مادة )15)
تضاف مادة جديدة بعد المادة )25( من النظام األصلي، تحمل الرقم )25( مكرر، على النحو التالي:

يجوز للمجلس تكليف الموظف في مجال تخصصه لمدة ال تزيد على سنتين قابلة للتجديد بمصادقة 
تقدم  جهة  أي  أو  فيه،  عضواً  المحلية  الهيئة  تكون  مشترك  خدمات  مجلس  لدى  للعمل  الوزير 

اآلتي: مراعاة  مع  المحلية  الهيئة  خدمات  من  خدمة 
يحدد في قرار التكليف الجهة التي سيتقاضى منها الموظف راتبه وعالواته.  .1

أال يؤثر قرار التكليف على حقوق الموظف اإلدارية والمالية، بما في ذلك الترقيات، والعالوات،   .2
وأقدمية الدرجة، والزيادة السنوية، والحقوق التقاعدية.

مادة )16)
تعدل الفقرة )1( من المادة )26( من النظام األصلي، لتصبح على النحو التالي: 

تحدد ساعات الدوام الرسمي بست ساعات يومياً، ولمدة ستة أيام في األسبوع، ويجوز تكليف الموظف 
بالعمل لساعات إضافية تزيد عن ساعات الدوام الرسمي، وتكون العطلة األسبوعية يوم الجمعة.

مادة )17)
تعدل المادة )30( من النظام األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:

يستحق موظفو الهيئات المحلية اإلجازات اآلتية:   .1
اإلجازة السنوية. أ. 

اإلجازة العارضة. ب. 

اإلجازة المرضية. ج. 
اإلجازة الدراسية. د. 

اإلجازة دون راتب. ه. 
إجازة األمومة والوالدة. و. 

إجازة الحج.  ز. 
إجازة حزن براتب كامل بسبب وفاة قريب من الدرجة األولى أو الثانية لمدة ثالثة أيام،  ح. 

وال تحسم من إجازات الموظف السنوية.
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مادة )14)
تعدل المادة )23( من النظام األصلي، لتصبح على النحو التالي:

يراعى عند ترقية الموظف اآلتي: 
ال تتم ترقية أي موظف إال على درجة شاغرة وفق جدول تشكيالت الوظائف المقر.  .1

أن يكون الموظف حائزاً على المؤهل العلمي، والخبرات العملية التي تتطلبها الوظيفة.  .2
تنظيم إعالن داخلي، ومسابقة لشغل هذه الوظيفة، ويؤخذ بعين االعتبار األقدمية وتقييم األداء،   .3

مع مراعاة شروط االنتقال من فئة وظيفية إلى أخرى.

مادة )15)
تضاف مادة جديدة بعد المادة )25( من النظام األصلي، تحمل الرقم )25( مكرر، على النحو التالي:

يجوز للمجلس تكليف الموظف في مجال تخصصه لمدة ال تزيد على سنتين قابلة للتجديد بمصادقة 
تقدم  جهة  أي  أو  فيه،  عضواً  المحلية  الهيئة  تكون  مشترك  خدمات  مجلس  لدى  للعمل  الوزير 

اآلتي: مراعاة  مع  المحلية  الهيئة  خدمات  من  خدمة 
يحدد في قرار التكليف الجهة التي سيتقاضى منها الموظف راتبه وعالواته.  .1

أال يؤثر قرار التكليف على حقوق الموظف اإلدارية والمالية، بما في ذلك الترقيات، والعالوات،   .2
وأقدمية الدرجة، والزيادة السنوية، والحقوق التقاعدية.

مادة )16)
تعدل الفقرة )1( من المادة )26( من النظام األصلي، لتصبح على النحو التالي: 

تحدد ساعات الدوام الرسمي بست ساعات يومياً، ولمدة ستة أيام في األسبوع، ويجوز تكليف الموظف 
بالعمل لساعات إضافية تزيد عن ساعات الدوام الرسمي، وتكون العطلة األسبوعية يوم الجمعة.

مادة )17)
تعدل المادة )30( من النظام األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:

يستحق موظفو الهيئات المحلية اإلجازات اآلتية:   .1
اإلجازة السنوية. أ. 

اإلجازة العارضة. ب. 

اإلجازة المرضية. ج. 
اإلجازة الدراسية. د. 

اإلجازة دون راتب. ه. 
إجازة األمومة والوالدة. و. 

إجازة الحج.  ز. 
إجازة حزن براتب كامل بسبب وفاة قريب من الدرجة األولى أو الثانية لمدة ثالثة أيام،  ح. 

وال تحسم من إجازات الموظف السنوية.
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تتبع في إجازات الموظفين نفس القواعد المتبعة في قانون الخدمة المدنية، على أن يقوم الرئيس   .2
بالصالحيات المخولة لرئيس الدائرة الحكومية، بما ال يتعارض مع صالحيات الوزير.

مادة )18)
تعدل الفقرة )1( من المادة )31( من النظام األصلي، لتصبح على النحو اآلتي: 

إتيانه عمالً  لباقته أو إخالله بواجباته أو  إذا قدمت شكوى ضد موظف جراء عدم كفاءته أو   .1
من األعمال المحظور عليه إتيانها، يقوم المجلس باتباع اآلتي: 

يشكل لجنة من المدير التنفيذي أو أحد كبار موظفي الهيئة المحلية، وعضوين من المجلس. أ. 
وجود  تعذر  حال  في  الشكوى  في  للتحقيق  المجلس  من  أعضاء  ثالثة  من  اللجنة  تشكل  ب. 

الموظفين. أو أحد كبار  التنفيذي  المدير 
للجنة أن تطلب إيضاحات خطية من الموظف، وأن تأخذ إفادات الشهود إذا رأت ما يستلزم  ج. 

ذلك، ثم تنظم تقريراً تبعث به مع ملف التحقيق إلى الرئيس مع توصياتها. 

مادة )19)
تضاف مادة جديدة بعد المادة )40( من النظام األصلي، تحمل الرقم )40( مكرر، على النحو 

اآلتي:
للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته بطلب خطي إلى الرئيس.  .1

يبت الرئيس في طلب االستقالة خالل مدة أقصاها ثالثين يوماً من تاريخ تقديمها، سواء بالموافقة   .2
أو الرفض، ويتم إعالم المجلس.

تعتبر االستقالة مقبولة حكماً إذا لم يبت فيها الرئيس بانقضاء مدة الثالثين يوماً، على أنه يجوز   .3
للموظف العودة عن استقالته قبل موافقة الرئيس أو قبل انقضاء المدة.

ال تقبل استقالة الموظف المحال إلى التحقيق االنضباطي إال بعد انتهائه بغير عقوبة الفصل.  .4
يستمر الموظف في عمله إلى أن يبلغ كتابياً بقرار قبول االستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص   .5

عليه في الفقرة )2( من هذه المادة.

مادة )20)
تلغى الفقرة )2( من المادة )41( من النظام األصلي.

مادة )21)
تضاف مادة جديدة بعد المادة )41( من النظام األصلي، تحمل الرقم )41( مكرر، على النحو التالي:

يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهل علمي أقل من جامعي 
أو غير حاصلين على مؤهل علمي لشغل وظائف إشرافية شاغرة على الهيكلية المعتمدة للهيئة المحلية 

لمرة واحدة.
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مادة )22)
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم )20( لسنة 2010م، بنظام معدل لنظام موظفي الهيئات المحلية   .1

رقم )1( لسنة 2009م.
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.  .2

مادة )23)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 

الرسمية.  الجريدة  في 

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2018/12/18 ميالدية
                  الموافق: 11/ربيع الثاني/1440 هجرية

رامي محد اهلل
رئيس الوزراء
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مادة )22)
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم )20( لسنة 2010م، بنظام معدل لنظام موظفي الهيئات المحلية   .1

رقم )1( لسنة 2009م.
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.  .2

مادة )23)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 

الرسمية.  الجريدة  في 

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2018/12/18 ميالدية
                  الموافق: 11/ربيع الثاني/1440 هجرية

رامي محد اهلل
رئيس الوزراء
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قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2011م
بنظام إجراءات انتخاب مجالس الهيئات المحلية

استنادًا إلى القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وال سيما المادة )70( منه،
واستنادًا إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم )10( لسنة 2005م وال سيما المادة )70( منه،
واستنادًا إلى القانون رقم )12( لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية 

رقم )10( لسنة 2005م وال سيما المادة )5( منه،
وإلى قرار مجلس الوزراء رقم )44( لسنة 2005م بإصدار نظام إجراءات انتخاب مجالس الهيئات 

المحلية لسنة 2005م،
وبناء على تنسيب من لجنة االنتخابات المركزية،

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2011/03/28م،
وبناًء على الصالحيات المخولة لنا قانونًا،

وبناًء على مقتضيات المصلحة العامة،

أصدر النظام اآلتي: 

مـادة )1)
تعريفات

يكون للعبارات والكلمات اآلتية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة 
على خالف ذلك: 

القانون: قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم )10( لسنة 2005م وتعديالته.
اللجنة:  لجنة االنتخابات المركزّية.

يشكلها  التي  المجموعات  أو  االئتالفات  أو  الحركات  أو  السياسية  األحزاب  القائمة االنتخابية:  
المواطنون أصحاب حق الترشح بغرض الترشح لالنتخابات المحلية.

تمثيل المرأة: الحد األدنى لتمثيل المرأة في قائمة المرشحين المغلقة للقائمة االنتخابية ومقاعد مجلس 
الهيئة المحلية.     

الكوتا اإلسالمية المسيحية: العدد المخصص بموجب المرسوم الرئاسي من مقاعد بعض الهيئات لكل 
من أصحاب الديانتين اإلسالمية والمسيحية.

سانت لوغي: إحدى طرق احتساب النتائج وتوزيع المقاعد على القوائم في نظام التمثيل النسبي.
الكشف المغلق: كشف بأسماء المرشحين مقّدم من القائمة االنتخابّية مرتبًا ترتيبًا تسلسليًا األول فالذي 

يليه وفق ترتيب القائمة.
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مـادة )2)
تمثيل المرأة في الترشح

في  مرشحين  خمسة  مرشحيها عن  عدد  يزيد  التي  االنتخابية  القائمة  ترشح  طلب  لقبول  يشترط   .1
الهيئات المحلية التي عدد مقاعدها ثالثة عشر مقعدًا أو أقل، أن يكون من ضمن مرشحيها امرأتان 

كحد أدنى حسب الترتيب الوارد في قانون االنتخابات.
في  مرشحين  عن عشرة  مرشحيها  عدد  يزيد  التي  االنتخابية  القائمة  ترشح  طلب  لقبول  يشترط   .2
الهيئات المحلية التي عدد مقاعدها خمسة عشر مقعدًا، أن يكون من ضمن مرشحيها ثالث نساء 

كحد أدنى حسب الترتيب الوارد في قانون االنتخابات.

مـادة )3)
الفوز بالتزكية

إذا أغلق باب الترشح، ولم يترشح سوى قائمة واحدة، وكان عدد مرشحيها مساويًا لعدد مقاعد مجلس 
الهيئة المحلية، ومستوفيًا الّكل من كوتا المرأة، والكوتا اإلسالمية المسيحية، ال يتم إجراء انتخابات في 

تلك الهيئة، وإنما تفوز هذه القائمة بالتزكية.

مـادة )4)
توزيع المقاعد

إذا حصلت القائمة على عدد مقاعد يفوق عدد مرشحيها في الكشف المغلق، تحول هذه المقاعد إلى   .1
القوائم التي تليها، وحسب ترتيب نواتج القسمة.

إذا تساوت قائمتان في نواتج القسمة عند توزيع المقعد األول، تجري اللجنة قرعة لتحديد القائمة   .2
التي ستحصل على المقعد األول. 

مـادة )5)
تمثيل المرأة في النتيجة

إذا ظهر - بعد تطبيق سانت لوغي - وجود خلل في تمثيل المرأة، يتم استبدال آخر مرشح فائز من 
العملية حتى  تكرار  ويتم  نفسها،  القائمة  من  فائزة  امرأة غير  بأول  مقعد  آخر  الحاصلة على  القائمة 

استيفاء الكوتا.

مـادة )6( 
توزيع المقاعد في الدوائر ذات الكوتا اإلسالمية المسيحية

تطبق الخطوات المذكورة في طريقة سانت لوغي، وفق القانون، عند توزيع المقاعد في الدوائر   .1
ذات الكوتا اإلسالمية المسيحية.

أو  للمسلمين  المقاعد  النواتج حتى وصول عدد  القوائم وفق ترتيب  المقاعد على مرشحي  توزع   .2
للمسيحيين إلى الحد األقصى المخصص وفق المرسوم الرئاسي الصادر بهذا الخصوص.
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مـادة )2)
تمثيل المرأة في الترشح

في  مرشحين  خمسة  مرشحيها عن  عدد  يزيد  التي  االنتخابية  القائمة  ترشح  طلب  لقبول  يشترط   .1
الهيئات المحلية التي عدد مقاعدها ثالثة عشر مقعدًا أو أقل، أن يكون من ضمن مرشحيها امرأتان 

كحد أدنى حسب الترتيب الوارد في قانون االنتخابات.
في  مرشحين  عن عشرة  مرشحيها  عدد  يزيد  التي  االنتخابية  القائمة  ترشح  طلب  لقبول  يشترط   .2
الهيئات المحلية التي عدد مقاعدها خمسة عشر مقعدًا، أن يكون من ضمن مرشحيها ثالث نساء 

كحد أدنى حسب الترتيب الوارد في قانون االنتخابات.

مـادة )3)
الفوز بالتزكية

إذا أغلق باب الترشح، ولم يترشح سوى قائمة واحدة، وكان عدد مرشحيها مساويًا لعدد مقاعد مجلس 
الهيئة المحلية، ومستوفيًا الّكل من كوتا المرأة، والكوتا اإلسالمية المسيحية، ال يتم إجراء انتخابات في 

تلك الهيئة، وإنما تفوز هذه القائمة بالتزكية.

مـادة )4)
توزيع المقاعد

إذا حصلت القائمة على عدد مقاعد يفوق عدد مرشحيها في الكشف المغلق، تحول هذه المقاعد إلى   .1
القوائم التي تليها، وحسب ترتيب نواتج القسمة.

إذا تساوت قائمتان في نواتج القسمة عند توزيع المقعد األول، تجري اللجنة قرعة لتحديد القائمة   .2
التي ستحصل على المقعد األول. 

مـادة )5)
تمثيل المرأة في النتيجة

إذا ظهر - بعد تطبيق سانت لوغي - وجود خلل في تمثيل المرأة، يتم استبدال آخر مرشح فائز من 
العملية حتى  تكرار  ويتم  نفسها،  القائمة  من  فائزة  امرأة غير  بأول  مقعد  آخر  الحاصلة على  القائمة 

استيفاء الكوتا.

مـادة )6( 
توزيع المقاعد في الدوائر ذات الكوتا اإلسالمية المسيحية

تطبق الخطوات المذكورة في طريقة سانت لوغي، وفق القانون، عند توزيع المقاعد في الدوائر   .1
ذات الكوتا اإلسالمية المسيحية.

أو  للمسلمين  المقاعد  النواتج حتى وصول عدد  القوائم وفق ترتيب  المقاعد على مرشحي  توزع   .2
للمسيحيين إلى الحد األقصى المخصص وفق المرسوم الرئاسي الصادر بهذا الخصوص.
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3.  يستبعد المرشحون المتبقون من الديانة التي وصل عدد المرشحين الفائزين فيها إلى الحد األقصى 
من القوائم كافة. 

الرجل  ديانة  نفس  المستبدلة من  المرأة  تكون  أن  النظام  )5( من هذا  المادة  تطبيق  يراعى عند    .4
المستبدل.

إذا لم يوجد من بين مرشحي القائمة غير الفائزين امرأة من ديانة آخر رجل فائز، يتم استبدال أول   .5
امرأة غير فائزة بآخر رجل فائز من نفس ديانتها في القائمة.

إذا كانت ديانة المرشحين الفائزين من غير ديانة المرشحات غير الفائزات، يتم االنتقال لالستبدال   .6
من القائمة الحاصلة على المقعد الذي يسبق مقعد تلك القائمة لتجري عملية االستبدال باآللية نفسها.

مـادة )7)
تأجيل االنتخابات

يصدر مجلس الوزراء قرارًا بتأجيل االنتخابات بناًء على طلب لجنة االنتخابات المركزية لمدة ال تزيد 
عن أربعة أسابيع في مجلس أو أكثر في الحاالت اآلتية:

إذا كان عدد مرشحي القوائم أقل من عدد مقاعد الهيئة.. 1
إذا كان عدد المرشحين ال يلبي الكوتا اإلسالمية المسيحية.. 2

مـادة )8)
إعادة االنتخابات

يصدر مجلس الوزراء قرارًا بإعادة االنتخابات بناًء على طلب لجنة االنتخابات المركزية خالل شهر 
في مجلس أو أكثر إذا ظهر من النتائج بأن القوائم التي اجتازت نسبة الحسم ال يحقق عدد مرشحيها أي 

من البند )أ( و/أو البند )ب( من المادة )7( من هذا النظام.

مـادة )9)
التأجيل واإلعادة

1.  إذا تم تأجيل االنتخابات وفقًا للمادة )7( من هذا النظام، يتم إجراء االنتخابات من بداية مرحلة 
الترشح.

إذا أظهرت نتائج االنتخابات استمرار األسباب التي أدت إلى تأجيلها أو إعادتها وفقًا للمواد )7( و   .2
(8( من هذا النظام، تقوم وزارة الحكم المحلي بتعيين لجنة إلدارة الهيئة المحلية آخذة بعين االعتبار 

كوتا المرأة والكوتا اإلسالمية المسيحية.  

مـادة )10)
الشغور

1.  في حال أدى شغور مركز أحد أعضاء المجلس بعد إعالن نتائج االنتخابات النهائية، إلى خلل في 
كوتا المرأة ولم يوجد في القائمة نساء غير فائزات، يمأل الشاغر برجل من نفس القائمة، وإن لم 
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يوجد، يتم االنتقال إلى القائمة التي تليها في ناتج القسمة مع مراعاة المحافظة على الكوتا اإلسالمية 
المسيحية.

2.  في حال أدى شغور مركز أحد أعضاء المجلس، بعد إعالن نتائج االنتخابات النهائية إلى خلل في 
الكوتا اإلسالمية المسيحية، يتم تطبيق القواعد الواردة في المادة )6( من هذا النظام، وإن لم يوجد 
مرشح من الديانة ذاتها المراد ملء الشاغر لها، يتم ملء الشاغر وفقا لترتيب نواتج القسمة دون 

اعتبار للديانه.

مـادة )11)
اإللغاء

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم )44( لسنة 2005م بإصدار نظام إجراءات انتخاب مجالس الهيئات   .1
المحلية لسنة 2005م. 

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.  .2

مـادة )12)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة 
الرسمية.

صدر بمدينة رام اهلل بتاريخ 2011/03/28 ميالدية
            الموافق: 22/ ربيع الثاني/ 1432هجرية
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يوجد، يتم االنتقال إلى القائمة التي تليها في ناتج القسمة مع مراعاة المحافظة على الكوتا اإلسالمية 
المسيحية.

2.  في حال أدى شغور مركز أحد أعضاء المجلس، بعد إعالن نتائج االنتخابات النهائية إلى خلل في 
الكوتا اإلسالمية المسيحية، يتم تطبيق القواعد الواردة في المادة )6( من هذا النظام، وإن لم يوجد 
مرشح من الديانة ذاتها المراد ملء الشاغر لها، يتم ملء الشاغر وفقا لترتيب نواتج القسمة دون 

اعتبار للديانه.

مـادة )11)
اإللغاء

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم )44( لسنة 2005م بإصدار نظام إجراءات انتخاب مجالس الهيئات   .1
المحلية لسنة 2005م. 

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.  .2

مـادة )12)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة 
الرسمية.

صدر بمدينة رام اهلل بتاريخ 2011/03/28 ميالدية
            الموافق: 22/ ربيع الثاني/ 1432هجرية
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قرار مجلس الوزراء رقم )6( لسنة 2011م
بنظـام األبنيـة والتنظيـم للهيئـات المحليـة

استنادًا إلى القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وال سيما المادة )70( منه؛ 
وإلى قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم )79( لسنة 1966م وال سيما المـادة )67( منه؛

وبعد االطالع على قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م؛
وبناًء على تنسيب مجلس التنظيم األعلى في جلسته رقم )1/2011( بتاريخ 2011/1/3م

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في مدينة رام اهلل بتاريخ 2011/5/17م
وبناء على الصالحيات المخولة لنا قانونا؛

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة؛

أصدر النظام اآلتي: 

مـادة )1)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينه على 
خالف ذلك:

 الوزارة: وزارة الحكم المحلي.
وزير الحكم المحلي.  الوزير: 

قانون تنظيم المدن والقرى واألبنيه المعمول به.  القانون: 
 المجلس: مجلس التنظيم األعلى.

 اللجنة المختصة: لجنة التنظيم المختصة وفقًا ألحكام القانون.   
 الرئيس: رئيس اللجنة المختصة.

 السكرتير: مقرر اللجنة المختصة.
بمشروع  العالقة  ذات  أخرى  جهة  أية  أو  العامة  أوالمؤسسات  الحكومية  الدوائر  المختصة:  الجهة 

الترخيص.
الشيوع بشرط موافقة  الشريك على  أو  قانونًا  للعقار أو من يمثله  الرسمي  المالك  الترخيص:  طـالب 
باقي الشركاء أو الممثل الشرعي للقصر بقرار من المحكمة المختصة، أو مستثمر العقار بموجب عقد 

استثمار. 
وفق  المشروع  مخططات  على  والتوقيع  المهنة  بمزاولة  له  المرخص  الشخص  المهندس المصمم: 

قانون وأنظمة نقابة المهندسين. 
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المهندسين   نقابة  وأنظمة  قانون  وفق  المهنة  بمزاولة  له  المرخص  الشخص  المشرف:  المهندس 
لإلشراف على تنفيذ األعمال وفق الترخيص الصادر عن اللجنة المختصة.

الحسابات الفنية: الحسابات المنظمة من قبل المهندس المصمم مبينًا فيها متانة البناء من النواحي الفنية.
الرصيف: قسم من عرض الطريق غير معد لسير المركبات، ويقع بجانب طريق المركبات، وخصص 

للمارة، وال يتجاوز منسوبه )30( سم أعلى من منسوب الشارع المعبد.
القبــو: الطابق أو الطوابق التي تقع تحت مستوى األرض الطبيعية من جميع الجهات، ويكون منسوب 
أعلى العقدة الخرسانية فيها ال يتجاوز )50سـم( عن ذلك المستوى ، وبما ال يتجاوز منسوب الرصيف.
طابق التسوية: الطابق أو الطوابق التي يكون منسوب أعلى العقدة الخرسانية فيها ال يتجاوز )1,25م( 
عن متوسط منسوب الطريق المحاذية للقطعة باستثناء الواجهة التجارية التي يكون المنسوب بما ال 

يتجاوز )25سـم(. 
الطابق األرضي: طابق أو جزء من طابق فوق مستوى طابق التسوية مباشرة.

أو  التجارية  المستودعات  أو  المخازن  خلف  الواقع  األرضي  الطابق  من  الجزء  الميزانين:  طابق 
الصناعية، ومدخله منفصل عن مدخل الطابق األرضي.

السدة التـجارية: الطابق العلوي الذي يكون جزءًا من المحل التجاري ومتصاًل به، ويكون الوصول 
إليه من خالله، ويكون استعماله لغايات المحل التجاري فقط. 

السـور: أي جدار أو حاجز من أي مادة توافق عليها اللجنة المختصة ُينشأ على حدود أي قطعة أرض 
وبارتفاع ال يتجاوز )2,30سـم( عن مستوى األرض الطبيعية.                                                       

أي جزء مكشوف الجانب أو الجوانب من البناء يكون مسقوفًا ومعرضًا بصورة دائمة للهواء  الشرفـه: 
والنور الطبيعي، ويقع ضمن حدود قطعة األرض.

شرفـه مكشوفـة: أية شرفه غير مسقوفة.
شرفـه بارزة: أية شرفه معلقة ممتدة فوق االرتداد األمامي أو فوق الشارع خارج حدود قطعة األرض.
البروز التجاري: أي جزء من البناء يواجه ويغطي جزء من شارع أو ارتداد أمامي وغير مفصول 

عن البناء األصلي.
أي جزء غير مستغل من البناء وتشمل اإلطارات التجميلية أو الواقية من العوامل  البروز المعماري: 

الجوية أو أحواض الزهور أو الحواجز ومصبعات الشبابيك وصناديق االباجور.
مـظلة تعريـش: أي سقف ال تقل المساحة الفارغة فيه عن)%50( منه.

مـظلة واقيـة: أي سقف يواجه ويغطي جزء من شارع أو ارتداد أمامي ومفتوح الجوانب ألغراض 
الحماية من العوامل الجوية فقط.

المـنور: أي مساحة داخلية مكشوفة ضمن حدود البناء لتأمين اإلنارة والتهوية ألقسام المبنى المطلة 
عليها.

البنـاء العـالي: البناء الذي يتجاوز ارتفاعه عدد الطوابق المسموحة وفق أحكام هذا النظام أو أية أحكام 
خاصة وارده على المخططات التنظيمية المصدقة نهائيًا.

شقـة: جزء من بناء مؤلف من عدة أجزاء متصلة أفقيًا أو عموديًا ويشّكل كل منها مسكنًا مستقاًل.
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المهندسين   نقابة  وأنظمة  قانون  وفق  المهنة  بمزاولة  له  المرخص  الشخص  المشرف:  المهندس 
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الحسابات الفنية: الحسابات المنظمة من قبل المهندس المصمم مبينًا فيها متانة البناء من النواحي الفنية.
الرصيف: قسم من عرض الطريق غير معد لسير المركبات، ويقع بجانب طريق المركبات، وخصص 

للمارة، وال يتجاوز منسوبه )30( سم أعلى من منسوب الشارع المعبد.
القبــو: الطابق أو الطوابق التي تقع تحت مستوى األرض الطبيعية من جميع الجهات، ويكون منسوب 
أعلى العقدة الخرسانية فيها ال يتجاوز )50سـم( عن ذلك المستوى ، وبما ال يتجاوز منسوب الرصيف.
طابق التسوية: الطابق أو الطوابق التي يكون منسوب أعلى العقدة الخرسانية فيها ال يتجاوز )1,25م( 
عن متوسط منسوب الطريق المحاذية للقطعة باستثناء الواجهة التجارية التي يكون المنسوب بما ال 

يتجاوز )25سـم(. 
الطابق األرضي: طابق أو جزء من طابق فوق مستوى طابق التسوية مباشرة.

أو  التجارية  المستودعات  أو  المخازن  خلف  الواقع  األرضي  الطابق  من  الجزء  الميزانين:  طابق 
الصناعية، ومدخله منفصل عن مدخل الطابق األرضي.

السدة التـجارية: الطابق العلوي الذي يكون جزءًا من المحل التجاري ومتصاًل به، ويكون الوصول 
إليه من خالله، ويكون استعماله لغايات المحل التجاري فقط. 

السـور: أي جدار أو حاجز من أي مادة توافق عليها اللجنة المختصة ُينشأ على حدود أي قطعة أرض 
وبارتفاع ال يتجاوز )2,30سـم( عن مستوى األرض الطبيعية.                                                       

أي جزء مكشوف الجانب أو الجوانب من البناء يكون مسقوفًا ومعرضًا بصورة دائمة للهواء  الشرفـه: 
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البنـاء العـالي: البناء الذي يتجاوز ارتفاعه عدد الطوابق المسموحة وفق أحكام هذا النظام أو أية أحكام 
خاصة وارده على المخططات التنظيمية المصدقة نهائيًا.

شقـة: جزء من بناء مؤلف من عدة أجزاء متصلة أفقيًا أو عموديًا ويشّكل كل منها مسكنًا مستقاًل.
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القسيمة: كل وحدة افرازية سواء كانت قطعة أرض أو وحدة عقارية وتشمل الطابق أو الشقة أو المحل 
أو األجزاء المشتركة.

البنـاء المتعدد الشقق: البناء المؤلف من ثالث شقق أو أكثر.
البناءالمتعدد االستعماالت: البناء الذي يتضمن استعمالين أو أكثر.

ارتـفاع البنـاء: المسافة العمودية من متوسط مستوى رصيف الطريق وفق أحكام هذا النظام إلى أعلى 
نقطة من ظهر البناء، وهو المنسوب الخرساني للطابق األخير باستثناء طابق السطح، وفي حال وجود 

أكثر من بناء منفصل على القطعة الواحدة يكون لكل بناء ارتفاع من الشارع المتاخم له. 
ارتـفاع الغـرفة: المسافة العمودية من أرضية الغرفة إلى منسوب باطن السقف.

مسـاحة البنـاء: مساحة المسقط األفقي ألي بناء بما في ذلك اإلنشاءات المسقوفه المتصلة به ويستثنى 
المكشوفة  الخارجية  واألدراج  الواقية،  والمظالت  المعمارية  والبروزات  المكشوفة،  الشرفات  منه 
التجارية  والممرات الخارجية المعلقة واألبنية الفرعية والخزانات كما تستثنى الشرفات والبروزات 

وبيوت الدرج.
النسبة المئوية السطحية للبنـاء: نسبة مساحة البناء إلى مساحة قطعة األرض التي يقع عليها البنـاء.

المساحة الطابقيه: مجموع مسـاحـات البناء لجميع الطوابق.
النسبة المئوية الطابقيه: نسبة المساحة الطابقيه إلى مساحة قطعة األرض التي يقع البناء عليها.

فـئة االسـتعمال: أي نوع من أنواع االستعماالت المقررة لألراضي واألبنية وفق األحكام التنظيمية 
المتعلقة بها أو المخططات التنظيمية المصدقة. 

هـيكل البنـاء: أي بناء منشأ قبل المباشرة باألعمال التكميلية الداخلية والخارجية.
جـدار مشـترك: الجدار المشترك بين بنائين متجاورين مستقلين.

التصـوينة: أي جدار توافق عليه اللجنة المختصة على محيط سطح أو شرفه بقصد السالمة العامة.
الحـفرة الصـماء: الحفرة المخصصة لجمع المياه العادمة والفضالت.

المساحة المخصصة لوقوف المركبات على اختالف أنواعها. مـوقف السـيارات: 
مسـتودع تجـاري: أي بنـاء لخزن البضائع.

مخـزن تجـاري: أي بنـاء لعرض وبيع البضائع.
إذن الصـب: تصريح يصدر عن الجهاز الهندسي المختص في دائرة الحكم المحلي أو الهيئة المحلية 
يسمح بصب األعمال الواردة في رخصة اإلعمار وبما يتوافق مع األصول الفنية واألحكام التنظيمية.
إذن اإلشغـال: تصريح يصدر عن اللجنة المختصة إليصال الخدمات للبناء واستعماله للغاية المرخصة.
أبنية الخدمات العامة: األبنية التي تقام لغايات تقديم الخدمة العامة للمواطنين مثل دور العبادة، المدارس 
وكليات المجتمع والمعاهد والجامعات، المستشفيات والمراكز الصحية واألمومة، الدوائر والمؤسسات 
العامة والمباني الحكومية، المتاحف والمكتبات العامة،  بيوت العجزة والمالجئ والنوادي والمرافق 

الرياضية والمسارح.
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مـادة )2)
نطاق التطبيق 

التنظيم . 1 مناطق  اإلعمار ضمن حدود  ومشاريع  واألبنية  األراضي  على  النظام  هذا  أحكام  تطبق 
المقررة في المحافظات الفلسطينية، وتسري أحكامه على أي شخص طبيعي أو معنوي.   

يراعى عند تطبيق أحكام هذا النظام أية تشريعات تتعلق بالسالمة والصحة العامة وحماية البيئة.. 2

مـادة )3)
رخـص اإلعمـار

يجب على أي شخص قبل القيام بأي مشروع إعمار التقدم إلى اللجنة المختصة بطلب للحصول . 1
على رخصة ، وفقًا للنموذج الخاص بذلك يبين فيه إسم المهندس المصمم. 

على المهندس المصمم أن يقدم إلى اللجنة المختصة )4( نسخ من المخططات الهندسية ، تشمل . 2
الحسابات الفنية المعدة حسب متطلبات نقابة المهندسين والمصدقة من قبلها.

مـادة )4)
إجراءات الموافقة على الطلب 

تصدر اللجنة المختصة قرارها في طلب الترخيص خالل مدة ال تزيد عن )60( يومًا من تاريخ . 1
استالم الطلب.

إذا لم تصدر اللجنة المختصة قرارها خالل المدة المنصوص عليه في الفقرة )1( من هذه المادة . 2
يعتبر الطلب مرفوضًا. 

يحق لمقدم الطلب االعتراض على قرار اللجنة المختصة بواسطتها إلى اللجنة المختصة األعلى . 3
خالل مدة ال تزيد عن )30( يومًا من تاريخ تبليغه قرار رفض الطلب أو تعديله أو عدم الرد ، وفقًا 

ألحكام الفقرة )2( من هذه المادة.
ترفع اللجنة المختصة الطلب المنصوص عليه في الفقرة )2( من هذه المادة إلى اللجنة المختصة . 4

األعلى. 
تصدر اللجنة المختصة األعلى قرارها في الطلب المنصوص عليه في الفقرة )3( من هذه المادة . 5

خالل مدة ال تزيد عن )60( يومًا من تاريخ رفعه إليها.

مـادة )5)
إصدار الترخيص

َيصُدر الترخيص بعد دفع الرسوم المقررة وفق أحكام هذا النظام، وتعتبر الرخصة سارية المفعول . 1
من تاريخ دفع الرسوم.

إذا لم يباشر طالب الترخيص اإلعمار وفقًا للترخيص الممنوح له خالل سنة من تاريخ صدوره، . 2
يجب عليه تقديم طلب تجديد للرخصة شريطة تجديد ختم المساح والمعلومات التنظيمية، ويستوفى 
منه مبلغ يعادل )5%( من رسوم الترخيص السارية وقت طلب التجديد عن كل سنة لقاء تجديد 

الرخصة. 
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يجوز تقديم طلب تجديد الترخيص لغايات تغيير إسم حامل الرخصة، على أن تستوفي اللجنة مبلغ . 3
يعادل )1%( من رسوم الترخيص السارية وقت طلب التغيير، على أن ال تقل الرسوم عن )10( 

دنانير. 
البناء خالل ثالث سنوات من تاريخ سريان الرخصة، يجب على طالب . 4 إذا لم ينته إنشاء هيكل 

الترخيص تقديم طلب لتجديد الرخصة، على أن يتم التجديد سنويًا ولحين إكمال البناء، ويستوفى 
منه مبلغ يعادل )10%( من رسوم الترخيص السارية وقت طلب التجديد، عن كل سنة لقاء تجديد 

رخصة األجزاء المتبقية.

مـادة )6)
المشاريع الكبرى ذات البعد االستراتيجي

يجب على اللجنة المختصة قبل إصدار ترخيص للمشاريع الكبرى ذات البعد االستراتيجي الوطني . 1
الحصول على موافقة أولية من مجلس التنظيم األعلى، وتشمل هذه المشاريع اآلتي:

الصناعات المعدنية الكبرى.   أ. 
صناعة األسمنت.   ب. 

صناعة الحديد.   ج. 
الصناعات الكيميائية.   د. 

مستودعات التبريد والتخزين ذات البعد اإلقليمي.   ه. 
المشاريع الصناعية التي َتسَتخِدم المواد المشعة.   و. 

الصناعات البتروكيميائية.   ز. 
الجامعات والمعاهد والكليات الجامعية المتوسطة.  ح. 

القرى السياحية والفنادق من الدرجة الممتازة والمشاريع السياحية الكبرى.  ط. 
مدن المالهي.   ي. 

حدائق الحيوانات.  ك. 
المستشفيات الكبرى والتي تحتوي على )100( سرير فأكثر.  ل. 

مشاريع اإلسكان التي تزيد مساحة األرض المقامة عليها عن )30( دونمًا.  م. 
مع مراعاة أحكام الفقرة )1( من هذه المادة يشترط ما يلي:. 2

يجب الحصول على موافقة خطية من الجهات ذات العالقة ، قبل النظر في طلب الترخيص من   أ. 
قبل اللجنة المختصة.

ُيقّدم طلب الترخيص إلى اللجنة المختصة مرفقًا به اآلتي:   ب. 
وثائق الملكية الالزمة المتعلقة بأرض المشروع. 	 
مخطط مساحة. 	 
مخطط وضعية متضمنًا: موقع البناء ومواقف السيارات والساحات. 	 
مخططات معمارية توضح فكرة المشروع وارتدادات المباني ومساحاتها واستعماالتها.	 
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يجب على اللجنة المختصة إصدار قرارها النهائي بالترخيص خالل مدة ال تزيد عن ستة أشهر   ج. 
من تاريخ الموافقة األولية لمجلس التنظيم األعلى ، وإال اعتبرت الموافقة األولية الغية.

مـادة )7)
إحتيـاطات السـالمة العـامة

على المهندس المصمم إجراء فحص تربة لموقع البناء حسب متطلبات ومواصفات نقابة المهندسين.. 1
على المهندس المصمم والمهندس المشرف والشخص المنفذ وصاحب الترخيص اتخاذ االحتياطات . 2

الالزمة لضمان اآلتي: 
السالمة العامة.   أ. 

سالمة البناء والمبانى المجاورة.  ب. 
سالمة البنية التحتية.  ج. 

على المهندس المشرف أن ُيبّلغ اللجنة المختصة خطيًا عند حصول أية مخالفة لشروط ترخيص . 3
البناء الذي يشرف عليه موضحًا نوع المخالفة وموقعها.

مـادة )8)
مظهر البنـــــاء

يسمح باستعمال أي لون لطالء أو دهان واجهات البناء الخارجي بما ال يزيد عن )20%( من مساحة 
تلك الواجهات، على أن تكون بقية ألوان الواجهات بلون الحجر الطبيعي. 

مـادة )9)
المولـدات الكهربـائيــة

مستودعات  ومخازن  العامة  والقاعات  والمسارح  السينما  ودور  والمستشفيات  الكبيرة  الفنادق  على 
التبريد الكبيرة ومحطات المحروقات وتعبئة الغاز أو أية مباني تقتضي طبيعة استعمالها استمرارية 
توفير التيـار الكهـربائـي، تركيب مولدات احتياطية ذاتية التشغيل وفقًا للتعليمات والمواصفات التي 

تحددها اللجنة المختصة.

مـادة )10)
وحـدات المـراحيـض

يجب تأمين وحدة مراحيض لكل مخزن أو معرض أو تأمين وحدة مراحيض عامة مزدوجة للرجال 
والنساء لكل )200 م²( من مساحة المخازن والمعارض، ويجب تأمين وحدة مزدوجة لكل ) 150م²( 

من مساحة محطة المحروقات.
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توفير التيـار الكهـربائـي، تركيب مولدات احتياطية ذاتية التشغيل وفقًا للتعليمات والمواصفات التي 

تحددها اللجنة المختصة.

مـادة )10)
وحـدات المـراحيـض

يجب تأمين وحدة مراحيض لكل مخزن أو معرض أو تأمين وحدة مراحيض عامة مزدوجة للرجال 
والنساء لكل )200 م²( من مساحة المخازن والمعارض، ويجب تأمين وحدة مزدوجة لكل ) 150م²( 

من مساحة محطة المحروقات.
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مـادة )11)
البـروزات

ال يجوز بروز أي بناء أو جزء منه عن خط البناء إال ضمن األحكام اآلتية:
والساحات . 1 الشوارع  على  المطلة  المكاتب  وأبنية  التجارية  والبروزات  الشرفات  بروز  يحدد 

والميادين أو االرتداد األمامي المتاخم لها عن حدود خط البناء على النحو اآلتي: 
بمسافة ال تتجاوز )1,80م( في الحاالت التي يكون فيها عرض الشارع )16م( أو أكثر.   أ. 

بمسافة )1,40م( في الحاالت التي يكون فيها عرض الشارع أقل من )16م(.   ب. 
ال يسمح بأي بروز في الحاالت التي يكون فيها عرض الشارع أقل من )10م(.   ج. 

يجب أن ال تقل المسافة بين الشرفات التجارية وحد القطعة المجاورة لها عن )1,50م(.   د. 
من  نقطة  وأي  التجاري  والبروز  الشرفه  مسطح  أدنى  بين  العمودي  البعد  يقل  ال  أن  يجب   ه. 

الرصيف عن أربعة أمتار.    
يتجاوز . 2 ال  بما  البناء  حد  عن  المكاتب  وأبنية  التجارية  لألبنية  المعمارية  البروزات  بروز  ُيَحدد 

من  نقطة  وأي  المعماري  البروز  من  نقطة  أدنى  بين  العمودي  البعد  يقل  ال  أن  على  (75سـم( 
الرصيف عن مترين ونصف المتر.

يسمح بعمل مظالت واقية من أشعة الشمس أو من المطر على أبواب المحالت لألبنية التجارية . 3
على اختالف أنواعها ، شريطة موافقة اللجنة المختصة على أن يراعى في إنشائها اآلتي:

شروط السالمة العامة وتوحيد الشكل والقياسات وجمال المنظر العام.  أ. 
أن ال تبرز أية مظلة عن )1م( عن جسم المبنى.  ب. 

أن يكون عمق المظلة أقل بـ )30 سـم( من عرض الرصيف إذا كان عرضه مترًا واحدًا أو أقل.  ج. 
أن ال يقل ارتفاع أدنى نقطة في المظلة عن )2,5م( عن مستوى الرصيف.  د. 

ال يسمح ببروز الشرفات عن خط البناء المقرر لباقي االستعماالت ويستثنى من ذلك اآلتي: . 4
البروزات المعمارية بمسافة ال تتجاوز )75 سـم(.   أ. 

مظالت المداخل بمسافة ال تتجاوز المتر وثمانين سنتمترًا من خط البناء وبعرض ال يتجاوز   ب. 
ثالثة أمتار، شريطة أن تكون هذه المظالت معلقة ومفتوحة الجوانب، وأن ال يستغل أعالها 

ألي استعمال آخر.

مـادة )12)
ممرات أو أدراج مكشوفة

يحق للجنة المختصة أن تسمح ببناء ممرات أو أدراج مكشوفة أو معابر معلقة للسيارات ُتْوِصل ما 
بين الطريق وأرضية الطابق األرضي والتسوية األولى لألبنية التي تقع تحت مستوى الطريق وفق 

الشروط اآلتية: 
أن ال يزيد مجموع عرض هذه الممرات أو أالدراج أو المعابر عن )50%( من عرض واجهة . 1

المبنى. 
أن ال تستخدم الممرات أو األدراج أو المعابر أو ما تحتها لغير الغاية التي أنشأت من أجلها. . 2
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مـادة )13)
اإلسبست أو الزينكو
ال يسمح بترخيص بناء يكون سقفه من اإلسبست أو الزينكو. 

مـادة )14)
السـدد التجـاريـة

يشترط إلنشاء سدة تجارية في المخازن ما يأتي: 
أن ال يقل ارتفاع المخزن عن )5م(. . 1
أن ال يقل ارتفاع طابق السدة عن )2,25م(. . 2
أن يكون للّسدة التجارية تهوية طبيعية أو ميكانيكية.. 3

مـادة )15)
طابق التسوية

لغايات تحديد عدد الطوابق في حال وقوع القطعة بين أكثر من طريق بمناسيب مختلفة ، تعتمد . 1
الطريق األكثر اتساعًا إذا كانت أعلى منسوبًا، وإذا كانت الطريق األكثر اتساعًا أدنى منسوبًا تعتمد 

كل طريق على حدة، على أن تتحدد نسبة التراجع األمامي بـ )3( أمتار.
إذا كانت إحدى الطرق المشار إليها في الفقرة )1( من هذه المادة طريق تسوية بعرض أقل من )6( . 2

أمتار أو درج أو ممر مشاه ال يتم اعتمادها في تحديد عدد الطوابق.

مـادة )16)
طابق الطيارة

يسمح بإنشاء طابق الطيارة )الرووف( ولكافة االستعماالت التنظيمية وبما ال يتعارض مع أحكام المادة 
(50( من هذا النظام ووفقًا لألحكام األتية:

أن ال تزيد النسبة المئوية عن )50%( من الطابق الذي تحته.. 1
أن ال تقل االرتدادات له عن خط بناء الطابق الذي تحته عن )3( أمتار من جميع الجهات باستثناء . 2

مكرر الدرج.
أن ال يزيد ارتفاعه عن )3( أمتار.. 3
ال يسمح باغالق أو سقف الشرفات المكشوفة )التراسات( بأية مادة من المواد اإلنشائية مثل الكرميد . 4

أو األلمنيوم أو الخشب أو غيرها.

مـادة )17)
طابـق السـطح

يسمح بإنشاء طابق السطح لغايات خدمة البناء وال يستعمل للغايات السكنية أو التجارية.. 1
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مـادة )13)
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السـدد التجـاريـة
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لغايات تحديد عدد الطوابق في حال وقوع القطعة بين أكثر من طريق بمناسيب مختلفة ، تعتمد . 1
الطريق األكثر اتساعًا إذا كانت أعلى منسوبًا، وإذا كانت الطريق األكثر اتساعًا أدنى منسوبًا تعتمد 

كل طريق على حدة، على أن تتحدد نسبة التراجع األمامي بـ )3( أمتار.
إذا كانت إحدى الطرق المشار إليها في الفقرة )1( من هذه المادة طريق تسوية بعرض أقل من )6( . 2

أمتار أو درج أو ممر مشاه ال يتم اعتمادها في تحديد عدد الطوابق.

مـادة )16)
طابق الطيارة

يسمح بإنشاء طابق الطيارة )الرووف( ولكافة االستعماالت التنظيمية وبما ال يتعارض مع أحكام المادة 
(50( من هذا النظام ووفقًا لألحكام األتية:

أن ال تزيد النسبة المئوية عن )50%( من الطابق الذي تحته.. 1
أن ال تقل االرتدادات له عن خط بناء الطابق الذي تحته عن )3( أمتار من جميع الجهات باستثناء . 2

مكرر الدرج.
أن ال يزيد ارتفاعه عن )3( أمتار.. 3
ال يسمح باغالق أو سقف الشرفات المكشوفة )التراسات( بأية مادة من المواد اإلنشائية مثل الكرميد . 4

أو األلمنيوم أو الخشب أو غيرها.

مـادة )17)
طابـق السـطح

يسمح بإنشاء طابق السطح لغايات خدمة البناء وال يستعمل للغايات السكنية أو التجارية.. 1
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يشترط لترخيص طابق السطح التقّيد بالشروط اآلتية:. 2
أن ال يزيد ارتفاعه عن ثالثة أمتار.   أ. 

أن ال تزيد مساحته عن )25%( من مساحة سطح الطابق األخير على أن ال تتجاوز مساحته   ب. 
بكل األحوال )70م²( بما يشمل مساحة مكرر الدرج والمصعد.                  

إذا كانت استعماالت البناء تتطلب وجود أكثر من بيت درج واحد أو مصعد واحد يجوز للجنة   ج. 
الفقرة وبما يساوي  للبند )ب( من هذه  السطح وفقًا  لطابق  المقررة  المساحة  المختصة زيادة 

مساحة األدراج والمصاعد اإلضافية مهما بلغ عدد هذه األدراج أو المصاعد.

مـادة )18)
طابق الميزانين

التجارية والصناعية وفق الشروط  المناطق  الميزانين” في  يجوز للجنة المختصة ترخيص طابق “ 
اآلتية:

أن ال تزيد نسبة هذا الطابق عن )50%( من مساحة الطابق األرضي.. 1
أن ال يقل عمق المخازن والمستودعات التي يقع هذا الطابق خلفها عن )8م(.. 2
يطبق على هذا البناء كافة األحكام العامة لألبنية التجارية أو الصناعية المنصوص عليها في أحكام . 3

هذا النظام.

مـادة )19)
األبنيــة الفرعيــة

للجنة المختصة أن ترخص أبنية فرعية في جميع المناطق السكنية والصناعية وفق الشروط اآلتية:   
أن ال تزيد نسبة األبنية الفرعية عن )5%( من مساحة قطعة األرض وبما ال يزيد عن )50م²(، . 1

وذلك باإلضافة إلى النسبة المسموح البناء بها حسب أحكام هذا النظام. 
تأمين ارتداد أمامي للبناء الفرعي حسب األحكام التنظيمية للمنطقة التي يقع فيها البناء، وال يشترط . 2

في البناء الفرعي تأمين ارتداد جانبي أو خلفي.
مترين وستين سنتمترًا من  منسوب األرض . 3 الخارج عن  الفرعي من  البناء  ارتفاع  يزيد  أن ال 

الطبيعية.
الرئيس، وأن ال . 4 للبناء  الخدمة  تأمين  السكنية على  األبنية  الفرعي في  البناء  يقتصر استعمال  أن 

يستعمل البناء بشكل يؤدي إلى إزعاج المجاورين. 
أن يقتصر البناء الفرعي في المناطق الصناعية على تأمين الخدمة للمنشأة الصناعية، أو لوضع . 5

مولد كهربائّي.
أن ال يستعمل سطح البناء الفرعي ألي غرض.. 6
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مـادة )20)
الحديقــة المنزليــة

يجب تخصيص ما ال يقل عن )10%( من مساحة قطعة األرض المنوي البناء عليها كحديقة لتلك . 1
القطعة في جميع المناطق السكنية بما يشمل نصف االرتداد األمامي. 

ال يجوز للجنة المختصة إصدار إذن إشغال أو موافقة على إفراز الشقق إال بعد تنفيذ الحديقة.. 2

مـادة )21)
نطــاق المطـــار

تحدده  لما  وفقًا  المطار  القريبة من حدود  المناطق  في  أبنية  أية  إنشاء  الموافقة على  المختصة  للجنة 
المخططات التنظيمية، وبعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بشؤون الطيران.

مـادة )22)
الـجدران اإلستنـاديـة

يجب عمل جدران استنادية لقطع األراضي الواقعة تحت منسوب الشارع أو األراضي المتجاورة . 1
التي يتطلب اإلعمار فيها عمل قطع عمودي ضمن حدود قطعة األرض.

ال يجوز أن يتجاوز ارتفاع الجدار االستنادي في أي قطعة أرض عن )2,30م( من مستوى األرض . 2
الطبيعية. 

إذا كان ارتفاع الجدار االستنادي يزيد عن )2,30م( يتم إنشاء جدار استنادي آخر موازي على أن . 3
ال تقل المسافة بين الجدارين عن )1,5م(.

تعتبر مخططات الجدران االستنادية جزءًا من مخططات الترخيص الواجب تنفيذها قبل الحصول . 4
على اذن االشغال.

يستنثنى من أحكام الفقرات )1، 2، 3، 4( من هذه المادة الجدران المالصقة للشوارع والطرق . 5
العامة.

مـادة )23)
اإلسـتعمال التنظيـمي

تحدد أنواع استعمال األراضي ضمن مناطق التنظيم وفق أحكام مخططات التنظيم المقرة من اللجنة 
المختصة على النحو التالي:

المناطق السكنية وتقسم إلى اآلتي:. 1
منطقة األبنية السكنية العالية.  أ. 

منطقة فلل.  ب. 
منطقة سكن أ مرتفع.  ج. 

منطقة سكن أ.  د. 
منطقة سكن ب.  ه. 
منطقة سكن ج.  و. 
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اإلسـتعمال التنظيـمي

تحدد أنواع استعمال األراضي ضمن مناطق التنظيم وفق أحكام مخططات التنظيم المقرة من اللجنة 
المختصة على النحو التالي:
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منطقة سكن ج.  و. 
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منطقة سكن د.  ز. 
منطقة البلدة القديمة.  ح. 

منطقة السكن الريفي.  ط. 
منطقة السكن الزراعي.  ي. 

المناطق التجارية وتقسم إلى اآلتي: . 2
المنطقة التجارية المحلية.  أ. 
المنطقة التجارية الطولية.  ب. 

منطقة المعارض التجارية.  ج. 
منطقة المركز التجاري الرئيس.  د. 
منطقة المركز التجاري الفرعي.  ه. 

المناطق الصناعية وتقسم إلى اآلتي:. 3
منطقة الصناعات.  أ. 

مجمعات الصناعات الخفيفة والحرفية.  ب. 
منطقة المكاتب.. 4
منطقة المباني العامة. . 5
منطقة المرافق السياحية.. 6

مـادة )24)
مواقف السيارات 

ال يسمح بترخيص أي بناء إال إذا حددت على المخططات الخاصة به مواقف للسيارات داخل حدود 
أرض المشروع.

مـادة )25)
المواقف في المباني السكنية

يجب توفير مواقف للسيارات في المباني السكنية على النحو اآلتي:
سكن )أ( أو سكن )ب( أو المباني السكنية العالية أو الفلل أو سكن )أ( مرتفع أو السكن الزراعي أو . 1

السكن الريفي موقف سيارة واحدة لكل وحدة سكنية.
سكن )ج( أو سكن )د( أو البلدة القديمة موقف سيارة واحدة لكل وحدتين سكنيتين.. 2

مـادة )26)
المواقف في المباني التجارية 

يجب توفير مواقف للسيارات في المباني التجارية على النحو اآلتي:
موقف سيارة واحدة لكل )50( م2 من مساحة المخازن والمعارض.. 1
موقف سيارة واحدة لكل )70( م2 من مساحة االستعماالت األخرى في البناء.. 2
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مـادة )27)
المواقف في المباني الصناعية  

يجب توفير مواقف للسيارات في المباني الصناعية على النحو اآلتي:
المكاتب والمخازن: موقف سيارة واحدة لكل )70( م2 من مساحة البناء.. 1
البناء وبما ال يقل عن . 2 المشاغل والمستودعات: موقف سيارة واحدة لكل )200( م2 من مساحة 

موقف لكل خمسة عاملين.

مـادة )28)
المواقف في مباني المكاتب

يجب توفير موقف سيارة واحدة لكل )70( م2 من مساحة البناء في مباني المكاتب.

مـادة )29)
المواقف في المباني العامة 
يجب توفير مواقف للسيارات في المباني العامة على النحو اآلتي:

المدارس ورياض األطفال موقف سيارة واحدة لكل )200( م2 من مساحة البناء، وموقف تحميل . 1
وتنزيل لغايات المدارس بنفس مواصفات موقف الباص بطول )12م( وعرض )4م(، على أن يتم 

تخصيص مساحة بعمق )3م( بموازاة شارع المدرسة ليسهل التوقف.
الجامعات والمعاهد وكليات المجتمع يخصص موقف سيارة واحدة لكل )50( م2 من مساحة البناء . 2

باإلضافة لموقف باص واحد لكل )500( م2 من مساحة البناء.
المستشفيات يخصص موقف سيارة واحدة لكل ثالثة أسره بما في ذلك أسّرة الطوارئ والعيادات . 3

باإلضافة لموقف واحد لكل )50( م2 من مساحة المكاتب.
الدوائر والمؤسسات العامة والمباني الحكومية والمتاحف والمكتبات العامة يخصص موقف سيارة . 4

واحدة لكل )50( م2 من مساحة البناء.
بيوت العجزة والمالجئ يخصص موقف سيارة واحدة لكل )100( م2 من مساحة البناء.. 5

مـادة )30)
المواقف في المرافق السياحية  

يجب توفير مواقف للسيارات في المرافق السياحية على النحو اآلتي:
الفنادق وتخضع لألحكام اآلتية: . 1

الفنادق من الدرجة الممتازة يخصص سيارة واحدة لكل غرفتي نوم.  أ. 
الفنادق المحلية من الدرجه األولى )4( أو )5( نجوم يخصص سيارة واحدة لكل ثالث غرف   ب. 

نوم.
الفنادق المحلية من الدرجة الثانية )3( نجوم فما دون يخصص سيارة واحدة لكل أربع غرف   ج. 

نوم.
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الشقق المفروشة والسياحية يخصص سيارة واحدة لكل )100( م2 من مساحة البناء.  د. 
مكاتب اإلدارة والمحاسبة في الفنادق يخصص سيارة واحدة لكل )50( م2 من مساحتها.  ه. 

من . 2 م2   )20( لكل  واحدة  سيارة  يخصص  واألفراح  والمؤتمرات  االجتماعات  وقاعات  المطاعم 
مساحة البناء.

السينما والمسارح يخصص موقف سيارة واحدة لكل عشرة مقاعد باإلضافة لموقف باص . 3 دور 
واحد لكل ثالثمائة مقعد.

النوادي والمالهي يخصص موقف سيارة واحدة لكل )50( م2 من مساحة البناء باإلضافة لموقف . 4
باص لكل )500( م2 من مساحة البناء.

باالضافة . 5 مقاعد  لكل عشرة  واحدة  سيارة  موقف  “إستاد”:  العامة  الرياضية  واألماكن  المالعب 
لموقف باص واحد لكل )500( مقعد.

مـادة )31)
مواصفات مواقف السيارات   

لغايات تحديد عدد مواقف السيارات التي يجب توفرها في أي بناء ، ولتأمين سهولة دخول وخروج كل 
سيارة دون أية عرقلة يجب أن تتوفر الشروط األتية:

أن ال يقل طول موقف السيارة عن )5,5 م( وعرض الموقف عن )2,5 م( وطول موقف الباص . 1
عـن )12 م( وعرضه عن )4 م(.

أن ال يتعدى انحدار الممر الخارجي “الرامب” عن )%20(. . 2
أن يتم ربط الممر الخارجي بالمسطحات الداخلية وبالطرق الخارجية بأقسام ال يزيد انحدارها عن . 3

(10%( وبطول من محور الممر قدره )5( أمتار على األقل. 
أن يؤمن ارتفاعًا حرًا على كامل عرض الممر الخارجي قدره )2 م( على األقل.. 4
أن ال يقل عرض الممر الخارجي عن:. 5

)3,5( م لمواقف السيارات التي ال تزيد عدد السيارات فيها على )30( سيارة.  أ. 
)5,25( م لمواقف السيارات التي يزيد عدد السيارات فيها عن )30( سيارة. وفي حال تأمين   ب. 

مدخل ومخرج مستقلين يطبق البند )أ( من هذه الفقرة على كل منهما.
أن ال يقل نصف قطر المنعطف الداخلي عن )4 م( وال يقل نصف قطر المنعطف الخارجي عن . 6

(8 م(.
أن ال تتعدى بداية الممر الخارجي خط البناء األمامي باتجاه الشارع.. 7
أن ال يتعدى انحدار الممرات الداخلية التي يسمح بوقوف السيارات على جانبيها عن )5%( وأن . 8

ال يقل عرضها عن:
)4 م( إذا كانت السيارات متوقفة باتجاه موازي للممر.  أ. 

)5 م( إذا كانت السيارات متوقفة باتجاه يشكل زاوية )45( درجة مع اتجاه الممر.  ب. 
)6 م(إذا كانت السيارات متوقفة باتجاه يشكل زاوية قائمة مع اتجاه الممر.  ج. 
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حد . 9 وبعد  فقط،  الجانبية  االرتدادات  في  للسيارات  مسقوفة  مواقف  قبول  المختصة  للجنة  يجوز 
االرتداد األمامي شريطة أن ال يقل عرض الموقف عن)2,5 م( وال يقل طوله عن )5,5 م(.

يجوز للجنة المختصة قبول مواقف مكشوفة للسيارات في ساحات أمامية أو جانبية أو خلفية بما . 10
فيها االرتدادات.

مـادة )32)
المواقف في حال عدم توفر اإلمكانيات الفنية أو االنشائية

لمواقف  المطلوب  العدد  لتأمين  االنشائية  أو  الفنية  اإلمكانيات  توفر  عدم  حال  في  المختصة  للجنة 
يقل  ال  أن  البناء شريطة  ترخص  أن  األرض،  قطعة  النظام ضمن حدود  هذا  أحكام  وفق  السيارات 
عدد المواقف المتوفرة عن )70%( من العدد المطلوب لكامل البناء بعد دفع رسوم بدل المواقف غير 

المتوفرة وفق الجدول رقم )4( الملحق بهذا النظام.

مـادة )33)
المواقف في حالة وجود بناء قائم 

 ، قائم  بناء  وجود  بسبب  السيارات،  لمواقف  المطلوب  العدد  لتأمين  اإلمكانيات  توفر  عدم  حال  في 
للجنة المختصة أن ترخص البناء بالعدد المتوفر من مواقف السيارات بعد دفع رسوم بدل المواقف 

غيرالمتوفرة وفق الجدول رقم )4( الملحق بهذا النظام.

مـادة )34)
دراسة الطلب   

الحاالت التي ال تنطبق عليها أحكام المادتين )32( و)33( من هذا النظام يتم دراسة الطلب من اللجنة 
المختصة ورفع التوصية بشأنه إلى اللجنة األعلى.

مـادة )35)
إنشاء مواقف عامة للسيارات  

تخصص المبالغ التي تستوفى عن مواقف السيارات غير المتوفرة لغايات إنشاء مواقف عامة للسيارات 
وتودع في صندوق خاص لهذه الغاية.

مـادة )36)
األبنية المتصلة بالطريق العام   

ال يشترط توفير مواقف السيارات لألبنية المتصلة بالطريق العام بدرج عام أو ممر عام يقل عرضه 
عن )3 م( وال يستوفى عليها رسوم بدل مواقف.



255

188 الرقم المرجعي:92-12-2011

2011/12/25 92العدد

حد . 9 وبعد  فقط،  الجانبية  االرتدادات  في  للسيارات  مسقوفة  مواقف  قبول  المختصة  للجنة  يجوز 
االرتداد األمامي شريطة أن ال يقل عرض الموقف عن)2,5 م( وال يقل طوله عن )5,5 م(.

يجوز للجنة المختصة قبول مواقف مكشوفة للسيارات في ساحات أمامية أو جانبية أو خلفية بما . 10
فيها االرتدادات.

مـادة )32)
المواقف في حال عدم توفر اإلمكانيات الفنية أو االنشائية

لمواقف  المطلوب  العدد  لتأمين  االنشائية  أو  الفنية  اإلمكانيات  توفر  عدم  حال  في  المختصة  للجنة 
يقل  ال  أن  البناء شريطة  ترخص  أن  األرض،  قطعة  النظام ضمن حدود  هذا  أحكام  وفق  السيارات 
عدد المواقف المتوفرة عن )70%( من العدد المطلوب لكامل البناء بعد دفع رسوم بدل المواقف غير 

المتوفرة وفق الجدول رقم )4( الملحق بهذا النظام.

مـادة )33)
المواقف في حالة وجود بناء قائم 

 ، قائم  بناء  وجود  بسبب  السيارات،  لمواقف  المطلوب  العدد  لتأمين  اإلمكانيات  توفر  عدم  حال  في 
للجنة المختصة أن ترخص البناء بالعدد المتوفر من مواقف السيارات بعد دفع رسوم بدل المواقف 

غيرالمتوفرة وفق الجدول رقم )4( الملحق بهذا النظام.

مـادة )34)
دراسة الطلب   

الحاالت التي ال تنطبق عليها أحكام المادتين )32( و)33( من هذا النظام يتم دراسة الطلب من اللجنة 
المختصة ورفع التوصية بشأنه إلى اللجنة األعلى.

مـادة )35)
إنشاء مواقف عامة للسيارات  

تخصص المبالغ التي تستوفى عن مواقف السيارات غير المتوفرة لغايات إنشاء مواقف عامة للسيارات 
وتودع في صندوق خاص لهذه الغاية.

مـادة )36)
األبنية المتصلة بالطريق العام   

ال يشترط توفير مواقف السيارات لألبنية المتصلة بالطريق العام بدرج عام أو ممر عام يقل عرضه 
عن )3 م( وال يستوفى عليها رسوم بدل مواقف.
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مـادة )37)
مواقف سيارات باألجرة 

في حال رغبة طالب الترخيص بعمل مواقف سيارات باألجرة ال يحسب عددها ضمن العدد المطلوب 
للبناء وفق الماده )24( من هذا النظام.

مـادة )38)
مشاريـع التقسيـم

لغايات هذا النظام يجب أن يراعى اآلتي في مشروع أي تقسيم أو إفراز:
أن يكون التقسيم أو اإلفراز مطابقًا لمخطط التنظيم التفصيلي المقرر بما في ذلك سعة الطرق.. 1
أن يكون الحد األدنى لمساحات القطع وأبعادها وفقًا للجدول رقم )1( الملحق بهذا النظام.. 2

مـادة )39)
أحكام الطرق في مشاريـع التقسيـم

ال يجوز فتح أي طرق إضافية نافذة على الطرق العامة المقررة بعد التصديق على مشروع التقسيم . 1
إال بموافقة اللجنة المختصة.

يكون الحد األدنى لعرض الطرق اإلفرازية العامة ) 12م( إال أنه يجوز:. 2
أن يكون عرض الطريق )10 م( إذا كان يصل مع طريق عام سعته أقل من )12 م(.  أ. 

أن يكون عرض الطريق )6 م( إذا كان يصل بين ما ال يقل عن ستة قطع، وال يتصل بأكثر من   ب. 
طريق عام واحد.

أن يكون عرض الطريق )4 م( على األقل إذا كانت تؤدي إلى قطعة واحدة.   ج. 

مـادة )40)
أغراض البنـــاء

يجوز تقديم طلب ترخيص الستعمال المناطق السكنية لغايات أبنية الخدمات العامة بعد الحصول . 1
على موافقة أولية من اللجنة المختصة.

لغايات . 2 )جـ(  أو  )ب(  سكن  مناطق  في  األرضي  الطابق  الستعمال  ترخيص  طلب  تقديم  يجوز 
االسعمال التجاري المحلي بعد الحصول على موافقة أولية من اللجنة المختصة، شريطة أن يتم 

التقيد باستعمال بقية الطوابق لغايات السكن.
مع مراعاة الفقرة )2( من هذه المادة إذا كان البناء المطلوب ترخيصه لغير أغراض السكن يكون . 3

الحد األدنى لالرتدادات الجانبية والخلفية للبناء بما يعادل ضعف االرتدادات المحددة في الجدول 
رقم )4( الملحق بهذا النظام.
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مـادة )41)
رخص المهن

الخدمات  توفير  ألغراض  )جـ(  أو  )ب(  سكن  مناطق  في  مهن  منح رخص  المختصة  للجنة  يجوز 
المحلية اليومية اآلتية: 

حضانات األطفال. . 1
العيادات الطبية. . 2
الصيدليات. . 3
محالت المواد التموينية. . 4
محالت اللحوم المجمدة. . 5
محالت الخضار والفواكه. . 6
المطاعم الشعبية. . 7
محالت تنظيف المالبس. . 8
المخابز. . 9

محالت الزهور. . 10
المكتبات. . 11
صالونات التجميل.. 12

مـادة )42)
السكن الريفي

المدارس والمستشفيات  الريفي ألغراض إنشاء  يجوز تقديم طلب ترخيص الستعمال مناطق السكن 
بعد  والمطاعم  المحروقات  ومحطات  والمالجئ  العجزة  وبيوت  االجتماعية  والنوادي  العبادة  ودور 

الحصول على موافقة أولّية من اللجنة المختصة.

مـادة )43)
السكن الزراعي 

يجوز استعمال مناطق السكن الزراعي ألغراض إنشاء المزارع الحيوانية والنباتية، وإقامة مشاريع 
والفنادق  العامة  الخدمات  وأبنية  اإلسكان،  لغايات  االستثمار  ومشاريع  التعاونية  اإلسكان  جمعيات 
المختصة وموافقة  اللجنة  مبدئية من  الحصول على موافقة  بعد  المحروقات،  والمتنزهات ومحطات 
التنظيم  خارج  الواقعة  للمناطق  والتنظيم  األبنية  نظام  ألحكام  طبقًا  األعلى  التنظيم  مجلس  من  أولية 

المعمول به.
مـادة )44)

المنطقة التجارية  
يجوز استعمال المناطق التجارية ألغراض إقامة أبنية السكن والخدمات العامة ومحطات المحروقات 

شريطة التقيد باألحكام اآلتية: 
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مـادة )41)
رخص المهن

الخدمات  توفير  ألغراض  )جـ(  أو  )ب(  سكن  مناطق  في  مهن  منح رخص  المختصة  للجنة  يجوز 
المحلية اليومية اآلتية: 

حضانات األطفال. . 1
العيادات الطبية. . 2
الصيدليات. . 3
محالت المواد التموينية. . 4
محالت اللحوم المجمدة. . 5
محالت الخضار والفواكه. . 6
المطاعم الشعبية. . 7
محالت تنظيف المالبس. . 8
المخابز. . 9

محالت الزهور. . 10
المكتبات. . 11
صالونات التجميل.. 12

مـادة )42)
السكن الريفي

المدارس والمستشفيات  الريفي ألغراض إنشاء  يجوز تقديم طلب ترخيص الستعمال مناطق السكن 
بعد  والمطاعم  المحروقات  ومحطات  والمالجئ  العجزة  وبيوت  االجتماعية  والنوادي  العبادة  ودور 

الحصول على موافقة أولّية من اللجنة المختصة.

مـادة )43)
السكن الزراعي 

يجوز استعمال مناطق السكن الزراعي ألغراض إنشاء المزارع الحيوانية والنباتية، وإقامة مشاريع 
والفنادق  العامة  الخدمات  وأبنية  اإلسكان،  لغايات  االستثمار  ومشاريع  التعاونية  اإلسكان  جمعيات 
المختصة وموافقة  اللجنة  مبدئية من  الحصول على موافقة  بعد  المحروقات،  والمتنزهات ومحطات 
التنظيم  خارج  الواقعة  للمناطق  والتنظيم  األبنية  نظام  ألحكام  طبقًا  األعلى  التنظيم  مجلس  من  أولية 

المعمول به.
مـادة )44)

المنطقة التجارية  
يجوز استعمال المناطق التجارية ألغراض إقامة أبنية السكن والخدمات العامة ومحطات المحروقات 

شريطة التقيد باألحكام اآلتية: 
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إذا كانت قطعة األرض على شارعين متقاطعين أحدهما ضمن منطقة تجارية واآلخر ضمن منطقة . 1
سكن، تطبق أحكام المنطقة التجارية على عمق يعادل ضعف عرض القطعة الواقعة على الشارع 
التجاري، على أن ال يزيد ذلك العمق عن )50م( شريطة تأمين اإلرتداد األمامي عن شارع السكن 

واإلرتداد الجانبي عن حد القطعة المجاورة لها حسب األحكام الخاصة لتلك القطعة.
الشارع . 2 أحكام  تطبق  واآلخر سكن  تجاري  أحدهما  بين شارعين  واقعة  األرض  قطعة  كانت  إذا 

التجاري على كامل القطعة من حيث االستعمال، على أن تؤمن االرتدادات القانونية بعد عمق بناء 
(14م( من الشارع التجاري حسب أحكام منطقة السكن الواقعة ضمنها. 

يمنع استعمال الواجهة الواقعة على الشارع السكني وواجهات االرتدادات الجانبية والخلفية المطلة . 3
على السكن ألغراض تجارية.

مـادة )45)
بناء تجاري بارتفاع ثمانية طوابق  

مع مراعاة األحكام الواردة في الجدول رقم )2( الملحق بهذا النظام يجوز تقديم طلب ترخيص بناء 
تجاري بارتفاع ثمانية طوابق في المناطق التجارية، باستثناء مناطق التجاري المحلي، بعد الحصول 

على موافقة أولية من اللجنة المختصة ويشترط في ذلك:
تأمين ارتداد أمامي بمقدار )3م( لكل طابق من الطابقين اإلضافيين.. 1
توفير كافة الخدمات والمرافق المطلوبة للبناء التجاري بما في ذلك مواقف السيارات.. 2

مـادة )46)
المناطق الصناعية   

ومحطات  العامة  والخدمات  التجارية  األبنية  إنشاء  ألغراض  الصناعية  المناطق  استعمال  يجوز 
المحروقات شريطة الحصول على الموافقة من الجهات البيئية المختصة. 

مـادة )47)
منطقة المكاتب    

يجوز استعمال مناطق المكاتب ألغراض إنشاء أبنية السكن والخدمات العامة.

مـادة )48)
منطقة المباني العامة 

تستعمل منطقة المباني العامة ألغراض إقامة أبنية الخدمات العامة بعد الحصول على موافقة الجهة 
المختصة على المشروع.
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مـادة )49)
منطقة المرافق السياحية 

والمتنزهات  السياحية  الفنادق  أبنية  إقامة  ألغراض  والمتنزهات  السياحية  المرافق  منطقة  تستعمل 
والمالهي والنوادي الترفيهية والمطاعم وقاعات األفراح ودور السينما والمسارح بعد الحصول على 

موافقة الجهة المختصة على المشروع.

مـادة )50)
أحكــام التنـظيـم

مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية عند الترخيص إلقامة 
بناء تطبق األحكام التنظيمية الواردة في الجدول رقم )2( الملحق في هذا النظام. 

مـادة )51)
إنشاء طوابق إضافية  

يشترط لغايات ترخيص إنشاء طوابق إضافية فوق األبنية القائمة قبل نفاذ هذا النظام، أن يقدم طالب 
الترخيص تقريرًا إنشائيًا مصدقًا من نقابة المهندسين يثبت أن البناء القائم يتحمل ذلك.

مـادة )52)
تعدد األبنية ضمن قطعة االرض الواحدة

إذا وجد أكثر من بناء ضمن قطعة األرض الواحدة ُتحدد اإلرتدادات الجانبية والخلفية بما ال يقل . 1
عن ضعف االرتدادات المقررة للمنطقة التنظيمية التي يقع فيها البناء. 

يجوز ترخيص إنشاء أكثر من بناء ضمن قطعة األرض الواحدة كبناء واحد شريطة أن ال تقل . 2
مسافة االلتصاق بين أي من أجزائه عن )5م(.

مـادة )53)
عدد التسويات

إذا اقتضت طبيعة الوضع الطبوغرافي لقطعة األرض إنشاء )3( تسويات أو أكثر يجب على طالب 
الترخيص أن يترك ارتدادًا خلفيًا يزيد )1م( عن اإلرتداد القانوني المسموح به حسب أحكام هذا النظام، 

وذلك عن كل طابق تسوية إضافي، على أن تبدأ هذه الزيادة منذ البدء في البناء. 

مـادة )54)
طابق القبو 

أن  األمامي على  اإلرتداد  توفير نصف  كامل قطعة األرض شريطة  القبو على  بإنشاء طابق  يسمح 
يقتصر استعمال هذا الطابق على الخدمات العامة للبناء.
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مـادة )49)
منطقة المرافق السياحية 

والمتنزهات  السياحية  الفنادق  أبنية  إقامة  ألغراض  والمتنزهات  السياحية  المرافق  منطقة  تستعمل 
والمالهي والنوادي الترفيهية والمطاعم وقاعات األفراح ودور السينما والمسارح بعد الحصول على 

موافقة الجهة المختصة على المشروع.

مـادة )50)
أحكــام التنـظيـم

مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية عند الترخيص إلقامة 
بناء تطبق األحكام التنظيمية الواردة في الجدول رقم )2( الملحق في هذا النظام. 

مـادة )51)
إنشاء طوابق إضافية  

يشترط لغايات ترخيص إنشاء طوابق إضافية فوق األبنية القائمة قبل نفاذ هذا النظام، أن يقدم طالب 
الترخيص تقريرًا إنشائيًا مصدقًا من نقابة المهندسين يثبت أن البناء القائم يتحمل ذلك.

مـادة )52)
تعدد األبنية ضمن قطعة االرض الواحدة

إذا وجد أكثر من بناء ضمن قطعة األرض الواحدة ُتحدد اإلرتدادات الجانبية والخلفية بما ال يقل . 1
عن ضعف االرتدادات المقررة للمنطقة التنظيمية التي يقع فيها البناء. 

يجوز ترخيص إنشاء أكثر من بناء ضمن قطعة األرض الواحدة كبناء واحد شريطة أن ال تقل . 2
مسافة االلتصاق بين أي من أجزائه عن )5م(.

مـادة )53)
عدد التسويات

إذا اقتضت طبيعة الوضع الطبوغرافي لقطعة األرض إنشاء )3( تسويات أو أكثر يجب على طالب 
الترخيص أن يترك ارتدادًا خلفيًا يزيد )1م( عن اإلرتداد القانوني المسموح به حسب أحكام هذا النظام، 

وذلك عن كل طابق تسوية إضافي، على أن تبدأ هذه الزيادة منذ البدء في البناء. 

مـادة )54)
طابق القبو 

أن  األمامي على  اإلرتداد  توفير نصف  كامل قطعة األرض شريطة  القبو على  بإنشاء طابق  يسمح 
يقتصر استعمال هذا الطابق على الخدمات العامة للبناء.
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مـادة )55)
ارتفاع البناء  

يستثنى من حساب ارتفاع البناء طابق الطيارة وطابق السطح والمظالت والنتوءات الزخرفية وتاج 
البناء والمداخن وطابق مواقف السيارات.

مـادة )56)
النسبة الطابقية  

التجارية  والسدد  السيارات  ومواقف  والتسويات  األقبية  طوابق  الطابقية  النسبة  حساب  من  يستثنى 
والميزانين والطيارة والسطح، والنتوءات الزخرفية وتاج البناء والمداخن وبيوت الدرج.

مـادة )57)
تسهيـالت على األحكـام لمباني الخدمات العـامة

يجوز للجنة المختصة منح تسهيالت على أحكام اإلفراز أو التنظيم وفقًا لما يأتي: . 1
)15%( من أحكام تقسيم وإفراز األراضي في حال وقوع أبنية الخدمات العامة ضمن المناطق   أ. 

السكنية باستثناء السكن الريفي والسكن الزراعي وسكن )أ( مرتفع.
)10%( من أحكام تقسيم وإفراز األراضي في كافة المناطق األخرى.  ب. 

 ج.  )10%( من النسبة المئوية من مساحة قطعة األرض.
)5%( من االرتفاع المسموح به.  د. 

)15%( من الحجم.  ه. 
)15%( من مقدار االرتدادات الخلفية.  و. 

)15%( من مقدار االرتدادات في الجانبين.  ز. 
لغايات أحكام الفقرة )1( من هذا النظام تستوفى من: . 2

طالب اإلفراز الرسوم المبينة في الجدول رقم )3( الملحق بهذا النظام، باإلضافة إلى رسم قيمته  أ . 
(10%( من تلك الرسوم. 

ب .  طالب الترخيص الرسوم المبينة في الجدول رقم )4( الملحق بهذا النظام، باإلضافة إلى رسم 
قيمته )10%( من تلك الرسوم. 

مـادة )58)
تخفيض على القيود 

يجوز للجنة المختصة تخفيف القيود على أحكام وشروط التنظيم المتعلقة باإلرتدادات الجانبية والخلفية 
لألبنية القائمة قبل سريان أحكام هذا النظام على أن ال تزيد نسبة التخفيض عن: 

(50%( في مناطق سكن )أ( أو )ب( أو األبنية السكنية العالية أو سكن )أ( مرتفع أو السكن الريفي . 1
أوالسكن الزراعي أو في مختلف المناطق التجارية أو الصناعية أو المكاتب أو المباني العامة أو 

المرافق السياحية والمتنزهات. 
(75%( في مناطق سكن )جـ( أو )د( أو البلدة القديمة.  . 2
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  مـادة )59)
الحاالت التي تسمح بتخفيف القيود

مع مراعاة أحكام المادة )58( من هذا النظام يجوز للجنة المختصة القيام بما يلي : 
أن . 1 دون  له  الممنوح  للترخيص  مخالف  أو  ترخيص  دون  أنشئ  قد  كان  قائم  بناء  أي  ترخيص 

يتعارض مع أحكام القوانين واألنظمة المعمول بها قبل نفاذ هذا النظام، على أن تستوفي اللجنة 
المختصة الرسوم المنصوص عليها في الجدول رقم )4( الملحق بهذا النظام، باإلضافة إلى رسم 

بناء قائم بنسبة )20%( من تلك الرسوم.
ترخيص أي بناء قائم كان قد أنشئ بدون ترخيص ويتعارض مع أحكام القوانين واألنظمة المعمول . 2

بها على أن تستوفى اللجنة المختصة عن البناء الرسوم المنصوص عليها في الجدول رقم )4( 
الملحق بهذا النظام، والرسوم المنصوص عليها في الجدول رقم )5( الملحق بهذا النظام. بالنسبة 

لألجزاء التي تتعارض مع أحكام هذا النظام إضافة إلى رسم بنسبة )20%( من تلك الرسوم.
واألنظمة . 3 القوانين  وفقًا  له  الممنوح  للترخيص  مخالفة  زيادات  أنَشأ  قد  كان  بناء  أي  ترخيص 

أن  على  القائم  البناء  ذلك  فوق  يقام  جديد  بناء  أي  وترخيص  النظام،  هذا  نفاذ  قبل  بها  المفعول 
تستوفي اللجنة المختصة عن ذلك البناء الرسوم المنصوص عليها في الجدول رقم )4( الملحق 
بهذا النظام.، والرسوم المنصوص عليها في وفق الجدول رقم )5( الملحق بهذا النظام بالنسبة 

لألجزاء التي تتعارض مع أحكام هذا النظام.

مـادة )60)
حسـاب التجـاوزات

يحسب التجاوز على االرتدادات لمرة واحدة.. 1
يحسب التجاوز على النسبة المئوية ألكبر مسقط أفقي في البناء ولمرة واحدة.. 2
يحسب التجاوز على النسبة الطابقية لألجزاء التي تزيد عن النسبة الطابقية المقررة وفق أحكام . 3

هذا النظام ويستثنى من ذلك ما تم استيفاؤه كتجاوز على النسبة المئوية، ويحتسب هذا التجاوز عند 
حدوثه في أي مرحلة من مراحل البناء.

يحسب التجاوز على الحجم عند حدوثه في أي مرحلة من مراحل البناء.. 4

مـادة )61)
محطـات المحروقـات

يشترط لترخيص محطات المحروقات اآلتي:. 1
أن ال يقل عرض الشارع الذي تقع عليه محطة المحروقات عن )12م( وال يزيد انحداره عن   أ. 

.)%8)
أن ال تقل مساحة قطعة األرض المخصصة لمحطة المحروقات عن )1200( م²، وأن ال تقل   ب. 

واجهتها األمامية عن )30م(، وأن تكون منتظمة الشكل.
أن ال يقل البعد بين محطتي محروقات في االتجاه الواحد من الطريق عن )500م(.   ج. 
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  مـادة )59)
الحاالت التي تسمح بتخفيف القيود

مع مراعاة أحكام المادة )58( من هذا النظام يجوز للجنة المختصة القيام بما يلي : 
أن . 1 دون  له  الممنوح  للترخيص  مخالف  أو  ترخيص  دون  أنشئ  قد  كان  قائم  بناء  أي  ترخيص 

يتعارض مع أحكام القوانين واألنظمة المعمول بها قبل نفاذ هذا النظام، على أن تستوفي اللجنة 
المختصة الرسوم المنصوص عليها في الجدول رقم )4( الملحق بهذا النظام، باإلضافة إلى رسم 

بناء قائم بنسبة )20%( من تلك الرسوم.
ترخيص أي بناء قائم كان قد أنشئ بدون ترخيص ويتعارض مع أحكام القوانين واألنظمة المعمول . 2

بها على أن تستوفى اللجنة المختصة عن البناء الرسوم المنصوص عليها في الجدول رقم )4( 
الملحق بهذا النظام، والرسوم المنصوص عليها في الجدول رقم )5( الملحق بهذا النظام. بالنسبة 

لألجزاء التي تتعارض مع أحكام هذا النظام إضافة إلى رسم بنسبة )20%( من تلك الرسوم.
واألنظمة . 3 القوانين  وفقًا  له  الممنوح  للترخيص  مخالفة  زيادات  أنَشأ  قد  كان  بناء  أي  ترخيص 

أن  على  القائم  البناء  ذلك  فوق  يقام  جديد  بناء  أي  وترخيص  النظام،  هذا  نفاذ  قبل  بها  المفعول 
تستوفي اللجنة المختصة عن ذلك البناء الرسوم المنصوص عليها في الجدول رقم )4( الملحق 
بهذا النظام.، والرسوم المنصوص عليها في وفق الجدول رقم )5( الملحق بهذا النظام بالنسبة 

لألجزاء التي تتعارض مع أحكام هذا النظام.

مـادة )60)
حسـاب التجـاوزات

يحسب التجاوز على االرتدادات لمرة واحدة.. 1
يحسب التجاوز على النسبة المئوية ألكبر مسقط أفقي في البناء ولمرة واحدة.. 2
يحسب التجاوز على النسبة الطابقية لألجزاء التي تزيد عن النسبة الطابقية المقررة وفق أحكام . 3

هذا النظام ويستثنى من ذلك ما تم استيفاؤه كتجاوز على النسبة المئوية، ويحتسب هذا التجاوز عند 
حدوثه في أي مرحلة من مراحل البناء.

يحسب التجاوز على الحجم عند حدوثه في أي مرحلة من مراحل البناء.. 4

مـادة )61)
محطـات المحروقـات

يشترط لترخيص محطات المحروقات اآلتي:. 1
أن ال يقل عرض الشارع الذي تقع عليه محطة المحروقات عن )12م( وال يزيد انحداره عن   أ. 

.)%8)
أن ال تقل مساحة قطعة األرض المخصصة لمحطة المحروقات عن )1200( م²، وأن ال تقل   ب. 

واجهتها األمامية عن )30م(، وأن تكون منتظمة الشكل.
أن ال يقل البعد بين محطتي محروقات في االتجاه الواحد من الطريق عن )500م(.   ج. 
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الجهة  المحطتين على  إذا كانت إحدى  بين محطتي محروقات عن )200م(  البعد  يقل  أن ال   د. 
المقابلة من الطريق.

أن ال يقل بعد المحطة عن أي تقاطع أو أي منعطف حاد عن مائة متر تحسب من بداية المنحنى.  ه. 
أن يكون للمحطة منفذان على الشارع العام بسعة ال تقل عن )6م( لكل منهما، أحدهما يستعمل   و. 

للدخول واآلخر للخروج مع وضع إشارات فسفورية أو ضوئية توضح ذلك.
أن يكون للمحطة أسوار خلفية ال يقل ارتفاعها عن )2م(، وأسوار جانبية ال يقل ارتفاعها عن   ز. 

(1,5م(.
)6م(  عن  المظلة  ارتفاع  يقل  ال  بالوقود  التزود  موقع  فوق  علوية  مظلة  للمحطة  يكون  أن   ح. 
محسوبة من أرضية المحطة بعد التعبيد، على أن تكون المظلة مفتوحة الجوانب، واقية من 

العوامل الجوية.
يقل  ال  ترابية  بطبقة  تغطى  وأن  المحطة  أرضية  تحت  المحروقات  تكون جميع خزانات  أن   ط. 
سمكها عن )50سم(،  وبطبقة خرسانية مسلحة ال يقل سمكها عن )20سم(، وأن تعبد أرضية 

المحطة بكاملها. 
أن تكون المواصفات الفنية داخل المحطة مطابقة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة.  ي. 
أن ال تقل المسافة الفاصلة بين فتحات تهوية خزانات الوقود وحدود أرض المحطة، وأي بناء   ك. 

عليها بما فيها مولد الكهرباء عن )15م(.
أن ال تقل المسافة بين فتحات ملء خزانات الوقود وحدود أرض المحطة أو أي بناء عليها بما   ل. 

فيها مولد الكهرباء عن )10م(.
يجب أن يستغل كامل القطعة لغايات محطة المحروقات إذا وقعت القطعة ضمن المناطق التنظيمية . 2

السكنية. 
يجوز للجنة المختصة ترخيص المحطة على تقاطع طرق شريطة أن يكون الدخول إليها والخروج . 3

منها على شارعين مختلفين.

مـادة )62)
محطات الدوائر الحكومية أو األجهزة األمنية 

يجوز للجنة المختصة استثاء المحطات الخاصة بالدوائر الحكومية أو األجهزة األمنية المقامة ضمن 
حدود أرضها والستعماالتها الخاصة من بعض أو جميع الشروط المنصوص عليها في المادة )61( من 
هـذا النظـام، شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة وفق أحكام المادة )64( من هذا النظام.

مـادة )63)
محطـات تعبئـة الغـاز

ترخص محطات تعبئة الغاز ضمن المناطق الصناعية وفق الشروط اآلتية:
أن ال يقل عرض الشارع الذي تقع عليه المحطة عن )12م( وال يزيد انحداره عن )%8(.. 1
أن ال تقل مساحة قطعة األرض المخصصة للمحطة عن )2000( م²، وأن ال تقل واجهتها األمامية . 2

عن )40م(، وأن تكون منتظمة الشكل.
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أن يكون للمحطة منفذان على الشارع العام بسعة ال تقل عن )6م( لكل منهما، أحدهما يستعمل . 3
للدخول واآلخر للخروج مع وضع إشارات فسفورية أو ضوئية توضح ذلك. 

أن يكون للمحطة أسوار خلفية ال يقل ارتفاعها عن )2م( ، وأسوار جانبية وأمامية ال يقل ارتفاعها . 4
عن )1,5م(.

أن تكون المواصفات الفنية داخل المحطة مطابقة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة.. 5
يجب إقامة مظلة علوية فوق كافة الخزانات واقية من العوامل الجوية ومفتوحة الجوانب إذا كانت . 6

خزانات تعبئة الغاز سطحية.
أن ال تقل المسافة الفاصلة بين فتحات ملء خزانات الغاز األرضية أو السور المحيط بالخزانات . 7

السطحية من حدود أرض المحطة أو أي بناء عليها بما فيها مولد الكهرباء من جهة أخرى عن 
(15م(.

مـادة )64)
شروط السالمة العامة 

يجب أن تتوفر في محطات المحروقات ومحطات تعبئة الغاز جميع شروط السالمة العامة التي تقررها 
سلطة الدفاع المدني، وشروط السالمة المهنية والسالمة المرورية وحماية البيئـة التـي تقـررها الجهات 

المختصـة، باالضافة لموافقة الهيئة العامة للبترول.

مـادة )65)
األبنيــة العاليـة

للجنة المختصة ترخيص إنشاء أبنيه عالية في المناطق التنظيمية بإستثناء مناطق الفلل والسكن الريفي 
والزراعي والبلدة القديمة ومنطقة األبنية السكنية العالية وسكن )أ( مرتفع، على أن تخضع هذه األبنية 

لألحكام اآلتية:
أن ُيقدم طالب الترخيص إلى اللجنة المختصة مخططات تتضمن مشروعًا متكاماًل، وأن يحصل . 1

على ترخيص لكامل المشروع بدون تجزئه.
أن تقع القطعة على شارع عام ال تقل سعته عن )16م(.. 2
أن تكون أرض المشروع مفرزة إفرازًا رسميًا، وأن ال تقل مساحتها عن ضعف المساحة المقررة . 3

لمنطقة االستعمال وفق أحكام هذا النظام.
أن تكون األرض قابلة للربط على شبكة المجاري العامة. . 4

مـادة )66)
ارتدادات األبنية العالية 

يجب أن تكون االرتدادات لألبنية العالية حسب أحكام المناطق التنظيمية التي تقع فيها مضافًا إليها أحد 
البندين اآلتيين:

(50سم( لجميع اإلرتدادات عن كل طابق إضافي يعلو عدد الطوابق المنصوص عليها في الجدول . 1
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أن يكون للمحطة منفذان على الشارع العام بسعة ال تقل عن )6م( لكل منهما، أحدهما يستعمل . 3
للدخول واآلخر للخروج مع وضع إشارات فسفورية أو ضوئية توضح ذلك. 

أن يكون للمحطة أسوار خلفية ال يقل ارتفاعها عن )2م( ، وأسوار جانبية وأمامية ال يقل ارتفاعها . 4
عن )1,5م(.

أن تكون المواصفات الفنية داخل المحطة مطابقة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة.. 5
يجب إقامة مظلة علوية فوق كافة الخزانات واقية من العوامل الجوية ومفتوحة الجوانب إذا كانت . 6

خزانات تعبئة الغاز سطحية.
أن ال تقل المسافة الفاصلة بين فتحات ملء خزانات الغاز األرضية أو السور المحيط بالخزانات . 7

السطحية من حدود أرض المحطة أو أي بناء عليها بما فيها مولد الكهرباء من جهة أخرى عن 
(15م(.

مـادة )64)
شروط السالمة العامة 

يجب أن تتوفر في محطات المحروقات ومحطات تعبئة الغاز جميع شروط السالمة العامة التي تقررها 
سلطة الدفاع المدني، وشروط السالمة المهنية والسالمة المرورية وحماية البيئـة التـي تقـررها الجهات 

المختصـة، باالضافة لموافقة الهيئة العامة للبترول.

مـادة )65)
األبنيــة العاليـة

للجنة المختصة ترخيص إنشاء أبنيه عالية في المناطق التنظيمية بإستثناء مناطق الفلل والسكن الريفي 
والزراعي والبلدة القديمة ومنطقة األبنية السكنية العالية وسكن )أ( مرتفع، على أن تخضع هذه األبنية 

لألحكام اآلتية:
أن ُيقدم طالب الترخيص إلى اللجنة المختصة مخططات تتضمن مشروعًا متكاماًل، وأن يحصل . 1

على ترخيص لكامل المشروع بدون تجزئه.
أن تقع القطعة على شارع عام ال تقل سعته عن )16م(.. 2
أن تكون أرض المشروع مفرزة إفرازًا رسميًا، وأن ال تقل مساحتها عن ضعف المساحة المقررة . 3

لمنطقة االستعمال وفق أحكام هذا النظام.
أن تكون األرض قابلة للربط على شبكة المجاري العامة. . 4

مـادة )66)
ارتدادات األبنية العالية 

يجب أن تكون االرتدادات لألبنية العالية حسب أحكام المناطق التنظيمية التي تقع فيها مضافًا إليها أحد 
البندين اآلتيين:

(50سم( لجميع اإلرتدادات عن كل طابق إضافي يعلو عدد الطوابق المنصوص عليها في الجدول . 1
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رقم )2( الملحق بهذا النظام، على أن تطبق تلك الزيادات على االرتدادات ابتداًء من مستوى أرض 
المشروع.

(1م( لجميع االرتدادات عن كل طابق إضافي يعلو عدد الطوابق المنصوص عليها في الجدول رقم . 2
(2( الملحق بهذا النظام، على أن تطبق تلك الزيادات على االرتدادات ابتداًء من أول طابق إضافي 
وبطريقة التدرج لكل طابق على حده أو يضاف مجموع تلك الزيادات الرتداد أول طابق إضافي.

مـادة )67)
البناء العالي في المناطق السكنية 

إذا كان البناء العالي ضمن المناطق السكنية المنصوص عليها في المادة )23( من هذا النظام ومطلوب 
ترخيصه لغير أغراض السكن تضاف الزيادات الواردة في المادة )66( من هذا النظام على ضعف 

االرتدادات الجانبية والخلفية المقررة وفق أحكام هذا النظام.

مـادة )68)
النسبة المؤية لألبنية العالية 

يجب أن تكون النسبة المئوية للبناء العالي وفق األحكام المقررة في الجدول رقم )2( الملحق بهذا النظام 
وطبقًا لمنطقة االستعمال.

مـادة )69)
ارتفاع األبنية العالية 

يجب أن يكون الحد األعلى الرتفاع البناء مساويًا لعرض الشارع أو أكثر الشوارع إتساعًا إذا كان 
البناء على أكثر من شارع مضافًا إليه ضعفي مقدار االرتداد األمامي المقرر وفق المادة )66( من هذا 

النظام، على أن ال يزيد االرتفاع الكلي للبناء عن )72م( من مستوى األرض الطبيعية. 

مـادة )70)
عدد طوابق األبنية العالية 

يجب أن ال يزيد عدد طوابق البناء العالي عن عشرين طابقًا.

مـادة )71)
الرسـوم والتـأمينـات

لغايات استيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام تصنف الهيئات المحلية في المناطق التنظيمية 
إلى الفئات اآلتية:

الفئـة )أ( وتشمل بلديات مراكز المحافظات الفلسطينية، وتستوفى فيها الرسوم المنصوص عليها . 1
في هذا النظام بنسبة )%100(.

الفئـة )ب( وتشمل باقي البلديات في المحافظات الفلسطينية باستثناء البلديات المستحدثة في ظل . 2
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السلطة الوطنية الفلسطينية، ويستوفى فيها ما نسبته )80%( من الرسوم المنصوص عليها في هذا 
النظام.

الفئـة )جـ( وتشمل البلديات المستحدثة والمجالس المحلية فـي ظـل السلطـة الوطنيـة الفلسطينيـة، . 3
ويستوفى فيها ما نسبته )65%( من الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام.

نسبته . 4 ما  فيها  ويستوفى  األخرى،  والمناطق  السكانية  والتجمعات  القرى  كافة  وتشمل  )د(  الفئـة 
(50%( من الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام.

مـادة )72)
استيفاء الرسـوم والتـأمينـات

مع مراعاة أحكام المادة )71( من هذا النظام تستوفى اللجنة المختصة رسوم الترخيص المنصوص 
عليها في الجدول رقم )3( والجدول رقم )4( الملحقين بهذا النظام. 

مـادة )73)
رسـوم ترخيص التجاوزات 

لغايات تطبيق أحكام المادتين )58( و )59( من هذا النظام تستوفي اللجنة المختصة إحدى الرسوم 
التالية أيهما أعلى: 

القيمـة التجـارية للمتر المربع من األرض مضروبًا بنسبة )25%( على أن تحدد القيمة التجارية . 1
في  األراضي  سلطة  ممثل  التنظيم،  مهندس  البلدية،  )مهندس  من  مشكلة  لجنة  قبل  من  لألرض 

المحافظة(.
الرسوم المنصوص عليها في الجدول رقم )5( الملحق بهذا النظام.  . 2

مـادة )74)
رسـوم ترخيص محطة المحروقات والطوابق اإلضافية 

تستوفي اللجنة المختصة رسومًا إضافية بمقدار )50%( من الرسوم المقررة وفق أحكام هذا النظام . 1
لمنطقة استعمال أرض المشروع وذلك عن:

ترخيص محطة المحروقات عليها.  أ. 
ترخيص الطوابق اإلضافية في البناء العالي.  ب. 

المادة . 2 الفقرتين )2( و )3( من  اللجنة المختصة رسوم ترخيص لألبنية المرخصة وفق  تستوفي 
(40( من هذا النظام وحسب رسوم االستعمال التنظيمي لتلك األبنية.

مـادة )75)
تأمينات نقدية  

تستوفي اللجنة المختصة التأمينات النقدية اآلتية:. 1
)10%( من مجموع رسوم الترخيص لتأمين االلتزام باإلعمار وفقًا للرخصة الصادرة.  أ. 
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السلطة الوطنية الفلسطينية، ويستوفى فيها ما نسبته )80%( من الرسوم المنصوص عليها في هذا 
النظام.

الفئـة )جـ( وتشمل البلديات المستحدثة والمجالس المحلية فـي ظـل السلطـة الوطنيـة الفلسطينيـة، . 3
ويستوفى فيها ما نسبته )65%( من الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام.

نسبته . 4 ما  فيها  ويستوفى  األخرى،  والمناطق  السكانية  والتجمعات  القرى  كافة  وتشمل  )د(  الفئـة 
(50%( من الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام.

مـادة )72)
استيفاء الرسـوم والتـأمينـات

مع مراعاة أحكام المادة )71( من هذا النظام تستوفى اللجنة المختصة رسوم الترخيص المنصوص 
عليها في الجدول رقم )3( والجدول رقم )4( الملحقين بهذا النظام. 

مـادة )73)
رسـوم ترخيص التجاوزات 

لغايات تطبيق أحكام المادتين )58( و )59( من هذا النظام تستوفي اللجنة المختصة إحدى الرسوم 
التالية أيهما أعلى: 

القيمـة التجـارية للمتر المربع من األرض مضروبًا بنسبة )25%( على أن تحدد القيمة التجارية . 1
في  األراضي  سلطة  ممثل  التنظيم،  مهندس  البلدية،  )مهندس  من  مشكلة  لجنة  قبل  من  لألرض 

المحافظة(.
الرسوم المنصوص عليها في الجدول رقم )5( الملحق بهذا النظام.  . 2

مـادة )74)
رسـوم ترخيص محطة المحروقات والطوابق اإلضافية 

تستوفي اللجنة المختصة رسومًا إضافية بمقدار )50%( من الرسوم المقررة وفق أحكام هذا النظام . 1
لمنطقة استعمال أرض المشروع وذلك عن:

ترخيص محطة المحروقات عليها.  أ. 
ترخيص الطوابق اإلضافية في البناء العالي.  ب. 

المادة . 2 الفقرتين )2( و )3( من  اللجنة المختصة رسوم ترخيص لألبنية المرخصة وفق  تستوفي 
(40( من هذا النظام وحسب رسوم االستعمال التنظيمي لتلك األبنية.

مـادة )75)
تأمينات نقدية  

تستوفي اللجنة المختصة التأمينات النقدية اآلتية:. 1
)10%( من مجموع رسوم الترخيص لتأمين االلتزام باإلعمار وفقًا للرخصة الصادرة.  أ. 
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)10%( من مجموع رسوم الترخيص لتأمين االلتزام بإنشاء بئر ماء وبحد أدنى مقداره )25(   ب. 
دينارًا.

تصادر مبالغ التأمين المنصوص عليها في الفقرة )1( من هذه المادة لحساب اللجنة المختصة إذا لم . 2
يقم المالك باألعمال المطلوبة منه خالل )60( يومًا من تاريخ إنذاره للقيام بها.

مـادة )76)
تعديل الرسوم

التنظيم  مجلس  من  بتنسيب  النظام  هذا  أحكام  وفق  المقررة  الرسوم  بتعديل  الوزراء  مجلس  يختص 
األعلى.

مـادة )77)
رسوم ملحقات البناء

تستوفي اللجنة المختصة رسوم ملحقات البناء حسب الرسوم المقررة في الجداول الملحقة بهذا النظام 
والمنطقة التي تقع فيها على النحو اآلتي:

تحسب مساحة بيت الدرج مع مساحة كل طابق ويضاف مكرر مساحة بيت الدرج لمرة واحدة في . 1
الطابق العلوي.

تحسب مساحة المنور لمرة واحده عند سقفه في الطابق العلوي.. 2
تحسب مساحة المصعد مع مساحة كل طابق.. 3

مـادة )78)
إعادة إنشاء البناء

يحظر ترخيص أي بناء معد للسكن أو إعادة إنشائه إال إذا كانت كل غرفة مطلة من أحد جوانبها على 
شرفة أو ساحة منور.

مـادة )79)
تهوية البناء 

يجب أن تجهز جميع األماكن المعدة لالستعمال في البناء بما في ذلك الحمامات بإنارة وتهوية طبيعيتين 
بواسطة فتحة أو أكثر في الجدران الخارجية. 

مـادة )80)
التهوية أو اإلنارة 

أو  المعماري  التصميم  طبيعة  اقتضت  إذا  الطبيعيتين  اإلنارة  أو  بالتهوية  المتعلقة  األحكام  تطبق  ال 
التي  الفنية  البناء وذلك وفقًا للمخططات  التهوية أو اإلنارة االصطناعية في  الفنية استعمال  األسباب 

يجب تقديمها عند طلب الترخيص.
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مـادة )81)
أحكام الَمنَور 

يجب أن تتوفر في المنور الشروط اآلتية:
أن تكون أرضيته مغطاًة بطبقة خرسانية مسلحة. . 1
أن تصرف المياه منه بطريقة مناسبة.. 2
أن يكون له مدخل في الطابق السفلي.. 3
أن يبقى مكشوفًا لكل طوابق البناء باستثناء طابق السطح.. 4

مـادة )82)
مواصفات الَمنَور 

يجب أن تتوفر في المنور المواصفات الهندسية اآلتية:
أن ال تقل مساحة منور غرف السكن عن )10( م². . 1
أن ال يقل طول ضلعه عن ربع ارتفاع المنور أو عن مترين ونصف المتر أيهما أكثر.. 2
أن ال تقل مساحة المنور للمطابخ وغرف الغسيل والحمامات عن )7,50( م² وأن ال يقل عرضه . 3

عن )2,5م(.

مـادة )83)
ارتفــاع الغـرفـة

يجب أن يكون الحد األدنى الرتفاع الغرفة الصافي في األبنية المبينة أدناه على النحو اآلتي:

مـادة )84)
األدراج والممـرات

يجب أن تجهز األبنية المكونة من عدة طوابق التي يشغلها أكثر من مائة شخص بما في ذلك المساكن 
التي تتألف من أكثر من )16( شقة بدرجين منفصلين، على أن يؤدي أحدهما مباشرة إلى شارع أو 

فسحة كبيرة مكشوفة، وأن يكون الحد األدنى لعرض كل منهما  على النحو اآلتي: 

2,40مغرف السكن والمكاتب1.

2,25م المطبخ2.

2,10مالحمامات3.

2,25مالكراج4.

2,70مغرف المستشفيات 5.

3,70ماألماكن العامة6.

3,00مالمصانع والمشاغل7.

2,50مأي نوع آخر من البناء8.
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مـادة )85)
المخازن الكبيرة والمصانع 

إذا كانت المخازن كبيرًة والمصانع متعددة الطوابق، ُتجّهز بدرجين على األقل، على أن يكون الحد 
األدنى للعرض الصافي ألحدهما )1,20م(، وثانيهما )90 سم(.

مـادة )86)
المحالت والبسطات 

يجب أن يكون الحد األدنى لعرض الممرات بين صفوف المحالت في األسواق على النحو اآلتي: 

مـادة )87)
الممرات في المساكن  

يجب أن ال يقل عرض الممرات في المساكن عن )1م(.

مـادة )88)
الممرات في المستشفيات والمدارس 

يجب أن ال يقل عرض الممرات في المستشفيات والمدارس عن مترين.

مـادة )89)
الممرات في النوادي أو المسارح أو دور السينما أو المالعب

يشترط أن يتوفر في مباني النوادي أو المسارح أو دور السينما أو المالعب الرياضية اآلتي:
ممر ال يقل عرضه عن )1,25م( حول المقاعد. . 1

سعـة المكـان
عرض الشـاحط في الدرج

األول )م(
عرض الشاحط في الدرج

الثاني )م(

من )100( شخص إلى . 1
(350( شخص 

1,250,90

1,401,00لغاية 450 شخصًا. 2
1,551,10 لغاية 550 شخصًا. 3
1,701,10لغاية 650 شخصًا. 4
1,851,25لغاية 750 شخصًا . 5

على جانبينعلى جانب واحدطول الممر
1,50 م1,50 ملغاية )15( م. 1
3,00 م2,00 ملغاية )30( م. 2
4,00 م2,50 مأكثر من )30( م. 3
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ممرات ال يقل عرضها عن )1,25م( عند تقاطع صفوف المقاعد. . 2
عدم وضع درجات للتغلب على اختالف المستوى في الممرات، إال إذا كان انحدار الممرات يزيد . 3

عن )%8(.
أن ال يقل عرض األروقة أو الممرات المعدة الستعمال الحضور خارج قاعة العرض عن )2م(.. 4
أن تكون جميع أبواب الخروج موصلة إلى الشارع أو فسحة مكشوفة، وتفتح إلى الخارج. . 5
أن تزود بوسائل اإلنذار.. 6
أن ال يقل البعد بين أول صف مقاعد من جهة المسرح أو دور السينما وبين حد المسرح عن )3م(.. 7
ال يجوز فتح شباك التذاكر على أي شارع عام يعرقل حركة المرور.. 8
 

مـادة )90)
المصـاعـد

إذا كان ارتفاع البناء عن خط الشارع إلى أعلى طابق يتجاوز )14م(، ويزيد عن أربعة طوابق يجهز 
البناء بعدد من المصاعد يتناسب مع حجم البناء، وعدد سكانه، ونوعية استعماله، باستثناء األبنية التي 

أقيمت قبل نفاذ هذا النظام.

مـادة )91)
المـداخــن

تنشأ المداخن لألبنية من مواد  صلبة مبطنة بطوب أو مواسير ضد الحريق. . 1
يجب أن ال يقل ارتفاع مداخن األبنية عن متر واحد من أعلى نقطة من السطح.. 2
تكون مداخن المصانع على مسافة ال تقل عن عشرة أمتار من خط الطريق أو حد قطعة األرض. . 3
أن ال يقل ارتفاع مداخن المصانع عن ثالثة أمتار من الحد المسموح به الرتفاع األبنية في تلك . 4

المنطقة. 
أن تزود مداخن المصانع بأجهزة ميكانيكية لتنقية الدخان من المواد المضرة. . 5

مـادة )92)
خدمـات البنــاء

يجب أن يوجد في كل بناء الخدمات اآلتية:
بئر ماء.. 1
خزانات مياه على األسطح.. 2
تكون . 3 أن  على  المختصة،  الجهة  تقررها  التي  الهندسية  المواصفات  وفق  وتنشأ  الصماء  الحفرة 

الحفرة ضمن االرتدادات، وفي الموقع الذي تراه اللجنة المختصة مناسبًا، ويراعى في ذلك اتجاه 
ميالن األرض.
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مـادة )93)
إذن االشغـال

أو  بالمياه  األبنية  بتزويد  القيام  عدم  والشركات  والخاصة  العامة  والمؤسسات  الدوائر  جميع  على 
الكهرباء أو الهاتف أو المجاري العامة أو إصدار رخص لمزاولة المهن أو الحرف أو الصناعات أو 
القيام بمعامالت إفراز األبنية بقصد البيع قبل حصول صاحب الترخيص على إذن إشغال من اللجنة 

المختصة. 

مـادة )94)
متطلبـات ذوي االحتيـاجـات الخـاصة

وعمارات  الشقق  المتعددة  السكنية  والمباني  التجارية  والمباني  العامة  المباني  وتهيئة  موائمة  يجب 
المكاتب تتناسب مع ذوي االحتياجات الخاصة ضمن مداخلها وممراتها حسب المواصفات التي تقررها 

اللجنة المختصة.

مـادة )95)
إلغــاءات

مع مراعاة أي أحكام خاصة وردت على مخططات التنظيم الهيكلية أو التفصيلية المقرة قبل نفاذ هذا 
النظام يلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مـادة )96)
التنفيذ والنفاذ

على جميع الجهات المختصه، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره 
وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام اهلل بتاريخ 2011/5/17 ميالدية
                   13/  جمادى اآلخرة / 1432هـجرية
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الجدول رقم )1)

 

الحـد األدنى لطول واجهة الحـد األدنـى للمسـاحة )م²(فئـة االسـتعمال
القطعه )م(

المناطق السكنية وتقسم إلى ما يلي:                  

200040األبنيـة السـكنية العـالية                       1.

70020فلل2.

100030سـكن أ مـرتفع3.

100025سـكن أ4.

75018 سـكن ب5.

50015سـكن ج6.

30015سـكن د7.

غير محدد  غير محدد البـلدة القديـمة8.
250030السـكن الـريفي9.

100025السـكن الـزراعي10.

المناطق التجاريه وتقسم إلى ما 
يلي:-

تطبق أحكام تنظيم استعمال المنطقة التي تقع فيها.التجـاري المحـلي:1.

40015التجـاري الطـولي2.

100025المعـارض التجـارية3.

80022المـركزالتجـاري الرئـيسي                      4.

60020المـركز التجـاري الفـرعي                    5.

المنـاطق الصنـاعية وتقسـم إلى 
ما يلي:   

100025 الصنـاعـات  1.

.2
مجمعات الصناعات الخفيفة 
والحرفية            

60020

تطبق أحكام تنظيم استعمال المنطقة التي تقع فيهاالمكـاتـب
200040المبـاني العـامـة                                       

100025المـرافق السيـاحيـة                                     
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الجدول رقم )2)

*يجب أن يقاس االرتفاع  للفلل من مستوى األرض الطبيعية.
* في المناطق السكنية يكون الطابق االخير طابق كامل او رووف.

  

الـحـــــد األدنـــــــىالـــحـــــــد    األعلــــــــى
فئة 

االستعمال
أو المشروع

للنسبة 
المئوية 

للبناء

للنسبة 
الطابقية

لعدد الطوابق
الرتفاع 

البناء
)م(

لالرتداد 
األمامي

)م(

لالرتداد 
الخلفي
)م(

لالرتداد 
الجانبي

)م(
أ -المناطق السكنية وتقسم كالتالي:-

األبنيه 
السكنية 
العالية

%36%3249301288

555*90312%30%فلل
سكن أ 
مرتفع

%40%280725566

180518554%36%سكن أ

210518543%42%سكن ب

240518443%48%سكن جـ

260515333%52%سكن د

حسب ما تقرره اللجنة المختصة مع مراعاة أحكام األبنية المجاورةالبلدة القديمة
حسب المنطقة التي تقع فيها518حسب المنطقة التي تقع فيهاب- المكاتب
جـ- المباني 

العامة
%36%21662210108

د- المرافق 
السياحية

%30%1806221055
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الـحـــــد األدنـــــــىالـــحـــــــد    األعلــــــــى

فئة االستعمال
 أو المشروع 

للنسبة 
المئوية 

للبناء

للنسبة 
الطابقية

لعدد 
الطوابق

الرتفاع 
البناء
)م(

لالرتداد 
األمامي

)م(

لالرتداد 
الخلفي
)م(

لالرتداد 
الجانبي

)م(

هـ- السكن 
الريفي

10% بحــد 

أقصى 
300م2

%20281277

و- السكن الزراعي ويقسم كالتالي:-

مساحة القطعة 
3600م2 فأكثر

%15 بحد 

أقصى 
600م2

%3028121010

مساحة القطعة 
من 2000م2

3599م2

%20 بحد 

أقصى 
540م2

%4028101010

مساحة القطعه 
من 1000م2

1999م2

%25 بحد 

أقصى 
400م2

%50281075

مساحة القطعة 
من 600م2

999م2

%30 بحد 

أقصى 
250م2

%6028755

مساحة القطعة 
من599م2 فأقل

%30 بحد 

أقصى 
180م2

%6028744

فئة االستعمال أو 
المشروع

للنسبة 
المئوية
للبناء

للنسبة 
الطابقية

لعدد 
الطوابق

الرتفاع 
البناء
)م(

لالرتداد 
األمامي

)م(

لالرتداد 
الخلفي
)م(

لالرتداد 
الجانبي

)م(



273

206 الرقم المرجعي:92-12-2011

2011/12/25 92العدد

الـحـــــد األدنـــــــىالـــحـــــــد    األعلــــــــى

فئة االستعمال
 أو المشروع 

للنسبة 
المئوية 

للبناء

للنسبة 
الطابقية

لعدد 
الطوابق

الرتفاع 
البناء
)م(

لالرتداد 
األمامي

)م(

لالرتداد 
الخلفي
)م(

لالرتداد 
الجانبي

)م(

هـ- السكن 
الريفي

10% بحــد 

أقصى 
300م2

%20281277

و- السكن الزراعي ويقسم كالتالي:-

مساحة القطعة 
3600م2 فأكثر

%15 بحد 

أقصى 
600م2

%3028121010

مساحة القطعة 
من 2000م2

3599م2

%20 بحد 

أقصى 
540م2

%4028101010

مساحة القطعه 
من 1000م2

1999م2

%25 بحد 

أقصى 
400م2

%50281075

مساحة القطعة 
من 600م2

999م2

%30 بحد 

أقصى 
250م2

%6028755

مساحة القطعة 
من599م2 فأقل

%30 بحد 

أقصى 
180م2

%6028744

فئة االستعمال أو 
المشروع

للنسبة 
المئوية
للبناء

للنسبة 
الطابقية

لعدد 
الطوابق

الرتفاع 
البناء
)م(

لالرتداد 
األمامي

)م(

لالرتداد 
الخلفي
)م(

لالرتداد 
الجانبي

)م(
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ز- المناطق التجارية وتقسم كالتالي:-
التجاري 
المحلي

تطبق أحكام التنظيم لالستعمال السكني الذي يقع فيه

التجاري 
الطولي 

%70%420623____4

4م بعد 
عمق

بناء 14م
المعـارض 
التجـارية

%42%2526231064

المركز 
التجاري 
الرئـيسي

ـــ%55%330623106

المركز 
التجاري 
الفـرعي

ـــ%50%200416105

ح- المناطق الصناعية وتقسم كالتالي:-

3006231054%50%الصنـاعـات
الصناعات 

الخفيفة 
والحرفيـة

%50%200416643

االستـعمال التنظيمي
رسـم مخـطط
مـوقع تنظيمي

رسـم تسـجيل طلب 
ترخيص البنـاء

رسـم الكشف 
وتثبيت االستقامة 
لطلب الترخيص 

رسـم افـراز لكـل 
قسـيمة

دينارفلسدينارفلسدينارفلسدينارفلس
األبنية السكنية العالية 

وسكن )أ( مرتفع
0025001000200010

002500700200010سـكن ) أ ( والفلل

002500700200010سـكن ) ب (

002500700200010سـكن ) ج ( 

002500700200010سـكن ) د (

00150050010005البلدة القديمة

00150050010005السـكن الريـفي 

00150050010005السـكن الـزراعي 
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الجدول رقم )4)

االستـعمال التنظيمي
رسـم مخـطط
مـوقع تنظيمي

رسـم تسـجيل طلب 
ترخيص البنـاء

رسـم الكشف 
وتثبيت االستقامة 
لطلب الترخيص 

رسـم افـراز لكـل 
قسـيمة

دينارفلسدينارفلسدينارفلسدينارفلس
المعارض والمراكز 

التجارية
0030001000250020

التجـاري الطـولي 
)العادي(  

0030001000250020

0030001000250020التجاري المحلي والمكاتب
المجمعات والمناطق 

الصناعية 
0030001000250020

الصناعات الخفيفة 
والحرفية

0030001000250020

0030001000250020المباني العامة 

0030001000250020المرافق السياحية

مناطق السكن

البند
سكن )أ( 

والفلل
سكن )ج( سكن )ب( 

سكن )د( 
والبلدة قديمة

السكن 
الريفي

السكن 
الزراعي

االبنية 
السكنية 
العالية و 
سكن )أ( 

مرتفع
دينارفلسدينارفلسدينارفلسدينارفلسدينارفلسدينارفلسدينارفلس

مساحة 
البناء 

بما فيها 
الشرفات 
المسقوفة 

البارزة 
واألدراج 
الخارجه 
المكشوفة 
والممرات 

المعلقة 
)م2(

5003000350020002000350025003
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االستـعمال التنظيمي
رسـم مخـطط
مـوقع تنظيمي

رسـم تسـجيل طلب 
ترخيص البنـاء

رسـم الكشف 
وتثبيت االستقامة 
لطلب الترخيص 

رسـم افـراز لكـل 
قسـيمة

دينارفلسدينارفلسدينارفلسدينارفلس
المعارض والمراكز 

التجارية
0030001000250020

التجـاري الطـولي 
)العادي(  

0030001000250020

0030001000250020التجاري المحلي والمكاتب
المجمعات والمناطق 

الصناعية 
0030001000250020

الصناعات الخفيفة 
والحرفية

0030001000250020

0030001000250020المباني العامة 

0030001000250020المرافق السياحية

مناطق السكن

البند
سكن )أ( 

والفلل
سكن )ج( سكن )ب( 

سكن )د( 
والبلدة قديمة

السكن 
الريفي

السكن 
الزراعي

االبنية 
السكنية 
العالية و 
سكن )أ( 

مرتفع
دينارفلسدينارفلسدينارفلسدينارفلسدينارفلسدينارفلسدينارفلس

مساحة 
البناء 

بما فيها 
الشرفات 
المسقوفة 

البارزة 
واألدراج 
الخارجه 
المكشوفة 
والممرات 

المعلقة 
)م2(

5003000350020002000350025003
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مناطق السكن

البند
سكن )أ( 

والفلل
سكن )ج( سكن )ب( 

سكن )د( 
والبلدة قديمة

السكن 
الريفي

السكن 
الزراعي

االبنية 
السكنية 
العالية و 
سكن )أ( 

مرتفع
دينارفلسدينارفلسدينارفلسدينارفلسدينارفلسدينارفلسدينارفلس

ر  ا سو ال ا
والجدران 
االستنادية 

)م.ط(

2500250020001500200020002500

األقبية
 ) م2(

7501500125010001500125017501

األبنية 
الفرعية 
ومواقف 
السيارات 
المسقوفة 

) م2( 

0001750050005000750050005001

أحواض 
السباحة
 ) م2(

500250025002ــــــــــ50025002

1ـ بدل 
المواقف     

) لكل 
سياره(

2ـ قيمة 
الموقف 
 %20 +
من القيمة 

أيهما 
أعلى

03500035000350003500035000350003500
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المنـاطق التجـارية

الوحدة  البنـد
المعارض والمراكز 

التجارية 
التجاري الطولي 

)العادي(
التجاري المحلي 

والمكاتب 
دينارفلسدينارفلسدينارفلس

50012000105007) م2(                     الطابق األرضي والسدد                

250600057503) م2(الطوابق األخرى                       
بروزات تجارية على 

االرتداد األمامي  
000305002200015) م2(

بروزات تجارية على حرم 
الشارع     

000505003700025) م2(

شرفات على االرتداد 
األمامي          

00015250115007) م2(

000257501850012) م2(شرفات على حرم الشارع            

000500050005) م2(أحواض السباحة                      

500125010001) م2(مواقف السيارات المسقوفة             

األسوار والجدران 
االستنادية           

500050002500) م2(

000450030003) م2(األقبيـة  

1ـ بدل المواقف )لكل 
سيارة(  

2ـ قيمة الموقف + %50 
من القيمة أيهما أعلى                   

000700000070000007000) م2(

االستعمال 
التنظيمي

مسـاحة 
الطـابق 
األرضي 
والمتكررة

) م2(                      

مـواقف 
السـيارات 
المسـقوفة

) م2(

األقبيـة 
) م2(

احـواض 
السبـاحة  

) م2(

األسوار 
والجدران 
االستنـادية
) م. ط(

بـدل المواقف 
)لكل سيارة(

دينارفلسدينارفلسدينارفلسدينارفلسدينارفلسدينارفلس
المبـاني 
العـامة

500015002500500210000007000
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المنـاطق التجـارية

الوحدة  البنـد
المعارض والمراكز 

التجارية 
التجاري الطولي 

)العادي(
التجاري المحلي 

والمكاتب 
دينارفلسدينارفلسدينارفلس

50012000105007) م2(                     الطابق األرضي والسدد                

250600057503) م2(الطوابق األخرى                       
بروزات تجارية على 

االرتداد األمامي  
000305002200015) م2(

بروزات تجارية على حرم 
الشارع     

000505003700025) م2(

شرفات على االرتداد 
األمامي          

00015250115007) م2(

000257501850012) م2(شرفات على حرم الشارع            

000500050005) م2(أحواض السباحة                      

500125010001) م2(مواقف السيارات المسقوفة             

األسوار والجدران 
االستنادية           

500050002500) م2(

000450030003) م2(األقبيـة  

1ـ بدل المواقف )لكل 
سيارة(  

2ـ قيمة الموقف + %50 
من القيمة أيهما أعلى                   

000700000070000007000) م2(

االستعمال 
التنظيمي

مسـاحة 
الطـابق 
األرضي 
والمتكررة

) م2(                      

مـواقف 
السـيارات 
المسـقوفة

) م2(

األقبيـة 
) م2(

احـواض 
السبـاحة  

) م2(

األسوار 
والجدران 
االستنـادية
) م. ط(

بـدل المواقف 
)لكل سيارة(

دينارفلسدينارفلسدينارفلسدينارفلسدينارفلسدينارفلس
المبـاني 
العـامة

500015002500500210000007000
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االستعمال 
التنظيمي

مسـاحة 
الطـابق 
األرضي 
والسـدد

) م2(                      

مسـاحة 
الطوابق 
االخرى

) م2(                      

مـواقف 
السـيارات 
المسـقوفة

) م2
األقبيـة 

) م2(

احـواض 
السبـاحة  

) م2(

األسوار 
والجدران 
االستنـادية
) م. ط(

بـدل المواقف 
)لكل سيارة(

دينارفلسدينارفلسدينارفلسدينارفلسدينارفلسدينارفلسدينارفلس

المجمعات 
الصناعية 
والصناعات

00010000525015003000550000007000

الصناعات 
الخفيفة 
والحرفية

5007750300010003000525000007000

المرافق 
السياحية

50012250650015004000550000007000

االستعمال التنظيمي
التجاوز على مساحة 

االرتدادات
) م2(

التجاوز على 
النسبة المئوية 

السطحية
) م2(

التجاوز على 
النسبة المئوية 

الطابقية
) م2(

التجاوز على حجم
أو طوابق البناء

) م3(

دينارفلسدينارفلسدينارفلسدينارفلس

0500255001250012سـكن) أ (

0455002250012010سـكن )ب(

40020010010سـكن )ج(

03001550075007سـكن )د( و البلدة القديمة

األبنية السكنية العالية وسـكن 

)أ( مرتفع
060030015015

035500170105007السـكن الريفي

03001550075007السـكن الزراعي

0100050025025المعارض والمراكز التجارية

080040020020التجاري الطولي )العادي(

0655003250017015التجاري المحلي والمكاتب

080040020020المجمعات والمناطق الصناعية

0655003250017015الصناعات الخفيفة والحرفية

0500255001250012المباني العامة

0100050025025المرافق السياحية

12 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع
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mjr.lab.pna.ps

قرار مجلس الوزراء رقم )15( لسنة 2020م
بتعديل نظام األبنية والتنظيم للهيئات المحلية رقم )6( لسنة 2011م

جملس الوزراء،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )70( منه،

وألحكام قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية المؤقت رقم )79( لسنة 1966م وتعديالته، ال سيما أحكام 
المادة )67( منه،

وبعد االطالع على قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )6( لسنة 2011م، بنظام األبنية والتنظيم للهيئات المحلية،

وبناًء على تنسيب مجلس التنظيم األعلى في جلسته رقم )1( بتاريخ 2020/01/15م،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2020/10/12م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
بالنظام  التعديل  للهيئات المحلية رقم )6( لسنة 2011م، لغايات هذا  يشار إلى نظام األبنية والتنظيم 

األصلي.

مادة )2)
بإضافة  األصلي  النظام  من   )1( المادة  في  عليه  المنصوص  العامة  الخدمات  أبنية  تعريف  يعدل 

عبارة "والقاعات متعددة األغراض".

مادة )3)
تضاف مادة جديدة إلى النظام األصلي بعد المادة )5( تحمل رقم )5( مكرر، تنص على اآلتي:

ال يجوز اإلعمار إال بموجب مخططات هندسية مستوفية للقواعد والمتطلبات الفنية الصادرة عن . 1
مكتب هندسي مسجل أو أي جهة مخولة وفقاً ألنظمة نقابة المهندسين، ومصادق عليها من قبل 

النقابة.
ال يجوز البدء بأعمال اإلعمار إال بعد الحصول على إذن من القسم الهندسي المختص في مديرية . 2

الحكم المحلي في المحافظة أو الهيئة المحلية حسب مقتضى الحال.
يرفق طلب الحصول على اإلذن المنصوص عليه في الفقرة )2( من هذه المادة، بالمرفقات اآلتية:. 3

 رخصة بناء سارية المفعول.أ. 
اتفاقية إشراف هندسي وفقاً ألنظمة نقابة المهندسين.ب. 
التأمينات المطلوبة بموجب التشريعات السارية، بما في ذلك تأمين العمال ضد إصابات العمل.ج. 

يتولى المكتب الهندسي متابعة اإلشراف على أعمال اإلعمار، والتأكد من االلتزام بشروط رخصة . 4
اإلعمار وتنفيذها، والتقيد بقوانين وأنظمة نقابة المهندسين ذات العالقة.
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قرار مجلس الوزراء رقم )15( لسنة 2020م
بتعديل نظام األبنية والتنظيم للهيئات المحلية رقم )6( لسنة 2011م

جملس الوزراء،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )70( منه،

وألحكام قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية المؤقت رقم )79( لسنة 1966م وتعديالته، ال سيما أحكام 
المادة )67( منه،

وبعد االطالع على قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )6( لسنة 2011م، بنظام األبنية والتنظيم للهيئات المحلية،

وبناًء على تنسيب مجلس التنظيم األعلى في جلسته رقم )1( بتاريخ 2020/01/15م،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2020/10/12م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
بالنظام  التعديل  للهيئات المحلية رقم )6( لسنة 2011م، لغايات هذا  يشار إلى نظام األبنية والتنظيم 

األصلي.

مادة )2)
بإضافة  األصلي  النظام  من   )1( المادة  في  عليه  المنصوص  العامة  الخدمات  أبنية  تعريف  يعدل 

عبارة "والقاعات متعددة األغراض".

مادة )3)
تضاف مادة جديدة إلى النظام األصلي بعد المادة )5( تحمل رقم )5( مكرر، تنص على اآلتي:

ال يجوز اإلعمار إال بموجب مخططات هندسية مستوفية للقواعد والمتطلبات الفنية الصادرة عن . 1
مكتب هندسي مسجل أو أي جهة مخولة وفقاً ألنظمة نقابة المهندسين، ومصادق عليها من قبل 

النقابة.
ال يجوز البدء بأعمال اإلعمار إال بعد الحصول على إذن من القسم الهندسي المختص في مديرية . 2

الحكم المحلي في المحافظة أو الهيئة المحلية حسب مقتضى الحال.
يرفق طلب الحصول على اإلذن المنصوص عليه في الفقرة )2( من هذه المادة، بالمرفقات اآلتية:. 3

 رخصة بناء سارية المفعول.أ. 
اتفاقية إشراف هندسي وفقاً ألنظمة نقابة المهندسين.ب. 
التأمينات المطلوبة بموجب التشريعات السارية، بما في ذلك تأمين العمال ضد إصابات العمل.ج. 

يتولى المكتب الهندسي متابعة اإلشراف على أعمال اإلعمار، والتأكد من االلتزام بشروط رخصة . 4
اإلعمار وتنفيذها، والتقيد بقوانين وأنظمة نقابة المهندسين ذات العالقة.
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مادة )4)
تضاف ماده جديدة إلى النظام األصلي بعد المادة )5( مكرر تحمل رقم )5( مكرر )1(، تنص على اآلتي:

تصدر اللجنة المختصة بموجب أحكام قانون التنظيم الساري إخطاراً تنفيذياً بوقف أعمال اإلعمار . 1
في أي من الحاالت اآلتية:

مخالفة شروط الرخصة وأحكام مخططات التنظيم المقرة.أ. 
مخالفة المخططات الهندسية المصادق عليها والمعتمدة عند ترخيص البناء. ب. 
عدم توفر متطلبات شروط السالمة العامة وتدابير السالمة والصحة المهنية وفق التشريعات ج. 

السارية.
إذا كان البناء ضعيفاً إنشائياً ويُخشى سقوطه أو تصدعه.د. 

تحدد اللجنة المختصة في اإلخطار التنفيذي اإلجراء الواجب اتخاذه، إما بتصويب أوضاع المبنى . 2
أو هدمه أو إعادة الحال إلى ما كان عليه، والمدة الالزمة لتنفيذه.

يجوز للجنة المختصة تنفيذ أحكام اإلخطار التنفيذي بموجب قانون التنظيم الساري، إذا لم يلتزم . 3
الشخص الصادر بحقه اإلخطار بتنفيذ اإلجراءات المطلوبة منه خالل المدة المحددة فيه على 

نفقة صاحب األرض وتحصل منه وفقاً آللية تحصيل ضرائب الهيئات المحلية.

مادة )5)
تضاف ماده جديدة إلى النظام األصلي بعد المادة )5( مكرر )1( تحمل رقم )5( مكرر )2(، تنص 

على اآلتي:
يجب الحصول على إذن جرف من القسم الهندسي المختص في مديرية الحكم المحلي في المحافظة . 1

أو الهيئة المحلية حسب مقتضى الحال إذا وجد حفريات في موقع اإلعمار.
يرفق طلب الحصول على إذن الجرف المنصوص عليه في الفقرة )1( من هذه المادة بالمرفقات . 2

اآلتية:
رخصة بناء سارية المفعول.أ. 
اتفاقية إشراف هندسي وفقاً ألنظمة نقابة المهندسين.ب. 
التأمينات المطلوبة بموجب التشريعات السارية.ج. 
مخططات جرف وخطة جرف وخطة تدعيم مصدقة من نقابة المهندسين. د. 

مادة )6)
تعدل الفقرة )2( من المادة )14( من النظام األصلي، لتصبح على النحو التالي:

أال يزيد ارتفاع طابق السدة عن )2.25( م.

مادة )7)
تعدل الفقرة )4( من المادة )30( من النظام األصلي، لتصبح على النحو التالي:

باإلضافة  األرض،  مساحة  من  م²   )100( لكل  واحد  سيارة  موقف  يخصص  والمالهي  النوادي 
لموقف باص واحد لكل )500( م² من مساحة األرض.
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مادة )8)
تعدل المادة )31( من النظام األصلي بإضافة فقرة جديدة بعد الفقرة )2( تحمل رقم )2( مكرر، تنص 

على اآلتي:
أال يزيد ارتفاع المواقف المسقوفة في مناطق السكن عن )3( م.

مادة )9)
تعدل المادة )43( من النظام األصلي، لتصبح على النحو التالي:

جمعيات  مشاريع  وإقامة  النباتية  المزارع  إنشاء  ألغراض  الزراعي  السكن  مناطق  استعمال  يجوز 
العامة والفنادق والمتنزهات  الخدمات  لغايات اإلسكان وأبنية  التعاونية ومشاريع االستثمار  اإلسكان 
من  أولية  وموافقة  المختصة  اللجنة  من  مبدئية  موافقة  على  الحصول  بعد  المحروقات،  ومحطات 

مجلس التنظيم األعلى طبقاً ألحكام نظام األبنية والتنظيم للمناطق الواقعة خارج التنظيم المعمول به.

مادة )10)
تضاف مادة جديدة إلى النظام األصلي بعد المادة )57( تحمل رقم )57( مكرر، تنص على التالي:

يجوز للجنة المختصة إذا كانت األرض غير منتظمة الشكل أو شديدة االنحدار أو تأثرت أو تضررت 
من جراء مخطط إعمار أو تنظيم جديد أن تخفض القيود على أحكام اإلفراز أو التنظيم دون أحكام 

خط البناء وفقاً لآلتي: 
تستوفي اللجنة المختصة من طالب اإلفراز الرسوم المبينة في الجداول الملحقة بالنظام، باإلضافة . 1

إلى رسم إضافي بنسبة )10%( من تلك الرسوم، على أال يتجاوز التخفيض النسب اآلتية:
)15%( من أحكام تقسيم وإفراز األراضي في منطقة سكن )أ(. أ. 
)10%( من أحكام تقسيم وإفراز األراضي في كافة المناطق األخرى، باستثناء السكن الريفي ب. 

وسكن )أ( المرتفع. 
بالنظام، . 2 الملحقة  الجداول  في  المبينة  الرسوم  الترخيص  طالب  من  المختصة  اللجنة  تستوفي 

باإلضافة إلى رسم إضافي بنسبة )10%( من تلك الرسوم، على أال يتجاوز التخفيض النسب اآلتية:
)5%( من النسبة المئوية من مساحة قطعة األرض.أ. 
)5%( من االرتفاع المسوح به. ب. 
)15%( من الحجم. ج. 
)10%( من االرتداد الخلفي. د. 

هـ.  )10%( من مجموع االرتدادات في الجانبين. 
ترفع اللجنة المختصة طلب تجاوز التخفيض الوارد في الفقرتين )1، 2( من هذه المادة إلى المجلس . 3

للبت فيه، إذا وجدت مبررات تنظيمية أو تخطيطية أو فنية تستلزم ذلك.

مادة )11)
تضاف مادة جديدة للنظام األصلي بعد المادة )93( تحمل رقم )93( مكرر، تنص على اآلتي:

ال يجوز إشغال أي مبنى أو منشأة قبل الحصول على إذن إشغال من اللجنة المختصة للتأكد . 1
تحددها  التي  األخرى  والمتطلبات  والشروط  الترخيص  لشروط  المنشأة  أو  المبنى  مطابقة  من 

اللجنة المختصة.



281
14 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

مادة )8)
تعدل المادة )31( من النظام األصلي بإضافة فقرة جديدة بعد الفقرة )2( تحمل رقم )2( مكرر، تنص 

على اآلتي:
أال يزيد ارتفاع المواقف المسقوفة في مناطق السكن عن )3( م.

مادة )9)
تعدل المادة )43( من النظام األصلي، لتصبح على النحو التالي:

جمعيات  مشاريع  وإقامة  النباتية  المزارع  إنشاء  ألغراض  الزراعي  السكن  مناطق  استعمال  يجوز 
العامة والفنادق والمتنزهات  الخدمات  لغايات اإلسكان وأبنية  التعاونية ومشاريع االستثمار  اإلسكان 
من  أولية  وموافقة  المختصة  اللجنة  من  مبدئية  موافقة  على  الحصول  بعد  المحروقات،  ومحطات 

مجلس التنظيم األعلى طبقاً ألحكام نظام األبنية والتنظيم للمناطق الواقعة خارج التنظيم المعمول به.

مادة )10)
تضاف مادة جديدة إلى النظام األصلي بعد المادة )57( تحمل رقم )57( مكرر، تنص على التالي:

يجوز للجنة المختصة إذا كانت األرض غير منتظمة الشكل أو شديدة االنحدار أو تأثرت أو تضررت 
من جراء مخطط إعمار أو تنظيم جديد أن تخفض القيود على أحكام اإلفراز أو التنظيم دون أحكام 

خط البناء وفقاً لآلتي: 
تستوفي اللجنة المختصة من طالب اإلفراز الرسوم المبينة في الجداول الملحقة بالنظام، باإلضافة . 1

إلى رسم إضافي بنسبة )10%( من تلك الرسوم، على أال يتجاوز التخفيض النسب اآلتية:
)15%( من أحكام تقسيم وإفراز األراضي في منطقة سكن )أ(. أ. 
)10%( من أحكام تقسيم وإفراز األراضي في كافة المناطق األخرى، باستثناء السكن الريفي ب. 

وسكن )أ( المرتفع. 
بالنظام، . 2 الملحقة  الجداول  في  المبينة  الرسوم  الترخيص  طالب  من  المختصة  اللجنة  تستوفي 

باإلضافة إلى رسم إضافي بنسبة )10%( من تلك الرسوم، على أال يتجاوز التخفيض النسب اآلتية:
)5%( من النسبة المئوية من مساحة قطعة األرض.أ. 
)5%( من االرتفاع المسوح به. ب. 
)15%( من الحجم. ج. 
)10%( من االرتداد الخلفي. د. 

هـ.  )10%( من مجموع االرتدادات في الجانبين. 
ترفع اللجنة المختصة طلب تجاوز التخفيض الوارد في الفقرتين )1، 2( من هذه المادة إلى المجلس . 3

للبت فيه، إذا وجدت مبررات تنظيمية أو تخطيطية أو فنية تستلزم ذلك.

مادة )11)
تضاف مادة جديدة للنظام األصلي بعد المادة )93( تحمل رقم )93( مكرر، تنص على اآلتي:

ال يجوز إشغال أي مبنى أو منشأة قبل الحصول على إذن إشغال من اللجنة المختصة للتأكد . 1
تحددها  التي  األخرى  والمتطلبات  والشروط  الترخيص  لشروط  المنشأة  أو  المبنى  مطابقة  من 

اللجنة المختصة.
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يصدر إذن اإلشغال وفق اإلجراءات اآلتية:. 2
بموجبها أ.  تشهد  اإلعمار شهادة مطابقة،  أعمال  تنفيذ  باإلشراف على  المخولة  الجهة  تصدر 

بتنفيذ متطلبات مخطط اإلعمار الفنية وفق األصول.
يقدم طلب الحصول على إذن اإلشغال مرفقاً بشهادة المطابقة المنصوص عليها في البند )أ( ب. 

من هذه الفقرة بعد المصادقة عليها من نقابة المهندسين.
تصدر اللجنة المختصة إذن اإلشغال بعد التحقق من مطابقة اإلعمار لشروط الترخيص.ج. 

المختصة . 3 اللجنة  للتجديد بقرار من رئيس  قابلة  تكون مدة صالحية إذن اإلشغال سنة واحدة 
أو من يفوضه بناًء على طلب صاحب الترخيص للبناء المطابق لشروط الترخيص.

يجوز لصاحب الترخيص الحصول على إذن إشغال في حال إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير . 4
في اإلعمار بقرار من اللجنة المختصة بعد أن يتم ترخيصه حسب األصول.

خالل . 5 المخالفة  بتصويب  الترخيص  صاحب  وتخطر  اإلشغال،  إذن  المختصة  اللجنة  تلغي 
مدة معينة، في أي من الحالتين اآلتيتين:

إذا صدر إذن اإلشغال بناًء على بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة أو مخططات غير صحيحة.أ. 
إذا صدر إذن اإلشغال خالفاً لألنظمة أو التعليمات، أو خالف مخططات الترخيص.ب. 

مادة )12)
تضاف مادة جديدة إلى النظام األصلي بعد المادة )93( مكرر تحمل رقم )93( مكرر )1(، تنص 

على التالي:
ال يجوز تنفيذ أعمال الصب الواردة في رخصة اإلعمار بما في ذلك األساسات والعقدات واألعمدة 
المحافظة  في  المحلي  الحكم  مديرية  في  المختص  الهندسي  القسم  من  إذن  على  الحصول  بعد  إال 
وفقاً  المشرف،  المهندس  قبل  من  المقدم  الطلب  على  بناًء  الحال  مقتضى  حسب  المحلية  الهيئة  أو 

لإلجراءات اآلتية:
يقدم طلب الحصول على إذن الصب من قبل المهندس المشرف ويوقع منه ومن مدير المكتب . 1

الهندسي المشرف.
الالزمة . 2 اإلجراءات  واتخاذ  البناء،  للكشف على  بتحديد موعد  المحلية  الهيئة  أو  المديرية  تقوم 

خالل يومي عمل من تاريخ التقدم بالطلب.
الترخيص، وتسلم . 3 بنسخه منه في ملف  الصب، وتحتفظ  إذن  المحلية  الهيئة  أو  المديرية  تصدر 

نسخة منه للمهندس المشرف ونسخة لصاحب الترخيص.
يمنح إذن الصب قبل صب األساسات، وقبل صب كل عقدة وفق الترخيص اإلنشائي، بحيث . 4

يتم التعامل مع كل ترخيص إنشائي على حدة، مع مراعاة اآلتي:
إنشائي لطابق أ.  الترخيص على ترخيص  بناء قديم مرخص وحصل صاحب  في حال وجود 

إضافي أو أكثر يمنح في هذه الحالة إذن صب لكل عقدة في الترخيص اإلنشائي. 
لها وفقاً الحتياجات ب.  أكثر من إذن صب  إذا كانت األساسات على عدة مستويات يمكن منح 

الموقع.
إذا كان المشروع ضخم وبه فواصل تمدد، يمكن منح أكثر من إذن صب لألساسات وأكثر ج. 

من إذن صب لكل عقدة، بناًء على فواصل التمدد.
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يتحمل المكتب الهندسي المشرف كامل المسؤولية عن االلتزام بإذن الصب والشروط التنظيمية . 5
المصادقة.

الالزمة . 6 اإلجراءات  اتخاذ  الجمركية  الضابطة  جهاز  فيها  بما  االختصاص  جهات  كافة  تتولى 
حسب التشريعات السارية، بما فيها إعادة الباطون إلى المصدر أو مصادرته أو إتالفه إذا لم يكن 

هناك إذن صب.

مادة )13)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )14)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/10/12 ميالدية
                         الموافق: 25/صفر/1442 هجرية

د. حممد اشتية
رئيس الوزراء
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يتحمل المكتب الهندسي المشرف كامل المسؤولية عن االلتزام بإذن الصب والشروط التنظيمية . 5
المصادقة.

الالزمة . 6 اإلجراءات  اتخاذ  الجمركية  الضابطة  جهاز  فيها  بما  االختصاص  جهات  كافة  تتولى 
حسب التشريعات السارية، بما فيها إعادة الباطون إلى المصدر أو مصادرته أو إتالفه إذا لم يكن 

هناك إذن صب.

مادة )13)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )14)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/10/12 ميالدية
                         الموافق: 25/صفر/1442 هجرية

د. حممد اشتية
رئيس الوزراء
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قرار مجلس الوزراء رقم )16( لسنة 2013م
بشأن نظام ربط المساكن والمنشآت بشبكة المجاري العامة

استناداً ألحكام  القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما المادة )70( منه،
وعلى قانون المياه رقم )3( لسنة 2002م والسيما المادة )42( منه،  

وعلى قانون الهيئات المحلية رقم )1( لسنة 1997م،
وعلى القانون رقم )7( لسنة 1999م بشأن البيئة،

و بعد االطالع على قانون المواصفات والمقاييس رقم )6( لسنة 2000م،
وبناًء على تنسيب وزير الحكم المحلي ورئيس سلطة المياه،

وبناًء على مقتضيات المصلحة العامة،
وبناًء على الصالحيات المخولة لنا قانوناً، 

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام هللا بتاريخ 2013/12/03م،

أصدرنا النظام التالي:

مادة )1)
يكون لأللفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة 

على خالف ذلك:
المياه رقم )3( لسنة 2002م، أو  الهيئات المحلية رقم )1( لسنة 1997م، أو قانون  قانون  القانون: 

القانون رقم )7( لسنة 1999م بشأن البيئة. 
سلطة المياه الفلسطينية. السلطة: 

مجالس  أو  المحلية  الهيئات  كانت  سواء  الصحي  والصرف  المياه  خدمات  مقدمو  الخدمات:  مقدمو 
الخدمات المشتركة أو مرافق المياه والصرف الصحي اإلقليمية أوجمعيات المياه  أو أي مشغل آخر  

لمنشأة مياه وصرف صحي يتم ترخيصه.  
المياه  خدمات  تقدم  والتي  معين  وإداري  جغرافي  نطاق  في  المحلي  الحكم  وحدة  المحلية:  الهيئة 

والصرف الصحي.
مجلس إدارة مرفق المياه والصرف الصحي أو مجلس الهيئة المحلية. المجلس: 

رئيس المجلس: رئيس مجلس الهيئة المحلية أو رئيس مجلس إدارة مرفق المياه والصرف الصحي.
لغايات هذا  الخدمات، وتشمل  الواقعة ضمن صالحيات  مقدم  منطقة امتياز مقدم الخدمات: المنطقة 

النظام أية مناطق ترتبط بمنظومة الصرف الصحي لمقدم الخدمات.
لسنة   )3( رقم  المياه  قانون  من   )20( المادة  أحكام  بمقتضى  الصادر  النظام  المائية:  التعرفة  نظام 

2002م. 
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الجهات الرسمية المختصة: تشمل جميع الجهات المعنية مثل: وزارة الحكم المحلي أو وزارة الصحة 
أو  وزارة االقتصاد الوطني أو وزارة الزراعة أو سلطة جودة البيئة أو سلطة المياه وغيرها كل منها 

بحسب اختصاصها.
الموظف:  شخص ممثل لمقدم الخدمات المختص بتطبيق أحكام هذا النظام.

كل طريق معبد أو غير معبد أو ساحة أو ميدان أو ممر، نافذ أو غير نافذ، ويكون للجمهور  الطريق: 
حق المرور فيه، ويشمل كل القنوات والمجاري والمصارف واألخاديد الواقعة على جانب الطريق أو 

فوقه أو تحته.
مساحة األرض: أية أرض تقاس بالمتر المربع، وتكون جاهزة لالستخدام إما للسكن أو التجارة أو 

الصناعة أو الزراعة أو االستخدامات األخرى التي قد ترتبط بشبكة المجاري العامة.
مساحة البناء: مساحة البناء بالمتر المربع التابعة للمالك والتي ينتج عنها مياه عادمة.

المسكن )الوحدة السكنية(: هو مبنى أو جزء من مبنى معد لسكن أسرة واحدة ، وله باب أو مدخل 
مستقل أو أكثر من مدخل يؤدي إلى الطريق أو الممر العام دون المرور بوحدة سكنية أخرى.

المنشأة: هي مشروع أو جزء من مشروع، يقوم بأداء نوع أو أكثر من األنشطة االقتصادية أو التجارية 
أو الخدماتية تحت إدارة واحدة، وقد يكون حائز المشروع شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو جهة حكومية.
المنشأة الصناعية: هو أي مشروع يكون غرضه األساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع 
أو نصف مصنعة، أو تحويل المنتجات شبه المصنعة إلى منتجات كاملة الصنع بما فيها أعمال المزج 
والفصل والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف، شريطة أن تتم كل أو معظم هذه العمليات بقوة آلية بما 

فيها الصناعات المعرفية والبيئية.
للعقار مالك  المالك: الشخص المسجل باسمه العقار، وفي حالة الملكية المشتركة للعقار يعتبر مالكاً 

الشقة أو الطبقة أو أي جزء آخر من العقار ويجوز أن ينوب وكيله عنه.
أو  )مستأجراً(،  به  منتفعاً  أو  للعقار  مالكاً  كان  سواء  العقار  يشغل  الذي  الشخص  العقار:  مستخدم 

الشخص المسجل باسمه عـداد المياه ألي هيئة محلية أو مصلحة مياه. 
الشخص: الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي. 

أنبوب يستخدم للصرف الصحي بأقطار مختلفة مصنوع من المعدن أو الخرسانة أو البالستيك  المجرى: 
أو أي مادة أخرى غير نفاذة ال تؤثر على عملية معالجة المياه العادمة وغير ضارة بالبيئة. 

المجرى الخاص: المجرى الذي يقع داخل حدود العقار والذي يعود لمالك العقار أو المستخدم ويشمل 
حفر التفتيش والوصالت وكافة األجهزة التابعة له.

وصلة المجاري المنزلية: المجرى الذي يربط المجاري المنزلية )السكنية( بشبكة المجاري العامة.
وصلة المجاري الخاصة: المجرى الذي يربط المجاري الخاصة ) تجارية أو صناعية( بشبكة المجاري 

العامة.
والوصالت  التفتيش  ويشمل حفر  الخدمات  مقدم  عليه  يملكه ويشرف  الذي  المجرى  العام:  المجرى 

وكافة التجهيزات التابعة له.
شبكة المجاري العامة: مجموعة من أجهزة الجمع وخطوط األنابيب والوصالت والمضخات مخصصة 
لصرف المياه  العادمة، ويتم نقلها من مواقع إنتاجها إلى محطة مقدم الخدمات لمعالجة المياه العادمة. 
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الجهات الرسمية المختصة: تشمل جميع الجهات المعنية مثل: وزارة الحكم المحلي أو وزارة الصحة 
أو  وزارة االقتصاد الوطني أو وزارة الزراعة أو سلطة جودة البيئة أو سلطة المياه وغيرها كل منها 

بحسب اختصاصها.
الموظف:  شخص ممثل لمقدم الخدمات المختص بتطبيق أحكام هذا النظام.

كل طريق معبد أو غير معبد أو ساحة أو ميدان أو ممر، نافذ أو غير نافذ، ويكون للجمهور  الطريق: 
حق المرور فيه، ويشمل كل القنوات والمجاري والمصارف واألخاديد الواقعة على جانب الطريق أو 

فوقه أو تحته.
مساحة األرض: أية أرض تقاس بالمتر المربع، وتكون جاهزة لالستخدام إما للسكن أو التجارة أو 

الصناعة أو الزراعة أو االستخدامات األخرى التي قد ترتبط بشبكة المجاري العامة.
مساحة البناء: مساحة البناء بالمتر المربع التابعة للمالك والتي ينتج عنها مياه عادمة.

المسكن )الوحدة السكنية(: هو مبنى أو جزء من مبنى معد لسكن أسرة واحدة ، وله باب أو مدخل 
مستقل أو أكثر من مدخل يؤدي إلى الطريق أو الممر العام دون المرور بوحدة سكنية أخرى.

المنشأة: هي مشروع أو جزء من مشروع، يقوم بأداء نوع أو أكثر من األنشطة االقتصادية أو التجارية 
أو الخدماتية تحت إدارة واحدة، وقد يكون حائز المشروع شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو جهة حكومية.
المنشأة الصناعية: هو أي مشروع يكون غرضه األساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع 
أو نصف مصنعة، أو تحويل المنتجات شبه المصنعة إلى منتجات كاملة الصنع بما فيها أعمال المزج 
والفصل والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف، شريطة أن تتم كل أو معظم هذه العمليات بقوة آلية بما 

فيها الصناعات المعرفية والبيئية.
للعقار مالك  المالك: الشخص المسجل باسمه العقار، وفي حالة الملكية المشتركة للعقار يعتبر مالكاً 

الشقة أو الطبقة أو أي جزء آخر من العقار ويجوز أن ينوب وكيله عنه.
أو  )مستأجراً(،  به  منتفعاً  أو  للعقار  مالكاً  كان  سواء  العقار  يشغل  الذي  الشخص  العقار:  مستخدم 

الشخص المسجل باسمه عـداد المياه ألي هيئة محلية أو مصلحة مياه. 
الشخص: الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي. 

أنبوب يستخدم للصرف الصحي بأقطار مختلفة مصنوع من المعدن أو الخرسانة أو البالستيك  المجرى: 
أو أي مادة أخرى غير نفاذة ال تؤثر على عملية معالجة المياه العادمة وغير ضارة بالبيئة. 

المجرى الخاص: المجرى الذي يقع داخل حدود العقار والذي يعود لمالك العقار أو المستخدم ويشمل 
حفر التفتيش والوصالت وكافة األجهزة التابعة له.

وصلة المجاري المنزلية: المجرى الذي يربط المجاري المنزلية )السكنية( بشبكة المجاري العامة.
وصلة المجاري الخاصة: المجرى الذي يربط المجاري الخاصة ) تجارية أو صناعية( بشبكة المجاري 

العامة.
والوصالت  التفتيش  ويشمل حفر  الخدمات  مقدم  عليه  يملكه ويشرف  الذي  المجرى  العام:  المجرى 

وكافة التجهيزات التابعة له.
شبكة المجاري العامة: مجموعة من أجهزة الجمع وخطوط األنابيب والوصالت والمضخات مخصصة 
لصرف المياه  العادمة، ويتم نقلها من مواقع إنتاجها إلى محطة مقدم الخدمات لمعالجة المياه العادمة. 
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منظومة الصرف الصحي: نظام متكامل للصرف الصحي وتتضمن شبكة المجاري العامة والوصالت 
وحفر التفتيش والمضخات ومحطات المعالجة وأجزاءها المصاحبة لها والتي يملكها ويجهزها مقدم 
الخدمات داخل وخارج حدوده ومراكز التجمعات السكنية وتستخدم في صرف ومعالجة المياه العادمة.
أو من  الخرسانة  أكثر من جزء، مصنوع من  نفاذ مكون من  الصماء: خزان مصمت غير  الحفرة 
وتنفيذه وفق مواصفات  يتم تصميمه  التسرب،  أو  للرشح  مقاومة  مادة  أية  أو من  المصمت  الباطون 
التي  السائلة  المخلفات  الموجودة في  للمواد العضوية  بالتحلل الالهوائي الجزئي  ومعايير فنية تسمح 

تصرف إليه.
الحفرة االمتصاصية: بئر أو حفرة تخزن بها الفضالت أو أية مياه عادمة أو قاذورات أخرى وال تمنع 

الرشح أو التسرب .
المياه  العادمة:  المياه الملوثة بفعل مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو طاقة أو كائنات دقيقة نتجت أو 

تخلفت عن المنازل أو المباني أو المنشآت المختلفة.
المياه العادمة الصناعية: هي المياه الخارجة أو الناتجة عن استخدام المياه في بعض أو كل مراحل 

التصنيع أو التنظيف أو التبريد أو غيرها سواء كانت معالجة أو غير معالجة .
المياه العادمة التجارية والزراعية:  هي المياه الخارجة أو الناتجة عن استخدام المياه في مجاالت غير 
صناعية وتحتوي على ملوثات إضافية مثل: المياه الخارجة من المطاعم ومحطات الوقود والمغاسل 
والمشاحم والمسالخ ومزارع الدواجن واألبقار والورش المهنية ومحالت بيع الدواجن الحية، وكذلك 

المياه العادمة الناتجة عن المنشآت الطبية والتي ال تحتوي على مواد خطرة. 
رواسب مناشير الحجر: الرواسب التي تنتج عن مخلفات مناشير قص الحجر.

مجموعة المنشآت واألجهزة المعدة لتنقية ومعالجة المياه العادمة. محطة المعالجة: 
المعالجة: عملية إزالة جميع الشوائب من المياه العادمة بواسطة الطرق الطبيعية والفنية لتصبح مطابقة 

لمواصفات محددة، أو صالحة الستخدام معين وقد تكون هذه المعالجة أولية أو ثنائية أو ثالثة.
دقيقة  حية  كائنات  باستخدام  العادمة  المياه  معالجة  المعالجة الحيوية )البيولوجية( للمياه العادمة: 
مختلطة  ميكروبية  كتلة  على  تحتوي  منفصلة  وحمأة  سوائل مصّفاة  عنها  ينتج  هوائية(  وال  )هوائية 
الميكانيكية أو عمليات  المعالجة  المعالجة لوحدها أو تكون مقرونة بعمليات  بملوثات، وتستخدم هذه 

الوحدة المتقدمة.
الخطرة  للمواد  الكامل  التحلل  إلحداث  تستخدم  معالجة  طرق  العادمة:  للمياه  الكيميائية  المعالجة 
وتحويلها إلى غازات غير سامة  - في معظم األحيان - أولتعديل الخصائص الكيميائية للمياه العادمة، 

مثاًل عن طريق تخفيض قابلية الذوبان في المياه ،أو معادلة الحموضة أو القلوية.
المعالجة الميكانيكية للمياه العادمة: معالجة للمياه العادمة تؤدي إلى فصل الفضالت السائلة المصفاة 
الوحدة  وعمليات  البيولوجية  العمليات  جانب  إلى  أيضاً  الميكانيكية  العمليات  وتستخدم  الحمأة،  عن 

المتقدمة وتشمل المعالجة الميكانيكية عمليات مثل: الترسيب والتعويم.
المياه العادمة المعالجة: المياه  العادمة التي يتم التخلص من بعض أو كل العوالق والرواسب المحمولة 

معها أو المواد المذابة فيها بالطرق الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية )البيولوجية(.
مصيدة دهون: وحدة ذات تصميم هندسي خاص متصلة بتمديدات المجرى الخاص الداخلي في المطابخ 
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التجارية والمطاعم والمصانع الغذائية والفنادق وغيرها، والتي تعمل على فصل زيوت وشحوم الطعام 
من المخلفات السائلة قبل صرفها إلى المجرى العام أو إلى الحفر الصماء.

مصيدة زيوت: وحدة ذات تصميم هندسي خاص تستخدم لفصل الزيوت والشحوم المعدنية عن المياه 
العادمة الناتجة عن محطات غسيل وتشحيم السيارات.

ومن  الخدمات  مقدم  قبل  من  ومعتمد  معدني محكم مخصص  بخزان  مزودة  مركبة  صهريج نضح: 
الجهات الرسمية المختصة لسحب ونقل المخلفات السائلة.

آخر  مكان  أي  في  أو  المعالجة  محطة  في  السائلة  المخلفات  لتفريغ  مواقع مخصصة  التفريغ:  نقاط 
مخصص يحدده مقدم الخدمات بالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة والتي تنقل بواسطة صهاريج 

النضح من الحفر الصماء.
التكاليف الرأسمالية: تكلفة إنشاءات منظومة الصرف الصحي.

جميع تكاليف التشغيل والصيانة الالزمة لتشغيل منظومة الصرف الصحي. التكاليف الجارية: 
بعد  البيئة  شؤون  وزارة  عن   الصادرة  المشروطة  غير  أو  المشروطة  الموافقة  البيئية:  الموافقة 
استكمال كافة المتطلبات البيئية أو استكمال إجراءات التقييم المناسب للنشاط التطويري لغايات إصدار 

الترخيص عن الجهة المختصة بما ال يتعارض مع القوانين واألنظمة األخرى.
األثر البيئي: كل تغيير سلبي أو إيجابي يؤثر في البيئة نتيجة ممارسة أي نشاط تطويري.

للنشاطات  المحتملة  البيئية  اآلثار  ومراجعة  دراسة  يتم  بموجبها  التي  العملية  يعني  البيئي:  التقييم 
التطويرية قبل النظر في منح الموافقة البيئية.

دراسة تفصيلية لتقييم األثر البيئي وفق الشروط المرجعية المعتمدة وسياسة التقييم  تقييم األثر البيئي: 
البيئي.

BOD5: متطلب األكسجين  الكيميائي الحيوي وهو كمية األكسجين الالزمة ألكسدة المواد العضوية 

الموجودة في مياه الصرف الصحي بواسطة الكائنات الدقيقة خالل خمسة أيام عند درجة 20 مئوية، 
ويعبر عنها بـ)ملغم/لتر(.

القابلة  العضوية  المواد  ألكسدة  الالزمة  األكسجين  كمية  وهو  الكيماوي  األكسجين  متطلب   :COD
لألكسدة كيميائياً الموجودة في مياه الصرف الصحي، ويعبر عنها بـ)ملغم/لتر(.

MBAS: مقياس يشير إلى تركيز المنظفات الكيميائية والتي تعتبر ملوثة وسامة للمياه والتربة.

مادة )2)
تطبق أحكام هذا النظام على  أي شخص يستفيد من خدمات المياه والصرف الصحي  أو ينتج أو ينقل 

أو يتخلص من المياه العادمة داخل وخارج حدود منطقة مقدمي الخدمات. 

مادة )3)
إنشاء منظومة الصرف الصحي 

يتولى مقدم الخدمات مسؤولية إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة منظومة الصرف الصحي، وتنفيذ . 1
أية مهام تتعلق بوظيفتها بما فيها أعمال الصيانة الدورية وفق خطط محلية كجزء من خطط وطنية 

متفق عليها سابقاً وبما يتناسب مع االحتياجات الحالية والمستقبلية.
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التجارية والمطاعم والمصانع الغذائية والفنادق وغيرها، والتي تعمل على فصل زيوت وشحوم الطعام 
من المخلفات السائلة قبل صرفها إلى المجرى العام أو إلى الحفر الصماء.

مصيدة زيوت: وحدة ذات تصميم هندسي خاص تستخدم لفصل الزيوت والشحوم المعدنية عن المياه 
العادمة الناتجة عن محطات غسيل وتشحيم السيارات.

ومن  الخدمات  مقدم  قبل  من  ومعتمد  معدني محكم مخصص  بخزان  مزودة  مركبة  صهريج نضح: 
الجهات الرسمية المختصة لسحب ونقل المخلفات السائلة.

آخر  مكان  أي  في  أو  المعالجة  محطة  في  السائلة  المخلفات  لتفريغ  مواقع مخصصة  التفريغ:  نقاط 
مخصص يحدده مقدم الخدمات بالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة والتي تنقل بواسطة صهاريج 

النضح من الحفر الصماء.
التكاليف الرأسمالية: تكلفة إنشاءات منظومة الصرف الصحي.

جميع تكاليف التشغيل والصيانة الالزمة لتشغيل منظومة الصرف الصحي. التكاليف الجارية: 
بعد  البيئة  شؤون  وزارة  عن   الصادرة  المشروطة  غير  أو  المشروطة  الموافقة  البيئية:  الموافقة 
استكمال كافة المتطلبات البيئية أو استكمال إجراءات التقييم المناسب للنشاط التطويري لغايات إصدار 

الترخيص عن الجهة المختصة بما ال يتعارض مع القوانين واألنظمة األخرى.
األثر البيئي: كل تغيير سلبي أو إيجابي يؤثر في البيئة نتيجة ممارسة أي نشاط تطويري.

للنشاطات  المحتملة  البيئية  اآلثار  ومراجعة  دراسة  يتم  بموجبها  التي  العملية  يعني  البيئي:  التقييم 
التطويرية قبل النظر في منح الموافقة البيئية.

دراسة تفصيلية لتقييم األثر البيئي وفق الشروط المرجعية المعتمدة وسياسة التقييم  تقييم األثر البيئي: 
البيئي.

BOD5: متطلب األكسجين  الكيميائي الحيوي وهو كمية األكسجين الالزمة ألكسدة المواد العضوية 

الموجودة في مياه الصرف الصحي بواسطة الكائنات الدقيقة خالل خمسة أيام عند درجة 20 مئوية، 
ويعبر عنها بـ)ملغم/لتر(.

القابلة  العضوية  المواد  ألكسدة  الالزمة  األكسجين  كمية  وهو  الكيماوي  األكسجين  متطلب   :COD
لألكسدة كيميائياً الموجودة في مياه الصرف الصحي، ويعبر عنها بـ)ملغم/لتر(.

MBAS: مقياس يشير إلى تركيز المنظفات الكيميائية والتي تعتبر ملوثة وسامة للمياه والتربة.

مادة )2)
تطبق أحكام هذا النظام على  أي شخص يستفيد من خدمات المياه والصرف الصحي  أو ينتج أو ينقل 

أو يتخلص من المياه العادمة داخل وخارج حدود منطقة مقدمي الخدمات. 

مادة )3)
إنشاء منظومة الصرف الصحي 

يتولى مقدم الخدمات مسؤولية إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة منظومة الصرف الصحي، وتنفيذ . 1
أية مهام تتعلق بوظيفتها بما فيها أعمال الصيانة الدورية وفق خطط محلية كجزء من خطط وطنية 

متفق عليها سابقاً وبما يتناسب مع االحتياجات الحالية والمستقبلية.
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 يلتزم مقدم الخدمات بإنشاء منظومة الصرف الصحي وأنابيب صرف مياه األمطار في الشوارع . 2
والساحات العامة، وفي حال تعذر ذلك ألسباب فنية فإنه يحق لمقدم الخدمات أن يقوم بإنشائها 
جزئياً أو كلياً في الممتلكات الخاصة ضمن منطقة االرتداد، وعندئذ يقع عليه إصالح أي ضرر 
قد يلحق بالممتلكات الخاصة من جراء ذلك أو دفع  تعويض عادل يساوي قيمة الضرر ووفقاً 

للقانون ساري المفعول.
يتوجب على مقدم الخدمات الحصول على الموافقة والتصاريح الالزمة لتنفيذ األعمال الخاصة . 3

بمنظومة الصرف الصحي خارج حدود الهيئات المحلية من وزارة الحكم المحلي وسلطة المياه.
البيئي . 4 األثر  تقييم  تقرير  بإعداد  البيئية،  الموافقة  الحصول على  أجل  الخدمات ومن  مقدم  يلتزم 

حسب متطلبات سياسة التقييم البيئي الفلسطينية لمنظومة الصرف الصحي.

مادة )4)
إنشاء محطات المعالجة

يتولى مقدم الخدمات مسؤولية إقامة محطات معالجة المياه العادمة في مواقع بعيدة عن مواقع النمو . 1
السكاني المحتملة مستقباًل، ويتم اختيار المواقع بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة وموافقتها، 

ويولي االهتمام الالزم للتفاعل مع أصحاب األراضي ومع التجمعات السكانية المجاورة.
يتوجب على مقدم الخدمات الحصول على الموافقة والتصاريح الالزمة إلنشاء محطات المعالجة . 2

من وزارة الحكم المحلي وسلطة المياه وسلطة جودة البيئة.
يلتزم مقدم الخدمات باعتماد وتشجيع نقل تقنيات معالجة المياه العادمة المتقدمة، مع األخذ بعين . 3

االعتبار اختيار التقنيات المالئمة تبعاً العتبارات تكاليف التشغيل والصيانة والتوفير في استخدام 
الطاقة، باإلضافة إلى الكفاءة التي تحقق المعايير النوعية وتحافظ عليها من أجل المحافظة على 

البيئة والصحة العامة.

مادة )5)
الربط الجبري بشبكة المجاري العامة

يتمتع مقدم الخدمات بصالحية فرض الربط الجبري لجميع المباني المتواجدة ضمن نطاق منطقة . 1
االمتياز.

في حال تخلف المالك عن الربط الجبري، يحق لمقدم الخدمات توصيل المجرى الخاص بالمجرى . 2
إدارة  نفقات  )%20(بدل  نسبته  ما  إلى  باإلضافة  المستحقة  واألجور  الرسوم  وتحصيل  العام 
وإشراف، وتعتبر المبالغ المقدرة من قبل مقدم الخدمات نهائية، ويحق للمالك االعتراض عليها 

لدى أية جهة قضائية أو رسمية.

مادة )6)
إجراءات الربط بشبكة المجاري العامة

يقوم مقدم الخدمات بتوفير المجرى العام إلى حدود أرض مالك العقار وعندئذ يتوجب على المالك . 1

 المرجع االلكتروني للجریدة الرسمیة
mjr.lab.pna.ps

42 الرقم المرجعي:2014-1-104ديوان الفتوى والتشريع

2014/1/5 104العدد

أو المستخدم ربط المجاري الخاصة به بشبكة المجاري العامة وعلى نفقته وتحت إشراف مقدم 
الخدمات وذلك بعد دفع الرسوم التي تشمل تغطية التكاليف وفق هذا النظام، على أن يكون العقار 

المراد ربط المجاري الخاصة به بشبكة المجاري العامة مستوفياً لكافة شروط الترخيص.
يجب على مالكي قطع األراضي في حالة عدم إمكانية الربط المباشر بشبكة المجاري العامة أن . 2

أعلى  والواقعة على مستوى  لهم  المجاورة  األراضي  لقطع  المجاري  بمرور وصالت  يسمحوا 
من أراضيهم وفقاً للمخطط التنظيمي المعتمد من قبل الهيئة المحلية، مع ضرورة أن يكون هذا 
المجرى ضمن االرتداد، وعلى أصحاب هذه الوصالت التعهد خطياً بصيانتها على نفقتهم الخاصة 
وتغيير مسارها في حال إعاقتها لحرية مالك األرض في استخدام أرضه وإزالتها في حالة توفر 

إمكانية الربط المباشر بشبكة المجاري العامة. 
حفر . 3 تفريغ  العامة  المجاري  بشبكة  به  الخاصة  المجاري  ُربطت  الذي  العقار  مالك  على  يجب 

نفقته  وعلى  مناسبة  بمواد  وردمها  ممتلكاته  حدود  ضمن  الواقعة  الصماء  والحفر  االمتصاص 
الخاصة خالل شهرين من تاريخ الربط كحد أقصى، دون اإلضرار بالصحة العامة.

إذا تعذر صرف المياه العادمة للعقار أو أي جزء منه بربطها بشبكة المجاري العامة أمام العقار . 4
مناسبة  تركيب مضخة  المالك  يجب على  الطبيعي،  باالنسياب  له(  )أو من خالل عقار مجاور 
وبالطريقة التي يوافق عليها مقدم الخدمات لرفع المياه العادمة إلى منسوب المجرى العام أو تطبيق 

أحكام المادة )7( من هذا النظام.
لمقدم الخدمات الحق وعلى نفقة مستخدم العقار أو صاحب المنشأة أن يفحص جميع الفضالت . 5

والسوائل الجارية في أي مجرى خاص أو عام فحصاً مخبرياً وفق المواصفات المعتمدة حسبما 
تقتضيه الحاجة.

يحق لمقدم الخدمات الطلب من مستخدم العقار توفير المعلومات الالزمة للتأكد من االلتزام بأحكام . 6
هذا النظام.

مادة )7)
إنشاء الحفر الصماء

يجب على المالك وفي حال عدم وجود شبكة مجاري عامة قرب أرضه أو في حال تعذر ربط . 1
المجاري الخاصة به بشبكة المجاري العامة ضمن حدود مقدم الخدمات ألسباب فنية: 

أن ينشئ على حسابه الخاص حفرة صماء في قطعة األرض الخاصة به، بعد أن يتقدم بطلب   أ. 
للحصول على الموافقة الالزمة لذلك من مقدم الخدمات والجهات الرسمية المختصة.

أن يرفق المخططات والمواصفات مع الطلب ليتفق ذلك مع متطلبات مقدم الخدمات، ويجب   ب. 
أن يتماشى حجم الحفرة الصماء مع شروط مقدم الخدمات والجهات الرسمية المختصة وفق 

المعايير واألسس الهندسية.
وضع إشارات تنبيه وتحذير في مكان مناسب يدل على مكان وجود الحفرة الصماء في موقع   ج. 
العقار وما يمكن أن تحتويه هذه الحفرة من مواد خطرة أو ملوثة، وتاريخ تجميع هذه المواد 

داخل الحفرة، ويجب أن تكون قاعدتها وجدرانها من مادة غير نفاذة.
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أو المستخدم ربط المجاري الخاصة به بشبكة المجاري العامة وعلى نفقته وتحت إشراف مقدم 
الخدمات وذلك بعد دفع الرسوم التي تشمل تغطية التكاليف وفق هذا النظام، على أن يكون العقار 

المراد ربط المجاري الخاصة به بشبكة المجاري العامة مستوفياً لكافة شروط الترخيص.
يجب على مالكي قطع األراضي في حالة عدم إمكانية الربط المباشر بشبكة المجاري العامة أن . 2

أعلى  والواقعة على مستوى  لهم  المجاورة  األراضي  لقطع  المجاري  بمرور وصالت  يسمحوا 
من أراضيهم وفقاً للمخطط التنظيمي المعتمد من قبل الهيئة المحلية، مع ضرورة أن يكون هذا 
المجرى ضمن االرتداد، وعلى أصحاب هذه الوصالت التعهد خطياً بصيانتها على نفقتهم الخاصة 
وتغيير مسارها في حال إعاقتها لحرية مالك األرض في استخدام أرضه وإزالتها في حالة توفر 

إمكانية الربط المباشر بشبكة المجاري العامة. 
حفر . 3 تفريغ  العامة  المجاري  بشبكة  به  الخاصة  المجاري  ُربطت  الذي  العقار  مالك  على  يجب 

نفقته  وعلى  مناسبة  بمواد  وردمها  ممتلكاته  حدود  ضمن  الواقعة  الصماء  والحفر  االمتصاص 
الخاصة خالل شهرين من تاريخ الربط كحد أقصى، دون اإلضرار بالصحة العامة.

إذا تعذر صرف المياه العادمة للعقار أو أي جزء منه بربطها بشبكة المجاري العامة أمام العقار . 4
مناسبة  تركيب مضخة  المالك  يجب على  الطبيعي،  باالنسياب  له(  )أو من خالل عقار مجاور 
وبالطريقة التي يوافق عليها مقدم الخدمات لرفع المياه العادمة إلى منسوب المجرى العام أو تطبيق 

أحكام المادة )7( من هذا النظام.
لمقدم الخدمات الحق وعلى نفقة مستخدم العقار أو صاحب المنشأة أن يفحص جميع الفضالت . 5

والسوائل الجارية في أي مجرى خاص أو عام فحصاً مخبرياً وفق المواصفات المعتمدة حسبما 
تقتضيه الحاجة.

يحق لمقدم الخدمات الطلب من مستخدم العقار توفير المعلومات الالزمة للتأكد من االلتزام بأحكام . 6
هذا النظام.

مادة )7)
إنشاء الحفر الصماء

يجب على المالك وفي حال عدم وجود شبكة مجاري عامة قرب أرضه أو في حال تعذر ربط . 1
المجاري الخاصة به بشبكة المجاري العامة ضمن حدود مقدم الخدمات ألسباب فنية: 

أن ينشئ على حسابه الخاص حفرة صماء في قطعة األرض الخاصة به، بعد أن يتقدم بطلب   أ. 
للحصول على الموافقة الالزمة لذلك من مقدم الخدمات والجهات الرسمية المختصة.

أن يرفق المخططات والمواصفات مع الطلب ليتفق ذلك مع متطلبات مقدم الخدمات، ويجب   ب. 
أن يتماشى حجم الحفرة الصماء مع شروط مقدم الخدمات والجهات الرسمية المختصة وفق 

المعايير واألسس الهندسية.
وضع إشارات تنبيه وتحذير في مكان مناسب يدل على مكان وجود الحفرة الصماء في موقع   ج. 
العقار وما يمكن أن تحتويه هذه الحفرة من مواد خطرة أو ملوثة، وتاريخ تجميع هذه المواد 

داخل الحفرة، ويجب أن تكون قاعدتها وجدرانها من مادة غير نفاذة.
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الحفرة الصماء بشكل دوري . 2 العقار وعلى حسابه الخاص، أن يقوم بنضح  يجب على مستخدم 
أو فور امتالئها بواسطة صهاريج النضح، وأن يقوم بتفريغها في الموقع المخصص داخل حدود 
محطة معالجة المياه العادمة التابعة لمقدم الخدمات أو في األماكن المخصصة التي تحددها الجهات 

المختصة بناء على اقتراح مقدم الخدمة.
وفق . 3 بحفر صماء  واستبدالها  ممتلكاته  في  القائمة  االمتصاص  حفر  يردم  أن  المالك  على  يجب 

الصحة  وموافقة وزارة  داخل حدوده،  في  الخدمات   مقدم  عليها  يوافق  التي  الفنية  المواصفات 
خارج حدود مقدم الخدمات، وذلك خالل سنتين من تاريخ نشر هذا النظام بالجريدة الرسمية.

الواردة أعاله باإلضافة إلى أية شروط . 4 العقار أن يطبق الشروط  المالك أو مستخدم  يجب على 
أخرى تفرضها األنظمة والقوانين ذات العالقة سارية المفعول.

مادة )8)
إجراءات تفريغ الحفر الصماء

يجب على الشركات والمقاولين والسيارات التي تعمل في مجال نضح المياه العادمة والمرخصة . 1
لدى وزارة النقل والمواصالت حسب األصول أن تحصل على التراخيص الالزمة للعمل داخل 
حدود الهيئات المحلية من مقدم الخدمات، وللعمل خارج حدود الهيئات المحلية فيجب الحصول 

على تراخيص العمل الالزمة من الجهات الرسمية المختصة.
تلتزم الشركات والمقاولون وسيارات النضح المستعملة لتفريغ الحفر الصماء بتفريغ حمولتها فقط . 2

في مكان محدد خاص داخل محطة معالجة المياه العادمة أو أي مكان آخر يحدده مقدم الخدمات 
داخل حدود الهيئات المحلية، أو الجهات الرسمية المختصة خارج حدود الهيئات المحلية.

إذا خالفت أي من الشركات أو المقاولين أو سيارات النضح التزاماتهم في تفريغ محتويات الحفر . 3
الصماء في محطة معالجة المياه العادمة أو المكان المخصص لذلك فإنهم يفقدون رخصتهم لمدة 
الترخيص  من  نهائياً  يحرمون  فإنهم  أخرى  مرة  المخالفة  تكررت  حال  وفي  األقل،  على  سنة 

لخدمات تفريغ الحفر الصماء، ويقع على عاتقهم دفع تكاليف رفع الضرر الذي تسببوا به.
يجوز لمقدم الخدمات أن يشّغل سيارات النضح الخاصة به دون دفع رسوم تفريغ الحفر الصماء.. 4
يجب أن تتوافق مواصفات المياه العادمة في الحفر الصماء مع مواصفات المياه العادمة في  شبكة . 5

الصرف الصحي، ويلتزم المالك أوالمستخدم بإجراء المعالجة األولية إذا تطلب ذلك.

مادة )9)
صرف المياه العادمة التجارية والصناعية والزراعية 

العامة إال بعد . 1 المجاري  التجارية والصناعية والزراعية  إلى شبكة  العادمة  المياه  يمنع صرف 
معالجتها والحصول على موافقة خطية من مقدم الخدمات وفقاً للتعليمات المبينة في الملحق .

يحظر على أي شخص أن يصرف أو يسبب أو يسمح بصرف أية مواد مشعة أو أية نظائر مشعة . 2
صناعية إلى شبكة المجاري العامة.

يحظر على أي شخص أن يصرف أو يسبب أو يسمح بصرف المياه العادمة والفضالت الناتجة . 3
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المجاري  شبكة  إلى  التحليل  عينات  وباقي  الملوثة  المستشفيات  ومخلفات  األدوية  مصانع  عن 
العامة، إال بعد معالجتها والحصول على تصريح خاص من الجهات الرسمية المختصة.

يحظر على أي شخص أن يصرف أو يسبب أو يسمح بصرف المياه العادمة والزيبار الناتجين من . 4
معاصر الزيتون إلى المجرى العام، ويجب على أصحاب المعاصر تعديل طريقة اإلنتاج لاللتزام 

بالتعليمات المبينة في الملحق.
يحظر على أي شخص أن يصرف أو يسبب أو يسمح بصرف المياه العادمة من المطابخ التجارية . 5

والمطاعم والمصانع الغذائية والفنادق إلى المجرى العام، إال بعد إنشاء وحدة مصيدة الدهون وبعد 
الحصول على موافقة خطية من مقدم الخدمات، مع االلتزام بصيانة مصيدة الدهون.

يحظر على أي شخص أن يصرف أو يسبب أو يسمح بصرف المياه العادمة من محطات غسيل . 6
وتشحيم السيارات إلى المجرى العام، إال بعد إنشاء وحدة مصيدة الزيوت وبعد الحصول على 

موافقة خطية من مقدم الخدمات، مع االلتزام بصيانة مصيدة الزيوت.
يحظر على أي شخص أن يصرف أو يسبب أو يسمح بصرف المياه العادمة والرواسب الناتجة . 7

من مناشير الحجر ومصانع مواد البناء إلى شبكة المجاري العامة أو إلى أي مجرى طبيعي أو 
إلى الوديان أو أي مكان مكشوف، وعلى مقدم الخدمات توفير مواقع محددة للتجفيف أو للتخلص 

من رواسب مناشير الحجر.
الصالحة . 8 أو  العذبة  بالمياه  بخلطها  الصناعية  العادمة  المياه  في  الملوثات  تركيز  تخفيف  يحظر 

للشرب للوصول إلى التراكيز المذكورة في التعليمات المرفقة في الملحق لهذا النظام.

مادة )10)
تراخيص ربط مجاري المنشآت التجارية والصناعية والزراعية 

تقديم . 1 المفعول  سارية  لديها رخصة  التي  والزراعية   والصناعية  التجارية  المنشآت  على  يجب 
طلبات الحصول على الموافقة لربط مجاريها الخاصة بشبكة المجاري العامة خطياً وفق النموذج 
المعتمد لدى مقدم الخدمات، وذلك بعد معالجتها لتصبح مطابقة للمياه العادمة المنزلية وفق أحكام 
تشمل  أن  المجلس على  رئيس  بقرار من  المجاري  لربط  النهائية  الموافقة  النظام، وتصدر  هذا 

الطلبات التفاصيل اآلتية:
العمليات التجارية أو الصناعية التي يتم القيام بها والتي ينجم عنها مياه عادمة.  أ. 

المواد والكيماويات المستخدمة في هذه العملية والناتجة عنها.  ب. 
كمية المياه المستخدمة ومصدرها وكمية المياه الخارجة بعد عملية التصنيع.  ج. 

المجاري  بشبكة  ربطها  المراد  العادمة  للمياه  والبيولوجية  والكيميائية  الفيزيائية  الخصائص   د. 
العامة.

األولية  المعالجة  لوحدة  والبيولوجية  والكيميائية  الميكانيكية  للعمليات  الفنية  التفاصيل   ه. 
معتمدة. جهة  من  والمصممة  وجدت(  )إن 

مواقع وسعة خزانات تجميع المياه العادمة الواجب استخدامها في حالة الطوارئ، مثل: توقف   و. 
محطة المعالجة ،أو وقوع خلل في تصريف هذه المياه.

أية معلومات يراها مقدم الخدمات ضرورية للنظر في طلب التوصيل بشبكة المجاري العامة.  ز. 
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المجاري  شبكة  إلى  التحليل  عينات  وباقي  الملوثة  المستشفيات  ومخلفات  األدوية  مصانع  عن 
العامة، إال بعد معالجتها والحصول على تصريح خاص من الجهات الرسمية المختصة.

يحظر على أي شخص أن يصرف أو يسبب أو يسمح بصرف المياه العادمة والزيبار الناتجين من . 4
معاصر الزيتون إلى المجرى العام، ويجب على أصحاب المعاصر تعديل طريقة اإلنتاج لاللتزام 

بالتعليمات المبينة في الملحق.
يحظر على أي شخص أن يصرف أو يسبب أو يسمح بصرف المياه العادمة من المطابخ التجارية . 5

والمطاعم والمصانع الغذائية والفنادق إلى المجرى العام، إال بعد إنشاء وحدة مصيدة الدهون وبعد 
الحصول على موافقة خطية من مقدم الخدمات، مع االلتزام بصيانة مصيدة الدهون.

يحظر على أي شخص أن يصرف أو يسبب أو يسمح بصرف المياه العادمة من محطات غسيل . 6
وتشحيم السيارات إلى المجرى العام، إال بعد إنشاء وحدة مصيدة الزيوت وبعد الحصول على 

موافقة خطية من مقدم الخدمات، مع االلتزام بصيانة مصيدة الزيوت.
يحظر على أي شخص أن يصرف أو يسبب أو يسمح بصرف المياه العادمة والرواسب الناتجة . 7

من مناشير الحجر ومصانع مواد البناء إلى شبكة المجاري العامة أو إلى أي مجرى طبيعي أو 
إلى الوديان أو أي مكان مكشوف، وعلى مقدم الخدمات توفير مواقع محددة للتجفيف أو للتخلص 

من رواسب مناشير الحجر.
الصالحة . 8 أو  العذبة  بالمياه  بخلطها  الصناعية  العادمة  المياه  في  الملوثات  تركيز  تخفيف  يحظر 

للشرب للوصول إلى التراكيز المذكورة في التعليمات المرفقة في الملحق لهذا النظام.

مادة )10)
تراخيص ربط مجاري المنشآت التجارية والصناعية والزراعية 

تقديم . 1 المفعول  سارية  لديها رخصة  التي  والزراعية   والصناعية  التجارية  المنشآت  على  يجب 
طلبات الحصول على الموافقة لربط مجاريها الخاصة بشبكة المجاري العامة خطياً وفق النموذج 
المعتمد لدى مقدم الخدمات، وذلك بعد معالجتها لتصبح مطابقة للمياه العادمة المنزلية وفق أحكام 
تشمل  أن  المجلس على  رئيس  بقرار من  المجاري  لربط  النهائية  الموافقة  النظام، وتصدر  هذا 

الطلبات التفاصيل اآلتية:
العمليات التجارية أو الصناعية التي يتم القيام بها والتي ينجم عنها مياه عادمة.  أ. 

المواد والكيماويات المستخدمة في هذه العملية والناتجة عنها.  ب. 
كمية المياه المستخدمة ومصدرها وكمية المياه الخارجة بعد عملية التصنيع.  ج. 

المجاري  بشبكة  ربطها  المراد  العادمة  للمياه  والبيولوجية  والكيميائية  الفيزيائية  الخصائص   د. 
العامة.

األولية  المعالجة  لوحدة  والبيولوجية  والكيميائية  الميكانيكية  للعمليات  الفنية  التفاصيل   ه. 
معتمدة. جهة  من  والمصممة  وجدت(  )إن 

مواقع وسعة خزانات تجميع المياه العادمة الواجب استخدامها في حالة الطوارئ، مثل: توقف   و. 
محطة المعالجة ،أو وقوع خلل في تصريف هذه المياه.

أية معلومات يراها مقدم الخدمات ضرورية للنظر في طلب التوصيل بشبكة المجاري العامة.  ز. 
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مادة )11)
شروط ربط المجرى الخاص بشبكة المجاري العامة

يشترط لربط المجرى الخاص للمنشآت التجارية والصناعية والزراعية بشبكة المجاري العامة . 1
اآلتي:

على المنشآت التجارية والصناعية والزراعية  أن ترفق بطلب حصولها على الموافقة الخطية    أ. 
لربطها بشبكة المجاري العامة مخططاً تبين فيه طريقة ومواصفات إنشاء المجرى الخاص 
مناسب  مكان  في  المنشأة  أو  المصنع  حدود  داخل  تواجدها  يراعى  أن  على  التفتيش  ونقاط 

وقريب من المجرى العام.
يجب على  مقدم الطلب التقيد بهذه المخططات بعد موافقة مقدم الخدمات عليها وتنفيذها على   ب. 
حسابهم الخاص وبإشراف مقدم الخدمات، على أن يحتفظ مقدم الخدمة بهذه المخططات لفترة 

ال تقل عن خمسة عشر سنة على األقل.
المجاري  العادمة بشبكة  المياه  التجارية والصناعية بربط  للمنشآت  بالسماح  الموافقة  تصدر   ج. 
العامة بناًء على تنسيب الجهة المختصة لدى مقدم الخدمات إذا رأت بأنه ال يترتب على هذا 

الربط أية أضرار تلحق بمنظومة الصرف الصحي ونوعية المياه المعالجة.
للمشاركة  مناسبة  يراها  التي  بالجهات  االستعانة  الطلب،  مقدم  نفقة   وعلى  الخدمات  لمقدم   د. 
بشبكة  والصناعية  التجارية  المنشآت  بربط  عالقة  ذات  أمور  ألية  الفنية  التوصيات  وتقديم 
المجاري العامة، مثل كمية تدفق المياه العادمة ونوعيتها وتأثيرها على شبكة المجاري العامة. 
ويتحمل مقدم الطلب تكاليف إعادة تأهيل المجرى العام ليصبح مناسباً لربط المنشآت التجارية 

والصناعية به.   
يجب إبالغ مقدم الخدمات وأية جهة رقابية أخرى ذات عالقة عن أية تغييرات في خطوط اإلنتاج، . 2

أو إضافة خط إنتاج جديد، أو تفعيل تشغيل خط إنتاج من خطوط المنشأة المتوقفة، أو التغيير في 
خصائص المياه العادمة الخارجة من المنشأة.

تصدر الموافقة األولية على ربط  المنشات الصناعية والتجارية والزراعية  الجديدة أو القائمة . 3
لمقدم  المقدم  العامة  المجاري  بشبكة  التوصيل  في طلب  والواردة  المقدمة  المعلومات  بناًء على 
الخدمات، ويعاد النظر فيها على ضوء النتائج الفعلية لتحاليل المياه العادمة الصناعية الخارجة 
من  المنشاة وذلك خالل مدة )6( أشهر من البدء في عمليات التصنيع. وفي حالة تجاوز النتائج 
للتراكيز المحددة في تعليمات صرف المياه العادمة التجارية والصناعية، يجب على  مالك المنشاة 
أن يصوب أوضاعه بإزالة أسباب المخالفة خالل مدة يحددها مقدم الخدمات على أن ال تزيد عن 
الجهات  الوضع مع إعالم  المدة دون تصويب  انقضت هذه  إذا  الموافقة الغية  شهرين، وتعتبر 

الرسمية المختصة بذلك  التخاذ اإلجراء القانوني المناسب.
تجديد رخصة ربط المياه العادمة الصناعية  والتجارية والزراعية سنوياً، وتصدر خطياً من قبل . 4

رئيس المجلس.
يحظر على كل من حصل على الموافقة النهائية لصرف المياه العادمة إلى شبكة المجاري العامة . 5

مقدم  عليه  وافق  عما  كميتها  تتجاوز  أو  نوعيتها  في  تختلف  عادمة  مياه  أية  بتصريف  يقوم  أن 
الخدمات، وبعكس ذلك يجب الحصول على موافقة جديدة حسب األصول.
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يجوز لمقدم الخدمات أن يطلب معالجة المياه العادمة قبل وبعد الموافقة على صرفها إلى شبكة . 6
المجاري العامة إذا ثبت ضررها على منظومة الصرف الصحي.

يجوز لمقدم الخدمات أو الجهة الرسمية المختصة وألغراض الترخيص للربط بشبكة المجاري . 7
العامة، أن يقوم بجمع أو طلب فحص العينات وفق البرنامج الذي يراه مناسباً لكل مصنع أو منشأة 

على نفقة المستفيدين.
يجب إعالم مقدم الخدمات عن نقل أو أي تغير في ملكية أو إدارة أو تشغيل أي مرفق قائم ويستخدم . 8

المجرى العام سواء كان منتجاً للمياه العادمة أو ناقاًل لها.

مادة )12)
المياه العادمة المعالجة

يلتزم مقدم الخدمات بأن تكون المياه المعالجة مطابقة للمواصفات القياسية الفلسطينية الخاصة بالمياه 
المعالجة رقم )م ف 742 - 2003( وتعديالتها، والتعليمات اإللزامية ذات العالقة الصدارة عن مؤسسة 
المواصفات والمقاييس، وكذلك الدالئل اإلرشادية لمنظمة األغذية والزراعة و منظمة الصحة العالمية 

مع األخذ بعين االعتبار أية متطلبات جديدة.

مادة )13)
بدل الربط بشبكة المجاري العامة )التكاليف الرأسمالية(

يستوفي مقدم الخدمات بداًل للربط بشبكة المجاري العامة السترداد التكاليف الرأسمالية إلنشاء شبكة 
المجاري العامة وفق األحكام اآلتية:

تفرض  بدالت الربط على جميع األراضي واألبنية التي يمكن أن تستخدم لألغراض السكنية أو . 1
التجارية أو الصناعية أو المؤسساتية والتي صدرت الموافقة على ربطها بشبكة المجاري العامة 

وفق نظام  التعرفة المائية.
بالنسبة  للمساكن والمنشآت القائمة، تدفع  بدالت الربط بشبكة المجاري العامة لمقدم الخدمات عند . 2

منح الموافقة على طلب الربط من قبله.
البناء . 3 رخصة  قبل صدور  مستحقة  إنشائها  المخطط  والمنشآت  للمساكن  الربط   بدالت  تكون  

النهائية، ويتم دفعها من قبل المالك عند تقديم مخطط للحصول على رخصة البناء أو عند التقدم 
لربطها بشبكة المجاري العامة بعد اإلنشاء. 

إذا كانت الممتلكات مملوكة ألكثر من شخص، يكون كل واحد منهم مسؤواًل عن دفع  بدالت الربط . 4
بحسب حصته في العقار.

لغايات  تحديد البدالت يجب ربط كل قطعة أرض بوصلة مجاري واحدة بشبكة المجاري العامة، . 5
إال أنه يمكن ربط عدة مباني بوصلة مجاري منزلية واحدة إذا وافق المالكون على دفع  بدالت 

الربط عن كل المباني بحيث يتم احتساب  البدالت عن كل مبنى لوحده.
يحق لمقدم الخدمات أن يجيز دفع  البدالت على أقساط بعد تقديم الضمانات المطلوبة لذلك.. 6
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يجوز لمقدم الخدمات أن يطلب معالجة المياه العادمة قبل وبعد الموافقة على صرفها إلى شبكة . 6
المجاري العامة إذا ثبت ضررها على منظومة الصرف الصحي.

يجوز لمقدم الخدمات أو الجهة الرسمية المختصة وألغراض الترخيص للربط بشبكة المجاري . 7
العامة، أن يقوم بجمع أو طلب فحص العينات وفق البرنامج الذي يراه مناسباً لكل مصنع أو منشأة 

على نفقة المستفيدين.
يجب إعالم مقدم الخدمات عن نقل أو أي تغير في ملكية أو إدارة أو تشغيل أي مرفق قائم ويستخدم . 8

المجرى العام سواء كان منتجاً للمياه العادمة أو ناقاًل لها.

مادة )12)
المياه العادمة المعالجة

يلتزم مقدم الخدمات بأن تكون المياه المعالجة مطابقة للمواصفات القياسية الفلسطينية الخاصة بالمياه 
المعالجة رقم )م ف 742 - 2003( وتعديالتها، والتعليمات اإللزامية ذات العالقة الصدارة عن مؤسسة 
المواصفات والمقاييس، وكذلك الدالئل اإلرشادية لمنظمة األغذية والزراعة و منظمة الصحة العالمية 

مع األخذ بعين االعتبار أية متطلبات جديدة.

مادة )13)
بدل الربط بشبكة المجاري العامة )التكاليف الرأسمالية(

يستوفي مقدم الخدمات بداًل للربط بشبكة المجاري العامة السترداد التكاليف الرأسمالية إلنشاء شبكة 
المجاري العامة وفق األحكام اآلتية:

تفرض  بدالت الربط على جميع األراضي واألبنية التي يمكن أن تستخدم لألغراض السكنية أو . 1
التجارية أو الصناعية أو المؤسساتية والتي صدرت الموافقة على ربطها بشبكة المجاري العامة 

وفق نظام  التعرفة المائية.
بالنسبة  للمساكن والمنشآت القائمة، تدفع  بدالت الربط بشبكة المجاري العامة لمقدم الخدمات عند . 2

منح الموافقة على طلب الربط من قبله.
البناء . 3 رخصة  قبل صدور  مستحقة  إنشائها  المخطط  والمنشآت  للمساكن  الربط   بدالت  تكون  

النهائية، ويتم دفعها من قبل المالك عند تقديم مخطط للحصول على رخصة البناء أو عند التقدم 
لربطها بشبكة المجاري العامة بعد اإلنشاء. 

إذا كانت الممتلكات مملوكة ألكثر من شخص، يكون كل واحد منهم مسؤواًل عن دفع  بدالت الربط . 4
بحسب حصته في العقار.

لغايات  تحديد البدالت يجب ربط كل قطعة أرض بوصلة مجاري واحدة بشبكة المجاري العامة، . 5
إال أنه يمكن ربط عدة مباني بوصلة مجاري منزلية واحدة إذا وافق المالكون على دفع  بدالت 

الربط عن كل المباني بحيث يتم احتساب  البدالت عن كل مبنى لوحده.
يحق لمقدم الخدمات أن يجيز دفع  البدالت على أقساط بعد تقديم الضمانات المطلوبة لذلك.. 6
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يلتزم مقدم خدمات المياه والصرف الصحي بربط  المساكن والمنشآت القائمة خالل ستين يوماً . 7
من تاريخ دفع  بدالت الربط والموافقة على منح رخصة اإلنشاء.

يتم وضع تعرفة بدالت الربط واالشتراك من قبل المجلس وفق نظام التعرفة المائية. . 8

مادة )14)
بدالت تفريغ الحفر الصماء

المياه والصرف الصحي بدالت تفريغ الحفر الصماء السترداد جزء من  . 1 يستوفي مقدم خدمات 
يشمل  بما  العادمة،   المياه  معالجة  لمعالجتها في محطة  الجارية  والتكاليف  الرأسمالية  التكاليف 
فحص نوعية محتويات هذه الحفر والتأكد من خلوها من أية مواد قد تكون ضارة بمحطة المعالجة. 

يلتزم مالك سيارة النضح أو أية معدات أخرى تستخدم لنقل محتويات الحفر الصماء بدفع  بدالت . 2
التفريغ حسبما يقره مقدم خدمات المياه والصرف الصحي.

يتم دفع  بدالت تفريغ الحفر الصماء لمقدم خدمات المياه والصرف الصحي فوراً عند وصول . 3
سيارة النضح إلى محطة معالجة المياه العادمة مقابل إيصال دفع. 

تفرض  بدالت تفريغ الحفر الصماء على أساس المتر المكعب لمحتويات الحفر الصماء.. 4
يحدد المجلس بدالت تفريغ الحفر الصماء وفق نظام التعرفة المائية. . 5

مادة )15)
بدالت الصيانة والتشغيل لمنظومة الصرف الصحي

يستوفي مقدم خدمات المياه والصرف الصحي  بدالت مقابل أعمال  الصيانة والتشغيل لمنظومة . 1
الصرف الصحي لتغطية التكاليف وفق نظام التعرفة المائية.

تفرض  بدالت الصيانة والتشغيل لمنظومة الصرف الصحي على كافة أشكال استخدام المياه.. 2
تحدد كميات المياه المستخدمة والخاضعة  لبدالت االنتفاع بمنظومة الصرف الصحي على النحو . 3

اآلتي:
كميات المياه المسجلة بواسطة العداد للمساكن والمنشآت التي تتزود بالمياه من أنظمة المياه   أ. 

التابعة لمقدم خدمات المياه والصرف الصحي.
كميات المياه المسجلة بواسطة العداد للمساكن والمنشآت التي تتزود بالمياه من آبارها الخاصة.  ب. 
يتم تحديد كميات المياه للمساكن والمنشآت التي تتزود بواسطة صهاريج المياه الخاصة بقرار   ج. 
الصحي  والصرف  المياه  خدمات  مقدم  من  مشتركة  توصية  على  بناًء  المجلس  رئيس  من 

والمؤسسة التي يعينها رئيس مقدم خدمات المياه والصرف الصحي.
مجموع كميات المياه المخصصة للمساكن والمنشآت التي تتزود بالمياه من أكثر من مصدر.  د. 

تعفى من  بدالت الصيانة والتشغيل لمنظومة الصرف الصحي في حال عدم وجود شبكة مجاري . 4
عامة كميات المياه العادمة التي تجمع بشكل خاص في حفر صماء أو في صهاريج، على أن يتم 

دفع  بدالت نضح هذه الحفر والصهاريج وفق نظام التعرفة المائية .
يتم إعفاء كميات المياه المستنفذة في األغراض التجارية والصناعية من  بدالت منظومة الصرف . 5
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الصحي والتي تدخل في عمليات اإلنتاج وال تدخل المجرى العام بتقديم طلب إلى رئيس المجلس، 
ويتم تحديد كميات المياه بقرار من رئيس المجلس بناًء على توصية لجنة يعينها رئيس المجلس.

يلتزم مقدم خدمة المياه والصرف الصحي بفصل حسابات المياه والصرف الصحي عن الحسابات . 6
األخرى، ويقوم بفتح حساب بنكي موحد لجميع اإليرادات العائدة من خدمات الصرف الصحي.

مادة )16)
البدالت اإلضافية للصيانة والتشغيل

يستوفي مقدم خدمات المياه والصرف الصحي  بدالت إضافية إلى تلك الوارد ذكرها في المادة . 1
(15( من هذا النظام من المنشآت التجارية والصناعية بعد إصدار الموافقة على ربطها بشبكة 
المجاري العامة، وذلك في حال تجاوز تركيز متطلب األكسجين الكيماوي )COD( الحد األعلى 
المسموح بتواجده في المياه العادمة المصرفة لشبكة المجاري العامة والبالغ )2000 ملغم/لتر(، 
وذلك لتغطية ما يتكبده مقدم خدمات المياه والصرف الصحي من نفقات إضافية في عملية المعالجة.

تحدد  البدالت اإلضافية المخصصة لتغطية نفقات المعالجة وفق معادلة يقررها مقدم خدمات المياه . 2
والصرف الصحي ووفق معايير تتفق مع مبدأ “الملوث يدفع”.

اإلضافية . 3 بالبدالت  الخاصة  المطالبات  إصدار  الصحي  والصرف  المياه  خدمات  مقدم  يتولى 
للمنشآت والمصانع التي تم ربطها بشبكة المجاري العامة.

يعتمد المتوسط الحسابي لتركيز متطلب األكسجين الكيماوي )COD( الحتساب  البدالت اإلضافية . 4
لتغطية نفقات المعالجة دورياً )كل ثالثة أشهر(، على أن ال يقل عدد العينات التي يتم أخذها من 

المصنع عن عينة واحدة شهرياً إذا كان ذلك ممكناً. 

مادة )17)
واجب دفع  بدالت االنتفاع

يقع واجب دفع  بدالت الصيانة والتشغيل لمنظومة الصرف الصحي لمقدم خدمات المياه والصرف . 1
الصحي على عاتق مالك أو مستخدم العقار سواًء كان عداد المياه مسجاًل باسمه أم ال.

يكون مالك أو مستخدم العقار مسؤواًل عن دفع  بدالت صيانة وتشغيل منظومة الصرف الصحي . 2
حسب حصته في الملك المشترك للمبنى الذي يملكه أو يشغله وذلك في حالة انتفاع العقار بخدمات 
المياه، أما في حالة ارتباط المبنى أو الشقق بعداد مياه واحد، فإن الشخص المسجل باسمه عداد 

المياه أو مستخدمي العقار يعتبرون مسؤولين مجتمعين أو منفردين عن دفع  بدالت المجاري.
يكون مستخدم العقار هو المسؤول عن دفع  البدالت في حال تعذر تحديد المالك.. 3
يجب دفع  بدالت صيانة وتشغيل منظومة الصرف الصحي كل شهر أو شهرين بعد استكمال . 4

قراءات عدادات المياه أو تقدير كميات المياه المستهلكة من قبل الموظف الذي يحدده مقدم خدمات 
المياه والصرف الصحي.

تسجل أو تدمج  بدالت الصيانة والتشغيل لمنظومة الصرف الصحي مع  بدالت المياه في فاتورة . 5
واحدة صادرة عن مقدم خدمات المياه والصرف الصحي.
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الصحي والتي تدخل في عمليات اإلنتاج وال تدخل المجرى العام بتقديم طلب إلى رئيس المجلس، 
ويتم تحديد كميات المياه بقرار من رئيس المجلس بناًء على توصية لجنة يعينها رئيس المجلس.

يلتزم مقدم خدمة المياه والصرف الصحي بفصل حسابات المياه والصرف الصحي عن الحسابات . 6
األخرى، ويقوم بفتح حساب بنكي موحد لجميع اإليرادات العائدة من خدمات الصرف الصحي.

مادة )16)
البدالت اإلضافية للصيانة والتشغيل

يستوفي مقدم خدمات المياه والصرف الصحي  بدالت إضافية إلى تلك الوارد ذكرها في المادة . 1
(15( من هذا النظام من المنشآت التجارية والصناعية بعد إصدار الموافقة على ربطها بشبكة 
المجاري العامة، وذلك في حال تجاوز تركيز متطلب األكسجين الكيماوي )COD( الحد األعلى 
المسموح بتواجده في المياه العادمة المصرفة لشبكة المجاري العامة والبالغ )2000 ملغم/لتر(، 
وذلك لتغطية ما يتكبده مقدم خدمات المياه والصرف الصحي من نفقات إضافية في عملية المعالجة.

تحدد  البدالت اإلضافية المخصصة لتغطية نفقات المعالجة وفق معادلة يقررها مقدم خدمات المياه . 2
والصرف الصحي ووفق معايير تتفق مع مبدأ “الملوث يدفع”.

اإلضافية . 3 بالبدالت  الخاصة  المطالبات  إصدار  الصحي  والصرف  المياه  خدمات  مقدم  يتولى 
للمنشآت والمصانع التي تم ربطها بشبكة المجاري العامة.

يعتمد المتوسط الحسابي لتركيز متطلب األكسجين الكيماوي )COD( الحتساب  البدالت اإلضافية . 4
لتغطية نفقات المعالجة دورياً )كل ثالثة أشهر(، على أن ال يقل عدد العينات التي يتم أخذها من 

المصنع عن عينة واحدة شهرياً إذا كان ذلك ممكناً. 

مادة )17)
واجب دفع  بدالت االنتفاع

يقع واجب دفع  بدالت الصيانة والتشغيل لمنظومة الصرف الصحي لمقدم خدمات المياه والصرف . 1
الصحي على عاتق مالك أو مستخدم العقار سواًء كان عداد المياه مسجاًل باسمه أم ال.

يكون مالك أو مستخدم العقار مسؤواًل عن دفع  بدالت صيانة وتشغيل منظومة الصرف الصحي . 2
حسب حصته في الملك المشترك للمبنى الذي يملكه أو يشغله وذلك في حالة انتفاع العقار بخدمات 
المياه، أما في حالة ارتباط المبنى أو الشقق بعداد مياه واحد، فإن الشخص المسجل باسمه عداد 

المياه أو مستخدمي العقار يعتبرون مسؤولين مجتمعين أو منفردين عن دفع  بدالت المجاري.
يكون مستخدم العقار هو المسؤول عن دفع  البدالت في حال تعذر تحديد المالك.. 3
يجب دفع  بدالت صيانة وتشغيل منظومة الصرف الصحي كل شهر أو شهرين بعد استكمال . 4

قراءات عدادات المياه أو تقدير كميات المياه المستهلكة من قبل الموظف الذي يحدده مقدم خدمات 
المياه والصرف الصحي.

تسجل أو تدمج  بدالت الصيانة والتشغيل لمنظومة الصرف الصحي مع  بدالت المياه في فاتورة . 5
واحدة صادرة عن مقدم خدمات المياه والصرف الصحي.
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ينشأ واجب دفع بدالت الصيانة والتشغيل لمنظومة الصرف الصحي حال ربط الممتلكات بشبكة . 6
المجاري العامة.

مادة )18)
التفتيش والرقابة اإلدارية لربط المنشآت بشبكة المجاري العامة

يكون مقدم خدمات المياه والصرف الصحي مسؤواًل عن التفتيش والرقابة اإلدارية للتحقق من . 1
فتكون  المحلية  الهيئة  حدود  خارج  أما  المحلية،  الهيئة  حدود  داخل  النظام  هذا  بأحكام  االلتزام 
المسؤولية مناطة بمقدم خدمات المياه والصرف الصحي ووزارة الحكم المحلي والجهات الرسمية 

المختصة.
تبادل . 2 على  المختصة  الرسمية  والجهات  الصحي  والصرف  المياه  خدمات  مقدم  من  كل  يعمل 

المعلومات المتعلقة باألضرار الناتجة عن عمليات إدارة المياه العادمة عند وقوعها خطياً.
القوانين . 3 بموجب  القضائية  الضابطة  لهم صفة  الذين  المختصة  الرسمية  الجهات  لمفتشي  يكون 

الخاصة بهم صالحيات مراقبة المساكن، والمراقبة والتفتيش على المنشآت ومنظومة الصرف 
الصحي وضبط المخالفات التي تقع خالفاً ألحكام القانون وأحكام هذا النظام، ويكون  لهم الحق 
في طلب أية معلومات أو إيضاحات من مالك المسكن أو المنشأة أو مقدم الخدمة، من أجل مراقبة 
نوعية المياه العادمة الخارجة من المنشآت واألنشطة الصناعية بصورة دورية، وذلك لتتحقق من 
مدى تقيدها بالمواصفات والتعليمات المعتمدة للمياه العادمة الخارجة منها لحماية البيئة والمصادر 

الحيوية وفقاً ألحكام هذا النظام والتعليمات الملحقة به. 
التفتيش والرقابة وبالتنسيق مع . 4 يجب على مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي وألغراض 

الجهات ذات العالقة، فحص نوعية المياه العادمة لعينات يأخذها من نقطة التصريف للمنشأة.
يجب على مقدمي الخدمات وبشكل دوري إجراء كافة القياسات واالختبارات والتحاليل الخاصة . 5

بضوابط خصائص المياه العادمة والمياه العادمة المعالجة والحمأة طبقاً ألحدث الوسائل القياسية 
التي تصدرها  مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ويتم لهذا الغرض تطبيق طرق التحليل 

العلمية المدرجة في المرجع اآلتي:
      )Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater(      

والكيميائية . 6 والفيزيائية  الجرثومية  التحاليل  إجراء  دوري  وبشكل  الخدمات  مقدمي  على  يجب 
والبيولوجية حسبما ذكر في الفقرة السابقة وحفظ السجالت الخاصة بها.

أخذ . 7 الصحي  والصرف  المياه  خدمات  مقدمي  من  الطلب  البيئة  سلطة  أو  الصحة  لوزارة  يحق 
عينات إضافية للمياه العادمة الخارجة من المنشآت الصناعية أو المياه العادمة المعالجة.

يلتزم مقدمو الخدمات بتقديم تقرير دوري الى الجهات المختصة فيما يخص نشاطات مقدم الخدمة . 8
في إدارة محطات المعالجة. 

مادة )19)
وقف أو تعليق الموافقة على ربط المنشآت بشبكة المجاري العامة

يحق لمقدم خدمات المياه والصرف الصحي وقف أو تعليق موافقته على ربط المجاري الخاصة بأي 

 المرجع االلكتروني للجریدة الرسمیة
mjr.lab.pna.ps

50 الرقم المرجعي:2014-1-104ديوان الفتوى والتشريع

2014/1/5 104العدد

منشأة بشبكة المجاري العامة  للفترة الزمنية التي يراها مناسبة، مع االحتفاظ بحقه باللجوء للقضاء 
لمالحقة مرتكب المخالفات التالية جزائيا ومدنياً:

مخالفة أحكام هذا النظام أو أية شروط يضعها مقدم خدمات المياه والصرف الصحي عند منح . 1
الموافقة.

عدم تمكين موظفي مقدم خدمات المياه والصرف الصحي أو الجهات التي يعتمدها أو الجهات . 2
الرسمية المختصة من القيام بواجبهم في التفتيش والمراقبة.

عدم التقيد بأية شروط أو متطلبات يراها مقدم خدمات المياه والصرف الصحي ضرورية للمحافظة . 3
على منظومة الصرف الصحي ويعود تقديرها له.

التخلف عن تسديد  البدالت المترتبة على المؤسسة أو المنشأة المعنية.. 4

مادة )20)
يحظر على أي شخص  صرف أيَّة مياه عادمة إلى مصادر المياه أو إلى مجرى طبيعي أو إلى . 1

الخدمات  مقدم  من  الخطية  الموافقة  وأخذ  معالجتها  بعد  إال  مكان مكشوف،  أي  إلى  أو  الوديان 
على صرفها، وتستخدم المواصفات الفلسطينية رقم )م ف 227-2010 وتعديالتها ( والمواصفة 
الفلسطينية رقم )م.ف 742-2003 وتعديالتها ( والتعليمات الفنية اإللزامية ىذات الصلة الصادرة 

عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية  مرجعاً لهذه الغاية.
يحظر على أي شخص صرف المياه السطحية ومياه األمطار إلى منظومة الصرف الصحي، . 2

إال بموافقة خطية من مقدم الخدمات.
يلتزم مقدم الخدمات بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة بتطبيق المقاييس والمعايير الالزمة . 3

لكيفية جمع ونقل وتخزين ومعالجة المياه العادمة بشكل سليم للحفاظ على البيئة والصحة العامة.

مادة )21)
اإللغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )22)
النفاذ

على جميع الجهات المختصة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا النظام ،ويعمل به من تاريخ نشره في 
الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 12/03/ 2013 ميالدية
                       الموافق: 30 / محرم/ 1435 هجرية 
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الملحق
تعليمات صرف المياه العادمة التجارية والصناعية والزارعية  إلى شبكة المجاري العامة

مـادة )1)
يمنع صرف المياه العادمة التجارية والصناعية الملوثة وغير الملوثة إلى شبكة المجاري العامة إال بعد 

معالجتها والحصول على موافقة خطية من مقدم الخدمات وفقاً لهذه التعليمات.

مـادة )2)
التالية إلى شبكة  يحظر على أي شخص أن يصرف أو يسبب أو يسمح بتصريف المياه والفضالت 

المجاري العامة:
فيزيائية . 1 أو  كيميائية  أو  بيولوجية  بخصائص  أو  بأحجام  أو  بكميات  سائلة  أو  صلبة  مواد  أية 

بالصحة  تسبب ضرراً  أو  العامة  المجاري  شبكة  في خطوط  التدفق  إعاقة  إلى  تؤدي  أن  يمكن 
أو  بالموظفين  أو  العامة  المجاري  بشبكة  تلحق ضرراً  أو  المكاره  انبعاث  إلى  تؤدي  أو  العامة 
أن  أو يمكن  فيها  المعالجة  أو مع عملية  المعالجة  تتعارض مع أعمال صيانة وتشغيل محطات 
ينتج عنها مياه معالجة تهدد الصحة والسالمة العامة، وعلى سبيل المثال ال الحصر، الرماد وبقايا 
والقار  والريش  والخزف  والزجاج  والمعادن  والنشارة  والقش  والطين  والرمال  المحترق  الفحم 
والبالستيك والخشب والنفايات والدماء وأحشاء الحيوانات والسماد الحيواني والشعر واألطباق 
الورقية والعبوات بمختلف أنواعها والدهون والشحوم والزيوت، والحوامض والكربون واألمالح 
المعدنية والبخار والغازات الحارة واألصباغ والمبيدات والمخلفات السائلة من معاصر الزيتون 

ومنتجات األلبان ودماء الحيوانات الناتجة من المسالخ.
أية مواد صلبة أو سائلة أو غازية تحتوي على مواد سامة أو عناصر معدنية أو معادن ثقيلة يمكن . 2

حسب رأي مقدم الخدمات أن تضر أو تتعارض مع عملية المعالجة أو يمكن أن تشكل منفردة أو 
نتيجة تفاعلها مع الفضالت األخرى خطراً على اإلنسان أو الحيوان أو النبات.

أية مواد يمكن أن تؤدي إلى:. 3
عدم إمكانية المعالجة خالل عملية المعالجة.  أ. 

تكوين مواد يمكن أن تترسب أو تتجمد أو تصبح لزجة على درجات حرارة بين )صفر – 40(   ب. 
درجة مئوية.

مثل  المذابة،  األمالح  تركيز  ارتفاع  في  كالتسبب  المعالجة،  للمياه  النهائي  االستخدام  إعاقة   ج. 
المخلفات السائلة الناتجة من معاصر الطحينة ومغاسل الجينز.

الهيدروجيني )pH( فيها عن )5.0( ويزيد . 4 المنشاة يقل رقم األس  أية  مياه عادمة خارجة من 
على )9.5(.

وخالطات . 5 والطوب  والرخام  البالط  ومصانع  الحجر  مناشير  عن  الناتجة  السائلة  المخلفات 
اإلسمنت، وأية مخلفات سائلة يزيد تركيز المواد الصلبة العالقة فيها على )50 ملغم/لتر( وبوزن 

نوعي يزيد على )1.5غم/سم3(.
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أي سائل أو بخار تزيد درجة حرارته على )65( درجة مئوية، وإذا ثبت لمقدم الخدمات أن تلك . 6
السوائل أو األبخرة بدرجات أقل يمكن أن تضر بمنظومة الصرف الصحي أو تسبب أضراراً 

أخرى ،فلها الحق بمنع صرفها.
الشمع بشكل . 7 أو  النباتية والحيوانية  والدهون  الزيوت والشحوم  تحتوي على  التي  العادمة  المياه 

مستحلب    )Emulsified( وبتركيز يزيد على )100ملغم/لتر(.
أية  مياه عادمة أو مواد تحتوي على السيانيد أو مركباته بتركيز يمكن أن ينتج عنه )2ملغم /لتر . 8

(مقدرة على شكل سيانيد. 
أية  مياه عادمة أو مواد تحتوي على مركبات الفينول بتركيز يزيد عن )10ملغم/لتر(مقدرة على . 9

شكل فينول أو بتركيز يزيد عن )100ملغم/لتر(مقدرة على شكل فينول خالي من الهالوجينات.
أية  مياه عادمة أو مواد تحتوي على مركبات الكبريتيد بتركيز يزيد عن )2.0ملغم/لتر( مقدرة . 10

على شكل كبريتيد الهيدروجين.
أية  مياه عادمة أو مواد تحتوي على المذيبات العضوية المكلوره. 11

. )CHLORINATED ORGANIC SOLVENTS(      
أية  مياه عادمة أو مواد تحتوي على المنظفات الكيميائية المقاسة ،مثل: MBAS بتركيز يزيد . 12

عن )40 ملغم/لتر(.
المياه العادمة التي تحتوي على الزيوت المعدنية من اآلت القطع والمقطرات بتركيز يزيد عن . 13

(20 ملغم/لتر(.
أية مياه عادمة أو مواد تحتوي على مركبات السلفات )SO4(  بتركيز يزيد عن عن )1000 . 14

ملغم/لتر(.
أية  مياه عادمة أو مواد تحتوي على مركبات الكلوريدات )Cl( بتركيز يزيد عن )500 ملغم/لتر(.. 15
أية  مياه عادمة أو مواد تحتوي على مركبات الفلورايد بتركيز يزيد عن )60 ملغم/لتر(.. 16
أية  مياه عادمة تحتوي على المواد الصلبة العالقة الكلية )TSS( بتركيز يزيد عن )600ملغم/لتر(.. 17
أية  مياه عادمة يكون األكسجين الممتص كيماوياً )COD( فيها يزيد عن )2000ملغم/لتر(.. 18
أية  مياه عادمة أو مواد تحتوي على مركبات الصوديوم بتركيز يزيد عن )500ملغم/لتر(.. 19

مـادة )3)
العناصر الثقيلة

يحظر صرف أية سوائل أو مواد تحتوي على عناصر ثقيلة أو سامة يزيد تركيز تلك العناصر فيها عند 
موقع الصرف على الحدود المبينة أدناه :

التركيز )ملغم / لتر( العنصر
5 *كروم إجمالي

4.5 * نحاس
10 قصدير
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أية  مياه عادمة أو مواد تحتوي على مركبات الكلوريدات )Cl( بتركيز يزيد عن )500 ملغم/لتر(.. 15
أية  مياه عادمة أو مواد تحتوي على مركبات الفلورايد بتركيز يزيد عن )60 ملغم/لتر(.. 16
أية  مياه عادمة تحتوي على المواد الصلبة العالقة الكلية )TSS( بتركيز يزيد عن )600ملغم/لتر(.. 17
أية  مياه عادمة يكون األكسجين الممتص كيماوياً )COD( فيها يزيد عن )2000ملغم/لتر(.. 18
أية  مياه عادمة أو مواد تحتوي على مركبات الصوديوم بتركيز يزيد عن )500ملغم/لتر(.. 19

مـادة )3)
العناصر الثقيلة

يحظر صرف أية سوائل أو مواد تحتوي على عناصر ثقيلة أو سامة يزيد تركيز تلك العناصر فيها عند 
موقع الصرف على الحدود المبينة أدناه :

التركيز )ملغم / لتر( العنصر
5 *كروم إجمالي

4.5 * نحاس
10 قصدير
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* على أن ال يزيد مجموع هذه العناصر مجتمعة على )10 ملغم/لتر(، ويحق لمقدم الخدمات أن يقوم 
بتعديل الجدول أعاله إذا صدرت مواصفة فلسطينية بذلك.

مـادة )4)
يحظر تخفيف تركيز الملوثات في المياه العادمة الصناعية بخلطها بالمياه العذبة أو الصالحة للشرب  

للوصول إلى التراكيز المذكورة في هذه التعليمات.

5 بيريليوم
4 * نيكل
1 • كاديميوم
5 زرنيخ
10 باريوم
0.6 * رصاص
10 منغنيز
1 * فضة
5 بورون

0.5 * زئبق
50 حديد
15 زنك

0.05 *  كوبالت
0.05 *  سيلينيوم

5 ليثيوم
0.1 *  فانديوم
10 المنيوم
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قرار مجلس الوزراء رقم )5( لسنة 2014م
بنظام الشراء العام

جملــــــس الـــــوزراء،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة )2003( وتعديالته،

وبعد االطالع على القرار بقانون رقم )8( لسنة 2014م بشأن الشراء العام، ال سيما المادة )77( منه،
وبناًء على تنسيب المجلس األعلى لسياسات الشراء العام،

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2014/04/22م،
وبناًء على الصالحيات المخولة لنا قانوناً،

وبناًء على مقتضيات المصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

الفصل األول

مادة )1)
التعريفات

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على 
خالف ذلك: 

القانون: القرار بقانون رقم )8( لسنة 2014م بشأن الشراء العام.
المجلس: المجلس األعلى لسياسات الشراء العام.

الفصل الثاني
الترتيبات المؤسساتية

مادة )2)
األحكام العامة

تشمل الترتيبات المؤسساتية لنظام الشراء العام في فلسطين كافة الترتيبات الواردة في أحكام القرار بقانون.

مادة )3)
اختصاصات المجلس

يمارس المجلس الصالحيات المحددة له في المادة )8( من القرار بقانون.
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قرار مجلس الوزراء رقم )5( لسنة 2014م
بنظام الشراء العام

جملــــــس الـــــوزراء،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة )2003( وتعديالته،

وبعد االطالع على القرار بقانون رقم )8( لسنة 2014م بشأن الشراء العام، ال سيما المادة )77( منه،
وبناًء على تنسيب المجلس األعلى لسياسات الشراء العام،

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2014/04/22م،
وبناًء على الصالحيات المخولة لنا قانوناً،

وبناًء على مقتضيات المصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

الفصل األول

مادة )1)
التعريفات

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على 
خالف ذلك: 

القانون: القرار بقانون رقم )8( لسنة 2014م بشأن الشراء العام.
المجلس: المجلس األعلى لسياسات الشراء العام.

الفصل الثاني
الترتيبات المؤسساتية

مادة )2)
األحكام العامة

تشمل الترتيبات المؤسساتية لنظام الشراء العام في فلسطين كافة الترتيبات الواردة في أحكام القرار بقانون.

مادة )3)
اختصاصات المجلس

يمارس المجلس الصالحيات المحددة له في المادة )8( من القرار بقانون.
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إنشاء وتطوير وإدارة موقع إلكتروني أحادي البوابة يكون مخصصاً لعمليات الشراء في فلسطين.. 3
فلسطين، . 4 المستدامة في  التنمية  وضع سياسات وممارسات شراء مستدامة وفقاً ألهداف سياسة 

التي تشمل تنمية المشاريع الصغيرة  الفلسطينية  التنمية االقتصادية  والتي من عناصرها تعزيز 
وزيادة فرص العمل، وكفاية الطاقة، وحماية البيئة، والبناء األخضر، وترشيد استهالك المياه، 

والمسؤولية االجتماعية للشركات.
دراسة تجارب وممارسات الدول األخرى بهدف االستفادة من التجارب الناجحة إلدخال التحسينات . 5

على عمليات الشراء في فلسطين.
تطوير سياسات إدارة اللوازم بما في ذلك المواصفات الفنية الموحدة للوازم الشائعة والمتكررة . 6

االستعمال وسياسات وممارسات حفظ اللوازم وصيانتها.

مادة )7)
تنمية الموارد البشرية

المهني . 1 بالمستوى  االرتقاء  إلى  الهادفة  والبرامج  االستراتيجيات  وتنفيذ  إعداد  المجلس  يتولى 
وتطوير المصادر البشرية في مجال الشراء.

تشمل المهام التي يتعين على المجلس القيام بها لتحقيق المهام الموكلة إليه بموجب الفقرة )1( من . 2
هذه المادة، ما يلي:

تحديد اإلحتياجات التدريبية للعاملين في مجال الشراء بالتنسيق مع الجهات المشترية، وبناء   أ. 
على نتائج عمليات تقييم األداء التي يقوم بها المجلس.

أولئك  يشمل  بما  وتنفيذها،  الشراء  مجال  في  للعاملين  التدريبية  والبرامج  الدورات  تصميم   ب. 
التدقيق،  الماليين وموظفي  كالمراقبين   ( الشراء  أثناء عملية  بوظائف مساندة  يقومون  الذين 
والمسؤولين عن تنفيذ العقود، والمدققين الخارجيين، وموظفي وخبراء مراجعة النزاعات...(.
ترشيح الوفود الفلسطينية التي ستشارك في المؤتمرات وورشات العمل والبرامج التدريبية،   ج. 

والتي ترد الدعوة لها إلى المجلس، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
اجتيازها عند  أو  توفرها  يتعين  التي  التدريبية والمهارات  المتطلبات  الحد األدنى من  تحديد   د. 

تعيين أو ترقية الموظفين العموميين العاملين في الشراء.
تأسيس مركز مصادر خاص بالشراء، على أن يوفر هذا المركز الوثائق ومصادر المعلومات   ه. 

الخاصة بالشراء على شكل وثائق إلكترونية أو ورقية أو اإلثنين معاً.
في  المختلفة  المراحل  وتوثيق  تنفيذ  عمليات  توضح  التي  اإلجراءات  أدلة  وإصدار  إعداد   و. 
عمليات الشراء والنماذج الالزمة لذلك، وتوفير هذه األدلة والنماذج على الموقع اإللكتروني 

أحادي البوابة لنظام الشراء.
الخطة  العام ضمن  الشراء  موضوع  إلدراج  العالي  التعليم  مؤسسات  مع  والتعاون  التنسيق   ز. 

األكاديمية للتخصصات ذات العالقة.
في  بالفاعلين  الخاصة  االستشارية  للمجالس  السكرتاريا  خدمات  وتوفير  االجتماعات  تنظيم   ح. 

عمليات الشراء العام التي يضمها المجلس. 
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مادة )4)
مهام المجلس في جمع البيانات وتقييم األداء

تكون جميع أنشطة الشراء العام في فلسطين خاضعة لتقييم المجلس للتأكد من مدى التزام كافة . 1
الجهات المشترية بالقانون والنظام، وعلى المجلس تقييم أداء هذه الجهات.

المدخالت . 2 تقديم  وإلى  الشراء،  نظام  في  األداء  كفاءة  مدى  الراجعة عن  التغذية  على  الحصول 
الالزمة لتطوير سياسات الشراء.

يقوم المجلس بجمع المعلومات، وله أن يطلب التقارير من الجهات المشترية والمستفيدة فيما يتعلق . 3
بإجراءات عمليات الشراء في فلسطين.

النهائيين وغيرهم من الجهات ذات العالقة . 4 يقوم المجلس بإبالغ الجهات المشترية والمستفيدين 
بنوعية البيانات اإلحصائية والتقارير المطلوب تقديمها والفترات الزمنية المحددة لتقديمها.

يقوم المجلس بإدخال البيانات التي يقوم بجمعها حول أنشطة الشراء العام في قاعدة بيانات على . 5
البوابة لنظام الشراء في فلسطين، تكون قابلة للبحث بشكل متفاعل،  الموقع اإللكتروني أحادي 

ويمكن للجمهور العام أن يصل إليها.
يقوم المجلس بتحليل البيانات التي تم جمعها، وبرفع التوصيات إلى مجلس الوزراء فيما يتعلق . 6

أية  أية ترتيبات مؤسساتية أو تنظيمية أخرى، وبشأن  القانون والنظام والتعليمات وبشأن  بتنفيذ 
تحسينات الزمة لتطوير إجراءات عمليات الشراء العام، ويجري تضمين االستنتاجات والتوصيات 

في تقرير سنوي يقوم المجلس بإعداده ورفعه إلى مجلس الوزراء.

مادة )5)
نشر وتوزيع النصوص القانونية

يقوم المجلس باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بضمان توفير القانون والنظام ووصول الموظفين العموميين . 1
وإلكتروني،  ورقي  شكلين:  في  دورية  نشرة  توزيع  خالل  من  وذلك  إليهما،  الجمهور  وأفراد 
وتحتوي تلك النشرة على معلومات حول نظام عمليات الشراء وإجراءاتها في فلسطين، بما يشمل 

بين حين وآخر مجموعات من الوثائق القانونية التي تنطبق على عمليات الشراء.
على المجلس التأكد من توفر التفسيرات التي يصدرها بشأن القانون والنظام للجمهور وذلك عبر . 2

نشر هذه التفسيرات، بما في ذلك النشر على الموقع اإللكتروني أحادي البوابة لنظام الشراء.
 

مادة )6)
تحسين فعالية وكفاءة عمليات الشراء العام

فعالية  زيادة  على  المشترية  الجهات  مساعدة  إلى  تهدف  التي  البرامج  وتنفيذ  بتخطيط  المجلس  يقوم 
وكفاءة عمليات الشراء وتشجيع المناقصين على المشاركة فيها، ويشمل هذا األمر على سبيل المثال 

ال الحصر، ما يلي:
زيادة وعي المناقصين بالقوانين واألنظمة والتعليمات التي تحكم إجراءات عمليات الشراء.. 1
تحليل ودراسة عمليات الشراء واستخالص التوصيات الضرورية لتحسين األداء. . 2
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إنشاء وتطوير وإدارة موقع إلكتروني أحادي البوابة يكون مخصصاً لعمليات الشراء في فلسطين.. 3
فلسطين، . 4 المستدامة في  التنمية  وضع سياسات وممارسات شراء مستدامة وفقاً ألهداف سياسة 

التي تشمل تنمية المشاريع الصغيرة  الفلسطينية  التنمية االقتصادية  والتي من عناصرها تعزيز 
وزيادة فرص العمل، وكفاية الطاقة، وحماية البيئة، والبناء األخضر، وترشيد استهالك المياه، 

والمسؤولية االجتماعية للشركات.
دراسة تجارب وممارسات الدول األخرى بهدف االستفادة من التجارب الناجحة إلدخال التحسينات . 5

على عمليات الشراء في فلسطين.
تطوير سياسات إدارة اللوازم بما في ذلك المواصفات الفنية الموحدة للوازم الشائعة والمتكررة . 6

االستعمال وسياسات وممارسات حفظ اللوازم وصيانتها.

مادة )7)
تنمية الموارد البشرية

المهني . 1 بالمستوى  االرتقاء  إلى  الهادفة  والبرامج  االستراتيجيات  وتنفيذ  إعداد  المجلس  يتولى 
وتطوير المصادر البشرية في مجال الشراء.

تشمل المهام التي يتعين على المجلس القيام بها لتحقيق المهام الموكلة إليه بموجب الفقرة )1( من . 2
هذه المادة، ما يلي:

تحديد اإلحتياجات التدريبية للعاملين في مجال الشراء بالتنسيق مع الجهات المشترية، وبناء   أ. 
على نتائج عمليات تقييم األداء التي يقوم بها المجلس.

أولئك  يشمل  بما  وتنفيذها،  الشراء  مجال  في  للعاملين  التدريبية  والبرامج  الدورات  تصميم   ب. 
التدقيق،  الماليين وموظفي  كالمراقبين   ( الشراء  أثناء عملية  بوظائف مساندة  يقومون  الذين 
والمسؤولين عن تنفيذ العقود، والمدققين الخارجيين، وموظفي وخبراء مراجعة النزاعات...(.
ترشيح الوفود الفلسطينية التي ستشارك في المؤتمرات وورشات العمل والبرامج التدريبية،   ج. 

والتي ترد الدعوة لها إلى المجلس، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
اجتيازها عند  أو  توفرها  يتعين  التي  التدريبية والمهارات  المتطلبات  الحد األدنى من  تحديد   د. 

تعيين أو ترقية الموظفين العموميين العاملين في الشراء.
تأسيس مركز مصادر خاص بالشراء، على أن يوفر هذا المركز الوثائق ومصادر المعلومات   ه. 

الخاصة بالشراء على شكل وثائق إلكترونية أو ورقية أو اإلثنين معاً.
في  المختلفة  المراحل  وتوثيق  تنفيذ  عمليات  توضح  التي  اإلجراءات  أدلة  وإصدار  إعداد   و. 
عمليات الشراء والنماذج الالزمة لذلك، وتوفير هذه األدلة والنماذج على الموقع اإللكتروني 

أحادي البوابة لنظام الشراء.
الخطة  العام ضمن  الشراء  موضوع  إلدراج  العالي  التعليم  مؤسسات  مع  والتعاون  التنسيق   ز. 

األكاديمية للتخصصات ذات العالقة.
في  بالفاعلين  الخاصة  االستشارية  للمجالس  السكرتاريا  خدمات  وتوفير  االجتماعات  تنظيم   ح. 

عمليات الشراء العام التي يضمها المجلس. 
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يحق لرئيس المجلس كلما دعت الضرورة أو بناًء على طلب مقدم له من ثلث أعضائه الدعوة . 9
لعقد اجتماع طارئ.

يدعو رئيس المجلس إلى االجتماع الطارئ خالل يومين من تاريخ استالم الطلب، على أن يعقد . 10
االجتماع خالل أسبوع على األكثر من تاريخ الدعوة.

مادة )10)
استبدال العضو

يستبدل العضو في أي من الحاالت اآلتية:
عدم التزامه بحضور جلستين بدون عذر خالل السنة الواحدة.. 1
عدم التزامه بحضور ثالث جلسات بعذر خالل السنة الواحدة. . 2

مادة )11)
تشكيل لجان العطاءات المركزية

يشكل مجلس الوزراء لجان عطاءات مركزية بناًء على تنسيب الوزير المختص لتنفيذ إجراءات . 1
المناقصة، وفقاً لألسقف المالية الواردة في هذا النظام.

تكون مدة العضوية في لجان العطاءات المركزية سنتين قابلة للتمديد مرة واحدة، ويجوز إعادة . 2
تسمية من انتهت عضويته بشرط مضي سنتين على انتهائها.

يستثنى من أحكام الفقرة )2( من هذه المادة رئيس اللجنة والذي تكون رئاسته دائمة.. 3
تستمر لجان العطاءات المركزية المنتهية واليتها بممارسة مهامها إلى حين إعادة تشكيلها من قبل . 4

مجلس الوزراء، باستثناء رئيس اللجنة.
ال يجوز للعضو الجمع بين أكثر من لجنتين.. 5
للوزير المختص أو لرئيس اللجنة في حال غيابه تفويض من يراه مناسباً للقيام بمهام رئيس اللجنة . 6

على أن يكون من موظفي الفئة العليا. 

مادة )12)
لجان العطاءات المركزية لألشغال العامة والخدمات االستشارية المتعلقة بتنفيذها

يشكل مجلس الوزراء بناًء على تنسيب وزير األشغال العامة واإلسكان لجان مركزية لعطاءات . 1
األشغال العامة والخدمات االستشارية الهندسية المتعلقة بتنفيذها في المجاالت اآلتية: 

األبنية والمرافق العامة.  أ. 
المياه والري والصرف الصحي والسدود.  ب. 

الطرق والنقل والتعدين.   ج. 
األعمال الكهروميكانيكية واالتصاالت.  د. 

تتألف كل لجنة من سبعة أعضاء على النحو اآلتي:. 2
مدير عام دائرة العطاءات المركزية                                                             رئيساً  أ. 
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مادة )8)
مهام وصالحيات رئيس المجلس

يمارس رئيس المجلس المهام والصالحيات اآلتية:. 1
القانون  ألحكام  وفقاً  به  المنوطة  والصالحيات  بالمهام  المجلس  قيام  المباشر على  اإلشراف   أ. 

والنظام.
التنظيمي  الهيكل  في  المحددة  بالمهام  للمجلس  التنفيذي  الجسم  قيام  على  المباشر  اإلشراف   ب. 

المعتمد من مجلس الوزراء.
متابعة تنفيذ قرارات المجلس.  ج. 

تشكيل لجان مراجعة النزاعات.  د. 
دعوة المجلس لالنعقاد في الجلسات العادية والطارئة.  ه. 

ترؤس جلسات المجلس.  و. 
تمثيل المجلس لدى الغير وأمام جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية.  ز. 

المشاركة في اللقاءات أو المحافل الدولية ذات العالقة بطبيعة عمل المجلس.  ح. 
لمجلس  ورفعه  العتماده  المجلس  على  وعرضه  للمجلس  التنظيمي  الهيكل  وتطوير  إعداد   ط. 

الوزراء للمصادقة عليه.
إعداد الموازنة السنوية الخاصة بالمجلس وتقديمها للمجلس إلقرارها والمصادقة عليها وفقاً   ي. 

ألحكام القانون.
أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس أو مجلس الوزراء.  ك. 

يمارس نائب رئيس المجلس مهام وصالحيات رئيس المجلس حال غيابه. . 2

مادة )9)
انعقاد جلسات المجلس

يعقد المجلس جلساته العادية بدعوة من رئيسه بشكل دوري بواقع مرة على األقل كل ثالثة أشهر. . 1
يرسل رئيس المجلس الدعوة لألعضاء لحضور الجلسات مرفقة بجدول األعمال قبل موعد انعقاد . 2

الجلسة بسبعة أيام على األقل.
تعقد جلسات المجلس بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.. 3
في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لالجتماع العادي ألي سبب كان، يعلن رئيس الجلسة عن . 4

تأجيلها ، على أن تعقد جلسة ثانية بعد أسبوعين على األكثر من تاريخ الجلسة األولى، وتكون 
قانونية بحضور ثالثة أعضاء على األقل بمن فيهم الرئيس.

يرجح . 5 األصوات  تساوي  حال  وفي  أعضائه،  من  الحاضرين  بأغلبية  المجلس  قرارات  تصدر 
الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

ال يجوز التصويت بالوكالة في جلسات المجلس.. 6
توثق جلسات المجلس في محاضر خاصة وتوقع من األعضاء الحاضرين.. 7
يحق للمجلس دعوة المستشارين وذوي الخبرة من المختصين لحضور جلساته إلبداء الرأي في . 8

الموضوعات المطروحة على جدول األعمال، دون أن يكون لهم حق التصويت.
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يحق لرئيس المجلس كلما دعت الضرورة أو بناًء على طلب مقدم له من ثلث أعضائه الدعوة . 9
لعقد اجتماع طارئ.

يدعو رئيس المجلس إلى االجتماع الطارئ خالل يومين من تاريخ استالم الطلب، على أن يعقد . 10
االجتماع خالل أسبوع على األكثر من تاريخ الدعوة.

مادة )10)
استبدال العضو

يستبدل العضو في أي من الحاالت اآلتية:
عدم التزامه بحضور جلستين بدون عذر خالل السنة الواحدة.. 1
عدم التزامه بحضور ثالث جلسات بعذر خالل السنة الواحدة. . 2

مادة )11)
تشكيل لجان العطاءات المركزية

يشكل مجلس الوزراء لجان عطاءات مركزية بناًء على تنسيب الوزير المختص لتنفيذ إجراءات . 1
المناقصة، وفقاً لألسقف المالية الواردة في هذا النظام.

تكون مدة العضوية في لجان العطاءات المركزية سنتين قابلة للتمديد مرة واحدة، ويجوز إعادة . 2
تسمية من انتهت عضويته بشرط مضي سنتين على انتهائها.

يستثنى من أحكام الفقرة )2( من هذه المادة رئيس اللجنة والذي تكون رئاسته دائمة.. 3
تستمر لجان العطاءات المركزية المنتهية واليتها بممارسة مهامها إلى حين إعادة تشكيلها من قبل . 4

مجلس الوزراء، باستثناء رئيس اللجنة.
ال يجوز للعضو الجمع بين أكثر من لجنتين.. 5
للوزير المختص أو لرئيس اللجنة في حال غيابه تفويض من يراه مناسباً للقيام بمهام رئيس اللجنة . 6

على أن يكون من موظفي الفئة العليا. 

مادة )12)
لجان العطاءات المركزية لألشغال العامة والخدمات االستشارية المتعلقة بتنفيذها

يشكل مجلس الوزراء بناًء على تنسيب وزير األشغال العامة واإلسكان لجان مركزية لعطاءات . 1
األشغال العامة والخدمات االستشارية الهندسية المتعلقة بتنفيذها في المجاالت اآلتية: 

األبنية والمرافق العامة.  أ. 
المياه والري والصرف الصحي والسدود.  ب. 

الطرق والنقل والتعدين.   ج. 
األعمال الكهروميكانيكية واالتصاالت.  د. 

تتألف كل لجنة من سبعة أعضاء على النحو اآلتي:. 2
مدير عام دائرة العطاءات المركزية                                                             رئيساً  أ. 
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مـادة )16)
لجان الشراء

تشكل لجان شراء لدى الجهات المشترية بقرار من المسؤول المختص. . 1
يكون عدد أعضاء أي لجنة شراء من ثالثة إلى خمسة أعضاء بحسب ظروف الحال.. 2
يشارك في اللجنة مندوب عن وزارة المالية بصفته عضواً وتكون مشاركته في الفروع جوازياً.. 3
يرأس لجان الشراء موظف من الفئة العليا، أو رئيس أو أحد أعضاء الهيئة المحلية فيما يتعلق . 4

بتلك الهيئة.
يشكل المسؤول المختص لجان شراء في فروع الدائرة على أن يشمل قرار التشكيل صالحيات . 5

هذه اللجان وآليات عملها.
إذا تعلق العطاء بأحد فروع الدائرة يمكن أن يرأس لجنة الشراء موظف من فئة مدير.. 6
يشارك عضو من ديوان الرقابة المالية واإلدارية بصفة مراقب. . 7
تعقد اللجان اجتماعاتها بحضور ثالثة أعضاء بمن فيهم رئيسها.. 8
مدة العضوية في هذه اللجان سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة ويمكن إعادة ترشيح العضو بعد . 9

مرور سنة.
تخضع القرارات النهائية للجان الشراء لمصادقة المسؤول المختص.. 10

مادة )17)
لجان تقييم العطاءات في دائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية

تشكل لجان تقييم العطاءات في دائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية بقرار من الوزير . 1
المختص، وبناء على تنسيب لجنة العطاءات المركزية المختصة.

تتألف اللجنة من عدد ال يقل عن ثالثة أعضاء من ذوي االختصاص وال يزيد عن خمسة، وفقاً . 2
لحجم العطاءات وطبيعتها.

يتم اختيار أعضاء لجنة التقييم على النحو اآلتي:. 3
مندوب أو اثنين عن الجهة المشترية.   أ. 

مندوب عن وزارة األشغال العامة واإلسكان في عطاءات األشغال أو الخدمات االستشارية   ب. 
المتعلقة بها.

مندوب عن دائرة اللوازم العامة في عطاءات اللوازم والخدمات  االستشارية وغير االستشارية   ج. 
عدا الخدمات االستشارية المتعلقة باألشغال.

مندوب عن دائرة العطاءات المركزية في عطاءات األشغال والخدمات االستشارية المتعلقة   د. 
بها.

مندوب عن مؤسسة المواصفات والمقاييس في عطاءات اللوازم والخدمات غير االستشارية.   ه. 
يعين الوزير المختص أحد األعضاء رئيساً لهذه اللجنة.  و. 

يجوز للجان التقييم االستعانة بالخبراء من القطاع العام أو الخاص بعد موافقة الوزير المختص.. 4
للوزير المختص تشكيل لجان فنية خاصة لتقييم اتفاقيات اإلطار والعطاءات ذات الطبيعة الخاصة.. 5
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مندوب عن وزارة المالية                                                                        عضواً  ب. 
مندوب عن وزارة األشغال العامة واإلسكان.                                                عضواً  ج. 

اثنان من الموظفين المختصين ينسبهما وزير االشغال العامة واالسكان.                  عضوان  د. 
ممثالن عن الجهة المشترية ينسبهما المسؤول المختص                                     عضوان  ه. 

مادة )13)
لجنة العطاءات المركزية لشراء اللوازم والخدمات

غير  والخدمات  اللوازم  لعطاءات  مركزية  لجنة  المالية  وزير  من  وبتنسيب  الوزراء  مجلس  يشكل 
سبعة  من  تتألف  باألشغال،  المتعلقة  االستشارية  الخدمات  عدا  االستشارية  والخدمات  االستشارية 

أعضاء على النحو اآلتي:
مدير عام اللوازم في وزارة المالية                                          رئيساً . 1
مندوب عن وزارة المالية                                                    عضواً . 2
مندوب عن وزارة االقتصاد الوطني                                        عضواً. 3
مندوب عن وزارة األشغال العامة واإلسكان                              عضواً. 4
 مندوب عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية                  عضواً. 5
 ممثالن عن الجهة المشترية  ينسبهما المسؤول المختص               عضوان. 6

مادة )14)
لجان العطاءات الخاصة واإلضافية

يشكل مجلس الوزراء وبتنسيب من الوزير المختص أو المسؤول المختص لجان عطاءات خاصة أو 
إضافية خارج نطاق صالحيات اللجان المشكلة في المادتين )12( و )13( من هذا النظام. 

مادة )15)
اجتماعات وقرارات اللجان

تعقد لجان العطاءات المركزية جلساتها كل بدعوة من رئيسها.. 1
تكون جلسات لجان العطاءات المركزية قانونية بحضور خمسة من أعضائها، على أن يكون من . 2

بينهم رئيسها وأحد ممثلي الجهة المشترية ذات العالقة.
في حال غياب أي عضو عن اجتماع اللجنة يجب أن يكون غيابه مسبباً.. 3
تتخذ لجان العطاءات المركزية قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي . 4

األصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة.
يحق ألي عضو وبناء على أسباب جدية االعتراض على قرار اللجنة على أن يدون اعتراضه في . 5

المحضر الرسمي لالجتماع.
يصادق الوزير المختص على قرارات لجان العطاءات المركزية.. 6
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مـادة )16)
لجان الشراء

تشكل لجان شراء لدى الجهات المشترية بقرار من المسؤول المختص. . 1
يكون عدد أعضاء أي لجنة شراء من ثالثة إلى خمسة أعضاء بحسب ظروف الحال.. 2
يشارك في اللجنة مندوب عن وزارة المالية بصفته عضواً وتكون مشاركته في الفروع جوازياً.. 3
يرأس لجان الشراء موظف من الفئة العليا، أو رئيس أو أحد أعضاء الهيئة المحلية فيما يتعلق . 4

بتلك الهيئة.
يشكل المسؤول المختص لجان شراء في فروع الدائرة على أن يشمل قرار التشكيل صالحيات . 5

هذه اللجان وآليات عملها.
إذا تعلق العطاء بأحد فروع الدائرة يمكن أن يرأس لجنة الشراء موظف من فئة مدير.. 6
يشارك عضو من ديوان الرقابة المالية واإلدارية بصفة مراقب. . 7
تعقد اللجان اجتماعاتها بحضور ثالثة أعضاء بمن فيهم رئيسها.. 8
مدة العضوية في هذه اللجان سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة ويمكن إعادة ترشيح العضو بعد . 9

مرور سنة.
تخضع القرارات النهائية للجان الشراء لمصادقة المسؤول المختص.. 10

مادة )17)
لجان تقييم العطاءات في دائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية

تشكل لجان تقييم العطاءات في دائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية بقرار من الوزير . 1
المختص، وبناء على تنسيب لجنة العطاءات المركزية المختصة.

تتألف اللجنة من عدد ال يقل عن ثالثة أعضاء من ذوي االختصاص وال يزيد عن خمسة، وفقاً . 2
لحجم العطاءات وطبيعتها.

يتم اختيار أعضاء لجنة التقييم على النحو اآلتي:. 3
مندوب أو اثنين عن الجهة المشترية.   أ. 

مندوب عن وزارة األشغال العامة واإلسكان في عطاءات األشغال أو الخدمات االستشارية   ب. 
المتعلقة بها.

مندوب عن دائرة اللوازم العامة في عطاءات اللوازم والخدمات  االستشارية وغير االستشارية   ج. 
عدا الخدمات االستشارية المتعلقة باألشغال.

مندوب عن دائرة العطاءات المركزية في عطاءات األشغال والخدمات االستشارية المتعلقة   د. 
بها.

مندوب عن مؤسسة المواصفات والمقاييس في عطاءات اللوازم والخدمات غير االستشارية.   ه. 
يعين الوزير المختص أحد األعضاء رئيساً لهذه اللجنة.  و. 

يجوز للجان التقييم االستعانة بالخبراء من القطاع العام أو الخاص بعد موافقة الوزير المختص.. 4
للوزير المختص تشكيل لجان فنية خاصة لتقييم اتفاقيات اإلطار والعطاءات ذات الطبيعة الخاصة.. 5
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مادة )22)
قائمة خبراء مراجعة النزاعات

النزاعات بقرار من المجلس، على أن ال يقل عدد المختصين عن . 1 تشكل قائمة خبراء مراجعة 
خمسة في كل مجال من المجاالت ذات العالقة. 

يتم اإلعالن عن نية المجلس تشكيل هذه القوائم في الموقع اإللكتروني أحادي البوابة لنظام الشراء . 2
لمدة من الزمن كافية إلعالم المهتمين، وفي صحيفتين واسعتي االنتشار ولمدة يوم واحد.

يجب أن يوضح اإلعالن األمور اآلتية:. 3
أكبر عدد من األشخاص الذي سيتم اختيارهم لالنضمام إلى قائمة الخبراء كنتيجة لهذا اإلعالن.  أ. 
آخر موعد لقبول طلبات المرشحين، والذي يجب أن ال يقل عن )30( يوماً من تاريخ اإلعالن.  ب. 

قائمة بالوثائق الواجب إرفاقها بطلب الترشيح.  ج. 
موعد تقديم امتحان التأهيل وعالمة النجاح )والمقابلة( إن وجدت.  د. 

االمتحان . 4 لجنة  تحديد  وطريقة  الخبراء  الختيار  المنظمة  والشروط  اإلجراءات  المجلس  يحدد 
وإجراءاته وأهدافه في قياس مستوى المعرفة والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالخبراء.

مادة )23)
الترشح لعضوية قائمة الخبراء

يحق ألي شخص يحقق شروط التأهيل التالية بأن يترشح لالنضمام إلى قائمة خبراء مراجعة النزاعات:
أن يكون فلسطيني الجنسية.. 1
أن يكون حائزاً على شهادة في التعليم الجامعي.. 2
أن يتمتع باألهلية القانونية.. 3
أن ال يكون محكوماً بجناية.. 4
أن ال يكون قد أوقف عن العمل كخبير في مراجعة النزاعات من قائمة الخبراء خالل السنوات . 5

الماضية لمخالفة قواعد المراجعة.

مادة )24)
امتحان التأهيل لعضوية قائمة الخبراء

ومدى . 1 قدراتهم  لقياس  امتحاناً  التأهيل  شروط  يحققون  الذين  المتقدمين  ولجميع  المجلس  يعقد 
معرفتهم بقواعد وقوانين الشراء العام وإدارة العقود.

يعين المجلس لجنة من الخبراء المختصين تقوم بجميع التحضيرات الالزمة لعقد االمتحان من . 2
وضع األسئلة ومتابعة إجراء االمتحان وتصحيحه.

يقوم المجلس بإجراء امتحانات دورية بهدف تحديث العضوية في قائمة الخبراء.. 3
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مادة )18)
لجان تقييم العطاءات في الجهة المشترية

تشكل لجان تقييم العطاءات في الجهة المشترية بقرار من المسؤول المختص.. 1
تتألف اللجنة من عدد ال يقل عن ثالثة أعضاء وال يزيد عن خمسة من ذوي االختصاص، وفقاً . 2

لحجم العطاءات وطبيعتها.
يجوز للجان التقييم االستعانة بالخبراء من القطاع العام أو الخاص بعد موافقة المسؤول المختص.. 3
الطبيعة . 4 ذات  والعطاءات  اإلطار  اتفاقيات  لتقييم  خاصة  فنية  لجان  تشكيل  المختص  للمسؤول 

الخاصة.

مادة )19)
اجتماعات وتوصيات لجنة تقييم العطاءات

تعقد لجان تقييم العطاءات اجتماعاتها بدعوة من رئيسها وبحضور كامل أعضائها.. 1
تتخذ لجان تقييم العطاءات توصياتها بأكثرية أصوات أعضائها وتقدم تقريرها عن نتائج التقييم . 2

للجنة العطاءات المختصة.

مادة )20)
وحدة مراجعة النزاعات

تمارس وحدة مراجعة النزاعات المهام والصالحيات اآلتية: 
النزاعات، . 1 لجان مراجعة  للمشاركة في  الخبراء  قوائم  بتشكيل  الخاصة  متابعة كافة اإلجراءات 

وإعداد هذه القوائم ورفعها للمجلس للمصادقة عليها على أن تحدث القوائم سنوياً.
استالم التظلمات المقدمة للوحدة حسب األصول وتحويلها لرئيس المجلس.. 2
تنسيب تشكيل لجان مراجعة النزاعات لكل حالة على حدة ورفعها لرئيس المجلس.. 3
القيام بأعمال السكرتاريا للجان مراجعة النزاعات.. 4
إعالم المتظلمين والجهات المشترية ذات العالقة بقرارات لجان مراجعة النزاعات. . 5
االحتفاظ بسجالت لكافة النزاعات.. 6

مادة )21)
لجان مراجعة النزاعات

يشكل رئيس المجلس بناًء على تنسيب وحدة مراجعة النزاعات عدد من اللجان لمراجعة النزاعات، 
على أن تضم كل لجنة مراجعة ثالثة أعضاء على األقل، على أن يسمى من بينهم رئيس لجنة المراجعة 

على النحو اآلتي:
خبير قانوني                                                                    رئيساً. 1
خبيران في الشراء العام وفض النزاعات                                 عضوان. 2
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مادة )22)
قائمة خبراء مراجعة النزاعات

النزاعات بقرار من المجلس، على أن ال يقل عدد المختصين عن . 1 تشكل قائمة خبراء مراجعة 
خمسة في كل مجال من المجاالت ذات العالقة. 

يتم اإلعالن عن نية المجلس تشكيل هذه القوائم في الموقع اإللكتروني أحادي البوابة لنظام الشراء . 2
لمدة من الزمن كافية إلعالم المهتمين، وفي صحيفتين واسعتي االنتشار ولمدة يوم واحد.

يجب أن يوضح اإلعالن األمور اآلتية:. 3
أكبر عدد من األشخاص الذي سيتم اختيارهم لالنضمام إلى قائمة الخبراء كنتيجة لهذا اإلعالن.  أ. 
آخر موعد لقبول طلبات المرشحين، والذي يجب أن ال يقل عن )30( يوماً من تاريخ اإلعالن.  ب. 

قائمة بالوثائق الواجب إرفاقها بطلب الترشيح.  ج. 
موعد تقديم امتحان التأهيل وعالمة النجاح )والمقابلة( إن وجدت.  د. 

االمتحان . 4 لجنة  تحديد  وطريقة  الخبراء  الختيار  المنظمة  والشروط  اإلجراءات  المجلس  يحدد 
وإجراءاته وأهدافه في قياس مستوى المعرفة والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالخبراء.

مادة )23)
الترشح لعضوية قائمة الخبراء

يحق ألي شخص يحقق شروط التأهيل التالية بأن يترشح لالنضمام إلى قائمة خبراء مراجعة النزاعات:
أن يكون فلسطيني الجنسية.. 1
أن يكون حائزاً على شهادة في التعليم الجامعي.. 2
أن يتمتع باألهلية القانونية.. 3
أن ال يكون محكوماً بجناية.. 4
أن ال يكون قد أوقف عن العمل كخبير في مراجعة النزاعات من قائمة الخبراء خالل السنوات . 5

الماضية لمخالفة قواعد المراجعة.

مادة )24)
امتحان التأهيل لعضوية قائمة الخبراء

ومدى . 1 قدراتهم  لقياس  امتحاناً  التأهيل  شروط  يحققون  الذين  المتقدمين  ولجميع  المجلس  يعقد 
معرفتهم بقواعد وقوانين الشراء العام وإدارة العقود.

يعين المجلس لجنة من الخبراء المختصين تقوم بجميع التحضيرات الالزمة لعقد االمتحان من . 2
وضع األسئلة ومتابعة إجراء االمتحان وتصحيحه.

يقوم المجلس بإجراء امتحانات دورية بهدف تحديث العضوية في قائمة الخبراء.. 3
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رفضه أداء القسم القانوني.  و. 
فشله في تقديم المعلومات المطلوبة في المادة )26( من هذا النظام.  ز. 

إذا تقدم الخبير بطلب إلنهاء عضويته.  ح. 
امتناع الخبير عن الكشف عن الظروف التي قد تمنعه من التعامل بنزاهة مع الشكوى المكلف   ط. 

بها.
على خبراء مراجعة النزاعات وقبل مباشرة عملهم أن يؤدوا القسم القانوني الخاص بذلك مخاطبًة . 4

وبالتوقيع على نص القسم.
على الخبراء تأدية عملهم طبقاً لمدونة السلوك األخالقية الخاصة بمراجعة النزاعات.. 5
تحدد أتعاب الخبراء طبقاً لنظام خاص بذلك يقوم المجلس بإعداده ورفعه لمجلس الوزراء إلقراره . 6

والمصادقة عليه.

مادة )28)
األسقف المالية لعمليات الشراء

تحدد األسقف المالية لعمليات الشراء العام الواردة في المادة )1/20( من القرار بقانون وفقاً للجدول 
رقم )أ( الملحق بهذه الالئحة.

الفصل الثالث
التخطيط لعمليات الشراء والخطة السنوية

مادة )29)
خطة الشراء السنوية

تقوم الجهة المشترية قبل بدء السنة المالية وبالتزامن مع إعدادها لموازنتها السنوية، بإعداد خطة . 1
الشراء السنوية الخاصة بها.

تشتمل الخطة على اآلتي:. 2
عمليات الشراء المتوقع تنفيذها خالل العام وأنواعها وكلفها التقديرية، مع اإلشارة إلى البند   أ. 

المخصص لهذه العملية في الموازنة العامة. 
الجدول الزمني لتنفيذ عمليات الشراء والعقود التي ستنفذ بموجبها.  ب. 

أسلوب الشراء الخاص بكل عملية شراء.  ج. 
العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المجلس  يطلبها  أخرى  بيانات  أو  معلومات  أية   د. 

المركزية كل فيما يخصه. 
تعمل الجهة المشترية على تحديث ومراجعة خطة الشراء السنوية بصفة دورية وتعديلها حسب . 3

الحاجة الفعلية وإعالم دائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية، كل فيما يخصها بذلك.
تقوم الجهة المشترية مع بداية السنة المالية وبعد صدور الموازنة العامة على نشر خطة الشراء . 4
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مادة )25)
اإلعالن عن قائمة الخبراء

يقوم المجلس بنشر قائمة خبراء مراجعة النزاعات عبر الموقع اإللكتروني أحادي البوابة بشكل . 1
مستمر.

تنشر كذلك المعلومات الشخصية التالية عن أعضاء قائمة الخبراء:. 2
االسم.  أ. 

المؤهالت العلمية.  ب. 

المهنة أو الوظيفة.  ج. 
باإلضافة لما ذكر في الفقرة )1( أعاله، يحتفظ المجلس بالمعلومات التالية عن الخبراء:. 3

مكان وتاريخ الميالد.  أ. 
مكان اإلقامة والعنوان.  ب. 

معلومات عن المؤهالت العلمية والعملية للخبير.  ج. 
الرقم الضريبي.  د. 
الحساب البنكي.  ه. 

حسن السلوك.  و. 

مادة )26)
إقرارات الخبراء السنوية

يقوم أعضاء قائمة الخبراء وفي نهاية كل عام بتقديم المعلومات التالية إلى المجلس:
شهادة عدم محكومية.. 1
إقرار الذمة المالية.. 2

مادة )27)
عضوية قائمة الخبراء

النزاعات لمدة )5( سنوات من تاريخ إدراجه . 1 تستمر عضوية الخبير في قائمة خبراء مراجعة 
على القائمة.

يمكن تمديد عضوية الخبير بقرار من المجلس.. 2
يفقد الخبير عضويته بقرار من المجلس في القائمة قبل نهاية العضوية المذكورة في الفقرة )1( . 3

أعاله في الحاالت التالية فقط:
فقدان الجنسية الفلسطينية.  أ. 

فقدان األهلية القانونية كلياً أو جزئياً.  ب. 
فقدان التمتع بالحقوق المدنية أو العامة.  ج. 

ارتكابه لجريمة أو جنحة مخلتين بالشرف واألمانة صادرة عن محكمة مختصة.  د. 
تقصيره في القيام بواجباته كخبير في فض النزاعات.  ه. 
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رفضه أداء القسم القانوني.  و. 
فشله في تقديم المعلومات المطلوبة في المادة )26( من هذا النظام.  ز. 

إذا تقدم الخبير بطلب إلنهاء عضويته.  ح. 
امتناع الخبير عن الكشف عن الظروف التي قد تمنعه من التعامل بنزاهة مع الشكوى المكلف   ط. 

بها.
على خبراء مراجعة النزاعات وقبل مباشرة عملهم أن يؤدوا القسم القانوني الخاص بذلك مخاطبًة . 4

وبالتوقيع على نص القسم.
على الخبراء تأدية عملهم طبقاً لمدونة السلوك األخالقية الخاصة بمراجعة النزاعات.. 5
تحدد أتعاب الخبراء طبقاً لنظام خاص بذلك يقوم المجلس بإعداده ورفعه لمجلس الوزراء إلقراره . 6

والمصادقة عليه.

مادة )28)
األسقف المالية لعمليات الشراء

تحدد األسقف المالية لعمليات الشراء العام الواردة في المادة )1/20( من القرار بقانون وفقاً للجدول 
رقم )أ( الملحق بهذه الالئحة.

الفصل الثالث
التخطيط لعمليات الشراء والخطة السنوية

مادة )29)
خطة الشراء السنوية

تقوم الجهة المشترية قبل بدء السنة المالية وبالتزامن مع إعدادها لموازنتها السنوية، بإعداد خطة . 1
الشراء السنوية الخاصة بها.

تشتمل الخطة على اآلتي:. 2
عمليات الشراء المتوقع تنفيذها خالل العام وأنواعها وكلفها التقديرية، مع اإلشارة إلى البند   أ. 

المخصص لهذه العملية في الموازنة العامة. 
الجدول الزمني لتنفيذ عمليات الشراء والعقود التي ستنفذ بموجبها.  ب. 

أسلوب الشراء الخاص بكل عملية شراء.  ج. 
العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المجلس  يطلبها  أخرى  بيانات  أو  معلومات  أية   د. 

المركزية كل فيما يخصه. 
تعمل الجهة المشترية على تحديث ومراجعة خطة الشراء السنوية بصفة دورية وتعديلها حسب . 3

الحاجة الفعلية وإعالم دائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية، كل فيما يخصها بذلك.
تقوم الجهة المشترية مع بداية السنة المالية وبعد صدور الموازنة العامة على نشر خطة الشراء . 4

 المرجع االلكتروني للجریدة الرسمیة
mjr.lab.pna.ps

90 الرقم المرجعي:2014-10-109ديوان الفتوى والتشريع

2014/10/29 109العدد

مادة )25)
اإلعالن عن قائمة الخبراء

يقوم المجلس بنشر قائمة خبراء مراجعة النزاعات عبر الموقع اإللكتروني أحادي البوابة بشكل . 1
مستمر.

تنشر كذلك المعلومات الشخصية التالية عن أعضاء قائمة الخبراء:. 2
االسم.  أ. 

المؤهالت العلمية.  ب. 

المهنة أو الوظيفة.  ج. 
باإلضافة لما ذكر في الفقرة )1( أعاله، يحتفظ المجلس بالمعلومات التالية عن الخبراء:. 3

مكان وتاريخ الميالد.  أ. 
مكان اإلقامة والعنوان.  ب. 

معلومات عن المؤهالت العلمية والعملية للخبير.  ج. 
الرقم الضريبي.  د. 
الحساب البنكي.  ه. 

حسن السلوك.  و. 

مادة )26)
إقرارات الخبراء السنوية

يقوم أعضاء قائمة الخبراء وفي نهاية كل عام بتقديم المعلومات التالية إلى المجلس:
شهادة عدم محكومية.. 1
إقرار الذمة المالية.. 2

مادة )27)
عضوية قائمة الخبراء

النزاعات لمدة )5( سنوات من تاريخ إدراجه . 1 تستمر عضوية الخبير في قائمة خبراء مراجعة 
على القائمة.

يمكن تمديد عضوية الخبير بقرار من المجلس.. 2
يفقد الخبير عضويته بقرار من المجلس في القائمة قبل نهاية العضوية المذكورة في الفقرة )1( . 3

أعاله في الحاالت التالية فقط:
فقدان الجنسية الفلسطينية.  أ. 

فقدان األهلية القانونية كلياً أو جزئياً.  ب. 
فقدان التمتع بالحقوق المدنية أو العامة.  ج. 

ارتكابه لجريمة أو جنحة مخلتين بالشرف واألمانة صادرة عن محكمة مختصة.  د. 
تقصيره في القيام بواجباته كخبير في فض النزاعات.  ه. 
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مادة )33)
عقد توريد لوازم أو خدمات أخرى محددة

تكون جميع التعاقدات الخاصة باللوازم أو أية خدمات أخرى محددة بموجب عقود تسليم لهذه اللوازم أو 
الخدمات أو المواد الخام أو التجهيزات المكتملة أو العقاقير أو المستلزمات أو األدوية المحددة.

مادة )34)
اتفاقية اإلطار

إتفاقية اإلطار هي إتفاقية سارية المفعول لمدة معينة من الزمن، بين جهة مشترية أو أكثر وواحد . 1
أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو المستشارين، تتضمن الشروط التي تحكم شراء اللوازم أو 
األشغال أو الخدمات، خاصة الشروط المتعلقة باألسعار، والكميات حيثما كان ذلك مناسباً، والتي 
يمكن أن يجري التعاقد عليها بطريقة أوامر الشراء الفردية التي تصدرها جهات مشترية مؤهلة 

بموجب اتفاقية اإلطار. 
تنطبق أحكام هذه المادة على اتفاقيات اإلطار لشراء اللوازم )مادة 1/31/ب( أو شراء األشغال . 2

)مادة 1/37/د( أو شراء الخدمات االستشارية )مادة 1/45/جـ(.
يجوز للجهة المشترية اللجوء في مناقصاتها التفاقية اإلطار في أي من الحاالت اآلتية: . 3

إذا كانت اللوازم أو الخدمات التي يراد شراؤها من نفس النوع وتحتاجها الجهة المشترية على   أ. 
فترات زمنية متقاربة.

إذا كان العقد يندرج في نطاق األعمال المتكررة أو اإلصالحات أو الصيانة المستمرة.   ب. 
عندما تتوقع الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أن الحاجة لبعض السلع أو األشغال أو   ج. 

الخدمات المراد شراؤها سوف تنشأ على أساس طارئ خالل مدة اتفاقية اإلطار.
يجوز ألي جهة مشترية شراء لوازم أو أشغال أو خدمات من خالل اتفاقية إطار لجهة مشترية . 4

أخرى بالشروط ذاتها.
على الجهة المشترية تضمين اتفاقية اإلطار مؤشرات عن الكميات التي سيتم توريدها أو تنفيذها . 5

خالل المدة المتفق عليها.
يجوز للجهة المشترية إبرام اتفاقية اإلطار مع مورد واحد أو عدد من الموردين أو المقاولين أو . 6

المستشارين لتوفير اللوازم أو او األشغال الصغيرة أو الخدمات الالزمة.
تكون مدة اتفاقية اإلطار المغلقة بال مرحلة ثانية من التنافس لتوريد اللوازم بحد أقصى )12( شهراً . 7

غير قابلة للتمديد، ويمكن أن تكون مدة اتفاقية اإلطار المغلقة بمرحلة ثانية من التنافس لتوريد 
اللوازم بحد أقصى )24( شهراً.

يجوز  للجهة المشترية ودائرة اللوازم العامة اللجوء إلتفاقية اإلطار لشراء األشغال الصغيرة أو . 8
الخدمات وفقاً للشروط اآلتية:

أن ال تقل مدة االتفاق عن سنة وال تزيد عن )5( سنوات. أ . 
ب .  أن يتم النص في العقد على أن تنفيذ العقد في السنوات التالية للسنة األولى يعتمد على توفر 

المخصصات في الموازنة وعلى تقييم األداء خالل السنة األولى لتنفيذ العقد.
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السنوية الخاصة بعمليات الشراء التي ستنفذهاعلى الموقع اإللكتروني أحادي البوابة لنظام الشراء.
في . 5 المتشابهة  أو  المتطابقة  اللوازم  بتجميع  المشترية  الجهات  مع  وبالتشاور  اللوازم  دائرة  تقوم 

عملية شراء واحدة.
عند حدوث حالة طارئة لشراء أية لوزام خاصة أو عامة أو أشغال أو خدمات لم ترد في خطة . 6

شراء الجهة المشترية، يتم البدء بإجراءات الشراء بعد الحصول على االعتماد المالي المطلوب 
للشراء من دائرة الموازنة المختصة، أو مصدر تمويل مالئم آخر، ويتم تضمينها في خطة الشراء 

المعدلة. 

مادة )30)
تحديد نموذج العقد المناسب

تحدد الجهة المشترية طبيعة العقد المناسب الستخدامه في عملية الشراء، عند قيامها باإلعداد لهذه . 1
العملية وتنفيذها، على أن تراعي نماذج العقود القياسية المعتمدة من المجلس والشروط المطلوبة 

الستخدامها. 
تلتزم الجهة المشترية عند اختيار نوع العقد المستخدم في عملية الشراء بأخذ العوامل التالية بعين . 2

االعتبار:
طبيعة وحجم عملية الشراء.  أ. 

إمكانية حدوث إعادة شراء لنفس الصنف.  ب. 
توزيع المخاطر بين األطراف المتعاقدة.  ج. 

طبيعة اإلشراف المتوقع على العقد.  د. 

مادة )31)
عقود شراء اللوازم والتجهيزات والخدمات األخرى

تلتزم الجهة المشترية لغايات توريد اللوازم والمواد الخام واللوازم المصنوعة البسيطة والتجهيزات . 1
الصناعية وغير ذلك من خدمات باستخدام أي من أنواع العقود اآلتية:

عقد توريد لوازم أو خدمات محددة.  أ. 
اتفاقية اإلطار.  ب. 

عقد التصميم والتوريد واإلنشاء.  ج. 
عقد تسليم مفتاح لمنشآت صناعية.  د. 

يحدد العقد الشروط المالية للموردين ومزودي الخدمات.. 2
     

مادة )32)
شروط التسليم

تكون شروط التسليم في العقود الواردة في المادة )31( من هذا النظام وفقاً لمعايير وشروط التسليم 
الدولية.
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مادة )33)
عقد توريد لوازم أو خدمات أخرى محددة

تكون جميع التعاقدات الخاصة باللوازم أو أية خدمات أخرى محددة بموجب عقود تسليم لهذه اللوازم أو 
الخدمات أو المواد الخام أو التجهيزات المكتملة أو العقاقير أو المستلزمات أو األدوية المحددة.

مادة )34)
اتفاقية اإلطار

إتفاقية اإلطار هي إتفاقية سارية المفعول لمدة معينة من الزمن، بين جهة مشترية أو أكثر وواحد . 1
أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو المستشارين، تتضمن الشروط التي تحكم شراء اللوازم أو 
األشغال أو الخدمات، خاصة الشروط المتعلقة باألسعار، والكميات حيثما كان ذلك مناسباً، والتي 
يمكن أن يجري التعاقد عليها بطريقة أوامر الشراء الفردية التي تصدرها جهات مشترية مؤهلة 

بموجب اتفاقية اإلطار. 
تنطبق أحكام هذه المادة على اتفاقيات اإلطار لشراء اللوازم )مادة 1/31/ب( أو شراء األشغال . 2

)مادة 1/37/د( أو شراء الخدمات االستشارية )مادة 1/45/جـ(.
يجوز للجهة المشترية اللجوء في مناقصاتها التفاقية اإلطار في أي من الحاالت اآلتية: . 3

إذا كانت اللوازم أو الخدمات التي يراد شراؤها من نفس النوع وتحتاجها الجهة المشترية على   أ. 
فترات زمنية متقاربة.

إذا كان العقد يندرج في نطاق األعمال المتكررة أو اإلصالحات أو الصيانة المستمرة.   ب. 
عندما تتوقع الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أن الحاجة لبعض السلع أو األشغال أو   ج. 

الخدمات المراد شراؤها سوف تنشأ على أساس طارئ خالل مدة اتفاقية اإلطار.
يجوز ألي جهة مشترية شراء لوازم أو أشغال أو خدمات من خالل اتفاقية إطار لجهة مشترية . 4

أخرى بالشروط ذاتها.
على الجهة المشترية تضمين اتفاقية اإلطار مؤشرات عن الكميات التي سيتم توريدها أو تنفيذها . 5

خالل المدة المتفق عليها.
يجوز للجهة المشترية إبرام اتفاقية اإلطار مع مورد واحد أو عدد من الموردين أو المقاولين أو . 6

المستشارين لتوفير اللوازم أو او األشغال الصغيرة أو الخدمات الالزمة.
تكون مدة اتفاقية اإلطار المغلقة بال مرحلة ثانية من التنافس لتوريد اللوازم بحد أقصى )12( شهراً . 7

غير قابلة للتمديد، ويمكن أن تكون مدة اتفاقية اإلطار المغلقة بمرحلة ثانية من التنافس لتوريد 
اللوازم بحد أقصى )24( شهراً.

يجوز  للجهة المشترية ودائرة اللوازم العامة اللجوء إلتفاقية اإلطار لشراء األشغال الصغيرة أو . 8
الخدمات وفقاً للشروط اآلتية:

أن ال تقل مدة االتفاق عن سنة وال تزيد عن )5( سنوات. أ . 
ب .  أن يتم النص في العقد على أن تنفيذ العقد في السنوات التالية للسنة األولى يعتمد على توفر 

المخصصات في الموازنة وعلى تقييم األداء خالل السنة األولى لتنفيذ العقد.
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مادة )37)
عقود األشغال والخدمات غير االستشارية

أشكال . 1 ذلك من  أو غير  الصيانة  أو  اإلنشاء  إعادة  أو  الجديدة  باإلنشاءات  الخاصة  العقود  تحال 
األشغال أو الخدمات غير االستشارية، باستخدام أحد نماذج العقود اآلتية:

عقد القياس   أ. 
عقد المبلغ المقطوع  ب. 
عقد صرف الكلفة   ج. 

اتفاقية اإلطار.  د. 
 ه.  عقد معدل الزمن والمواد.

عقد التصميم والبناء.  و. 
 ز.  عقد اإلدارة.

 ح.  عقد إدارة الصيانة القائم على حسن التنفيذ.
يحدد العقد الشروط المالية للمقاولين ومزودي الخدمات.. 2

مادة )38)
عقد القياس

تلجأ الجهة المشترية إلى عقد القياس لألشغال والخدمات التي يتم الدفع فيها على أساس أسعار ثابتة . 1
لبنود األعمال في الحالة التي يصعب فيها تقدير الكميات النهائية مسبقاً.

التصاميم . 2 على  بناًء  المحسوبة  الكميات  لجداول  وفقاً  والخدمات  لألشغال  القياس  عقود  تنفذ 
والمخططات المعتمدة.

تنظم الجهة المشترية الدفعات المالية بناًء على الكميات المسَعرة والمنجزة بالفعل، على أن يجري . 3
قياسها في موقع تنفيذ األعمال.

ال يجوز تعديل األسعار الواردة في العقد ما لم ينص العقد صراحة على خالف ذلك ومع مراعاة . 4
كافة األحكام الواردة في القانون وهذا النظام فيما يتعلق بمراجعة االسعار. 

إذا تم تعديل األسعار وفقاً لما ورد في الفقرة رقم )4( من هذه المادة، على الجهة المشترية مراعاة . 5
الشروط اآلتية: 

طبيعة الزيادة في تكاليف المواد والعمالة، وتعديل األسعار التي يسمح بها. أ . 
وتحديد  األسعار  تعديل  لتبرير  إليها  اللجوء  يجب  التي  والمؤشرات  والمعايير  الصيغ  وضع  ب . 

مقدار الزيادة واإلجراءات التي يتعين اتباعها. 

مادة )39)
عقد المبلغ المقطوع

يجوز للجهة المشترية اللجوء إلى عقد المبلغ المقطوع لألشغال في أي من الحاالت اآلتية:. 1
إذا كانت كميات األشغال معروفة بدقة.  أ . 

إذا كان من الصعب قياس كميات األشغال.  ب . 
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بناًء على قوائم اللوازم الشائعة االستخدام من قبل الجهات المشترية والتي يقوم المجلس بإنشائها . 9
وتحديثها بشكل دوري، يجوز لدائرة اللوازم العامة أن تنشئ اتفاقيات اإلطار لشراء هذه اللوازم 
المؤهلة،  المشترية  الجهات  قبل  من  المجلس-  يحدد  -كيفما  اإلجباري  أو  االختياري  لالستخدام 
وللمجلس أن يحدد االستخدام اإلجباري من قبل الجهات المشترية التفاقيات إطار معينة، وعلى 
أحادي  اإللكتروني  الموقع  هذه على  اإلطار  اتفاقيات  إلى  الوصول  إجراءات  يحدد  أن  المجلس 

البوابة لنظام الشراء.
لعمليات . 10 التخطيط  المشترية من متطلبات  الجهات  يعفي  اتفاقيات اإلطار ال  إنشاء واستخدام  إن 

الشراء وفقاً للقانون والنظام، وإصدار أوامر الشراء وفقاً التفاقية اإلطار يخضع لتوفر األموال 
الالزمة، ويجب أن يتم صرف الدفعات فقط مقابل تنفيذ عقود تمت إحالتها بموجب اتفاقية اإلطار.

يقوم المجلس بإصدار وثائق العطاءات القياسية إلنشاء وتشغيل اتفاقيات اإلطار.. 11

مادة )35)
عقد التصميم والتوريد واإلنشاء

يكون استخدام عقد التصميم واإلنشاء مناسباً لشراء منشآت الطاقة الكبرى ومحطات الضخ.. 1
وتركيبها . 2 األجهزة  وتجميع  المشروع  موقع  في  والتسليم  التصميم  عن  مسؤواًل  المورد  يكون 

وفحصها وإعدادها للخدمة الفعلية والتدريب عليها إذا لزم االمر. 
يجوز للجهة المشترية تطبيق إجراءات التأهيل المسبق في حال اللجوء إلى عقد التصميم والتوريد . 3

واإلنشاء، ويمكن أن تكون المناقصة على مرحلتين مناسبة لهذا النوع من العقود.
يكون المتعاقد في عقود التصميم والتوريد واإلنشاء خاضعاً لمعايير الجودة والنوعية المعمول بها . 4

فيما يتعلق بالتصميم والتنفيذ والمواصفات الفنية، وفقاً لما ورد في شروط العقد.

مادة )36)
عقد تسليم مفتاح )عقود تسليم التجهيزات الصناعية جاهزة لإلنتاج(

التجهيزات . 1 في  المفتاح  تسليم  عقد  استخدام  إلى  اللجوء  العامة  اللوازم  ودائرة  المشترية  للجهة 
الصناعية.

يشمل عقد تسليم المفتاح اآلتي:. 2
ناتج وأداء المنشأة الصناعية والمواد المستخدمة في اإلنتاج.  أ. 

يكون المورد مسؤواًل عن تصميم وتوريد جميع المدخالت، وعن التسليم والتركيب في الموقع   ب. 
وعن الفحص واإلعداد للخدمة الفعلية.

التشغيل لفترة أولية إذا لزم األمر.   ج. 
يتعلق . 3 فيما  بها  المعمول  الجودة والنوعية  لمعايير  المفتاح خاضعاً  تسليم  المتعاقد في عقد  يكون 

بالتصميم والتنفيذ والمواصفات الفنية، وفقاً لما ورد في شروط العقد.
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مادة )37)
عقود األشغال والخدمات غير االستشارية

أشكال . 1 ذلك من  أو غير  الصيانة  أو  اإلنشاء  إعادة  أو  الجديدة  باإلنشاءات  الخاصة  العقود  تحال 
األشغال أو الخدمات غير االستشارية، باستخدام أحد نماذج العقود اآلتية:

عقد القياس   أ. 
عقد المبلغ المقطوع  ب. 
عقد صرف الكلفة   ج. 

اتفاقية اإلطار.  د. 
 ه.  عقد معدل الزمن والمواد.

عقد التصميم والبناء.  و. 
 ز.  عقد اإلدارة.

 ح.  عقد إدارة الصيانة القائم على حسن التنفيذ.
يحدد العقد الشروط المالية للمقاولين ومزودي الخدمات.. 2

مادة )38)
عقد القياس

تلجأ الجهة المشترية إلى عقد القياس لألشغال والخدمات التي يتم الدفع فيها على أساس أسعار ثابتة . 1
لبنود األعمال في الحالة التي يصعب فيها تقدير الكميات النهائية مسبقاً.

التصاميم . 2 على  بناًء  المحسوبة  الكميات  لجداول  وفقاً  والخدمات  لألشغال  القياس  عقود  تنفذ 
والمخططات المعتمدة.

تنظم الجهة المشترية الدفعات المالية بناًء على الكميات المسَعرة والمنجزة بالفعل، على أن يجري . 3
قياسها في موقع تنفيذ األعمال.

ال يجوز تعديل األسعار الواردة في العقد ما لم ينص العقد صراحة على خالف ذلك ومع مراعاة . 4
كافة األحكام الواردة في القانون وهذا النظام فيما يتعلق بمراجعة االسعار. 

إذا تم تعديل األسعار وفقاً لما ورد في الفقرة رقم )4( من هذه المادة، على الجهة المشترية مراعاة . 5
الشروط اآلتية: 

طبيعة الزيادة في تكاليف المواد والعمالة، وتعديل األسعار التي يسمح بها. أ . 
وتحديد  األسعار  تعديل  لتبرير  إليها  اللجوء  يجب  التي  والمؤشرات  والمعايير  الصيغ  وضع  ب . 

مقدار الزيادة واإلجراءات التي يتعين اتباعها. 

مادة )39)
عقد المبلغ المقطوع

يجوز للجهة المشترية اللجوء إلى عقد المبلغ المقطوع لألشغال في أي من الحاالت اآلتية:. 1
إذا كانت كميات األشغال معروفة بدقة.  أ . 

إذا كان من الصعب قياس كميات األشغال.  ب . 
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مادة )43)
عقد اإلدارة

يعمل المقاول الرئيسي في عقود اإلدارة على تنفيذ األشغال من خالل عدد من مقاولي الباطن، . 1
ويكون مسؤوال عنهم من النواحي اإلدارية واإلشرافية.

من . 2 المقاولين  أعمال  كافة  عن  الكاملة  والتعاقدية  القانونية  المسؤولية  الرئيسي  المقاول  يتحمل 
الباطن نتيجة تنفيذهم األشغال المتفق عليها، بما في ذلك توقيت ونوعية وجودة األشغال. 

مادة )44)
عقد الصيانة/ اإلدارة القائمة على األداء

المشترية  الجهة  لتنفيذ أعمال الصيانة، وتكون  التعاقد  لعقد الصيانة في حاالت  المشترية  الجهة  تلجأ 
مسؤولة عن تحديد مستوى األداء النهائي المطلوب من المقاول. 

مادة )45)
عقود الخدمات االستشارية

على الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية اللجوء إلى أي نوع من . 1
أنواع العقود اآلتية للحصول على الخدمات االستشارية:

عقد المبلغ المقطوع.  أ. 
العقد الزمني.   ب. 
اتفاقية اإلطار  ج. 

عقد مكافأة النجاح.  د. 
عقد النسبة المئوية.  ه. 

عقد التسليم غير المحدد.  و. 
يحدد العقد الشروط المالية للمستشارين.. 2
 

مادة )46)
عقد المبلغ المقطوع

 تلجأ الجهة المشترية عند شراء الخدمات االستشارية إلى عقد المبلغ المقطوع بصفة رئيسية للمهام 
التي تكون بها الخدمات ومدتها الزمنية والمخرجات المطلوبة من المستشارين محددة ومعرفة بشكل 

واضح مثل:
عمليات التخطيط البسيطة.. 1
دراسات الجدوى.. 2
 إعداد التصاميم الهندسية، ووثائق المناقصة. . 3
 الدراسات البيئية. . 4
إعداد انظمة معالجة البيانات. . 5
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يجوز أن يغطي عقد المبلغ المقطوع كافة األشغال والخدمات المطلوبة أو جزء منها.. 2
يجب النص في عقد المبلغ المقطوع على اآلتي: . 3

أن المسؤولية والمخاطرة تقع على عاتق المقاول فيما يتعلق بتنفيذ األشغال في حدود المبلغ  أ . 
المقطوع.

المنصوص عليه في  المقطوع  المبلغ  المالية فقط عن  المسؤولية  تتحمل  المشترية  الجهة  أن  ب . 
العقد، ما لم تطلب الجهة المشترية إجراء تغييرات على األشغال.

  
مادة )40)

عقد صرف التكلفة
يجوز للجهة المشترية اللجوء لعقد صرف التكلفة في الحاالت اآلتية:. 1

العقود التي تتضمن قدراً كبيراً من المجازفة والظروف غير المتوقعة. أ . 
في حال لم يتجاوب المقاول مع مناقصة طرحت على أساس عقد القياس أوعقد المبلغ المقطوع.  ب . 

تلتزم الجهة المشترية بدفع التكاليف التي تحملها المقاول فعاًل مضافاً إليها نسبة مئوية من التكلفة . 2
أو مبلغ مقطوع.

على . 3 الحصول  دون  اإلجمالية  المالية  للتكلفة  العقد  في  المحدد  السقف  تجاوز  للمقاول  يجوز  ال 
الموافقة المسبقة من الجهة المشترية، ما لم تكن المجازفة على مسؤوليته الخاصة.

مادة )41)
عقد معدل الزمن والمواد

تلجأ الجهة المشترية لعقد معدل الزمن والمواد في أي من الحاالت اآلتية:. 1
شراء خدمات التصليح والصيانة.  أ . 

في الحاالت التي يصعب فيها التنبؤ بكميات وأنواع األعمال المختلفة على نحو مؤكد عند إبرام  ب . 
العقد.

غير . 2 العامة  والنفقات  العمل،  ساعة  سعر  معدالت  تحديد  والمواد  الزمن  معدل  عقد  في  يشترط 
المباشرة واألرباح وإعادة صرف المواد، و“سعر سقف” والذي يتعين على المناقص أن يبذل 

جهداً أميناً خالصاً ألن يبقى في حدوده.

مادة )42)
عقد التصميم واإلنشاء

البناء بناء على تصاميم . 1 المقاول بموجب عقد التصميم واإلنشاء بتصميم وإنشاء مشروع  يلتزم 
التصميم واإلشراف على  تدقيق  المشترية  الجهة  تتولى  أن  مبدئية، ويكون مسؤواًل عنها، على 

تنفيذه.
يعتبر استخدام عقد التصميم واإلنشاء مناسباً لشراء منشآت الطاقة الكبرى ومحطات الضخ وما . 2

شابه ذلك.
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مادة )43)
عقد اإلدارة

يعمل المقاول الرئيسي في عقود اإلدارة على تنفيذ األشغال من خالل عدد من مقاولي الباطن، . 1
ويكون مسؤوال عنهم من النواحي اإلدارية واإلشرافية.

من . 2 المقاولين  أعمال  كافة  عن  الكاملة  والتعاقدية  القانونية  المسؤولية  الرئيسي  المقاول  يتحمل 
الباطن نتيجة تنفيذهم األشغال المتفق عليها، بما في ذلك توقيت ونوعية وجودة األشغال. 

مادة )44)
عقد الصيانة/ اإلدارة القائمة على األداء

المشترية  الجهة  لتنفيذ أعمال الصيانة، وتكون  التعاقد  لعقد الصيانة في حاالت  المشترية  الجهة  تلجأ 
مسؤولة عن تحديد مستوى األداء النهائي المطلوب من المقاول. 

مادة )45)
عقود الخدمات االستشارية

على الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية اللجوء إلى أي نوع من . 1
أنواع العقود اآلتية للحصول على الخدمات االستشارية:

عقد المبلغ المقطوع.  أ. 
العقد الزمني.   ب. 
اتفاقية اإلطار  ج. 

عقد مكافأة النجاح.  د. 
عقد النسبة المئوية.  ه. 

عقد التسليم غير المحدد.  و. 
يحدد العقد الشروط المالية للمستشارين.. 2
 

مادة )46)
عقد المبلغ المقطوع

 تلجأ الجهة المشترية عند شراء الخدمات االستشارية إلى عقد المبلغ المقطوع بصفة رئيسية للمهام 
التي تكون بها الخدمات ومدتها الزمنية والمخرجات المطلوبة من المستشارين محددة ومعرفة بشكل 

واضح مثل:
عمليات التخطيط البسيطة.. 1
دراسات الجدوى.. 2
 إعداد التصاميم الهندسية، ووثائق المناقصة. . 3
 الدراسات البيئية. . 4
إعداد انظمة معالجة البيانات. . 5
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الفصل الرابع
األحكام الخاصة بمؤهالت المناقصين

مادة )50)
شروط التأهيل

تقوم الجهة المشترية باعداد المؤهالت المطلوبة في المناقص، كي يحال عقد الشراء عليه )أو كي . 1
يكون مؤهاًل مسبقاً إذا كان هناك تأهيل مسبق(، على أن تقتصر على الحد األدنى من الشروط 

المطلوبة لتنفيذ العقد المقترح بما يضمن عدم تضييق المنافسة بين المناقصين.
كافة شروط ومعايير . 2 المسبق  التأهيل  أو وثائق  العروض  استدراج  أو  المناقصة  تتضمن وثائق 

التاهيل، ويلتزم المناقص بتقديم الوثائق المطلوبة ويكون مسؤواًل عنها.

مادة )51)
إئتالف المناقصين

يجوز للمناقصين تشكيل ائتالف فيما بينهم للتقدم بعطاءات أو طلبات تأهيل باسم االئتالف، إذا . 1
سمحت وثائق المناقصة أو طلبات التأهيل بذلك، ويحظر على أي شريك في االئتالف تقديم أو 

المشاركة في تقديم أكثر من عطاء واحد أو طلب تأهيل واحد.
لغايات المشاركة في العطاء أو طلب التأهيل يتم توقيع ومصادقة اتفاقية االئتالف من قبل كاتب . 2

العدل.
يلتزم ائتالف المناقصين بتقديم اتفاقية ائتالف رسمية للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو . 3

دائرة العطاءات المركزية عند اإلحالة على االئتالف وقبل توقيع العقد.
يلتزم المناقصون األعضاء في االئتالف بتسمية الشريك المخول والمفوض عن جميع الشركاء في . 4

االئتالف )رئيس االئتالف( بالقيام بكافة االجراءات باسم كل واحد/ وكافة أعضاء االئتالف أثناء 
عملية الشراء أو أثناء تنفيذ العقد إذا ما تمت إحالته على االئتالف، وتكون مسؤولية كافة الشركاء 

أثناء تنفيذ العقد مسؤولية تكافلية تضامنية وفق الشروط الواردة في العقد.
يتم تقديم كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء باسم االئتالف أو يتم تقديم كفالة دخول . 5

العطاء باسم العضو رئيس االئتالف.

مادة )52)
إثبات مؤهالت ائتالف المناقصين

يتم تحديد متطلبات التأهيل الفردية والجماعية الئتالف المناقصين في وثائق المناقصة أو وثائق . 1
التأهيل المسبق. 

تقوم لجنة التقييم في الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بالتقييم . 2
الفردي لكل عضو في االئتالف والتأكد من تلبيته لمتطلبات التأهيل الفردي، والتي من الممكن أن 
تشمل أن يكون كل عضو في وضع مالي سليم، وأن ال يكون مفلساً، وأن يكون لديه خبرة عامة 

في مجال عملية الشراء، والسجل الخاص بالمنازعات القضائية.
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مادة )47)
العقد الزمني

العقد الزمني هو العقد القائم على عنصر الزمن والذي يعتمد سعر الوحدة المتفق عليه مع المستشار . 1
القابلة  المهمة، إضافة للمصروفات  تنفيذ  المستشار في  الذي أمضاه  الفعلي  في الزمن  مضروباً 
إلعادة الصرف باستخدام المصروفات الحقيقية مدعمة باإليصاالت أو بأسعار الوحدات المتفق 

عليها.
تلجأ الجهة المشترية للعقد الزمني لشراء الخدمات االستشارية في أي من الحاالت اآلتية:. 2

في الحالة التي يصعب فيها تحديد نطاق وطول مدة الخدمات المنوي تنفيذها.   أ. 
أخرى  جهات  بها  تقوم  خدمات  أو  بأعمال  المطلوبة  االستشارية  الخدمات  ارتباط  حال  في   ب. 

ويترتب عليها تعديل مدة العقد.
في حال صعوبة تقدير مدخالت المستشارين الالزمة لتحقيق أهداف وغايات الخدمة المطلوبة.  ج. 

في حال كانت الدراسات الالزمة لتقديم الخدمة على مستوى عال من التعقيد.  د. 
في حال اإلشراف على اإلنشاءات وخدمات االستشارات.  ه. 

التدريب.  و. 

مادة )48)
عقد الخدمات الالمحدود )اتفاقية سعر بنود الخدمات(

تلجأ الجهة المشترية لعقد الخدمات الالمحدود في أي من الحاالت اآلتية:. 1
إذا كانت بحاجة لخدمات متخصصة لتقديم استشارة حول نشاط معين ال يمكن تحديد حجمه  أ . 

وتوقعه مقدماً. 
إذا كانت بحاجة لخدمات استشارية تحت الطلب تمتد ألكثر من سنة.  ب . 

تحدد الجهة المشترية والمستشار بالتوافق فيما بينهما سعر الوحدة، على أن يتم الدفع على أساس . 2
الوقت المستخدم بالفعل.

مادة )49)
عقد مكافأة النجاح

تلجأ الجهة المشترية إلى عقد مكافأة النجاح في الحالة التي تقوم فيها الجهة االستشارية )البنوك . 1
عمليات  سياق  في  وخاصة  االندماج  أو  للبيع  الشركات  بإعداد  المالية(  الخدمات  وشركات 

الخصخصة.
يجب النص في عقد مكافأة النجاح على أن مكافأة المستشار تشمل األتعاب واألجر مقابل النجاح، . 2

على أن يتم التعبير عن هذا األجر بنسبة مئوية من سعر بيع األصول.
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الفصل الرابع
األحكام الخاصة بمؤهالت المناقصين

مادة )50)
شروط التأهيل

تقوم الجهة المشترية باعداد المؤهالت المطلوبة في المناقص، كي يحال عقد الشراء عليه )أو كي . 1
يكون مؤهاًل مسبقاً إذا كان هناك تأهيل مسبق(، على أن تقتصر على الحد األدنى من الشروط 

المطلوبة لتنفيذ العقد المقترح بما يضمن عدم تضييق المنافسة بين المناقصين.
كافة شروط ومعايير . 2 المسبق  التأهيل  أو وثائق  العروض  استدراج  أو  المناقصة  تتضمن وثائق 

التاهيل، ويلتزم المناقص بتقديم الوثائق المطلوبة ويكون مسؤواًل عنها.

مادة )51)
إئتالف المناقصين

يجوز للمناقصين تشكيل ائتالف فيما بينهم للتقدم بعطاءات أو طلبات تأهيل باسم االئتالف، إذا . 1
سمحت وثائق المناقصة أو طلبات التأهيل بذلك، ويحظر على أي شريك في االئتالف تقديم أو 

المشاركة في تقديم أكثر من عطاء واحد أو طلب تأهيل واحد.
لغايات المشاركة في العطاء أو طلب التأهيل يتم توقيع ومصادقة اتفاقية االئتالف من قبل كاتب . 2

العدل.
يلتزم ائتالف المناقصين بتقديم اتفاقية ائتالف رسمية للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو . 3

دائرة العطاءات المركزية عند اإلحالة على االئتالف وقبل توقيع العقد.
يلتزم المناقصون األعضاء في االئتالف بتسمية الشريك المخول والمفوض عن جميع الشركاء في . 4

االئتالف )رئيس االئتالف( بالقيام بكافة االجراءات باسم كل واحد/ وكافة أعضاء االئتالف أثناء 
عملية الشراء أو أثناء تنفيذ العقد إذا ما تمت إحالته على االئتالف، وتكون مسؤولية كافة الشركاء 

أثناء تنفيذ العقد مسؤولية تكافلية تضامنية وفق الشروط الواردة في العقد.
يتم تقديم كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء باسم االئتالف أو يتم تقديم كفالة دخول . 5

العطاء باسم العضو رئيس االئتالف.

مادة )52)
إثبات مؤهالت ائتالف المناقصين

يتم تحديد متطلبات التأهيل الفردية والجماعية الئتالف المناقصين في وثائق المناقصة أو وثائق . 1
التأهيل المسبق. 

تقوم لجنة التقييم في الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بالتقييم . 2
الفردي لكل عضو في االئتالف والتأكد من تلبيته لمتطلبات التأهيل الفردي، والتي من الممكن أن 
تشمل أن يكون كل عضو في وضع مالي سليم، وأن ال يكون مفلساً، وأن يكون لديه خبرة عامة 

في مجال عملية الشراء، والسجل الخاص بالمنازعات القضائية.
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أن إجمالي قيمة المشاريع المنجزة من قبل المقاول قد تجاوز القيمة المحددة في وثائق التأهيل . 2
المسبق.

المدة . 3 المشروع خالل  وطبيعة  والحجم  القيمة  حيث  من  مشابهة  مشاريع  بتنفيذ  قام  المقاول  أن 
الزمنية المحددة في وثائق التأهيل المسبق.

القدرة المالية للمقاول: على أن تشمل الوثائق الداعمة للموقف المالي واالقتصادي له على واحد . 4
أو أكثر من الوثائق التالية لسنتين سابقتين على األقل:

قائمة المركز المالي.  أ. 
قائمة الدخل.  ب. 

قائمة التدفق المالي.  ج. 
التسهيالت  بتقديم  المرخصة  البنوك  أحد  من  التزام  شهادة  السابقتين  السنتين  مدة  باستثناء   د. 

للمناقص أثناء تنفيذ العقد. 
القدرة الفنية وتوفر عدد كاف من الطواقم الفنية المؤهلة للعمل في المشروع.. 5
قدرة المقاول على توفير المعدات والتجهيزات الرئيسية المطلوبة إلنجاز المشروع. 6
الطواقم البشرية المتخصصة.. 7

مادة )55)
وثائق التأهيل المسبق

 تتضمن وثائق التأهيل المسبق اآلتي: 
وصف لطبيعة وتوقيت عملية الشراء ذات العالقة بالتأهيل المسبق، وتعريف بالجهة المشترية.. 1
التعليمات الخاصة بإعداد وثائق التأهيل المسبق.. 2
المؤهالت المطلوبة لتنفيذ العقد المقترح، ومعايير تقييم المؤهالت، على أن تطلب الجهة المشترية . 3

في حال وجود ائتالف مناقصين مؤهالت العضو رئيس االئتالف ومؤهالت اعضاء االئتالف 
اآلخرين، ومؤهالت االئتالف الجماعية وفقاً ألحكام المادة )52( من هذا النظام.

ملخص عن األحكام والشروط األساسية لعقد الشراء المنوي إبرامه نتيجة إجراءات عملية الشراء.. 4
الجهة . 5 تتيح  أن  على  بها،  للتقدم  النهائي  والموعد  المسبق  التأهيل  بطلبات  التقدم  وطريقة  مكان 

المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية عند تحديدها للموعد النهائي وقتاً 
كافياً للمقاولين إلعداد طلباتهم والتقدم بها.

أية بيانات موثقة أو معلومات أخرى يتعين على المناقصين تقديمها إلثبات مؤهالتهم.. 6

مادة )56)
تقييم طلبات التأهيل المسبق

تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بتقييم طلبات التأهيل . 1
المسبق إستناداً إلى شروط التأهيل والمعايير المحددة في وثائق التأهيل المسبق من خالل لجنة 
تقييم مشكلة من الوزير المختص أو المسؤول المختص بناًء على تنسيب لجان العطاءات المركزية 

أو لجان الشراء.
تقوم لجنة التقييم بإعداد تقريرها ورفعه إلى لجنة العطاءات.. 2
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تقوم لجنة التقييم في الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بالتقييم . 3
كل  قدرات  إضافة  ويتم  تأهيل،  بطلب  أو  بعطاء  المتقدم  المناقصين  ائتالف  لمؤهالت  الجماعي 
للحد األدنى من  امتثال االئتالف  لتحديد مدى  المناقصين إلى بعضها بعضاً،  شريك في إئتالف 

شروط التأهيل الواردة في وثائق المناقصة أو وثائق التأهيل المسبق، وذلك في المعايير اآلتية: 
معدل إجمالي الحركة المالية السنوية )يتم جمع معدل الحركة المالية السنوية لكل عضو في   أ. 
الواردة في وثائق  المتطلبات  إلى  المجموع  استجابة هذا  إلى بعضها وتحديد مدى  االئتالف 

المناقصة(.
الخبرة المطلوبة )قد يكون كافياً أن يمتلك أحد أعضاء االئتالف خبرة محددة في مجال عملية   ب. 

الشراء وأن يمتلك األعضاء اآلخرون خبرة عامة في هذا المجال(.
السيولة النقدية الئتالف المناقصين.  ج. 

قدرات العاملين.  د. 
 ه.  القدرة على توفير المعدات والتجهيزات.

المعايير . 4 في  االئتالف  ألعضاء  الجماعي  التأهيل  حول   )3( الفقرة  في  ورد  مما  الرغم  على 
المذكورة، فإنه من الممكن للجهة المشترية تحديد نسبة مئوية للحد األدنى لمؤهالت كل عضو في 
االئتالف في كل من هذه المعايير، مع إمكانية أن يعطى العضو رئيس االئتالف نسبة مئوية أعلى 

وفق ما يتم تحديده في وثائق المناقصة. 
يكون كل المناقصين األعضاء في االئتالف مسؤولين بالتضامن والتكافل عن تنفيذ العقد.. 5
يجب أن تتضمن وثائق المناقصة أو طلب التأهيل الطلب من المناقص اإلفصاح عن النزاعات . 6

القضائية التي يكون المناقص طرفاً فيها.
للجهة المشترية أن تحدد في وثائق المناقصة أو طلب التأهيل العدد األقصى لألعضاء في اإلئتالف . 7

الواحد للمناقصين.

مادة )53)
مؤهالت المتعاقد من الباطن

للجهة المشترية أن تطلب من المناقصين تزويدها بأية معلومات أو وثائق خاصة بمؤهالت أي مقاول 
مطابقة مؤهالت  مدى  تحديد  المشترية  وللجهة  العقد،  من  أساسية  بنود  تنفيذ  في  يشترك  الباطن  من 

المقاول من الباطن للشروط الواردة في وثائق المناقصة إذا كان دور المقاول من الباطن أساسياً.

مادة )54)
التأهيل المسبق

يشتمل التأهيل المسبق على تقييم القدرات الفنية والمالية واإلدارية والخبرات السابقة في التنفيذ والسجل 
الخاص بالمنازعات القضائية المتعلقة بالعمل على أساس ناجح/ راسب:

أو . 1 رئيسي  كمقاول  فيها  شارك  التي  الزمية  والمدة  اإلنشاءات  قطاع  في  المقاول  مشاركة  حجم 
كمقاول إدارة أو كشريك في ائتالف شركات مقاولين أو كمقاول من الباطن.
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أن إجمالي قيمة المشاريع المنجزة من قبل المقاول قد تجاوز القيمة المحددة في وثائق التأهيل . 2
المسبق.

المدة . 3 المشروع خالل  وطبيعة  والحجم  القيمة  حيث  من  مشابهة  مشاريع  بتنفيذ  قام  المقاول  أن 
الزمنية المحددة في وثائق التأهيل المسبق.

القدرة المالية للمقاول: على أن تشمل الوثائق الداعمة للموقف المالي واالقتصادي له على واحد . 4
أو أكثر من الوثائق التالية لسنتين سابقتين على األقل:

قائمة المركز المالي.  أ. 
قائمة الدخل.  ب. 

قائمة التدفق المالي.  ج. 
التسهيالت  بتقديم  المرخصة  البنوك  أحد  من  التزام  شهادة  السابقتين  السنتين  مدة  باستثناء   د. 

للمناقص أثناء تنفيذ العقد. 
القدرة الفنية وتوفر عدد كاف من الطواقم الفنية المؤهلة للعمل في المشروع.. 5
قدرة المقاول على توفير المعدات والتجهيزات الرئيسية المطلوبة إلنجاز المشروع. 6
الطواقم البشرية المتخصصة.. 7

مادة )55)
وثائق التأهيل المسبق

 تتضمن وثائق التأهيل المسبق اآلتي: 
وصف لطبيعة وتوقيت عملية الشراء ذات العالقة بالتأهيل المسبق، وتعريف بالجهة المشترية.. 1
التعليمات الخاصة بإعداد وثائق التأهيل المسبق.. 2
المؤهالت المطلوبة لتنفيذ العقد المقترح، ومعايير تقييم المؤهالت، على أن تطلب الجهة المشترية . 3

في حال وجود ائتالف مناقصين مؤهالت العضو رئيس االئتالف ومؤهالت اعضاء االئتالف 
اآلخرين، ومؤهالت االئتالف الجماعية وفقاً ألحكام المادة )52( من هذا النظام.

ملخص عن األحكام والشروط األساسية لعقد الشراء المنوي إبرامه نتيجة إجراءات عملية الشراء.. 4
الجهة . 5 تتيح  أن  على  بها،  للتقدم  النهائي  والموعد  المسبق  التأهيل  بطلبات  التقدم  وطريقة  مكان 

المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية عند تحديدها للموعد النهائي وقتاً 
كافياً للمقاولين إلعداد طلباتهم والتقدم بها.

أية بيانات موثقة أو معلومات أخرى يتعين على المناقصين تقديمها إلثبات مؤهالتهم.. 6

مادة )56)
تقييم طلبات التأهيل المسبق

تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بتقييم طلبات التأهيل . 1
المسبق إستناداً إلى شروط التأهيل والمعايير المحددة في وثائق التأهيل المسبق من خالل لجنة 
تقييم مشكلة من الوزير المختص أو المسؤول المختص بناًء على تنسيب لجان العطاءات المركزية 

أو لجان الشراء.
تقوم لجنة التقييم بإعداد تقريرها ورفعه إلى لجنة العطاءات.. 2
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الفصل الخامس
إجراءات عمليات الشراء

مادة )59)
اللغة

باللغة . 1 العقد  وثائق  ذلك  في  بما  المسبق  التأهيل  ووثائق  المناقصة  وثائق  جميع  تكون  أن  يجوز 
العربية أو اإلنجليزية، أما في حالة المناقصات الدولية فتكون باللغة اإلنجليزية.

الداعمة . 2 الوثائق  أما  المناقصة،  التي تم تحديدها في وثائق  باللغة  المناقص عطاءه  يُعد  يجب أن 
والمواد المطبوعة التي يقدمها المناقص وليست مكتوبة بالعربية أو اإلنجليزية، فيجب ترجمتها.

مادة )60)
تخطيط عمليات الشراء

السنوية . 1 الشراء  خطة  بإعداد  تقوم  أن  لموازنتها  إعدادها  مع  وبالتوازي  المشترية  الجهة  على 
الخاصة بها آخذة بعين االعتبار احتياجاتها وأولوياتها من اللوازم واألشغال والخدمات.

عملية شراء . 2 كل  إنجاز  في  استخدامه  المنوي  الشراء  أسلوب  في خطتها  المشترية  الجهة  تحدد 
ستقوم بها.

تحدد الجهة المشترية في خطتها المواعيد الرئيسية لكل عملية شراء مثل موعد طرح العطاء أو . 3
االستدراج أو أي أسلوب آخر، موعد فتح العروض، موعد االنتهاء من التقييم، موعد اإلحالة، 

فترة توقيع العقد ومدة التنفيذ.
تحدد الجهة المشترية في خطتها أرقام عمليات الشراء المختلفة والتي ستقوم بتنفيذها خالل العام.. 4

مادة )61)
تقدير االسعار

فنية واالستعانة . 1 لجنة  تعيين  ذلك  لتحقيق  ولها  الشراء،  لسعر  تقدير  إعداد  المشترية  الجهة  على 
بالخبراء وهذا يتوقف على طبيعة وظروف عملية الشراء.

التالية بعين االعتبار، ويتوقف هذا على . 2 العوامل  القيام بتقدير سعر الشراء يجب أن تؤخذ  عند 
طبيعة كل عملية شراء وظروفها:

قوائم األسعار المنشورة إن وجدت.  أ. 
بيانات عن التطور التاريخي لألسعار وعمليات الشراء المماثلة السابقة التي قامت بها الجهة   ب. 

المشترية أو أية جهة مشترية أخرى ومقارنتها.
تحليل أسعار الوحدة.  ج. 

عناصر التكلفة المشار إليها في الفقرة )3( من هذه المادة إلى المدى المالئم.  د. 
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مادة )57)
إجراءات التأهيل الالحق

تحدد معايير التأهيل الالحق بوضوح في وثائق المناقصة.. 1
تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بفحص البيانات الموثقة . 2

التى تقدم بها المناقص بناًء على الشروط المحددة في وثائق المناقصة.
وثائق . 3 في  المحددة  التأهيل  لشروط  استجابته  تبين  بعطائه  مرفقة  بيانات  بتقديم  المناقص  يلتزم 

المناقصة.
يتم التحقق من أن المناقص األدنى سعراً والمستجيب جوهرياً للشروط يلبي معايير التأهيل المحددة . 4

في وثائق المناقصة، على أن ال يمنح المناقص أية أفضلية في حال فاقت مؤهالته معايير التأهيل 
المحددة في وثائق المناقصة.

إذا لم يلب المناقص األقل سعراً والمستجيب جوهرياً لشروط المناقصة معايير التأهيل المحددة . 5
في وثائق المناقصة تنتقل لجنة التقييم إلى العطاء الذى يليه في ترتيب األسعار التخاذ قرار مشابه 

حول قدرة المناقص على تنفيذ العقد بطريقة مرضية.

مادة )58)
القوائم الدائمة بأسماء الموردين والمقاولين والمستشارين

تحتفظ الجهة المشترية ودائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية  كل فيما يخصه بقوائم . 1
بأسماء الموردين والمقاولين والمستشارين ومزودي الخدمات.

ال تمنع هذه القوائم أي مناقص من دخول أي عطاء حتى لو كان اسمه غير مدرج في هذه القوائم.. 2
الذين . 3 والمستشارين  والمقاولين  الموردين  من  يرغب  لمن  مفتوحة  القوائم  هذه  تكون  أن  يجب 

يرغبون في تقديم طلب للتأهيل والتسجيل في هذه القوائم وفقاً للمعايير والشروط المحددة.
يتم نشر هذه القوائم في وسائل اإلعالم المطبوعة وعلى الموقع اإللكتروني أحادي البوابة لنظام . 4

الشراء، مع التعليمات الخاصة بشروط ومعايير االنضمام إلى هذه القوائم، وتقوم الجهة المشترية 
أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بالنظر في هذه الطلبات دون تأخير، وإعالم 

مقدمي هذه الطبات بنتائج طلباتهم.
الموردين . 5 من  الطلب  المركزية  العطاءات  ودائرة  العامة  اللوازم  ودائرة  المشترية  الجهة  على 

والمقاولين والمستشارين الواردة أسمائهم في هذه القوائم تحديث المعلومات الخاصة بهم بشكل 
دوري وعلى أساس سنوي.

يمكن ألي مورد أو مقاول أو مستشار يتم منعه من التسجيل أو حذف تسجيله من هذه القوائم أن . 6
يتقدم بشكوى خطية إلى وحدة مراجعة النزاعات خالل عشرة أيام من تاريخ إعالمه خطياً بقرار 

الحذف أو التعليق.
تحدد تصنيفات المقاولين وشروطها بموجب تعليمات تصدر عن وزير األشغال العامة واإلسكان.. 7
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الفصل الخامس
إجراءات عمليات الشراء

مادة )59)
اللغة

باللغة . 1 العقد  وثائق  ذلك  في  بما  المسبق  التأهيل  ووثائق  المناقصة  وثائق  جميع  تكون  أن  يجوز 
العربية أو اإلنجليزية، أما في حالة المناقصات الدولية فتكون باللغة اإلنجليزية.

الداعمة . 2 الوثائق  أما  المناقصة،  التي تم تحديدها في وثائق  باللغة  المناقص عطاءه  يُعد  يجب أن 
والمواد المطبوعة التي يقدمها المناقص وليست مكتوبة بالعربية أو اإلنجليزية، فيجب ترجمتها.

مادة )60)
تخطيط عمليات الشراء

السنوية . 1 الشراء  خطة  بإعداد  تقوم  أن  لموازنتها  إعدادها  مع  وبالتوازي  المشترية  الجهة  على 
الخاصة بها آخذة بعين االعتبار احتياجاتها وأولوياتها من اللوازم واألشغال والخدمات.

عملية شراء . 2 كل  إنجاز  في  استخدامه  المنوي  الشراء  أسلوب  في خطتها  المشترية  الجهة  تحدد 
ستقوم بها.

تحدد الجهة المشترية في خطتها المواعيد الرئيسية لكل عملية شراء مثل موعد طرح العطاء أو . 3
االستدراج أو أي أسلوب آخر، موعد فتح العروض، موعد االنتهاء من التقييم، موعد اإلحالة، 

فترة توقيع العقد ومدة التنفيذ.
تحدد الجهة المشترية في خطتها أرقام عمليات الشراء المختلفة والتي ستقوم بتنفيذها خالل العام.. 4

مادة )61)
تقدير االسعار

فنية واالستعانة . 1 لجنة  تعيين  ذلك  لتحقيق  ولها  الشراء،  لسعر  تقدير  إعداد  المشترية  الجهة  على 
بالخبراء وهذا يتوقف على طبيعة وظروف عملية الشراء.

التالية بعين االعتبار، ويتوقف هذا على . 2 العوامل  القيام بتقدير سعر الشراء يجب أن تؤخذ  عند 
طبيعة كل عملية شراء وظروفها:

قوائم األسعار المنشورة إن وجدت.  أ. 
بيانات عن التطور التاريخي لألسعار وعمليات الشراء المماثلة السابقة التي قامت بها الجهة   ب. 

المشترية أو أية جهة مشترية أخرى ومقارنتها.
تحليل أسعار الوحدة.  ج. 

عناصر التكلفة المشار إليها في الفقرة )3( من هذه المادة إلى المدى المالئم.  د. 
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مادة )62)
اإلعالن عن أسلوب الشراء المنوي استخدامه

اإلعالن عن  في  النص  المركزية  العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  على 
عملية الشراء سواء كان على شكل دعوة للمناقصة أو دعوة للتقدم بطلب التأهيل المسبق، أو دعوة 
البداء االهتمام، أو في أية وثائق أخرى تستخدم لغرض استدراج العروض على بيان أسلوب الشراء 

المستخدم في إجراءات عمليات الشراء.

مادة )63)
العينات النموذجية المقدمة من الجهة المشترية

للجهة المشترية تحديد عينة نموذجية للوازم التي يراد شراءها شريطة أن ال يقتصر ذلك على ماركة 
الجهة  في  محدد  موقع  في  العينة  تلك  وضع  يتم  الحالة  هذه  وفى  محدد،  مصنع  أو  محددة  تجارية 
المشترية أو دائرة اللوازم العامة، ويجب أن يتم ذكر هذا الموقع في الدعوة للمناقصة ووثائقها بما يمكن 

المناقصين من معاينتها.

مادة )64)
ترقيم عمليات الشراء

يهدف ترقيم عمليات الشراء إلى إعطاء كل عملية شراء رقماً خاصاً بها، وذلك لتسهيل عمليات . 1
الخاصة  الملفات  حفظ  تسهيل  وكذلك  الشراء  عمليات  على  والتدقيق  والرقابة  والتقييم  المتابعة 

بعمليات الشراء واسترجاعها عند الحاجة.
هيكل الترقيم: يحتوي هيكل ترقيم أي عملية شراء على )6( خانات موضحة كما يلي:. 2

1 2 3 4 5 6

يظهر في الخانة األولى االختصار الرسمي السم الجهة المشترية.  أ. 
يظهر في الخانة الثانية االختصار الرسمي السم المشروع الذي تندرج تحته عملية الشراء أو   ب. 

االختصار الرسمي السم الممول.
يظهر في الخانة الثالثة السنة المالية.  ج. 

يظهر في الخانة الرابعة رقما متسلسال يتكون من ثالث خانات يبدأ بالرقم 001 في بداية كل   د. 
سنة مالية ويعبر عن رقم عملية الشراء.

الخانة الخامسة تظهر رقم العقد إن لزم )في بعض األحيان قد تؤدي عملية شراء واحدة إلى   ه. 
إبرام عدة عقود( كما في عمليات شراء اللوازم.

الخانة السادسة تظهر رقم أمر الشراء الخاص بالعقد المذكور في الخانة الخامسة إن لزم.  و. 
قد ال تظهر الخانات الخامسة والسادسة خالل مرحلة طرح العطاء، وفي هذه الحالة يكتفى   ز. 

بالخانات من )4-1(.
3 . MOE/WB/2012/005  مثال على ذلك
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عوامل أخرى قد تكون ذات صلة بتقدير سعر الشراء، ويعتمد هذا على طبيعة الشراء بما في   ه. 
ذلك:

تحديد نطاق العمل إلى المدى الذي يمكن من حساب تقدير دقيق وموثوق به للسعر.  )1
ما إذا كانت العناصر التي يجري شراءها قياسية ومتاحة تجارياً أو يتم إنتاجها خصيصاً   )2

لتلبية متطلبات الجهة المشترية.
درجة التنافس المتوقعة عند إجراء عملية الشراء.  )3

الخدمات والضمانات التي تقدم بعد البيع.  )4
أرباح ونفقات عامة معقولة.  )5

ما إذا كان عقد الشراء يشمل بنداً لمراجعة األسعار.  )6
الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ العقد.  )7

يجب أن تشمل عناصر التكلفة المحتملة ما يلي:. 3
تكلفة المواد.  أ. 
تكلفة العمالة.  ب. 

التكاليف المباشرة األخرى بما في ذلك تكاليف المعدات والنقل وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.  ج. 
الرسوم والضرائب والتأمينات وأية نفقات أخرى تتعلق بعملية الشراء.  د. 

يجب أن تؤخذ األمور التالية بعين االعتبار أثناء احتساب التكلفة التقديرية:  ه. 
تؤخذ جميع الدفعات التي ستستحق على الجهة المشترية بموجب العقد في الحسبان.  )1

يجب أن يستند تقدير السعر بالنسبة لإليجار وعقود االيجار على المبلغ اإلجمالي للمدفوعات   )2
المستحقة، بموجب مدة اإليجار أو عقد اإليجار حتى انتهائها.

في حالة العقود الخاصة لشراء السلع والخدمات والتي تحدث على فترات منتظمة يجب   )3
أن يستند تقدير السعر على إجمالي القيمة الفعلية لهذه العقود خالل الـ )12( شهراً أو السنة 
المالية السابقة، وأن يعكس أي تعديل مطلوب التقيد بالقيمة أو الكمية التي يمكن أن تحدث 

خالل فترة الـ )12( شهراً التالية بعد العقد األساسي. 
ينبغي أن تشمل تقديرات األسعار إلى المدى المتوقع في العقد لخيارات تجديده أو تمديده أو   )4

زيادة الكميات.
عند تقدير قيمة العقد المنوي إبرامه لمدة غير محدودة أو العقد الذي يخضع للتجديد بعد   )5
التي  المماثلة  الطبيعة  ذات  للعقود  الفعلية  القيمة  إلى  الرجوع  يمكن  فترة محددة،  انقضاء 
أبرمت في الموازنة السابقة أو في السنة التقويمية أو أي مرجعية أخرى، على أن يخضع 

ذلك للتعديل لتعكس أي تغييرات متوقعة في الكميات المطلوبة.
عند تجزئة عملية الشراء إلى رزم، يجب أن يستند تقدير سعر الشراء على مجموع قيمة   )6

كل الرزم.
على الجهة المشترية توثيق عمليات تقدير األسعار والنتائج.. 4

 المرجع االلكتروني للجریدة الرسمیة
mjr.lab.pna.ps



325

105 الرقم المرجعي:2014-10-109ديوان الفتوى والتشريع

2014/10/29 109العدد

مادة )62)
اإلعالن عن أسلوب الشراء المنوي استخدامه

اإلعالن عن  في  النص  المركزية  العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  على 
عملية الشراء سواء كان على شكل دعوة للمناقصة أو دعوة للتقدم بطلب التأهيل المسبق، أو دعوة 
البداء االهتمام، أو في أية وثائق أخرى تستخدم لغرض استدراج العروض على بيان أسلوب الشراء 

المستخدم في إجراءات عمليات الشراء.

مادة )63)
العينات النموذجية المقدمة من الجهة المشترية

للجهة المشترية تحديد عينة نموذجية للوازم التي يراد شراءها شريطة أن ال يقتصر ذلك على ماركة 
الجهة  في  محدد  موقع  في  العينة  تلك  وضع  يتم  الحالة  هذه  وفى  محدد،  مصنع  أو  محددة  تجارية 
المشترية أو دائرة اللوازم العامة، ويجب أن يتم ذكر هذا الموقع في الدعوة للمناقصة ووثائقها بما يمكن 

المناقصين من معاينتها.

مادة )64)
ترقيم عمليات الشراء

يهدف ترقيم عمليات الشراء إلى إعطاء كل عملية شراء رقماً خاصاً بها، وذلك لتسهيل عمليات . 1
الخاصة  الملفات  حفظ  تسهيل  وكذلك  الشراء  عمليات  على  والتدقيق  والرقابة  والتقييم  المتابعة 

بعمليات الشراء واسترجاعها عند الحاجة.
هيكل الترقيم: يحتوي هيكل ترقيم أي عملية شراء على )6( خانات موضحة كما يلي:. 2

1 2 3 4 5 6

يظهر في الخانة األولى االختصار الرسمي السم الجهة المشترية.  أ. 
يظهر في الخانة الثانية االختصار الرسمي السم المشروع الذي تندرج تحته عملية الشراء أو   ب. 

االختصار الرسمي السم الممول.
يظهر في الخانة الثالثة السنة المالية.  ج. 

يظهر في الخانة الرابعة رقما متسلسال يتكون من ثالث خانات يبدأ بالرقم 001 في بداية كل   د. 
سنة مالية ويعبر عن رقم عملية الشراء.

الخانة الخامسة تظهر رقم العقد إن لزم )في بعض األحيان قد تؤدي عملية شراء واحدة إلى   ه. 
إبرام عدة عقود( كما في عمليات شراء اللوازم.

الخانة السادسة تظهر رقم أمر الشراء الخاص بالعقد المذكور في الخانة الخامسة إن لزم.  و. 
قد ال تظهر الخانات الخامسة والسادسة خالل مرحلة طرح العطاء، وفي هذه الحالة يكتفى   ز. 

بالخانات من )4-1(.
3 . MOE/WB/2012/005  مثال على ذلك
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دفع تكلفة اإلرسال بالبريد، أن ترسل وثائق المناقصة بالبريد لمن يريدها ولكنها لن تكون مسؤولة 
إذا تأخر وصولها أو إذا لم تصل إلى الجهة المرسلة اليها.

لتقديم . 4 يجب تسجيل تفاصيل بيع وثائق المناقصة وتقديم العطاءات، وبعد انتهاء الموعد المحدد 
العطاءات يقوم الموظف المسؤول بإغالق السجل والتوقيع على ذلك. 

مادة )67)
إعداد وثائق المناقصة

إعداد وثائق المناقصة هو مسؤولية الجهة المشترية. . 1
وثائق . 2 أو  المسبق  التأهيل  وثائق  أو  للمناقصات  القياسية  الوثائق  باستخدام  المشترية  الجهة  تقوم 

استدراجات العروض التى يصدرها المجلس. 

مادة )68)
محتويات وثائق المناقصة

تشمل المناقصة مجموعة الوثائق التي وردت في المادة )34( من القرار بقانون. . 1
تشمل التعليمات للمناقصين تعليمات تظل ثابتة من عملية شراء ألخرى، وبيانات المناقصة التى . 2

توفر معلومات محددة خاصة بكل عملية شراء توفر في مجموعها تعليمات تشمل ما يلى:
اللغة أو اللغات التى يجب إعداد العطاء بها.   أ. 

العملة أو العمالت التى ستستخدم في التعبير عن سعر العطاءات.  ب. 
 ج.  العملة التي ستستخدم لغرض مقارنة العروض، ومعدل سعر صرف العمالت الذي سيتسخدم 
العملة  لتلك  البيع  سعر  استخدام  توضح  إفادة  أو  العملة،  تلك  إلى  العطاءات  أسعار  لتحويل 
لفتح  المحدد  اليوم  في  الدولية  االعالم  في وسائل  أو  مالية محددة  قبل مؤسسة  من  المنشور 

العطاءات أو أي تاريخ آخر تحدده وثائق المناقصة.
الفترة الزمنية التى ينبغى أن يظل العطاء صالحاً خاللها.   د. 

المعايير والمنهج الذى ستستخدمه الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات   ه. 
المركزية في فحص وتقييم ومقارنة العطاءات وتحديد العطاء الفائز، والمعايير ومنهج تطبيق 
أي هامش أفضلية للمنتجات المحلية أو المناقصين المحليين في حال انطباق ذلك، والطريقة 
التي سيتم بها تحويل أي معيار غير السعر إلى قيمة مالية، أو إذا لم يكن ذلك مجدياً وزنهم 

النسبي، أو كيف سيتم تطبيقها على قاعدة ناجح/ راسب أو غيرها. 
المتطلبات الخاصة بكفالة دخول المناقصة وكفالة حسن التنفيذ، وقيمتهما وصيغتهما.  و. 

 ز.  الوسيلة التي يمكن من خاللها للمناقصين - استناداً إلى المادة )35( من القرار بقانون - أن 
اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  إذا كانت  العطاء، وبيان ما  يطلبوا إيضاحات حول وثائق 
وترتيبات  للمناقصين،  تمهيدياً  اجتماعاً  تعقد  أن  تنوي  المركزية  العطاءات  دائرة  أو  العامة 

زيارة الموقع إذا انطبق ذلك.
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يجب عدم إعادة استخدام رقم أي عملية شراء فاذا ألغيت عملية الشراء ألي سبب من األسباب . 4
وتقرر إعادتها من جديد فتعطى العملية الجديدة رقماً جديداً.

يجب أن يظهر رقم عملية الشراء على جميع الوثائق والمراسالت المتعلقة بعملية الشراء.. 5

مادة )65)
اإلعالن عن إجراءات الشراء )الدعوة للتقدم بالعطاءات والدعوة للتقدم بطلبات التأهيل المسبق(

تعلن الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية عن المناقصة أو التأهيل . 1
المسبق وفقاً لنموذج دعوة المناقصة العامة في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي االنتشار على 
يومين متتالين على األقل وعلى الموقع اإللكتروني أحادي البوابة لنظام الشراء، على أن يكون 

اإلعالن باللغة العربية ويفضل أن يصدر باللغة االنجليزية أيضاً.
في حالة المناقصات )أو دعوة للتقدم بطلبات التأهيل المسبق إن كان ذلك ينطبق( الدولية فإنه يجب . 2

نشر هذه الدعوة في نشرة األمم المتحدة للتنمية )UNDP( وغيرها من المنشورات الدولية واسعة 
االنتشار وعلى الموقع اإللكتروني أحادي البوابة لنظام الشراء باللغة اإلنجليزية.

يمكن االكتفاء باإلعالن عن المناقصة في صحيفة واحدة واسعة االنتشار على األقل، ولمدة يومين . 3
متتاليين، باإلضافة إلى اإلعالن على الموقع اإللكتروني أحادي البوابة إذا قلت القيمة التقديرية 

للعقد عن )100,000( دوالر.
يجب أن يعطي اإلعالن المناقصين مدة ال تقل عن ثالثين )30( يوماً منذ تاريخ اإلعالن إلعطائهم . 4

وقتاً كافياً إلعداد وتقديم عطاءاتهم.
في الحاالت االضطرارية يمكن تقليل فترة اإلعالن لمدة ال تقل عن )10( أيام.. 5
يوضح إعالن المناقصة الحد األدنى من المؤهالت المطلوبة لمشاركة المناقصين.. 6

مادة )66)
توفير وثائق المناقصة

دائرة . 1 أو  المشترية  الجهة  وعلى  المناقصة،  وثائق  إعداد  بعد  إال  المناقصة  عن  اإلعالن  يتم  ال 
اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية توفير هذه الوثائق لجميع المناقصين الذين يستجيبون 
كان  إذا  المسبق  التأهيل  لشروط  استجابوا  الذين  المناقصين  لجميع  أو  بالعطاءات  للتقدم  للدعوة 
التأهيل المسبق قد تم إجراؤه أو لجميع المناقصين الواردة اسمائهم في القوائم المختصرة في حالة 

المناقصة المحدودة. 
يمكن أن يطلب من المناقصين دفع رسم مقابل الحصول على وثائق المناقصة، ولكن يجب أن . 2

التعليمات  المجلس  ويصدر  اكثر،  ال  وتوزيعها  الوثائق  هذه  طباعة  تكاليف  الرسم  هذا  يعكس 
الخاصة بذلك.

للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية، استجابًة لطلب خطي وعند . 3
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دفع تكلفة اإلرسال بالبريد، أن ترسل وثائق المناقصة بالبريد لمن يريدها ولكنها لن تكون مسؤولة 
إذا تأخر وصولها أو إذا لم تصل إلى الجهة المرسلة اليها.

لتقديم . 4 يجب تسجيل تفاصيل بيع وثائق المناقصة وتقديم العطاءات، وبعد انتهاء الموعد المحدد 
العطاءات يقوم الموظف المسؤول بإغالق السجل والتوقيع على ذلك. 

مادة )67)
إعداد وثائق المناقصة

إعداد وثائق المناقصة هو مسؤولية الجهة المشترية. . 1
وثائق . 2 أو  المسبق  التأهيل  وثائق  أو  للمناقصات  القياسية  الوثائق  باستخدام  المشترية  الجهة  تقوم 

استدراجات العروض التى يصدرها المجلس. 

مادة )68)
محتويات وثائق المناقصة

تشمل المناقصة مجموعة الوثائق التي وردت في المادة )34( من القرار بقانون. . 1
تشمل التعليمات للمناقصين تعليمات تظل ثابتة من عملية شراء ألخرى، وبيانات المناقصة التى . 2

توفر معلومات محددة خاصة بكل عملية شراء توفر في مجموعها تعليمات تشمل ما يلى:
اللغة أو اللغات التى يجب إعداد العطاء بها.   أ. 

العملة أو العمالت التى ستستخدم في التعبير عن سعر العطاءات.  ب. 
 ج.  العملة التي ستستخدم لغرض مقارنة العروض، ومعدل سعر صرف العمالت الذي سيتسخدم 
العملة  لتلك  البيع  سعر  استخدام  توضح  إفادة  أو  العملة،  تلك  إلى  العطاءات  أسعار  لتحويل 
لفتح  المحدد  اليوم  في  الدولية  االعالم  في وسائل  أو  مالية محددة  قبل مؤسسة  من  المنشور 

العطاءات أو أي تاريخ آخر تحدده وثائق المناقصة.
الفترة الزمنية التى ينبغى أن يظل العطاء صالحاً خاللها.   د. 

المعايير والمنهج الذى ستستخدمه الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات   ه. 
المركزية في فحص وتقييم ومقارنة العطاءات وتحديد العطاء الفائز، والمعايير ومنهج تطبيق 
أي هامش أفضلية للمنتجات المحلية أو المناقصين المحليين في حال انطباق ذلك، والطريقة 
التي سيتم بها تحويل أي معيار غير السعر إلى قيمة مالية، أو إذا لم يكن ذلك مجدياً وزنهم 

النسبي، أو كيف سيتم تطبيقها على قاعدة ناجح/ راسب أو غيرها. 
المتطلبات الخاصة بكفالة دخول المناقصة وكفالة حسن التنفيذ، وقيمتهما وصيغتهما.  و. 

 ز.  الوسيلة التي يمكن من خاللها للمناقصين - استناداً إلى المادة )35( من القرار بقانون - أن 
اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  إذا كانت  العطاء، وبيان ما  يطلبوا إيضاحات حول وثائق 
وترتيبات  للمناقصين،  تمهيدياً  اجتماعاً  تعقد  أن  تنوي  المركزية  العطاءات  دائرة  أو  العامة 

زيارة الموقع إذا انطبق ذلك.
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المطلوبة للوازم واألشغال والخدمات، وذلك بناًء على المادة )34( من القرار بقانون ويشمل ما 
يلى:

المواصفات الفنية العامة والخاصة أو الوظيفة أو اآلداء المطلوب.  أ. 
المخططات والرسومات والتصاميم، أينما ينطبق ذلك.   ب. 

جدول  أو  الوحدة،  سعر  على  القائم  العامة  لألشغال  القياس  عقد  حالة  في  الكميات  جداول   ج. 
نشاطات بالنسبة لعقود المبلغ المقطوع.

جدول كميات اللوازم المطلوب توفيرها، مع احتمال وجود حكم يخول الجهة المشترية بزيادة   د. 
أو انقاص الكميات التى تم طلبها عند إحالة العطاء، وذلك وفقاً لنسبة يتم تحديدها في وثائق 

المناقصة. 
أية خدمات طارئة قد يجب آداؤها.   ه. 

الزمن المطلوب، إن وجَد، لتسليم اللوازم أو إلنجاز األشغال أو االنتهاء من تقديم الخدمات إلى   و. 
جانب أي ضمانات أو شروط خاصة بالصيانة. 

الفحوصات والمعايير واألساليب التى سيلجأ إليها عند تقييم مدى تطابق اللوازم واألشغال مع   ز. 
المواصفات الفنية المحددة في وثائق المناقصة. 

أية شروط تنص على وجوب أن تكون اللوازم أو المواد أو قطع الغيار جديدة وأصلية تماماً.   ح. 
الموقع الذى يتعين تسليم اللوازم أو إنجاز األشغال أو تقديم الخدمات فيه.  ط. 

الشروط . 4 وتشمل  المقترح  الشراء  عقد  وبنود  الطرفان وشروط  عليها  سيوقع  الذي  العقد  صيغة 
العامة للعقد والتى ستظل ثابتة من إجراءات عملية شراء إلى أخرى والشروط الخاصة للعقد والتي 

ستكون محددة بعملية الشراء المنصوص عليها على وجه الخصوص.
التنفيذ . 5 الضمان وكفالة حسن  المناقصة وإقرار  العقد وعرض  الموحدة التفاقية  القياسية  النماذج 

وكفالة الدفعة المقدمة وكفالة الصيانة، والتوكيل لتوقيع العطاء، وتفويض الجهة الصانعة.
 

مادة )69)
المتطلبات الفنية لشراء اللوازم

تحتوي المتطلبات الفنية لشراء اللوازم على العناصر واألوصاف والشروط التالية بقدر ما يمكن أن 
ينطبق في إجراءات عملية الشراء:

يجب وصف اللوازم المراد شراؤها وصفاً دقيقاً واضحاً حسب طبيعة اللوازم.. 1
يمكن للجهة المشترية استخدام المواصفات الفنية التالية عند إعداد المواصفات:. 2

المواصفات الفنية العامة.  أ. 
مواصفات األداء للوازم التي تؤدي بعض الوظائف المحددة.  ب. 

المواصفات ذات الطبيعة الخاصة.  ج. 
مواصفات التنفيذ الموجهة عند شراء قطع الغيار أو قطع استكمالية ألجهزة أو أنظمة معينة.  د. 

عند إعداد المواصفات الفنية لشراء اللوازم يتم مراعاة توفر اآلتي:. 3
قائمة باللوازم بما في ذلك المواصفات المطلوبة.  أ. 

 المرجع االلكتروني للجریدة الرسمیة
mjr.lab.pna.ps

108 الرقم المرجعي:2014-10-109ديوان الفتوى والتشريع

2014/10/29 109العدد

بيان المعايير المستخدمة في تقرير مؤهالت المناقصين في حالة عدم وجود التأهيل المسبق.  ح. 
المعلومات المتعلقة بمتطلبات اشتراك ائتالف المناقصين في المناقصة.  ط. 

إذا كانت وثائق المناقصة تسمح للمناقصين التقدم بعطاءات ألجزاء أو رزم معينة من اللوازم   ي. 
أو األشغال أو الخدمات المنوي شراؤها، يجب أن توضح التعليمات وصفاً لتلك األجزاء التي 

يمكن التقدم بالعطاء فيها.
إذا كانت وثائق المناقصة تسمح بعرض بدائل لخصائص اللوازم أو األشغال أو الخدمات أو   ك. 
الشروط التعاقدية الخاصة أو المتطلبات المنصوص عليها في هذه الوثائق، فالبد من بيان بهذا 

األمر ووصف الطريقة التي يتم من خاللها تقييم ومقارنة العطاءات البديلة. 
قائمة بالوثائق التي يشترط على المناقصين أن يتقدموا بها مع عطاءاتهم.  ل. 

أية شروط خاصة بتقديم المناقص لعينات، وتحديد أنواع وعدد تلك العينات، والتوضيح أن   م. 
العينات ستكون بال مقابل، وأنه سيتم إرجاع أية عينات ال تتلف أو ال يتم استخدامها للفحص 
إلى المناقص بناًء على طلبه وعلى نفقته، وانه يجب وسم كل عينة باسم المناقص، والماركة 

التجارية ورقم البند.
أية شروط بأن يقدم المناقص جدواًل بقطع الغيار يوصي بها الصانع إلى جانب رقم التخزين   ن. 
الذي يحدده الصانع لكل صنف والكمية وسعر الوحدة واإلشارة إلى أي ارتفاع في أسعار قطع 

الغيار بعد فترة الضمان التعاقدية ألسعار قطع الغيار.
 س.  المتطلبات التي يجب على المناقص أن يبينها في عطائه بشأن بلد المنشأ واسم الصانع واالسم 

التجاري والطراز ورقم الكتالوج. 
طريقة ومكان وموعد تقديم العطاءات وفقاً للمادة )36( من القرار بقانون.  ع. 

إجراءات ومكان وموعد فتح مظاريف العطاءات وفقا للمادة )37( من القرار بقانون.  ف. 
اللقب الوظيفى والعنوان ومعلومات االتصال ) الهاتف والفاكس والبريد اإللكتروني( الخاص   ص. 
دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  العاملين في  الموظفين  أكثر من  أو  بواحد 
العطاءات المركزية المصرح لهم باالتصال مباشرة وبتلقي االتصاالت مباشرة من المناقصين 

بخصوص إجراءات عملية الشراء دون تدخل أي وسيط.
أية التزامات مثل نقل التكنولوجيا التى ينبغي على المناقص القيام بها بموجب عقد الشراء.   ق. 

بتقديم  والخاص  بقانون  القرار  من   )56( المادة  في  عليه  المنصوص  الحق  بشأن  إخطار   ر. 
الشكاوى ضد أي فعل أو قرار مخالف للقانون أو أي إجراء تتخذه الجهة المشترية أو دائرة 

اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بشأن إجراءات عملية الشراء.
تحتفظ  المركزية  العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  بأن  يفيد  بيان   ش. 
للمادة )39( من  الشراء وفقاً  إلغاء إجراءات عملية  العطاءات وفي  بالحق في رفض جميع 

القرار بقانون. 
أية أمور رسمية اخرى قد تكون مطلوبة بعد قبول العطاء ألجل دخول عقد الشراء حيز التنفيذ.  ت. 

البنود المتعلقة بمنع ممارسات الغش واالحتيال والفساد والعقوبات السارية في هذا الصدد.  ث. 
المركزية  العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  بنود أخرى ترى  أية   خ. 

ضرورة إضافتها.
والنوعية . 3 الفنية  والخصائص  المواصفات  يعرض  والذي  الفنية  والمواصفات  المتطلبات  جدول 
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المطلوبة للوازم واألشغال والخدمات، وذلك بناًء على المادة )34( من القرار بقانون ويشمل ما 
يلى:

المواصفات الفنية العامة والخاصة أو الوظيفة أو اآلداء المطلوب.  أ. 
المخططات والرسومات والتصاميم، أينما ينطبق ذلك.   ب. 

جدول  أو  الوحدة،  سعر  على  القائم  العامة  لألشغال  القياس  عقد  حالة  في  الكميات  جداول   ج. 
نشاطات بالنسبة لعقود المبلغ المقطوع.

جدول كميات اللوازم المطلوب توفيرها، مع احتمال وجود حكم يخول الجهة المشترية بزيادة   د. 
أو انقاص الكميات التى تم طلبها عند إحالة العطاء، وذلك وفقاً لنسبة يتم تحديدها في وثائق 

المناقصة. 
أية خدمات طارئة قد يجب آداؤها.   ه. 

الزمن المطلوب، إن وجَد، لتسليم اللوازم أو إلنجاز األشغال أو االنتهاء من تقديم الخدمات إلى   و. 
جانب أي ضمانات أو شروط خاصة بالصيانة. 

الفحوصات والمعايير واألساليب التى سيلجأ إليها عند تقييم مدى تطابق اللوازم واألشغال مع   ز. 
المواصفات الفنية المحددة في وثائق المناقصة. 

أية شروط تنص على وجوب أن تكون اللوازم أو المواد أو قطع الغيار جديدة وأصلية تماماً.   ح. 
الموقع الذى يتعين تسليم اللوازم أو إنجاز األشغال أو تقديم الخدمات فيه.  ط. 

الشروط . 4 وتشمل  المقترح  الشراء  عقد  وبنود  الطرفان وشروط  عليها  سيوقع  الذي  العقد  صيغة 
العامة للعقد والتى ستظل ثابتة من إجراءات عملية شراء إلى أخرى والشروط الخاصة للعقد والتي 

ستكون محددة بعملية الشراء المنصوص عليها على وجه الخصوص.
التنفيذ . 5 الضمان وكفالة حسن  المناقصة وإقرار  العقد وعرض  الموحدة التفاقية  القياسية  النماذج 

وكفالة الدفعة المقدمة وكفالة الصيانة، والتوكيل لتوقيع العطاء، وتفويض الجهة الصانعة.
 

مادة )69)
المتطلبات الفنية لشراء اللوازم

تحتوي المتطلبات الفنية لشراء اللوازم على العناصر واألوصاف والشروط التالية بقدر ما يمكن أن 
ينطبق في إجراءات عملية الشراء:

يجب وصف اللوازم المراد شراؤها وصفاً دقيقاً واضحاً حسب طبيعة اللوازم.. 1
يمكن للجهة المشترية استخدام المواصفات الفنية التالية عند إعداد المواصفات:. 2

المواصفات الفنية العامة.  أ. 
مواصفات األداء للوازم التي تؤدي بعض الوظائف المحددة.  ب. 

المواصفات ذات الطبيعة الخاصة.  ج. 
مواصفات التنفيذ الموجهة عند شراء قطع الغيار أو قطع استكمالية ألجهزة أو أنظمة معينة.  د. 

عند إعداد المواصفات الفنية لشراء اللوازم يتم مراعاة توفر اآلتي:. 3
قائمة باللوازم بما في ذلك المواصفات المطلوبة.  أ. 
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بيان المعايير المستخدمة في تقرير مؤهالت المناقصين في حالة عدم وجود التأهيل المسبق.  ح. 
المعلومات المتعلقة بمتطلبات اشتراك ائتالف المناقصين في المناقصة.  ط. 

إذا كانت وثائق المناقصة تسمح للمناقصين التقدم بعطاءات ألجزاء أو رزم معينة من اللوازم   ي. 
أو األشغال أو الخدمات المنوي شراؤها، يجب أن توضح التعليمات وصفاً لتلك األجزاء التي 

يمكن التقدم بالعطاء فيها.
إذا كانت وثائق المناقصة تسمح بعرض بدائل لخصائص اللوازم أو األشغال أو الخدمات أو   ك. 
الشروط التعاقدية الخاصة أو المتطلبات المنصوص عليها في هذه الوثائق، فالبد من بيان بهذا 

األمر ووصف الطريقة التي يتم من خاللها تقييم ومقارنة العطاءات البديلة. 
قائمة بالوثائق التي يشترط على المناقصين أن يتقدموا بها مع عطاءاتهم.  ل. 

أية شروط خاصة بتقديم المناقص لعينات، وتحديد أنواع وعدد تلك العينات، والتوضيح أن   م. 
العينات ستكون بال مقابل، وأنه سيتم إرجاع أية عينات ال تتلف أو ال يتم استخدامها للفحص 
إلى المناقص بناًء على طلبه وعلى نفقته، وانه يجب وسم كل عينة باسم المناقص، والماركة 

التجارية ورقم البند.
أية شروط بأن يقدم المناقص جدواًل بقطع الغيار يوصي بها الصانع إلى جانب رقم التخزين   ن. 
الذي يحدده الصانع لكل صنف والكمية وسعر الوحدة واإلشارة إلى أي ارتفاع في أسعار قطع 

الغيار بعد فترة الضمان التعاقدية ألسعار قطع الغيار.
 س.  المتطلبات التي يجب على المناقص أن يبينها في عطائه بشأن بلد المنشأ واسم الصانع واالسم 

التجاري والطراز ورقم الكتالوج. 
طريقة ومكان وموعد تقديم العطاءات وفقاً للمادة )36( من القرار بقانون.  ع. 

إجراءات ومكان وموعد فتح مظاريف العطاءات وفقا للمادة )37( من القرار بقانون.  ف. 
اللقب الوظيفى والعنوان ومعلومات االتصال ) الهاتف والفاكس والبريد اإللكتروني( الخاص   ص. 
دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  العاملين في  الموظفين  أكثر من  أو  بواحد 
العطاءات المركزية المصرح لهم باالتصال مباشرة وبتلقي االتصاالت مباشرة من المناقصين 

بخصوص إجراءات عملية الشراء دون تدخل أي وسيط.
أية التزامات مثل نقل التكنولوجيا التى ينبغي على المناقص القيام بها بموجب عقد الشراء.   ق. 

بتقديم  والخاص  بقانون  القرار  من   )56( المادة  في  عليه  المنصوص  الحق  بشأن  إخطار   ر. 
الشكاوى ضد أي فعل أو قرار مخالف للقانون أو أي إجراء تتخذه الجهة المشترية أو دائرة 

اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بشأن إجراءات عملية الشراء.
تحتفظ  المركزية  العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  بأن  يفيد  بيان   ش. 
للمادة )39( من  الشراء وفقاً  إلغاء إجراءات عملية  العطاءات وفي  بالحق في رفض جميع 

القرار بقانون. 
أية أمور رسمية اخرى قد تكون مطلوبة بعد قبول العطاء ألجل دخول عقد الشراء حيز التنفيذ.  ت. 

البنود المتعلقة بمنع ممارسات الغش واالحتيال والفساد والعقوبات السارية في هذا الصدد.  ث. 
المركزية  العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  بنود أخرى ترى  أية   خ. 

ضرورة إضافتها.
والنوعية . 3 الفنية  والخصائص  المواصفات  يعرض  والذي  الفنية  والمواصفات  المتطلبات  جدول 
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الموعد المتوقع للبدء في المشروع واالنتهاء منه.. 13
أية متطلبات أخرى تقتضيها طبيعة المناقصة. . 14

مادة )71)
جدول الكميات الخاص بعقد القياس

يجب أن يتضمن سعر المناقصة جميع كميات المواد واألشغال وكافة المدخالت التي يطلب من   .1
المقاول أن يوفرها ألجل تنفيذ األشغال.

تقوم الجهة المشترية بتضمين وثائق المناقصة شرطاً يُلزم المناقص تقديم سعره للبنود المطلوب   .2
تسعيرها في جدول الكميات.

 
مادة )72)

جدول األنشطة المتعلقة بعقد المبلغ المقطوع
يجب النص في وثائق المناقصة الخاصة بعقود المبلغ المقطوع على إلزام المناقص بتقديم جدول نشاطات 

ر، على أن يفصل فيه بنود المبلغ المقطوع وفقاً للنشاطات الرئيسية في عملية تنفيذ عقد الشراء. مسعَّ

مادة )73)
وصف الخدمات األخرى غير الخدمات االستشارية

على  االستشارية  الخدمات  خالف  خدمات  أي  بتوريد  الخاصة  الفنية  المواصفات  تحتوي  أن  يجب 
العناصر التالية وعلى توصيف الشروط اآلتية: 

وصفاً عاماً لمجال الخدمة والغرض منها.  .1
وصفاً للخدمة والمهام الواجب تنفيذها من قبل مزود الخدمة بقدر اإلمكان وبناًء على شروط التنفيذ.  .2

الظروف التي سيتم تنفيذ الخدمة في ظلها.  .3
األدبيات الوصفية أو العينات الواجب تقديمها مع العطاء.  .4

المعاينة وفحص النوعية اللذان يجب القيام بهما.   .5
المعايير والنهج الذى تنوي الجهة المشترية اللجوء إليه لغاية تقييم الخدمات التي تم تنفيذها.   .6

وصفا لضمانات حسن التنفيذ والنوعية المطلوبة.   .7
نوع وكمية التدريب واإلشراف التى يتعين على مزود الخدمة توفيرها.   .8

مادة )74)
االستعانة في إعداد المواصفات الفنية

المشترية  الجهات  من  المؤهلين  الموظفين  مساعدة  على  الحصول  إلى  تسعى  أن  المشترية  للجهة 
األخرى، كما يمكن لها أن تستفيد من الخدمات االستشارية الالزمة إلعداد المواصفات الفنية عندما ال 

يكون من بين العاملين فيها من يملك القدرة على ذلك.
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توفر قطع الغيار وخدمات الصيانة المطلوبة خالل العمر االفتراضي للوازم.  ب. 
أية نماذج أو عينات يتطلب إرفاقها بالعطاء.  ج. 

الضمانات المطلوبة للجودة وُحسن المصنعية.  د. 
فحص  ذلك  في  بما  بها،  القيام  يجب  التي  الجودة  من  للتحقق  الالزمة  والمعاينات  الفحوص   ه. 

ومعاينة ما قبل الشحن حسب طبيعة المناقصة.
متطلبات السالمة البيئية وكفاية الطاقة.  و. 
الفحوصات الالزمة لالستالم النهائي.  ز. 

التدريب الواجب توفيره.  ح. 
أية متطلبات أخرى تقتضيها طبيعة المناقصة.  ط. 

في حال تعذر وضع مواصفات فنية للوازم معينة، فإنه يمكن االستعانة بإضافة اسم عالمة تجارية . 4
شرط أن يتم إضافة عبارة )أو ما يكافئها(، وأينما ذكرت العالمة التجارية في المواصفات الفنية 

فإنها للتدليل على الخصائص ال لاللتزام بها.
إذا اشتملت وثائق المناقصة على عالمات تجارية أو مواصفات خاصة لمنتج معين، ال يجوز تقييد . 5

المناقص بهذه المواصفات أو العالمات التجارية، ما لم تنص وثائق المناقصة على خالف ذلك.
ال يعَطى االلتزام بالعالمة التجارية المذكورة أفضلية.. 6

مادة )70)
المتطلبات الفنية الخاصة بشراء األشغال
تحتوي المتطلبات الفنية الخاصة بشراء األشغال على العناصر اآلتية:

وصفاً دقيقاً وشاماًل لمجال األشغال التى سيتم تنفيذها وطبيعتها.. 1
طبيعة وظروف موقع األشغال.. 2
قائمة بالمعدات والتجهيزات األساسية والطاقم الهندسي إلدارة المشروع.. 3
التصاميم والرسوم المفصلة لألشغال المطلوب تنفيذها وبما يتناسب مع طبيعة المناقصة.. 4
جدول كميات في حالة عقود القياس، على أن يتم تقسيم األشغال إلى بنود منفصلة ذات كميات . 5

تقديرية، وجدول نشاطات في حالة عقود المبلغ المقطوع.
وصفاً لبنود األشغال من حيث المكونات وخصائص التنفيذ واألداء، بما في ذلك المواصفات الفنية . 6

المحددة والمعايير الخاصة بها.
متطلبات السالمة البيئية ومعايير األمان التى يجب مراعاتها.. 7
متطلبات السالمة العامة واإلجراءات التي يجب القيام بها.. 8
الضمانات المطلوبة للجودة وحسن األداء.. 9

معايير وإجراءات ضبط الجودة في المراحل المختلفة من المشروع بما في ذلك فحوصات إنجاز . 10
المشروع والفحوصات الالزمة لالستالم النهائي.

رسومات توثيق المشروع كما يتم تنفيذه، وأدلة التشغيل حيثما يلزم.. 11
التدريب الواجب توفيره.. 12
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الموعد المتوقع للبدء في المشروع واالنتهاء منه.. 13
أية متطلبات أخرى تقتضيها طبيعة المناقصة. . 14

مادة )71)
جدول الكميات الخاص بعقد القياس

يجب أن يتضمن سعر المناقصة جميع كميات المواد واألشغال وكافة المدخالت التي يطلب من   .1
المقاول أن يوفرها ألجل تنفيذ األشغال.

تقوم الجهة المشترية بتضمين وثائق المناقصة شرطاً يُلزم المناقص تقديم سعره للبنود المطلوب   .2
تسعيرها في جدول الكميات.

 
مادة )72)

جدول األنشطة المتعلقة بعقد المبلغ المقطوع
يجب النص في وثائق المناقصة الخاصة بعقود المبلغ المقطوع على إلزام المناقص بتقديم جدول نشاطات 

ر، على أن يفصل فيه بنود المبلغ المقطوع وفقاً للنشاطات الرئيسية في عملية تنفيذ عقد الشراء. مسعَّ

مادة )73)
وصف الخدمات األخرى غير الخدمات االستشارية

على  االستشارية  الخدمات  خالف  خدمات  أي  بتوريد  الخاصة  الفنية  المواصفات  تحتوي  أن  يجب 
العناصر التالية وعلى توصيف الشروط اآلتية: 

وصفاً عاماً لمجال الخدمة والغرض منها.  .1
وصفاً للخدمة والمهام الواجب تنفيذها من قبل مزود الخدمة بقدر اإلمكان وبناًء على شروط التنفيذ.  .2

الظروف التي سيتم تنفيذ الخدمة في ظلها.  .3
األدبيات الوصفية أو العينات الواجب تقديمها مع العطاء.  .4

المعاينة وفحص النوعية اللذان يجب القيام بهما.   .5
المعايير والنهج الذى تنوي الجهة المشترية اللجوء إليه لغاية تقييم الخدمات التي تم تنفيذها.   .6

وصفا لضمانات حسن التنفيذ والنوعية المطلوبة.   .7
نوع وكمية التدريب واإلشراف التى يتعين على مزود الخدمة توفيرها.   .8

مادة )74)
االستعانة في إعداد المواصفات الفنية

المشترية  الجهات  من  المؤهلين  الموظفين  مساعدة  على  الحصول  إلى  تسعى  أن  المشترية  للجهة 
األخرى، كما يمكن لها أن تستفيد من الخدمات االستشارية الالزمة إلعداد المواصفات الفنية عندما ال 

يكون من بين العاملين فيها من يملك القدرة على ذلك.
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يمكن أن تنص وثائق المناقصة على تقديم العطاءات بالوسائل اإللكترونية شريطة أن تضمن هذه   .4
الوسائل سرية العطاءات وأن تظل العطاءات غير مفتوحة حتى موعد فتح المظاريف بعد انقضاء 
الموعد النهائي لتقديم العطاءات، وأن تكون طريقة تقديم العطاءات قد حازت على موافقة المجلس 

بموجب األنظمة والتعليمات المعمول بها.
تكون  أن  ويجب  المناقصة،  وثائق  في  المحددة  الكميات  بنفس  المقدمة  العينات  تكون  أن  يجب   .5
موسومة وبشكل واضح برقم ووصف البند ورقم المناقصة واسم المناقص، وأن توسم أية رزم 
للعينات بـ “عينات مناقصة”، ويتحمل المناقص تكاليف نقلها، ويجب أن تسلم هذه العينات في نفس 

المكان والوقت والتاريخ المحدد لتسليم العطاءات. 
يكون سحب العطاءات وتعديلها خاضعاً ألحكام المادة )36( من القرار بقانون.  .6

مادة )78)
استالم العطاءات

أن جميع  من  التأكد  المركزية  العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  على   .1
العطاءات والعينات التي استلمتها محفوظة بطريقة آمنة ال تسمح باالطالع على مضمونها أو فتحها 
ولو بطريق الصدفة، ولتحقيق هذا الغرض يتعين عليها أن تحفظ المظاريف في صندوق محكم 

اإلغالق.
يجب أن يكون لصندوق العطاءات مفتاحان، يحتفظ بهما مسؤولْين منفصلْين في الجهة المشترية أو   .2
دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية ، وال يجوز بأي حال من األحوال فتح الصندوق 

قبل الموعد المحدد لفتحه في وثائق المناقصة.
إذا كانت المظاريف كبيرة الحجم بحيث يتعذر وضعها في الصندوق، فإنه يتعين أن تحفظ في مكان   .3

آمن ومن ثم تسليمها إلى لجنة فتح العطاءات عند الموعد المحدد لفتحها.
قبل فتح العطاءات ال يجوز الكشف عن عدد العطاءات المستلمة.  .4

عن  الكشف  إلى  تؤدي  ال  ومأمونة  سرية  بطريقة  مطلوبة  عينات  أية  مع  التعامل  يتم  أن  ينبغي   .5
خصائصها قبل فتح العطاءات.

مادة )79)
كفالة دخول المناقصة

يجب أن تشترط وثائق مناقصات اللوازم واألشغال والخدمات تقديم كفالة دخول المناقصة أو إقرار   .1
ضمان العطاء المنصوص عليها في وثائق المناقصة. 

المناقصة في حال طلبها وبمبلغ مقطوع يتراوح بين  المناقصة صيغة كفالة دخول  تحدد وثائق   .2
(2 - 3%( من الكلفة التقديرية للمناقصة.

تحدد وثائق المناقصة فترة صالحية كفالة دخول المناقصة، على أن تمتد هذه الفترة مدة ثالثين يوماً   .3
بعد انتهاء فترة صالحية العطاء.

تكون كفالة دخول العطاء الصادرة عن بنك أجنبي خارج فلسطين مقبولة، ومع ذلك، يجوز أن   .4
تشترط وثائق المناقصة بأن يقوم بنكاً مرخصاً له بالعمل في فلسطين بضمان البنك األجنبي.
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مادة )75)
إعداد وتقديم العطاءات

االجتماع التمهيدي
للجهة المشترية ودائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية أن تنظم اجتماعاً تمهيدياً بغرض   .1
اطالع المناقصين على وثائق المناقصة والرد على أسئلتهم حولها بما في ذلك المواصفات الفنية 
وغيرها من الشروط، ويجب أن يعقد مثل هذا االجتماع في موعد مبكر في أعقاب توزيع وثائق 
في  االجتماع  أثناء  عليها  يحصلون  التي  المعلومات  أخذ  من  المناقصون  يتمكن  كي  المناقصة 

حسبانهم عند إعداد عطاءاتهم.
إذا عقدت الجهة المشترية اجتماعا تمهيديا للمناقصين، فانه يتعين عليها أن تعد محضراً لالجتماع   .2
يحتوي على األسئلة واالستيضاحات التي أثيرت في االجتماع، وعلى ردود الجهة المشترية على 
تلك األسئلة واالستيضاحات دون تحديد مصدرها، وتقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة 
بوثائق  زودتهم  الذين  المناقصين  جميع  إلى  المحضر  هذا  بتوفير  المركزية  العطاءات  دائرة  أو 

المناقصة لتمكينهم من أخذ وقائع المحضر في حسبانهم عند إعداد عطاءاتهم.
المركزية أن تصدر تعدياًل على وثائق  العطاءات  العامة ودائرة  اللوازم  المشترية ودائرة  للجهة   .3
المناقصة إذا أسفر اإلجتماع التمهيدي أو طلبات االستيضاح المقدمة كتابياً عن أية تعديالت على 
هذه الوثائق، وعلى الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية أن ترسل 

هذه التعديالت إلى جميع من اشتروا أو تلقوا وثائق المناقصة.
للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية تمديد فترة تقديم العطاءات أو   .4

طلبات التاهيل إلعطاء فرصة للمناقصين ألخذ أي تعديالت بعين االعتبار.

مادة )76)
زيارة الموقع

تقوم الجهة المشترية بالتنسيق مع دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية أينما انطبق ذلك 
بترتيب زيارة إلى موقع المشروع لمساعدة المناقصين على فهم الموقع على طبيعته، على أن تسبق 

الزيارة موعد االجتماع التمهيدي.

مادة )77)
تقديم العطاءات

يتم تقديم العروض في مكان واحد فقط وفقاً للتعليمات المنصوص عليها في وثائق المناقصة، ما لم   .1
يسمح المجلس بغير ذلك، وشريطة أن تنص وثائق المناقصة على هذا األمر.

يتقدم المناقص بعطائه موقعاً عليه من قبله أو من يخوله بتوكيل قانوني، وبعدد النسخ المحدد، وفي   .2
مظروف مغلق بإحكام حسبما تنص وثائق المناقصة. 

يمكن للمناقص تقديم عطائه بالبريد المسجل أو التسليم باليد، واذا سلم العطاء باليد، فعلى الجهة   .3
المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية أن تقدم إيصااًل يبين تاريخ وزمن 

استالم العطاء.
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يمكن أن تنص وثائق المناقصة على تقديم العطاءات بالوسائل اإللكترونية شريطة أن تضمن هذه   .4
الوسائل سرية العطاءات وأن تظل العطاءات غير مفتوحة حتى موعد فتح المظاريف بعد انقضاء 
الموعد النهائي لتقديم العطاءات، وأن تكون طريقة تقديم العطاءات قد حازت على موافقة المجلس 

بموجب األنظمة والتعليمات المعمول بها.
تكون  أن  ويجب  المناقصة،  وثائق  في  المحددة  الكميات  بنفس  المقدمة  العينات  تكون  أن  يجب   .5
موسومة وبشكل واضح برقم ووصف البند ورقم المناقصة واسم المناقص، وأن توسم أية رزم 
للعينات بـ “عينات مناقصة”، ويتحمل المناقص تكاليف نقلها، ويجب أن تسلم هذه العينات في نفس 

المكان والوقت والتاريخ المحدد لتسليم العطاءات. 
يكون سحب العطاءات وتعديلها خاضعاً ألحكام المادة )36( من القرار بقانون.  .6

مادة )78)
استالم العطاءات

أن جميع  من  التأكد  المركزية  العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  على   .1
العطاءات والعينات التي استلمتها محفوظة بطريقة آمنة ال تسمح باالطالع على مضمونها أو فتحها 
ولو بطريق الصدفة، ولتحقيق هذا الغرض يتعين عليها أن تحفظ المظاريف في صندوق محكم 

اإلغالق.
يجب أن يكون لصندوق العطاءات مفتاحان، يحتفظ بهما مسؤولْين منفصلْين في الجهة المشترية أو   .2
دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية ، وال يجوز بأي حال من األحوال فتح الصندوق 

قبل الموعد المحدد لفتحه في وثائق المناقصة.
إذا كانت المظاريف كبيرة الحجم بحيث يتعذر وضعها في الصندوق، فإنه يتعين أن تحفظ في مكان   .3

آمن ومن ثم تسليمها إلى لجنة فتح العطاءات عند الموعد المحدد لفتحها.
قبل فتح العطاءات ال يجوز الكشف عن عدد العطاءات المستلمة.  .4

عن  الكشف  إلى  تؤدي  ال  ومأمونة  سرية  بطريقة  مطلوبة  عينات  أية  مع  التعامل  يتم  أن  ينبغي   .5
خصائصها قبل فتح العطاءات.

مادة )79)
كفالة دخول المناقصة

يجب أن تشترط وثائق مناقصات اللوازم واألشغال والخدمات تقديم كفالة دخول المناقصة أو إقرار   .1
ضمان العطاء المنصوص عليها في وثائق المناقصة. 

المناقصة في حال طلبها وبمبلغ مقطوع يتراوح بين  المناقصة صيغة كفالة دخول  تحدد وثائق   .2
(2 - 3%( من الكلفة التقديرية للمناقصة.

تحدد وثائق المناقصة فترة صالحية كفالة دخول المناقصة، على أن تمتد هذه الفترة مدة ثالثين يوماً   .3
بعد انتهاء فترة صالحية العطاء.

تكون كفالة دخول العطاء الصادرة عن بنك أجنبي خارج فلسطين مقبولة، ومع ذلك، يجوز أن   .4
تشترط وثائق المناقصة بأن يقوم بنكاً مرخصاً له بالعمل في فلسطين بضمان البنك األجنبي.
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إلى  تم تسلمها  إعادة أي عطاءات  العطاءات، فيجب  فتح  قبل  الشراء  ألغيت إجراءات عملية  إذا   .2
أصحابها.

مادة )82)
فتح العطاءات وتقييمها

فتح العطاءات
يجب أن يتم تسليم العطاءات في مظاريف مغلقة وحفظها في الصندوق المعد لذلك حتى التاريخ   .1

والوقت المحددين لفتح العطاءات.
تقوم لجنة العطاءات المختصة أو لجنة الشراء بفتح صندوق العطاءات وإخراج كافة المظاريف   .2

ذات العالقة، والتأكد من أنها مقفلة حسب األصول.
تقوم لجنة العطاءات المختصة أو لجنة الشراء بحصر المظاريف لكل عطاء.   .3

تقوم لجنة العطاءات المختصة أو لجنة الشراء بفتح المظاريف في جلسة علنية أمام من يرغب من   .4
المناقصين أو ممثليهم في المكان والزمان المحددين على النحو اآلتي:

تفتح وتقرأ المظاريف التي تحمل العالمة )اإلنسحاب(، وال يفتح العطاء على أن يتم إعادته إلى   أ. 
المناقص مغلقاً. 

تفتح المظاريف التي تحمل عالمة )استبدال(، وتقرأ الرسالة ويستبدل العطاء القديم بالعطاء   ب. 
الجديد، ويعاد العطاء القديم إلى المناقص مغلقاً.

تفتح المظاريف التي تحمل العالمة )تعديل(، وتقرأ رسالة التعديل.  ج. 
يتم إعطاء المظاريف ارقاماً متسلسلة على شكل كسر بسطه يمثل الرقم المتسلسل ومقامه يمثل   د. 

عدد المظاريف.
يجب أن يقوم كافة أعضاء اللجنة الحاضرين بالتوقيع على المظاريف.   ه. 

رسالة  تقبل  المادة،  هذه  من   )4( الفقرة  من  د،هـ(  جـ،  )أ، ب،  الفقرات  في  ورد  ما  مراعاة  مع   .5
االنسحاب أو االستبدال أو التعديل إذا كانت من المناقص نفسه أو ممن يفوضه.

تتم قراءة اسم المناقص ومبلغ العطاء والبدائل والخصومات إن وجدت، ويعلن عن وجود كفالة   .6
دخول المناقصة إن ُطلبت. 

يتم تدوين وقائع جلسة فتح العطاءات في محضر يوقع من قبل رئيس وأعضاء اللجنة بعد انتهاء   .7
فتح العطاءات فوراً. 

على أعضاء اللجنة الحاضرين التوقيع على ملخصات األسعار والنماذج المطلوب تعبئتها من قبل   .8
المناقص.

مادة )83)
الفحص األولي للعطاءات

بعد فتح العطاءات تقوم لجنة تقييم العطاء بعملية الفحص األولي للعطاءات التي تم فتحها وقراءتها   .1
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قبل تقديم العطاء، يجوز للمناقص أن يطلب من الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة   .5
العطاءات المركزية أن تؤكد على قبول المصدر المقترح لكفالة دخول المناقصة، ويجب أن ترد 

الجهة المشترية على هذا الطلب في الوقت المناسب. 
تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بمصادرة كفالة دخول   .6
المناقصة أو تفعيل إجراءات العقوبات الواردة في إقرار ضمان العطاء استناداً إلى المادة )42( من 

القرار بقانون.
للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية أن تطلب من المناقص في   .7
وثائق المناقصة أن يقدم بداًل من كفالة دخول المناقصة إقرار ضمان العطاء موقعاً من قبله وعلى 

النموذج الموجود ضمن وثائق المناقصة.
بتوقيعه على إقرار ضمان العطاء، يقبل المناقص بتطبيق عقوبة الحرمان عليه بحسب المادة )73(   .8
من القرار بقانون، كما هي مبينة في نموذج اإلقرار في أي من الحاالت المشار إليها في المادة 

(42( من القرار بقانون.

مادة )80)
مدة صالحية العطاء

تحدد وثائق المناقصة مدة صالحية العطاء والتي يجب أن تكون كافية لتمكين الجهة المشترية أو   .1
دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية من إكمال فحص وتقييم ومقارنة العطاءات ومن 
الحصول على الموافقات المطلوبة بحيث يمكن االنتهاء من إحالة العطاء النهائية خالل تلك الفترة.
يمكن للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية ، إذا ما تبين لها أن ذلك   .2
ضرورياً وقبل انتهاء فترة صالحية العطاءات، أن تطلب من جميع المناقصين تمديد فترة صالحية 

عطاءاتهم وبالحد األدنى المطلوب الذي يمكنها من إكمال اإلجراءات وإصدار اإلحالة النهائية.
إن تمديد فترة صالحية العطاء هو قرار يخص المناقص، وال يجوز أن يؤدي رفضه تمديد فترة   .3
صالحية عطائه إلى مصادرة الكفالة التي تقدم بها لدخول المناقصة، كما أن تمديد فترة صالحية 

العطاء يجب أن يكون خاضعاً لتمديد فترة صالحية كفالة دخول المناقصة.

مادة )81)
إلغاء اجراءات عملية الشراء قبل فتح العطاءات

يجب تجنب إلغاء إجراءات عملية الشراء قبل فتح المظاريف ما لم يكن واضحاً بغير شك أن مثل   .1
هذا اإللغاء هو ألجل الصالح العام، ويكون اإللغاء في الصالح العام في الحاالت اآلتية:

حين تصبح اللوازم أو األشغال أو الخدمات موضوع الشراء غير ضرورية.  أ. 
حين يكون من الضروري تعديل وثائق المناقصة بشكل كبير بحيث يصبح من األبسط واألكثر   ب. 

فعالية وإنصافاً للمناقصين إلغاء دعوة المناقصة ومراجعة الوثائق ثم إعادة الدعوة اليها.
إذا لم تعد المخصصات المالية لعملية الشراء متوفرة.  ج. 

إذا تبين وجود تواطؤ بين المناقصين.   د. 
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إلى  تم تسلمها  إعادة أي عطاءات  العطاءات، فيجب  فتح  قبل  الشراء  ألغيت إجراءات عملية  إذا   .2
أصحابها.

مادة )82)
فتح العطاءات وتقييمها

فتح العطاءات
يجب أن يتم تسليم العطاءات في مظاريف مغلقة وحفظها في الصندوق المعد لذلك حتى التاريخ   .1

والوقت المحددين لفتح العطاءات.
تقوم لجنة العطاءات المختصة أو لجنة الشراء بفتح صندوق العطاءات وإخراج كافة المظاريف   .2

ذات العالقة، والتأكد من أنها مقفلة حسب األصول.
تقوم لجنة العطاءات المختصة أو لجنة الشراء بحصر المظاريف لكل عطاء.   .3

تقوم لجنة العطاءات المختصة أو لجنة الشراء بفتح المظاريف في جلسة علنية أمام من يرغب من   .4
المناقصين أو ممثليهم في المكان والزمان المحددين على النحو اآلتي:

تفتح وتقرأ المظاريف التي تحمل العالمة )اإلنسحاب(، وال يفتح العطاء على أن يتم إعادته إلى   أ. 
المناقص مغلقاً. 

تفتح المظاريف التي تحمل عالمة )استبدال(، وتقرأ الرسالة ويستبدل العطاء القديم بالعطاء   ب. 
الجديد، ويعاد العطاء القديم إلى المناقص مغلقاً.

تفتح المظاريف التي تحمل العالمة )تعديل(، وتقرأ رسالة التعديل.  ج. 
يتم إعطاء المظاريف ارقاماً متسلسلة على شكل كسر بسطه يمثل الرقم المتسلسل ومقامه يمثل   د. 

عدد المظاريف.
يجب أن يقوم كافة أعضاء اللجنة الحاضرين بالتوقيع على المظاريف.   ه. 

رسالة  تقبل  المادة،  هذه  من   )4( الفقرة  من  د،هـ(  جـ،  )أ، ب،  الفقرات  في  ورد  ما  مراعاة  مع   .5
االنسحاب أو االستبدال أو التعديل إذا كانت من المناقص نفسه أو ممن يفوضه.

تتم قراءة اسم المناقص ومبلغ العطاء والبدائل والخصومات إن وجدت، ويعلن عن وجود كفالة   .6
دخول المناقصة إن ُطلبت. 

يتم تدوين وقائع جلسة فتح العطاءات في محضر يوقع من قبل رئيس وأعضاء اللجنة بعد انتهاء   .7
فتح العطاءات فوراً. 

على أعضاء اللجنة الحاضرين التوقيع على ملخصات األسعار والنماذج المطلوب تعبئتها من قبل   .8
المناقص.

مادة )83)
الفحص األولي للعطاءات

بعد فتح العطاءات تقوم لجنة تقييم العطاء بعملية الفحص األولي للعطاءات التي تم فتحها وقراءتها   .1
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مادة )84)
تصحيح األخطاء الحسابية

تقوم لجنة تقييم العطاء بتصحيح أية أخطاء حسابية ترد في جداول الكميات ومن ثم إبالغ المناقص   .1
المعني بذلك التصحيح، وإذا رفض المناقص ذلك التصحيح، يرفض عطاؤه وتصادر كفالة دخول 

المناقصة الخاصة به، أو يتم تطبيق اإلجراءات المنصوص عليها في إقرار ضمان العطاء.
اإلجمالي،  السعر  وبين  له  المقابلة  بالكمية  الوحدة  بين حاصل ضرب سعر  إذا كان هناك فرق   .2
يؤخذ بسعر الوحدة ويعدل السعر اإلجمالي طبقاً لذلك، واستثناًء على هذا إذا رأت لجنة التقييم أن 
الفاصلة العشرية قد ُوضعت بطريقة خاطئة في سعر الوحدة فإنه يتم تصحيح سعر الوحدة وبالتالي 

يتم تصحيح السعر اإلجمالي الموجود في خانة اإلجمالي ومن ثم تصحيح المجموع الكلي.
إذا ُوجد أن هناك فرقاً بين سعر الوحدة المحدد باألرقام والسعر المحدد بالكلمات، يؤخذ بالسعر   .3

المحدد بالكلمات.
إذا ظهر أي تناقض في المعلومات أو األسعار بين النسخة األصلية والنسخ األخرى، يؤخذ بما   .4

ورد في النسخة األصلية.
يتم تدقيق العروض وتصحيح األخطاء الحسابية حسب األسلوب اآلتي:  .5

إذا قام المناقص بكتابة إجمالي المبلغ لبند ما دون أن يقوم بتدوين سعر الوحدة لهذا البند، أو   أ. 
كان سعر الوحدة رقماً غير واضح، فيتم احتساب سعر وحدة لهذا البند من قسمة إجمالي المبلغ 

على كمية البند.
أو  الوحدة  سعر  بكتابة  قام  أو  البنود،  من  أكثر  أو  بند  بتسعير  يقم  لم  المناقص  أن  ُوجد  إذا   ب. 
اإلجمالي بصورة غير واضحة وتشكل معها التباس في إحتساب إجمالي المبلغ، على لجنة 

التقييم احتساب سعر العطاء وفقاً للمادة )88( من هذا النظام.
إذا قدم المناقص تعدياًل على عطائه سواًء بالخصم أو بالزيادة كمبلغ مقطوع، يتم احتساب هذا   ج. 

المبلغ كنسبة من السعر المقروء قبل التصحيح واعتمادها كخصم أو زيادة.
تقوم لجنة التقييم بإجراء جميع التعديالت على األسعار دون التشاور مع المناقص لتبرير مبلغ   د. 

التعديل.

مادة )85)
فحص العينات

تسليمها،  عند  تسجيلها  بيانات  حسب  المناقصين  من  المقدمة  العينات  بفحص  التقييم  لجنة  تقوم   .1
وتتأكد من صحة المواصفات والكميات وتحفظها في مكان آمن بعد إثبات الفحص في محضر 

اللجنة.
يتم االحتفاظ بالعينات المقدمة من المناقص الفائز وال تعاد إليه لغاية المقارنة بها عند تنفيذ العقد.   .2
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في جلسة فتح المظاريف فقط، بهدف تحديد ما إذا كانت العطاءات مستجيبة جوهرياً في االمتثال 
لشروط المناقصة. ويتضمن هذا الفحص التأكد مما يلي:

التوقيع على وثائق العطاء وتعبئة وتوقيع النماذج المرفقة به من المناقص أو المفوض بالتوقيع   أ. 
بموجب وكالة قانونية.

في حالة التوكيل بالتوقيع، فإنه يجب تقديم وكالة رسمية تفوض الموقع على العطاء بالتوقيع   ب. 
عليه.

أن يكون العطاء غير مشروط.  ج. 
امتثال العطاء لشروط مدة صالحية العطاء المحددة في وثائق المناقصة.  د. 

اكتمال العطاء من جميع النواحي ويغطي المجاالت المطلوبة.  ه. 
تقديم كفالة دخول المناقصة و/ أو إقرار ضمان العطاء بالمبلغ أو الصيغة المحددة في وثائق   و. 

المناقصة.
ظهور المناقص في أكثر من عطاء سواء كان بمفرده أو كشريك في ائتالف مناقصين.  ز. 

أن ال يقع المناقص تحت طائلة أية عقوبة تمنعه من المشاركة في المناقصة.  ح. 
المبينة في وثائق المناقصة )مجال  التعاقدية والفنية  استجابة العطاء بشكل جوهري للشروط   ط. 
العمل، الجدول الزمني للتسليم واإلنجاز، اكتمال سعر العطاء وتغطيته لكامل مجال المناقصة، 

واالستجابة للمتطلبات الفنية والتجارية األساسية(.
أن العطاء قد تقدم به مناقص زودته الجهة المشترية بوثائق المناقصة.  ي. 

يرفض العطاء في حال فشله في تلبية أي من الشروط الواردة أعاله.  .2
أو  انحرافات  على  تحتوي  والتي  للشروط  جوهرياً  مستجيبة  اعتبارها  يمكن  التي  العطاءات  أما   .3
التفصيلي ومقارنة العطاءات، على أن تؤخذ في  التقييم  تحفظات ثانوية، يجب أن تشملها عملية 

الحسبان في عملية التقييم التفصيلية تكلفة االنحرافات الثانوية.
الخصائص  عن  تبتعد  أو  جوهري  بشكل  تغير  ال  التي  االنحرافات  الثانوية  باالنحرافات  يقصد   .4

والمتطلبات والشروط المحددة في وثائق المناقصة، أي االنحرافات التي:
ال تؤثر بطريقة جوهرية على المجال والنوعية واالداء المحدد في وثائق المناقصة.  أ. 

أو  المشترية  الجهة  حقوق  من  المناقصة  وثائق  مع  يتناقض  وبما  جوهرية  بطريقة  تحد  ال   ب. 
التزامات ومسؤوليات المناقص بناًء على العقد.

التنافسي للمناقصين اآلخرين الذين قدموا  إذا ما ُعدِّلت ال تؤثر على نحو ظالم على الوضع   ج. 
عطاءات مستجيبة.

إذا أجازت وثائق المناقصة ذلك، يعتبر تعديل شروط التسليم أو مواعيد اإلنجاز أو شروط الدفع   .5
رغم عدم االلتزام التام بالشروط الواردة في وثائق المناقصة انحرافات ثانوية.
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مادة )84)
تصحيح األخطاء الحسابية

تقوم لجنة تقييم العطاء بتصحيح أية أخطاء حسابية ترد في جداول الكميات ومن ثم إبالغ المناقص   .1
المعني بذلك التصحيح، وإذا رفض المناقص ذلك التصحيح، يرفض عطاؤه وتصادر كفالة دخول 

المناقصة الخاصة به، أو يتم تطبيق اإلجراءات المنصوص عليها في إقرار ضمان العطاء.
اإلجمالي،  السعر  وبين  له  المقابلة  بالكمية  الوحدة  بين حاصل ضرب سعر  إذا كان هناك فرق   .2
يؤخذ بسعر الوحدة ويعدل السعر اإلجمالي طبقاً لذلك، واستثناًء على هذا إذا رأت لجنة التقييم أن 
الفاصلة العشرية قد ُوضعت بطريقة خاطئة في سعر الوحدة فإنه يتم تصحيح سعر الوحدة وبالتالي 

يتم تصحيح السعر اإلجمالي الموجود في خانة اإلجمالي ومن ثم تصحيح المجموع الكلي.
إذا ُوجد أن هناك فرقاً بين سعر الوحدة المحدد باألرقام والسعر المحدد بالكلمات، يؤخذ بالسعر   .3

المحدد بالكلمات.
إذا ظهر أي تناقض في المعلومات أو األسعار بين النسخة األصلية والنسخ األخرى، يؤخذ بما   .4

ورد في النسخة األصلية.
يتم تدقيق العروض وتصحيح األخطاء الحسابية حسب األسلوب اآلتي:  .5

إذا قام المناقص بكتابة إجمالي المبلغ لبند ما دون أن يقوم بتدوين سعر الوحدة لهذا البند، أو   أ. 
كان سعر الوحدة رقماً غير واضح، فيتم احتساب سعر وحدة لهذا البند من قسمة إجمالي المبلغ 

على كمية البند.
أو  الوحدة  سعر  بكتابة  قام  أو  البنود،  من  أكثر  أو  بند  بتسعير  يقم  لم  المناقص  أن  ُوجد  إذا   ب. 
اإلجمالي بصورة غير واضحة وتشكل معها التباس في إحتساب إجمالي المبلغ، على لجنة 

التقييم احتساب سعر العطاء وفقاً للمادة )88( من هذا النظام.
إذا قدم المناقص تعدياًل على عطائه سواًء بالخصم أو بالزيادة كمبلغ مقطوع، يتم احتساب هذا   ج. 

المبلغ كنسبة من السعر المقروء قبل التصحيح واعتمادها كخصم أو زيادة.
تقوم لجنة التقييم بإجراء جميع التعديالت على األسعار دون التشاور مع المناقص لتبرير مبلغ   د. 

التعديل.

مادة )85)
فحص العينات

تسليمها،  عند  تسجيلها  بيانات  حسب  المناقصين  من  المقدمة  العينات  بفحص  التقييم  لجنة  تقوم   .1
وتتأكد من صحة المواصفات والكميات وتحفظها في مكان آمن بعد إثبات الفحص في محضر 

اللجنة.
يتم االحتفاظ بالعينات المقدمة من المناقص الفائز وال تعاد إليه لغاية المقارنة بها عند تنفيذ العقد.   .2
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مادة )89)
تقييم الجوانب الفنية للعطاءات

تقوم لجنة تقييم العطاءات بإجراء التقييم التفصيلي للجوانب الفنية التالية والمبينة في وثائق المناقصة:
مجال توريد اللوازم أو الخدمات أو األشغال.  .1

التشغيل  وخصائص  الشراء  موضوع  األساسية  بالبنود  الخاصة  الرئيسية  الفنية  المواصفات   .2
واألداء، ومدة فترة الضمان.

الجدول الزمني لتجهيز الموقع واإلنشاء لألشغال والخدمات.  .3
خطة ومنهجية العمل.  .4

مادة )90)
تقييم الجوانب التجارية للعطاء

تقوم لجنة تقييم العطاءات بإجراء التقييم التفصيلي للجوانب التجارية التالية والمبينة في وثائق المناقصة:
فترة التسليم/ اإلنجاز.  .1

شروط الدفع.  .2
غرامات التاخير.  .3

التزامات الضمان.  .4
القانون المطبق.  .5

المسؤوليات المالية في حالة المنشآت الصناعية.  .6
أية شروط أخرى يدخلها المناقص ضمن عرضه.  .7

مادة )91)
التقييم المالي للعطاءات

يتضمن التقييم المالي للعطاءات تحديد تكلفة كل عطاء، حتى يمكن للجنة التقييم اختيار العطاء ذي   .1
التكلفة األقل، وليس بالضرورة العطاء األقل سعراً، ويجب أن يتم هذا التقييم بناًء على المعايير 

والمنهجية التي تم تحديدها في وثائق المناقصة فقط.
يمكن للتقييم المالي للعطاءات أن يتضمن العوامل اآلتية:   .2

التقييم المالي للجوانب الفنية:  أ. 
عندما يتم تحديد حد أدنى للمواصفات الفنية في وثائق المناقصة فإنه لن يتم احتساب أي   )1

تكلفة إضافية مقابل أي زيادة عن هذا الحد األدنى للمواصفات.
يجب أن يتم تقييم الخصائص الفنية مثل التكلفة التشغيلية والقدرة والكفاءة واألداء وتكاليف   )2

دورة الحياة.. إلخ، بتطبيق المعايير والمنهجية المنصوص عليها في وثائق المناقصة.
تقييم الشروط التجارية:  ب. 

شروط الدفع: عند شراء المنشآت الصناعية واألشغال الكبرى، فإنه يجوز أن تسمح وثائق   )1
المناقصة باختالف شروط الدفع التي يقدمها المناقصون في عطاءاتهم عن تلك المحددة في 
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مادة )86)
التقييم التفصيلي للعطاءات المستجيبة جوهرياً

بعد الفحص األولي للعطاءات، تقوم لجنة التقييم بإجراء التقييم التفصيلي ومقارنة العطاءات التي   .1
لم ترفض في مرحلة الفحص األولي.

لجنة  تقوم  حيث  والتجارية،  والمالية  الفنية  للجوانب  تقييماً  للعطاءات  التفصيلي  التقييم  يتضمن   .2
التقييم بمقارنة التكلفة المقيمة للعطاءات لتحديد أقل العطاءات المقيمة تكلفة، وذلك بتطبيق معايير 

ومنهج التقييم المبينة في وثائق المناقصة فقط. 

مادة )87)
تقييم العطاءات بالعمالت المختلفة

عند التعبير عن سعر العطاءات بعمالت مختلفة، تقوم لجنة تقييم العطاءات بتحويل أسعار العطاءات 
إلى العملة المحددة وبأسعار الصرف كما هو وارد في وثائق المناقصة لغاية تقييم العطاءات والمقارنة 

بينها.

مادة )88)
تعديل أسعار العطاءات نتيجة االنحرافات الثانوية

أثناء عملية  االعتبار  مالية، ألخذها في  مبالغ  إلى  اإلمكان  قدر  ثانوية  انحرافات  أية  يتم تحويل   .1
تقييم ومقارنة العطاءات، وذلك بتعديل أسعار العطاءات لغرض المقارنة بينها فقط، وال ينبغي أن 

تنعكس في سعر عقد الشراء.
يتم إضافة تكلفة أي إهمال أو إغفال أو بنود ناقصة في مجال توريد اللوازم واألشغال والخدمات   .2
وما شابهما إلى سعر العطاء، وذلك للسماح بإجراء مقارنة العطاءات على أساس المساواة، وتقوم 
لجنة التقييم إذا وجدت أن المناقص لم يقم بتسعير بند أو أكثر من البنود، أو قام بكتابة سعر الوحدة 

أو اإلجمالي بصورة غير واضحة وتشكل معها التباس في احتساب إجمالي المبلغ، باآلتي:
لغاية  المناقصة  في  المشاركين  اآلخرين  المناقصين  عند  البند  لهذا  ورد  سعر  أعلى  تطبيق   أ. 

الحصول على قيمة إجمالية لهذا العرض.
إذا بقي العرض الذي طبق عليه البند )أ( أعاله أقل العروض سعراً، وتمت اإلحالة عليه، يتم   ب. 
تطبيق أدنى سعر ورد لهذا البند عند المناقصين اآلخرين لتحديد القيمة اإلجمالية التي سيحال 

بها العرض.
يمكن ألية تعديالت تجرى على شروط الدفع بسبب وجود انحرافات ثانوية في شروط الدفع أن   .3

تقيم وفقاً ألسعار الفائدة المصرفية السارية حينها. 
يتم احتساب تكلفة االنحرافات الثانوية األخرى التي تسمح بها وثائق المناقصة )كتعديل شروط   .4

التسليم أو مواعيد اإلنجاز( بناء على المعايير المحددة في وثائق المناقصة.
تقوم لجنة التقييم بإجراء جميع التعديالت على األسعار دون التشاور مع المناقص لتبرير مبلغ   .5

التعديل.
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مادة )89)
تقييم الجوانب الفنية للعطاءات

تقوم لجنة تقييم العطاءات بإجراء التقييم التفصيلي للجوانب الفنية التالية والمبينة في وثائق المناقصة:
مجال توريد اللوازم أو الخدمات أو األشغال.  .1

التشغيل  وخصائص  الشراء  موضوع  األساسية  بالبنود  الخاصة  الرئيسية  الفنية  المواصفات   .2
واألداء، ومدة فترة الضمان.

الجدول الزمني لتجهيز الموقع واإلنشاء لألشغال والخدمات.  .3
خطة ومنهجية العمل.  .4

مادة )90)
تقييم الجوانب التجارية للعطاء

تقوم لجنة تقييم العطاءات بإجراء التقييم التفصيلي للجوانب التجارية التالية والمبينة في وثائق المناقصة:
فترة التسليم/ اإلنجاز.  .1

شروط الدفع.  .2
غرامات التاخير.  .3

التزامات الضمان.  .4
القانون المطبق.  .5

المسؤوليات المالية في حالة المنشآت الصناعية.  .6
أية شروط أخرى يدخلها المناقص ضمن عرضه.  .7

مادة )91)
التقييم المالي للعطاءات

يتضمن التقييم المالي للعطاءات تحديد تكلفة كل عطاء، حتى يمكن للجنة التقييم اختيار العطاء ذي   .1
التكلفة األقل، وليس بالضرورة العطاء األقل سعراً، ويجب أن يتم هذا التقييم بناًء على المعايير 

والمنهجية التي تم تحديدها في وثائق المناقصة فقط.
يمكن للتقييم المالي للعطاءات أن يتضمن العوامل اآلتية:   .2

التقييم المالي للجوانب الفنية:  أ. 
عندما يتم تحديد حد أدنى للمواصفات الفنية في وثائق المناقصة فإنه لن يتم احتساب أي   )1

تكلفة إضافية مقابل أي زيادة عن هذا الحد األدنى للمواصفات.
يجب أن يتم تقييم الخصائص الفنية مثل التكلفة التشغيلية والقدرة والكفاءة واألداء وتكاليف   )2

دورة الحياة.. إلخ، بتطبيق المعايير والمنهجية المنصوص عليها في وثائق المناقصة.
تقييم الشروط التجارية:  ب. 

شروط الدفع: عند شراء المنشآت الصناعية واألشغال الكبرى، فإنه يجوز أن تسمح وثائق   )1
المناقصة باختالف شروط الدفع التي يقدمها المناقصون في عطاءاتهم عن تلك المحددة في 
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جداول  في  المدرجة  للبنود  المقدمة  الوحدة  أسعار  ومصداقية  معقولية  مدى  وتحليل  فحص   ب.  
الكميات.

لبنود  عادي  غير  ارتفاعاً  مرتفعة  أسعار  فيها  تطرح  التي  المتوازنة  غير  العطاءات  تحديد   ج.  
األشغال التي يتم تنفيذها في مرحلة مبكرة من مراحل تنفيذ العقد )frontloading( أو بالنسبة 
أسعار  أو طرح  الكميات،  في جداول  كمياتها  تخفيض  تم  قد  بأنه  المناقص  يعتقد  التي  للبنود 
منخفضة بشكل غير عادي للبنود التي يعتقد المناقص بأنه قد تم المبالغة في كمياتها في جداول 

الكميات. 
تحدد لجنة التقييم ما إذا كان السعر المقدم من المناقص منخفضاً بشكل غير طبيعي عن السعر   .2
التقديري  إلى الحد الذي يعرضه إذا ما اُحيل عليه العطاء لخسارة كبيرة، وبالتالي سيتعذر عليه 
إكمال األشغال على نحو مرضي، أو إن كانت أية أسعار منخفضة بشكل غير واقعي تعكس سوء 
فهم لمواصفات األشغال أو مجالها، وفي مثل هذه الحالة على لجنة التقييم ووفقاً للمادة )40( من 
القرار بقانون أن تطلب خطياً من المناقص توضيحاً يشمل تحلياًل للعناصر المكونة لهذا العطاء 
والتي من الممكن أن تقنع اللجنة أن المناقص قادر على تنفيذ العقد بهذا السعر عند التوصل إلى 
العطاء،  فإنه يمكن رفض  التحليل غير منطقي وغير مرضي،  فإذا ما اتضح بأن هذا  قرارها، 
أما في حالة تقديم توضيح مرضي ومقنع فإنه يمكن طلب كفالة حسن تنفيذ إضافية لحماية الجهة 

المشترية ضد أي خسارة مالية في حالة تقصير المناقص الفائز في الوفاء بالتزاماته. 
تحدد لجنة التقييم العطاءات غير المتوازنة عن طريق مقارنة أسعار الوحدة المقدمة من المناقصين   .3

بما تمتلكه من تقديرات محدثة تتطابق مع األسعار التي قدمها المناقصون اآلخرون.
حينما تقرر لجنة التقييم بأن المناقص ربما يكون قد قدم أسعار وحدة مرتفعة نسبياً لبنود العمل التي   .4
يتم تنفيذها في مرحلة مبكرة من فترة العقد وذلك لزيادة نصيبه من الدفعات النقدية في المرحلة 
المبكرة من العقد فإنه لن يتم رفض ذلك العطاء ما لم يكن غير متوازن إلى حد كبير، وبدال من 
ذلك يمكن الطلب من المناقص أن يتقدم بكفالة حسن تنفيذ إضافية للجهة المشترية، وذلك تحسباً 

ألي خسارة مالية محتملة نتيجة تقصير المناقص الفائز في الوفاء بالتزامات.

مادة )93)
إلغاء إجراءات عملية الشراء بعد فتح المظاريف

لحماية سالمة ونزاهة عملية الشراء من الضروري تجنب إلغاء إجراءات عملية الشراء بعد فتح   .1
العطاءات إلى أكبر حد ممكن، وأن يقتصر هذا اإللغاء على الحاالت االستثنائية.

النهائية  اإلحالة  كتاب  وقبل صدور  العطاءات  فتح  بعد  الشراء  عملية  إجراءات  إلغاء  يجوز  ال   .2
إال في الحاالت التالية والتي وردت في المادة )39( من القرار بقانون، ويكون اإللغاء خاضعاً 
لموافقة المسؤول المختص في الجهة المشترية أو رئيس دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات 

المركزية:
إذا اصبح موضوع الشراء غير الزم.  أ. 

اذا لم تعد المخصصات المالية لعملية الشراء متوفرة.  ب. 
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وثائق المناقصة شريطة أن ال يترتب على ذلك أية أخطار يمكن أن تلحق بالجهة المشترية.
فترة التسليم/ اإلنجاز: عندما يترتب على التسليم المبكر للمعدات واللوازم أو اإلنهاء المبكر   )2

فائدة للجهة المشترية، فإنه يمكن أن تنص وثائق المناقصة على ما يلي:
الوثائق غير  في  المحددة  الزمنية  الفترة  تتجاوز  تقدم عروضاً  التي  العطاءات  اعتبار   أ. 

مطابقة للشروط.
تقييم العطاءات التي تقدم عروضاً ضمن الفترة المحددة، على أن تتم عملية التقييم وفقاً   ب. 

لما يلي:
يتم احتساب الرقم أو النسبة المحددة مسبقاً في وثائق المناقصة بناًء على أبكر موعد   )1

للتسليم.
تضاف هذه النسبة أو الرقم إلى أسعار العطاءات األخرى لغرض التقييم والمقارنة.  )2

عليها  المنصوص  واألدوات  الغيار  قطع  التقييم  أثناء  باالعتبار  يؤخذ  الغيار:  قطع   )3
في بنود مجاالت التوريد، وال يجوز األخذ في االعتبار قطع الغيار التي يوصي بها 

الموردون في تقييم العطاء.
يتم احتساب جميع التكاليف الناتجة عن البنود أعاله لألسعار المقدمة في العطاءات وذلك للوصول   .3
إلى التكلفة المقيمة للعطاءات، وبعد ذلك يتم مقارنة العطاءات ببعضها بعضاً لتحديد العطاء ذي 

التكلفة المقيمة األقل.
هامش تفضيل اللوازم والمقاولين المحليين: تتضمن مرحلة التقييم المالي أيضاً تطبيق مبدأ أفضلية   .4
للوازم والمواد المصنعة محلياً، والمقاولين والمستشارين المحليين إذا نصت وثائق المناقصة على 

تطبيق مثل هذه األفضلية بناء على القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بالخصوص. 
تؤخذ فقط الخصومات والعطاءات البديلة التي تم قراءتها في جلسة فتح المظاريف بعين االعتبار   .5

أثناء التقييم. 
للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية رفض أي عطاء إذا  كان   .6
المادة )38(  الفقرة )9( من  بناًء على  التقديري   السعر  بشكل غير طبيعي عن  سعره منخفضاً 
من القرار بقانون، وعليها قبل ذلك أن تطلب خطياً من المناقص  تفاصيل العناصر المكونة لهذا 
العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  تقنع  أن  الممكن  من  والتي  العطاء 
المركزية أن المناقص قادر على تنفيذ العقد بهذا السعر وفقاً لإلجراءات الواردة في المادة )40( 

من القرار بقانون.

مادة )92)
التقييم التفصيلي للعطاءات الخاصة باألشغال

مع  أعاله،  إليها  المشار  العريضة  للخطوط  وفقاً  األشغال  لعطاءات  التفصيلي  التقييم  إجراء  يتم   .1
االنتباه إلى الجوانب الخاصة المتعلقة باألشغال المدنية والتي تشمل:

التوافق ما بين خطط العمل والجداول الزمنية وبين الشروط الواردة في وثائق المناقصة، بما   أ. 
في ذلك الجوانب المتعلقة بتجهيز الموقع وطريقة اإلنشاء.
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جداول  في  المدرجة  للبنود  المقدمة  الوحدة  أسعار  ومصداقية  معقولية  مدى  وتحليل  فحص   ب.  
الكميات.

لبنود  عادي  غير  ارتفاعاً  مرتفعة  أسعار  فيها  تطرح  التي  المتوازنة  غير  العطاءات  تحديد   ج.  
األشغال التي يتم تنفيذها في مرحلة مبكرة من مراحل تنفيذ العقد )frontloading( أو بالنسبة 
أسعار  أو طرح  الكميات،  في جداول  كمياتها  تخفيض  تم  قد  بأنه  المناقص  يعتقد  التي  للبنود 
منخفضة بشكل غير عادي للبنود التي يعتقد المناقص بأنه قد تم المبالغة في كمياتها في جداول 

الكميات. 
تحدد لجنة التقييم ما إذا كان السعر المقدم من المناقص منخفضاً بشكل غير طبيعي عن السعر   .2
التقديري  إلى الحد الذي يعرضه إذا ما اُحيل عليه العطاء لخسارة كبيرة، وبالتالي سيتعذر عليه 
إكمال األشغال على نحو مرضي، أو إن كانت أية أسعار منخفضة بشكل غير واقعي تعكس سوء 
فهم لمواصفات األشغال أو مجالها، وفي مثل هذه الحالة على لجنة التقييم ووفقاً للمادة )40( من 
القرار بقانون أن تطلب خطياً من المناقص توضيحاً يشمل تحلياًل للعناصر المكونة لهذا العطاء 
والتي من الممكن أن تقنع اللجنة أن المناقص قادر على تنفيذ العقد بهذا السعر عند التوصل إلى 
العطاء،  فإنه يمكن رفض  التحليل غير منطقي وغير مرضي،  فإذا ما اتضح بأن هذا  قرارها، 
أما في حالة تقديم توضيح مرضي ومقنع فإنه يمكن طلب كفالة حسن تنفيذ إضافية لحماية الجهة 

المشترية ضد أي خسارة مالية في حالة تقصير المناقص الفائز في الوفاء بالتزاماته. 
تحدد لجنة التقييم العطاءات غير المتوازنة عن طريق مقارنة أسعار الوحدة المقدمة من المناقصين   .3

بما تمتلكه من تقديرات محدثة تتطابق مع األسعار التي قدمها المناقصون اآلخرون.
حينما تقرر لجنة التقييم بأن المناقص ربما يكون قد قدم أسعار وحدة مرتفعة نسبياً لبنود العمل التي   .4
يتم تنفيذها في مرحلة مبكرة من فترة العقد وذلك لزيادة نصيبه من الدفعات النقدية في المرحلة 
المبكرة من العقد فإنه لن يتم رفض ذلك العطاء ما لم يكن غير متوازن إلى حد كبير، وبدال من 
ذلك يمكن الطلب من المناقص أن يتقدم بكفالة حسن تنفيذ إضافية للجهة المشترية، وذلك تحسباً 

ألي خسارة مالية محتملة نتيجة تقصير المناقص الفائز في الوفاء بالتزامات.

مادة )93)
إلغاء إجراءات عملية الشراء بعد فتح المظاريف

لحماية سالمة ونزاهة عملية الشراء من الضروري تجنب إلغاء إجراءات عملية الشراء بعد فتح   .1
العطاءات إلى أكبر حد ممكن، وأن يقتصر هذا اإللغاء على الحاالت االستثنائية.

النهائية  اإلحالة  كتاب  وقبل صدور  العطاءات  فتح  بعد  الشراء  عملية  إجراءات  إلغاء  يجوز  ال   .2
إال في الحاالت التالية والتي وردت في المادة )39( من القرار بقانون، ويكون اإللغاء خاضعاً 
لموافقة المسؤول المختص في الجهة المشترية أو رئيس دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات 

المركزية:
إذا اصبح موضوع الشراء غير الزم.  أ. 

اذا لم تعد المخصصات المالية لعملية الشراء متوفرة.  ب. 
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بناًء على الفقرتين )2( و)3( سيتم إحالة العطاء على المناقص الذي يلبي معايير التأهيل المحددة   .4
في وثائق المناقصة والذي قدم العطاء ذا التكلفة األقل والمستجيب جوهرياً للشروط، وال يجوز أن 
يطلب من هذا المناقص كشرط إلحالة العطاء عليه أن يتحمل مسؤوليات أعمال أو أشغال لم يرد 

نص عليها في وثائق المناقصة، كما ال يجوز أن يطلب منه تعديل عطائه.
يمكن إحالة العطاء على مناقص واحد أو تقسيم العطاء بين أكثر من مناقص واحد حسب الشروط   .5

والمعايير الواردة في وثائق المناقصة.
مادة )96)

قبول العقد ودخوله حيز التنفيذ
تقوم دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية ، أينما انطبق ذلك، وعندما تصبح اإلحالة   .1
نهائية استناداً إلى المادة )41( من القرار بقانون بإبالغ الجهة المشترية بقرار اإلحالة، وتزويدها 

بكافة الوثائق المتعلقة بالمناقصة ابتداًء من اإلعالن وانتهاًء بقرار اإلحالة.
تحتفظ دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بنسخة )طبق األصل( عن كافة وثائق   .2

المناقصة.
تقوم الجهة المشترية بعد استالمها لقرار اإلحالة وكافة الوثائق من دائرة اللوازم العامة أو دائرة   .3
دائرة  تنفذها من خالل  التي  الشراء  إجراءات عملية  كافة  انتهاء  بعد  أو   ، المركزية  العطاءات 
الشراء لديها، بإرسال خطاب اإلحالة إلى المناقص الفائز تحدد فيه المدة التي ينبغي خاللها تقديم 

كفالة حسن التنفيذ إذا كانت مطلوبة في وثائق المناقصة وتوقيع العقد.
ينبغي أن ال تقل هذه المدة عن )14( يوماً وأن ال تزيد عن )28( يوماً.  .4

ال يجوز للجهة المشترية أن تطلب من المناقص الفائز أو تشترط عليه أن يوقع على عقد مخالف   .5
للشروط واألحكام المنصوص عليها في وثائق المناقصة.

مادة )97)
اإلجراءات الخاصة بالمناقصة المحدودة

بناًء على المادة )25( من القرار بقانون فإن كل اإلجراءات التي تنطبق على المناقصة العامة   .1
اإللكتروني  الموقع  على  فقط  يتم  الذي  اإلعالن  باستثناء  المحدودة  المناقصة  على  أيضاً  تنطبق 
بأسماء  المحدودة  القائمة  من  مباشرة  العطاءات  استدراج  ويتم  الشراء،  لنظام  البوابة  أحادي 

الموردين والمقاولين.
حين تلجأ الجهة المشترية إلى استخدام قائمة المناقصين لغرض تحديد المناقصين الذين سيتم توجيه   .2
الذي يبرر عدم استخدام اجراءات  المناقصة في الظرف اإلستثنائي  للمشاركة في  إليهم  الدعوة 
المناقصة العامة، فإنه ال يجوز لها استخدام أية قوائم غير تلك الواردة في المادة )58( من هذا 
النظام. ويجب تدوير فرصة المشاركة في إجراءات عملية الشراء بإنصاف بين جميع المناقصين 

المدرجة أسمائهم في القائمة.

 المرجع االلكتروني للجریدة الرسمیة
mjr.lab.pna.ps

122 الرقم المرجعي:2014-10-109ديوان الفتوى والتشريع

2014/10/29 109العدد

الفنية  الجوانب  أو  المواصفات  تعديل  العامة  المصلحة  الضروري العتبارات  من  أصبح  إذا   ج. 
لشروط العقد.

إذا تبين وجود نقص أو عيوب في المواصفات تحول دون األخذ باالعتبار بنود أو أصناف أقل   د. 
تكلفة ومعادلة وظيفياً بنفس القدر للبند أو الصنف المحدد في وثائق المناقصة، أو التي تحول 

دون النظر في جميع عناصر التكلفة من أثناء عملية التقييم.
 ه.  إذا كانت العطاءات كافة غير مستوفية للشروط.

إذا تبين وفقاً لإلجراءات الواردة في المادة )38( من القرار بقانون أن سعر العطاء ذي التكلفة   و. 
األقل أعلى كثيراً من السعر التقديري بعد التأكد من صحته. 

إذا تبين وجود تواطؤ بين المناقصين.  ز. 
يتم رفض العطاءات كافة إذا كان سعر العطاء األقل تكلفة أعلى بنسبة ال تقل عن )10%( من   .3

السعر التقديري للمناقصة بعد التأكد من صحته.
 

مادة )94)
اإلعالن عن رفض العطاءات وإلغاء إجراءات عملية الشراء

عنما يتم إلغاء المناقصة أو رفض العطاءات كافة وإلغاء إجراءات عملية الشراء بناًء على المادة )39( 
من القرار بقانون يجب تبليغ ذلك فوراً إلى جميع المناقصين الذين تقدموا بعطاءاتهم، وأن يبين التبليغ 

أسباب ودواعي رفض كل العطاءات أو إلغاء إجراءات عملية الشراء.

مادة )95)
تحديد العطاء األقل تكلفة والمستجيب جوهرياً للشروط

بعد إنهاء التقييم الفني والتجاري والمالي وبعد مقارنة التكلفة المقيمة لكل عطاء، يتم تحديد العطاء   .1
وثائق  في  الواردة  لألحكام  وفقاً  وذلك  للشروط،  جوهرياً  والمستجيب  األقل  المقيمة  التكلفة  ذو 

المناقصة.
العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  تقوم  المسبق،  التأهيل  إجراءات  أجريت  قد  تكن  لم  إذا   .2
وثائق  في  الواردة  للمعايير  وفقاً  الالحق،  التأهيل  عملية  بإجراء  المركزية  العطاءات  دائرة  أو 
المناقصة، للتأكد من أن المناقص الذي تم تقييم عطائه على أنه ذو التكلفة المقيمة األقل والمستجيب 
العقد بشكل مرضي،  تنفيذ أحكام  المالية والفنية واإلدارية على  بالقدرة  يتمتع  للشروط  جوهرياً 
وذلك بناًء على شروط ومعايير التأهيل المبينة في وثائق المناقصة، وإذا فشل المناقص في هذا 
االختبار يتم تطبيق شروط ومعايير التأهيل الالحق على المناقص الذي يليه مباشرة في الترتيب 

من بين العطاءات المستجيبة جوهرياً.
إذا كانت اجراءات التأهيل المسبق قد تم إجراؤها سابقاً، فإنه يحق للجهة المشترية أو دائرة اللوازم   .3
العامة أو دائرة العطاءات المركزية أن تطلب من المناقص الذي اعتبر عطاؤه ذو التكلفة األقل 
والمستجيب جوهرياً للشروط أن يؤكد بيانات تأهله، وذلك لضمان أن ذلك المناقص ال يزال يتمتع 

بالقدرة الفنية والمالية على تنفيذ العقد بشكل مرض حسب شروط المناقصة. 
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بناًء على الفقرتين )2( و)3( سيتم إحالة العطاء على المناقص الذي يلبي معايير التأهيل المحددة   .4
في وثائق المناقصة والذي قدم العطاء ذا التكلفة األقل والمستجيب جوهرياً للشروط، وال يجوز أن 
يطلب من هذا المناقص كشرط إلحالة العطاء عليه أن يتحمل مسؤوليات أعمال أو أشغال لم يرد 

نص عليها في وثائق المناقصة، كما ال يجوز أن يطلب منه تعديل عطائه.
يمكن إحالة العطاء على مناقص واحد أو تقسيم العطاء بين أكثر من مناقص واحد حسب الشروط   .5

والمعايير الواردة في وثائق المناقصة.
مادة )96)

قبول العقد ودخوله حيز التنفيذ
تقوم دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية ، أينما انطبق ذلك، وعندما تصبح اإلحالة   .1
نهائية استناداً إلى المادة )41( من القرار بقانون بإبالغ الجهة المشترية بقرار اإلحالة، وتزويدها 

بكافة الوثائق المتعلقة بالمناقصة ابتداًء من اإلعالن وانتهاًء بقرار اإلحالة.
تحتفظ دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بنسخة )طبق األصل( عن كافة وثائق   .2

المناقصة.
تقوم الجهة المشترية بعد استالمها لقرار اإلحالة وكافة الوثائق من دائرة اللوازم العامة أو دائرة   .3
دائرة  تنفذها من خالل  التي  الشراء  إجراءات عملية  كافة  انتهاء  بعد  أو   ، المركزية  العطاءات 
الشراء لديها، بإرسال خطاب اإلحالة إلى المناقص الفائز تحدد فيه المدة التي ينبغي خاللها تقديم 

كفالة حسن التنفيذ إذا كانت مطلوبة في وثائق المناقصة وتوقيع العقد.
ينبغي أن ال تقل هذه المدة عن )14( يوماً وأن ال تزيد عن )28( يوماً.  .4

ال يجوز للجهة المشترية أن تطلب من المناقص الفائز أو تشترط عليه أن يوقع على عقد مخالف   .5
للشروط واألحكام المنصوص عليها في وثائق المناقصة.

مادة )97)
اإلجراءات الخاصة بالمناقصة المحدودة

بناًء على المادة )25( من القرار بقانون فإن كل اإلجراءات التي تنطبق على المناقصة العامة   .1
اإللكتروني  الموقع  على  فقط  يتم  الذي  اإلعالن  باستثناء  المحدودة  المناقصة  على  أيضاً  تنطبق 
بأسماء  المحدودة  القائمة  من  مباشرة  العطاءات  استدراج  ويتم  الشراء،  لنظام  البوابة  أحادي 

الموردين والمقاولين.
حين تلجأ الجهة المشترية إلى استخدام قائمة المناقصين لغرض تحديد المناقصين الذين سيتم توجيه   .2
الذي يبرر عدم استخدام اجراءات  المناقصة في الظرف اإلستثنائي  للمشاركة في  إليهم  الدعوة 
المناقصة العامة، فإنه ال يجوز لها استخدام أية قوائم غير تلك الواردة في المادة )58( من هذا 
النظام. ويجب تدوير فرصة المشاركة في إجراءات عملية الشراء بإنصاف بين جميع المناقصين 

المدرجة أسمائهم في القائمة.
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مادة )100)
المرحلة الثانية في أسلوب المناقصة على مرحلتين

المتفق  الجديدة  الفنية  المناقصة  وثائق  بإعداد  المشترية  الجهة  تقوم  األولى  المرحلة  انتهاء  بعد   .1
عليها، وتحضير الوثائق النهائية التي تشمل المواصفات الفنية ومعايير التقييم، وشروط العقد بما 
يحقق أقصى قدر من المنافسة، وعليها تحديد منهجية التقييم المناسبة لتقييم ومقارنة الخيارات التي 

يطرحها المناقصون.
يتم دعوة المناقصين أصحاب العطاءات المستجيبة من المرحلة األولى إلى تقديم عروضهم الفنية   .2
الفردية  التعديالت  ومحاضر  الثانية،  للمرحلة  المناقصة  وثيقة  لمتطلبات  وفقاً  النهائية  والمالية 

الصادرة لكل مناقص.
على  الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية طلب تقديم كفالة دخول   .3

المناقصة أو إقرار ضمان العطاء في هذه المرحلة.
تقوم  الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية في إجراءات المرحلة   .4
الثانية من هذه المناقصة باتباع إجراءات المناقصة العامة الواردة في القرار بقانون وهذا النظام 

من حيث تقديم وفتح وتقييم العطاءات وإحالة العقد.

مادة )101)
استدراج عروض األسعار

شروط استخدام استدراج عروض األسعار للوازم والخدمات واألشغال العامة
تكافؤ  األسعار لضمان  استدراج عروض  استخدام  المشترية رقابة صارمة على  الجهة  تفرض   .1

الفرص.
يخضع استخدام أسلوب استدراج عروض األسعار لألسقف المالية الواردة في الملحق )أ( من هذا   .2

النظام.
يجب أن يوافق المسؤول المختص خطياً على قرار استخدام استدراج عروض األسعار.  .3

عند القيام باستدراج عروض األسعار في الشراء العام يجب مراعاة األمور اآلتية:  .4
أسلوب  لتجاوز  كوسيلة  فقط  األسعار  عروض  استدراج  استخدام  المشترية  للجهة  يجوز  ال  أ . 
للسماح  أصغر،  عمليات  إلى  المحتملة  الشراء  عمليات  تجزئة  طريق  عن  العامة  المناقصة 

باستخدام هذا األسلوب.
مع مراعاة أحكام المادة )102( من هذا النظام، ال يتطلب استدراج عروض األسعار استعمال  ب . 

وثائق المناقصة القياسية أو جميع إجراءات المناقصة.

مادة )102)
الوثائق المطلوبة في استدراج العروض

استدراج  وثائق  تتضمن  أن  يجب  بقانون،  القرار  من   )26( المادة  في  ورد  ما  إلى  باإلضافة   .1
العروض اآلتي:

شروط الدفع وشروط العقد االساسية االخرى.  أ. 
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مادة )98)
إجراءات أسلوب المناقصة على مرحلتين

في المرحلة األولى، تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية   .1
بدعوة المناقصين إلى تقديم عروض فنية غير مسعرة، على أساس تصميم مبدئي أو مواصفات 
األداء أو مواصفات النتائج )المخرجات( المتوقعة، والخطوط العريضة للمواصفات الفنية التي 

توفر للمناقصين المعلومات الفنية األساسية لعملية الشراء المطلوبة.
باإلضافة إلى تبيان الشروط التعاقدية وشروط التوريد، يجب أن تتضمن الدعوة المعايير التي سيتم   .2

استخدامها لتحديد إذا ما كان العرض الفني مستجيباً، والذي يجب أن يشمل:
االكتمال النسبي للعرض الفني وتلبيته للمتطلبات. أ . 

قدرة العرض المقدم من المناقص على تلبية احتياجات الجهة المشترية. ب . 
ال يطلب تقديم كفالة دخول المناقصة من المناقصين في المرحلة األولى.  .3

استجابة للدعوة، يقدم المناقصون العروض الفنية التي تصف األداء الفني، والجودة وغيرها من   .4
خصائص اللوازم واألشغال والخدمات ذات الصلة التي يعتبرونها األكثر مالءمة لتلبية احتياجات 

الجهة المشترية، ويجب التعليق على الشروط التعاقدية والوضع األنسب إلدارة العقود.
يجب أن يكون الوقت الذي يعطى للمناقصين لتقديم عروضهم الفنية كافياً )6-8 أسابيع(.   .5

مادة )99)
تقييم المرحلة األولى في أسلوب المناقصة على مرحلتين

وبموافقة  التقييم  وللجنة  استالمها،  تم  التي  الفنية  العروض  جميع  بتقييم  الفني  التقييم  لجنة  تقوم   .1
المسؤول المختص أو الوزير المختص اإلستعانة بلجنة فنية مختصة أو الخبراء المختصين ممن 

لديهم معرفة جيدة بموضوع الشراء نظراً للطبيعة المعقدة لهذا النوع من المناقصات.
تقوم لجنة التقييم الفني أو اللجنة الفرعية بمراجعة العروض الفنية، وتحديد العروض التي تستجيب   .2

لشروط وظروف الدعوة، ويجب رفض العروض غير المستجيبة.
المناقصين  من  كل  مع  األمر،  اقتضى  إذا  ومنفردة،  سرية  مناقشات  إجراء  التقييم  للجنة  يجوز   .3
الذين تقدموا بالعروض الفنية المستجيبة بشأن أي جانب من جوانب عروضهم باستثناء األسعار، 
ويجب الحفاظ على سرية العروض الفنية لكل مناقص، وال تكشف أية معلومات سرية أو أفكار 

للمناقصين اآلخرين.
في نهاية المناقشات بموجب الفقرة )3( من هذه المادة، تقوم لجنة التقييم بإعداد محضر تعديالت   .4
الجهة  مع  عليه  المتفق  النحو  على  الفني،  عرضه  في  المطلوبة  التغييرات  يحدد  مناقص  لكل 

المشترية إلدراجها في المرحلة الثانية للمناقصة.
التقييم للمسؤول المختص في الجهة المشترية أو الوزير المختص بما في  يجب أن يقدم تقرير   .5
ذلك كل محاضر التعديالت التي وقعها المناقصون وجميع أعضاء لجنة التقييم- العتماده وتحويله 

للجهة المختصة لتحضير وثائق المناقصة النهائية.
يجب توثيق كافة االستيضاحات والمناقشات مع المناقصين خطياً وتحفظ كجزء من ملف الشراء.  .6
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مادة )100)
المرحلة الثانية في أسلوب المناقصة على مرحلتين

المتفق  الجديدة  الفنية  المناقصة  وثائق  بإعداد  المشترية  الجهة  تقوم  األولى  المرحلة  انتهاء  بعد   .1
عليها، وتحضير الوثائق النهائية التي تشمل المواصفات الفنية ومعايير التقييم، وشروط العقد بما 
يحقق أقصى قدر من المنافسة، وعليها تحديد منهجية التقييم المناسبة لتقييم ومقارنة الخيارات التي 

يطرحها المناقصون.
يتم دعوة المناقصين أصحاب العطاءات المستجيبة من المرحلة األولى إلى تقديم عروضهم الفنية   .2
الفردية  التعديالت  ومحاضر  الثانية،  للمرحلة  المناقصة  وثيقة  لمتطلبات  وفقاً  النهائية  والمالية 

الصادرة لكل مناقص.
على  الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية طلب تقديم كفالة دخول   .3

المناقصة أو إقرار ضمان العطاء في هذه المرحلة.
تقوم  الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية في إجراءات المرحلة   .4
الثانية من هذه المناقصة باتباع إجراءات المناقصة العامة الواردة في القرار بقانون وهذا النظام 

من حيث تقديم وفتح وتقييم العطاءات وإحالة العقد.

مادة )101)
استدراج عروض األسعار

شروط استخدام استدراج عروض األسعار للوازم والخدمات واألشغال العامة
تكافؤ  األسعار لضمان  استدراج عروض  استخدام  المشترية رقابة صارمة على  الجهة  تفرض   .1

الفرص.
يخضع استخدام أسلوب استدراج عروض األسعار لألسقف المالية الواردة في الملحق )أ( من هذا   .2

النظام.
يجب أن يوافق المسؤول المختص خطياً على قرار استخدام استدراج عروض األسعار.  .3

عند القيام باستدراج عروض األسعار في الشراء العام يجب مراعاة األمور اآلتية:  .4
أسلوب  لتجاوز  كوسيلة  فقط  األسعار  عروض  استدراج  استخدام  المشترية  للجهة  يجوز  ال  أ . 
للسماح  أصغر،  عمليات  إلى  المحتملة  الشراء  عمليات  تجزئة  طريق  عن  العامة  المناقصة 

باستخدام هذا األسلوب.
مع مراعاة أحكام المادة )102( من هذا النظام، ال يتطلب استدراج عروض األسعار استعمال  ب . 

وثائق المناقصة القياسية أو جميع إجراءات المناقصة.

مادة )102)
الوثائق المطلوبة في استدراج العروض

استدراج  وثائق  تتضمن  أن  يجب  بقانون،  القرار  من   )26( المادة  في  ورد  ما  إلى  باإلضافة   .1
العروض اآلتي:

شروط الدفع وشروط العقد االساسية االخرى.  أ. 
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تبلغ الجهة المشترية المناقص الفائز باستدراج العروض.  .7
يطلب من المناقص تقديم كفالة حسن تنفيذ إذا كانت مطلوبة في وثائق استدراج العروض.  .8

المسؤول  قبل  من  يوقع  أن  يجب  الذي  العقد  أو  الشراء  أمر  في  االستدراج  تضمين شروط  يتم   .9
المختص. 

مادة )105)
شروط استخدام الشراء المباشر

ال يجوز للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية استخدام أسلوب   .1
الشراء المباشر إال في الحاالت التي وردت في المادة )28( من القرار بقانون.

ال يمكن تبرير الشراء المباشر دون منافسة بدعوى أنه ال يوجد سوى مناقص واحد يتمتع بالقدرة   .2
أو بالحق الحصري في تصنيع أو إنتاج اللوازم أو تنفيذ األشغال أو الخدمات، إن كانت هناك لوازم 

أو أشغال أو خدمات تعادلها من الناحية الوظيفية وتفي باحتياجات الجهة المشترية.
في حالة الشراء المباشر بسبب الضرورة القصوى أو الكوارث الطبيعية المشار إليها في المادة   .3
(1/28/د( من القرار بقانون تعمل الجهة المشترية على قصر عملية الشراء على الكمية والمدة 

الزمنية الالزمة للتعامل مع الظروف الطارئة فحسب.
عند اللجوء إلى الشراء المباشر يتعين على الجهة المشترية أن تقوم بتحضير سعر تقديري دقيق   .4
لعملية الشراء طبقاً للمادة )61( من هذا النظام لتتأكد من أن السعر الذي سيدفع هو سعر معقول 

ومنصف. 
العطاءات المركزية  العامة أو دائرة  اللوازم  بالتفاوض تعد الجهة المشترية أو دائرة  القيام  عند   .5
خطة تفاوضية تحدد فيها القضايا التي تود التفاوض بشأنها كما تحدد اهدافها ومدى النتائج المقبولة 

لديها.

مادة )106)
إجراءات الشراء المباشر

تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بدعوة المناقص الوحيد   .1
وأية شروط خاصة  باحتياجاتها،  الدعوة وصفاً  لتقديم عطائه، وتتضمن  كتاب خطي  من خالل 

بالمواصفات والكمية والتكلفة، وموعد التسليم وشروطه، وسائر شروط العقد األخرى. 
ال يطلب من المناقص تقديم كفالة دخول مناقصة في حالة الشراء المباشر.  .2

المكان  في  العطاء  بتسليم  ويقوم  الدعوة،  في  الواردة  الشروط  على  بناًء  عطاءه  المناقص  يقدم   .3
والوقت المحددين في الدعوة.

تقوم لجنة الشراء في الجهة المشترية او لجنة العطاءات في دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات   .4
المركزية بإحالة العطاء المقدم بعد فتحه إلى لجنة تقييم يتم تشكيلها من قبل المسؤول المختص أو 

الوزير المختص.
تقوم لجنة التقييم بالدراسة والتحليل الفني والمالي للعطاء المقدم والتأكد من:  .5

أن المناقص يتمتع بالمؤهالت المطلوبة لتنفيذ عقد الشراء.  أ. 
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المتطلبات الخاصة برخصة المهن والسجل التجاري.  ب. 
معايير التقييم.  ج. 

المتطلبات الخاصة بشهادة تصنيف المقاولين.  د. 
على الجهة المشترية استخدام وثيقة استدراج عروض األسعار النموذجية التي يصدرها المجلس.  .2

ال يطلب تقديم كفالة دخول المناقصة عندما يستخدم أسلوب استدراج العروض.  .3

مادة )103)
إجراءات استدراج العروض

تدعو الجهة المشترية الموردين أو المقاولين خطياً عن طريق البريد، الفاكس أو البريد اإللكتروني   .1
تقديم عروض االسعار، وتوضح الدعوة التاريخ الذي يجب أن تقدم به العروض.

ال يحتاج استدراج عروض األسعار إلى اإلعالن عنه في الصحف، ولكن من الممكن اإلعالن عنه   .2
في الموقع اإللكتروني أحادي البوابة لنظام الشراء.

ال تتقاضى الجهة المشترية أية رسوم على وثيقة استدراج عروض األسعار.  .3
يجب أن تكون الفترة بين الدعوة الستدراج العروض واستالم العروض من ) 7-14 يوماً(.  .4

الجهة  تطلب  المستجيبة،  العروض  من  كاٍف  عدٍد  على  الحصول  عدم  مخاطر  تقليل  أجل  من   .5
المشترية من جميع المدعّوين التأكيد على ما إذا كانوا سيقدمون عروض األسعار، وذلك من أجل 

دعوة آخرين ليحلوا محل أولئك الذين لن يقدموا عرضاً.
يسمح لكل من تدعوه الجهة المشترية إلى استدراج العروض بتقديم عرض واحد فقط، وال يخضع   .6

هذا العرض للمفاوضات. 

مادة )104)
تسليم وتقييم وإحالة عروض األسعار

يجب أن تكون عروض األسعار المقدمة خطية وموقعة حسب األصول وفي مظاريف مختومة   .1
ومغلقة.

النهائي المحدد في دعوة  ترسل العروض إلى العنوان الذي تحدده الجهة المشترية قبل الموعد   .2
االستدراج وتوضع في الصندوق المعد لذلك.

المكان والزمان  المظاريف وفي ذات  المحددة الستالم  المدة  انتهاء  تفتح عروض األسعار فور   .3
المحددين في الدعوة بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم ويقرأ اسم المناقص واألسعار 

اإلجمالية وأية أمور أخرى.
ينظم محضر لجلسة فتح عروض األسعار ويوقع من كل أعضاء لجنة الشراء الحاضرين.  .4

الشراء  لجنة  من  بتنسيب  المختص  المسؤول  من  بقرار  األسعار  عروض  لتقييم  لجنة  تشكل   .5
المختصة.

ترفع لجنة التقييم تقريرها إلى لجنة الشراء المختصة التخاذ قرار اإلحالة الذي يخضع لمصادقة   .6
المسؤول المختص.
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تبلغ الجهة المشترية المناقص الفائز باستدراج العروض.  .7
يطلب من المناقص تقديم كفالة حسن تنفيذ إذا كانت مطلوبة في وثائق استدراج العروض.  .8

المسؤول  قبل  من  يوقع  أن  يجب  الذي  العقد  أو  الشراء  أمر  في  االستدراج  تضمين شروط  يتم   .9
المختص. 

مادة )105)
شروط استخدام الشراء المباشر

ال يجوز للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية استخدام أسلوب   .1
الشراء المباشر إال في الحاالت التي وردت في المادة )28( من القرار بقانون.

ال يمكن تبرير الشراء المباشر دون منافسة بدعوى أنه ال يوجد سوى مناقص واحد يتمتع بالقدرة   .2
أو بالحق الحصري في تصنيع أو إنتاج اللوازم أو تنفيذ األشغال أو الخدمات، إن كانت هناك لوازم 

أو أشغال أو خدمات تعادلها من الناحية الوظيفية وتفي باحتياجات الجهة المشترية.
في حالة الشراء المباشر بسبب الضرورة القصوى أو الكوارث الطبيعية المشار إليها في المادة   .3
(1/28/د( من القرار بقانون تعمل الجهة المشترية على قصر عملية الشراء على الكمية والمدة 

الزمنية الالزمة للتعامل مع الظروف الطارئة فحسب.
عند اللجوء إلى الشراء المباشر يتعين على الجهة المشترية أن تقوم بتحضير سعر تقديري دقيق   .4
لعملية الشراء طبقاً للمادة )61( من هذا النظام لتتأكد من أن السعر الذي سيدفع هو سعر معقول 

ومنصف. 
العطاءات المركزية  العامة أو دائرة  اللوازم  بالتفاوض تعد الجهة المشترية أو دائرة  القيام  عند   .5
خطة تفاوضية تحدد فيها القضايا التي تود التفاوض بشأنها كما تحدد اهدافها ومدى النتائج المقبولة 

لديها.

مادة )106)
إجراءات الشراء المباشر

تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بدعوة المناقص الوحيد   .1
وأية شروط خاصة  باحتياجاتها،  الدعوة وصفاً  لتقديم عطائه، وتتضمن  كتاب خطي  من خالل 

بالمواصفات والكمية والتكلفة، وموعد التسليم وشروطه، وسائر شروط العقد األخرى. 
ال يطلب من المناقص تقديم كفالة دخول مناقصة في حالة الشراء المباشر.  .2

المكان  في  العطاء  بتسليم  ويقوم  الدعوة،  في  الواردة  الشروط  على  بناًء  عطاءه  المناقص  يقدم   .3
والوقت المحددين في الدعوة.

تقوم لجنة الشراء في الجهة المشترية او لجنة العطاءات في دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات   .4
المركزية بإحالة العطاء المقدم بعد فتحه إلى لجنة تقييم يتم تشكيلها من قبل المسؤول المختص أو 

الوزير المختص.
تقوم لجنة التقييم بالدراسة والتحليل الفني والمالي للعطاء المقدم والتأكد من:  .5

أن المناقص يتمتع بالمؤهالت المطلوبة لتنفيذ عقد الشراء.  أ. 
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المتطلبات الخاصة برخصة المهن والسجل التجاري.  ب. 
معايير التقييم.  ج. 

المتطلبات الخاصة بشهادة تصنيف المقاولين.  د. 
على الجهة المشترية استخدام وثيقة استدراج عروض األسعار النموذجية التي يصدرها المجلس.  .2

ال يطلب تقديم كفالة دخول المناقصة عندما يستخدم أسلوب استدراج العروض.  .3

مادة )103)
إجراءات استدراج العروض

تدعو الجهة المشترية الموردين أو المقاولين خطياً عن طريق البريد، الفاكس أو البريد اإللكتروني   .1
تقديم عروض االسعار، وتوضح الدعوة التاريخ الذي يجب أن تقدم به العروض.

ال يحتاج استدراج عروض األسعار إلى اإلعالن عنه في الصحف، ولكن من الممكن اإلعالن عنه   .2
في الموقع اإللكتروني أحادي البوابة لنظام الشراء.

ال تتقاضى الجهة المشترية أية رسوم على وثيقة استدراج عروض األسعار.  .3
يجب أن تكون الفترة بين الدعوة الستدراج العروض واستالم العروض من ) 7-14 يوماً(.  .4

الجهة  تطلب  المستجيبة،  العروض  من  كاٍف  عدٍد  على  الحصول  عدم  مخاطر  تقليل  أجل  من   .5
المشترية من جميع المدعّوين التأكيد على ما إذا كانوا سيقدمون عروض األسعار، وذلك من أجل 

دعوة آخرين ليحلوا محل أولئك الذين لن يقدموا عرضاً.
يسمح لكل من تدعوه الجهة المشترية إلى استدراج العروض بتقديم عرض واحد فقط، وال يخضع   .6

هذا العرض للمفاوضات. 

مادة )104)
تسليم وتقييم وإحالة عروض األسعار

يجب أن تكون عروض األسعار المقدمة خطية وموقعة حسب األصول وفي مظاريف مختومة   .1
ومغلقة.

النهائي المحدد في دعوة  ترسل العروض إلى العنوان الذي تحدده الجهة المشترية قبل الموعد   .2
االستدراج وتوضع في الصندوق المعد لذلك.

المكان والزمان  المظاريف وفي ذات  المحددة الستالم  المدة  انتهاء  تفتح عروض األسعار فور   .3
المحددين في الدعوة بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم ويقرأ اسم المناقص واألسعار 

اإلجمالية وأية أمور أخرى.
ينظم محضر لجلسة فتح عروض األسعار ويوقع من كل أعضاء لجنة الشراء الحاضرين.  .4

الشراء  لجنة  من  بتنسيب  المختص  المسؤول  من  بقرار  األسعار  عروض  لتقييم  لجنة  تشكل   .5
المختصة.

ترفع لجنة التقييم تقريرها إلى لجنة الشراء المختصة التخاذ قرار اإلحالة الذي يخضع لمصادقة   .6
المسؤول المختص.
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 د.  المخرجات التي يجب تسليمها )التقارير والبيانات والخرائط والمسوحات،...(.
التقارير والدراسات والبيانات الرئيسية المتوفرة وذات العالقة بالخدمات االستشارية المطلوبة.  ه. 
وصفاً بأي نقل للمعرفة والخبرة بما في ذلك أي تدريب مطلوب والتفاصيل المتعلقة بالعاملين   و. 

المطلوب تدريبهم.
بحجم  وتقديراً  االستشارية،  الخدمات  لتقديم  المطلوبين  األساسيين  العاملين  ومؤهالت  مهام   ز. 

مشاركاتهم في تنفيذ المهمة.
 ح.  الموقع الذي سيتم فيه تسليم الخدمات.

الجدول الزمني لتسليم المخرجات المطلوبة، والتاريخ المتوقع الذي يبدأ فيه المستشار الفائز   ط. 
بتقديم خدماته.

)مثل:  المهمة  بتنفيذ  قيامه  أثناء  للمستشار  بتوفيرها  المشترية  الجهة  ستقوم  التي  المدخالت   ي. 
الخدمات والعاملين والتسهيالت والمعدات(.

إجراءات وشروط تسليم التقارير.  ك. 
أية أمور أخرى ترى الجهة المشترية ضرورة إضافتها.  ل. 

المستشارون  يتمكن  حتى  وذلك  جداً،  مفصلة  وغير  مرنة  المرجعية  الشروط  تكون  أن  يجب   .3
المتنافسون من اقتراح منهجيتهم الخاصة وطواقم العاملين األساسيين.

مادة )109)
الدعوة للتعبير عن االهتمام وإعداد القوائم المختصرة

وفقاً لألسقف المالية المحددة في الملحق )أ( من هذا النظام، تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم   .1
عام  إعالن  من خالل  االهتمام  إلبداء  المستشارين  بدعوة  المركزية  العطاءات  دائرة  او  العامة 
للحصول على المعلومات الالزمة إلعداد قائمة مختصرة من المستشارين المؤهلين الذين ستصدر 

لهم وثيقة الدعوة لتقديم عروض في وقت الحق.
يجب أن تكون المعلومات المطلوبة في التعبير عن االهتمام بالحد األدنى الالزم التخاذ قرار حول   .2
مدى مالءمة المستشار لتقديم الخدمات االستشارية المطلوبة، وينبغي أن ال تكون هذه المعلومات 

مفصلة ومعقدة بما ال يشجع المستشارين على التعبير عن اهتمامهم.
للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية توسيع الدعوة بحيث تشمل   .3
المؤهلين، وبشرط  المحليين  المستشارين  يتوفر  لم  إذا  المستشارين األجانب من خارج فلسطين 

الحصول على موافقة المسؤول المختص.
يشتمل اإلعالن الذي يطلب التعبير عن اإلهتمام المعلومات اآلتية:  .4

معلومات االتصال بالجهة المشترية.  أ. 
وصفاً عاماً لطبيعة المهمة المطلوبة أو المشروع المقترح بما في ذلك مواقع العمل.  ب. 

الفترة الزمنية لتنفيذ وإنجاز المهمة.  ج. 
التعليمات الخاصة بتسليم وثائق التعبير عن االهتمام، وآخر موعد الستالمها.  د. 

مصدر التمويل.  ه. 

 المرجع االلكتروني للجریدة الرسمیة
mjr.lab.pna.ps

128 الرقم المرجعي:2014-10-109ديوان الفتوى والتشريع

2014/10/29 109العدد

أن نوعية العرض المقدم وجوانبه الفنية تفي بشروط الجهة المشترية.  ب. 
أن السعر الذي سيدفع للمناقص هو سعر معقول ومنصف.  ج. 

للجنة التقييم وبعد الموافقة الخطية من المسؤول المختص أو الوزير المختص مفاوضة المناقص   .6
بناًء على الخطة التفاوضية التي أعدتها الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات 

المركزية.
تقدم لجنة التقييم تقريراً يتضمن توصياتها للجنة الشراء أو للجنة العطاءات المختصة التخاذ قرار   .7

اإلحالة، الذي يخضع لمصادقة المسؤول المختص أو الوزير المختص .
يطلب من المناقص تقديم كفالة حسن التنفيذ إن كانت مطلوبة.  .8

يوقع العقد من قبل المسؤول المختص.  .9
على الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية أن توثق عملية الشراء   .10
المباشر، وأن يشتمل ملف عملية الشراء على تقرير يوضح األسباب الموجبة للجوء إلى أسلوب 

الشراء المباشر، وتوثيقاً خطياً للمفاوضات مع المناقص.

مادة )107)
التنفيذ المباشر

عندما يتم استخدام أسلوب التنفيذ المباشر وفقاً للمادة )29( من القرار بقانون، يجب أن تشمل اإلجراءات 
ما يلي:

إعداد الوثائق الشاملة لإلجراءات، بما في ذلك المواصفات الفنية وغيرها من األمور األخرى لهذا   .1
العمل، مع األخذ بعين االعتبار طبيعة المشروع الذي يتم تنفيذه.

إعداد التكلفة التقديرية مع مراعاة ظروف المشروع.  .2
الحصول على الموافقات الالزمة للتمويل.   .3

الفصل السادس
الخدمات االستشارية

مادة )108)
الشروط المرجعية

تقوم الجهة المشترية بتحضير الشروط المرجعية للخدمات االستشارية المطلوبة، ويجب أن يكون   .1
نطاق الخدمات الموصوفة في هذه الشروط منسجماً مع الميزانية المتوفرة.

تشمل المكونات األساسية لشروط المرجعية اآلتي:  .2
وصفاً عاماً لطبيعة المهمة وماهية الحاجة إليها وعالقتها بأعمال الجهة المشترية.  أ. 

الغايات واألهداف المراد تحقيقها من الخدمات االستشارية.  ب. 
نطاق الخدمات االستشارية، والمهام التي يجب على المستشار تنفيذها.  ج. 
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 د.  المخرجات التي يجب تسليمها )التقارير والبيانات والخرائط والمسوحات،...(.
التقارير والدراسات والبيانات الرئيسية المتوفرة وذات العالقة بالخدمات االستشارية المطلوبة.  ه. 

وصفاً بأي نقل للمعرفة والخبرة بما في ذلك أي تدريب مطلوب والتفاصيل المتعلقة بالعاملين   و. 
المطلوب تدريبهم.

بحجم  وتقديراً  االستشارية،  الخدمات  لتقديم  المطلوبين  األساسيين  العاملين  ومؤهالت  مهام   ز. 
مشاركاتهم في تنفيذ المهمة.

 ح.  الموقع الذي سيتم فيه تسليم الخدمات.
الجدول الزمني لتسليم المخرجات المطلوبة، والتاريخ المتوقع الذي يبدأ فيه المستشار الفائز   ط. 

بتقديم خدماته.
)مثل:  المهمة  بتنفيذ  قيامه  أثناء  للمستشار  بتوفيرها  المشترية  الجهة  ستقوم  التي  المدخالت   ي. 

الخدمات والعاملين والتسهيالت والمعدات(.
إجراءات وشروط تسليم التقارير.  ك. 

أية أمور أخرى ترى الجهة المشترية ضرورة إضافتها.  ل. 
المستشارون  يتمكن  حتى  وذلك  جداً،  مفصلة  وغير  مرنة  المرجعية  الشروط  تكون  أن  يجب   .3

المتنافسون من اقتراح منهجيتهم الخاصة وطواقم العاملين األساسيين.

مادة )109)
الدعوة للتعبير عن االهتمام وإعداد القوائم المختصرة

وفقاً لألسقف المالية المحددة في الملحق )أ( من هذا النظام، تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم   .1
عام  إعالن  من خالل  االهتمام  إلبداء  المستشارين  بدعوة  المركزية  العطاءات  دائرة  او  العامة 
للحصول على المعلومات الالزمة إلعداد قائمة مختصرة من المستشارين المؤهلين الذين ستصدر 

لهم وثيقة الدعوة لتقديم عروض في وقت الحق.
يجب أن تكون المعلومات المطلوبة في التعبير عن االهتمام بالحد األدنى الالزم التخاذ قرار حول   .2
مدى مالءمة المستشار لتقديم الخدمات االستشارية المطلوبة، وينبغي أن ال تكون هذه المعلومات 

مفصلة ومعقدة بما ال يشجع المستشارين على التعبير عن اهتمامهم.
للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية توسيع الدعوة بحيث تشمل   .3
المؤهلين، وبشرط  المحليين  المستشارين  يتوفر  لم  إذا  المستشارين األجانب من خارج فلسطين 

الحصول على موافقة المسؤول المختص.
يشتمل اإلعالن الذي يطلب التعبير عن اإلهتمام المعلومات اآلتية:  .4

معلومات االتصال بالجهة المشترية.  أ. 
وصفاً عاماً لطبيعة المهمة المطلوبة أو المشروع المقترح بما في ذلك مواقع العمل.  ب. 

الفترة الزمنية لتنفيذ وإنجاز المهمة.  ج. 
التعليمات الخاصة بتسليم وثائق التعبير عن االهتمام، وآخر موعد الستالمها.  د. 

مصدر التمويل.  ه. 
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مادة )111)
إعداد القائمة المختصرة من المستشارين

تقوم لجنة تقييم العروض بإعداد قائمة مختصرة من ستة مستشارين مؤهلين، وتقدم للجنة  الشراء   .1
أو  المختص  المسؤول  من  عليها  للموافقة  تمهيداً  التوصيات  يتضمن  تقريراً  العطاءات  لجنة  أو 

الوزير المختص.
القائمة المختصرة أقل من ستة، فللجهة  التقييم أن عدد المستشارين المختارين في  إذا تبين بعد   .2

المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية:
إعداد قائمة مختصرة ال تقل عن ثالثة مستشارين إذا كان عدد المستشارين الذين أبدوا اهتمامهم  أ . 

بالمهمة قلياًل وتبين للجنة التقييم أن طلب التعبير عن االهتمام واإلعالن عنه كان صحيحاً.
إذا كان عدد المستشارين المختارين أقل من ثالثة، تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة  ب . 

أو دائرة العطاءات المركزية بإعادة اإلعالن عن إبداء اإلهتمام.
بعد الموافقة على تقرير التقييم من قبل المسؤول المختص في الجهة المشترية أو الوزير المختص،   .3
يتم إعالم جميع المتقدمين الذين ابدوا اهتمامهم فيما إذا كان قد تم قبولهم ضمن القائمة المختصرة 

أم ال.

مادة )112)
إعداد القوائم المختصرة في الحاالت األخرى

في جميع الحاالت التي ال تستدعي طلب التعبير عن االهتمام طبقا لألسقف والشروط المحددة في هذا 
النظام، تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بأي من اإلجراءات 

االتية:
إعداد قائمة مختصرة تتكون من ستة مستشارين بناًء على الخبرة السابقة، واالتصال بالجهات ذات . 1

العالقة دون الحاجة إلى الدعوة العامة للتعبير عن االهتمام.
دعوة المستشارين لتقديم عروضهم بناًء على طلب التقدم بعروض من خالل االعالن عن ذلك . 2

في صحيفتين محليتين واسعتي االنتشار وعلى الموقع اإللكتروني احادي البوابة لنظام الشراء.

مادة )113)
طلب التقدم بالعروض

توجه الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية دعوات التقدم بالعروض . 1
للمستشارين الواردة أسمائهم في القائمة المختصرة.

يجب أن يتضمن طلب تقديم العروض أسماء كل المستشارين الموجودين في القائمة المختصرة . 2
بين  ائتالفات  تكوين  المسموح  من  كان  إذا  ما  وبيان  بعروضهم،  للتقدم  دعوتهم  تمت  والذين 

المستشارين المدرجين في القائمة المختصرة.
للتقدم . 3 للدعوة  إستالمه  تأكيد  مستشار  كل  من  الطلب  للمستشارين  الدعوة  تتضمن  أن  ينبغي 

بالعروض، وإذا ما كان ينوي التقدم بعرضه أم ال.
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إضافة إلى ما ورد في الفقرة )4( أعاله، تشتمل الوثيقة على ما يلي:  .5
معايير التأهيل التي سيتم على أساسها تقييم تعبير المستشارين عن االهتمام، واألوزان النسبية   أ. 

لهذه المعايير.
لتحديد مدى قدرة وخبرة المستشارين الراغبين في إدراج أسمائهم في القائمة المختصرة، فإن   ب. 

المعلومات المطلوبة ينبغي أن تتضمن ما يلي:
الملف التعريفي بالشركة وهيكلها التنظيمي والعاملين فيها، وفي حالة االئتالف يجب أن   )1
يتضمن ذلك أسماء وعناوين وملفات المستشارين المشاركين في االئتالف وتوضيح اسم 

المسشار الذي يقود االئتالف.
السنوات  الشركة خالل  بها  قامت  التي  المشابهة  المهام  أو  بالخبرات  الخاصة  التفاصيل   )2

الخمس الماضية.
معلومات عن الخبرات والموارد والموظفين والكوادر الفنية.  )3

يمكن  والذي  إليه،  ه  تُوجَّ الذي  والعنوان  تقديمها  ينبغي  التي  المطلوبة  المعلومات  نسخ  عدد   ج. 
الحصول منه على أية معلومات إضافية.

الذين  وحدهم  هم  المختصرة  القائمة  في  أسمائهم  ستدرج  الذين  المستشارين  بأن  توضيحاً   د. 
سيدعون للتقدم بعروض.

يجب إتاحة ما ال يقل عن )15( يوماً من بداية نشر اإلعالن لتقديم وثائق التعبير عن االهتمام.  .6
المركزية  العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  ترى  أخرى  أمور  أية   .7

ضرورة إضافتها.
في حالة اختيار المستشارين األفراد تُطلب السيرة الذاتية للمستشار بدل المعلومات المطلوبة في   .8

الفقرة )5/ب( من هذه المادة. 

مادة )110)
فتح وتقييم عروض التعبير عن اإلهتمام

تسلم وثائق التعبير عن االهتمام في الوقت والتاريخ والمكان المحدد في اإلعالن.   .1
طبقاً لألسقف المالية الواردة في الملحق )أ( من هذا النظام، تعقد لجنة شراء الجهة المشترية أو   .2
لجنة العطاءات المركزية المختصة في دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية اجتماعاً 
لفتح عروض التعبير عن االهتمام مباشرة بعد انقضاء المهلة المحددة في اإلعالن، ويتم تسجيل 
تفاصيل أخرى ذات صلة بهم في محضر االجتماع، وإرسال هذه  المتقدمين وأية  أسماء جميع 

العروض ومحضر االجتماع إلى لجنة التقييم. 
يشكل المسؤول المختص أو الوزير المختص بناًء على تنسيب لجنة الشراء أو لجنة العطاءات   .3

لجنة من الخبراء الفنيين )من 3 إلى 5 خبراء( لتقييم عروض التعبير عن االهتمام.
تقوم لجنة التقييم بمراجعة وتقييم التعابير عن اإلهتمام الواردة، على أساس المعايير المحددة في   .4
الدعوة إلبداء االهتمام، وإعداد قائمة مختصرة من مقدمي الطلبات الذين يعتبرون أفضل المؤهلين 

للقيام بالمهمة.
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مادة )111)
إعداد القائمة المختصرة من المستشارين

تقوم لجنة تقييم العروض بإعداد قائمة مختصرة من ستة مستشارين مؤهلين، وتقدم للجنة  الشراء   .1
أو  المختص  المسؤول  من  عليها  للموافقة  تمهيداً  التوصيات  يتضمن  تقريراً  العطاءات  لجنة  أو 

الوزير المختص.
القائمة المختصرة أقل من ستة، فللجهة  التقييم أن عدد المستشارين المختارين في  إذا تبين بعد   .2

المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية:
إعداد قائمة مختصرة ال تقل عن ثالثة مستشارين إذا كان عدد المستشارين الذين أبدوا اهتمامهم  أ . 

بالمهمة قلياًل وتبين للجنة التقييم أن طلب التعبير عن االهتمام واإلعالن عنه كان صحيحاً.
إذا كان عدد المستشارين المختارين أقل من ثالثة، تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة  ب . 

أو دائرة العطاءات المركزية بإعادة اإلعالن عن إبداء اإلهتمام.
بعد الموافقة على تقرير التقييم من قبل المسؤول المختص في الجهة المشترية أو الوزير المختص،   .3
يتم إعالم جميع المتقدمين الذين ابدوا اهتمامهم فيما إذا كان قد تم قبولهم ضمن القائمة المختصرة 

أم ال.

مادة )112)
إعداد القوائم المختصرة في الحاالت األخرى

في جميع الحاالت التي ال تستدعي طلب التعبير عن االهتمام طبقا لألسقف والشروط المحددة في هذا 
النظام، تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بأي من اإلجراءات 

االتية:
إعداد قائمة مختصرة تتكون من ستة مستشارين بناًء على الخبرة السابقة، واالتصال بالجهات ذات . 1

العالقة دون الحاجة إلى الدعوة العامة للتعبير عن االهتمام.
دعوة المستشارين لتقديم عروضهم بناًء على طلب التقدم بعروض من خالل االعالن عن ذلك . 2

في صحيفتين محليتين واسعتي االنتشار وعلى الموقع اإللكتروني احادي البوابة لنظام الشراء.

مادة )113)
طلب التقدم بالعروض

توجه الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية دعوات التقدم بالعروض . 1
للمستشارين الواردة أسمائهم في القائمة المختصرة.

يجب أن يتضمن طلب تقديم العروض أسماء كل المستشارين الموجودين في القائمة المختصرة . 2
بين  ائتالفات  تكوين  المسموح  من  كان  إذا  ما  وبيان  بعروضهم،  للتقدم  دعوتهم  تمت  والذين 

المستشارين المدرجين في القائمة المختصرة.
للتقدم . 3 للدعوة  إستالمه  تأكيد  مستشار  كل  من  الطلب  للمستشارين  الدعوة  تتضمن  أن  ينبغي 

بالعروض، وإذا ما كان ينوي التقدم بعرضه أم ال.
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أي وضع ينطوي على تضارب مصالح فعلي أو قد ينظر إليه بهذا الشكل، يؤثر على مقدرتهم 
في القيام بواجبهم تجاه صاحب العمل على أتم وجه. وأن عدم اإلفصاح عن هذه األوضاع قد 

يؤدي إلى فقدان المستشار أهليته أو إلى فسخ العقد معه.
التوضيح بأن المستشار أو أي جهة مرتبطة به سوف يتم استبعادها عن تقديم اللوازم األساسية   ك. 
واألشغال والخدمات بموجب العقد إذا ما رأت الجهة المشترية بأن مثل هذه النشاطات تمثل 

نوعاً من تضارب المصالح مع الخدمات المقدمة بموجب المهمة المتعاقد عليها.
والجمارك  للضرائب  خاضعاً  سيكون  معه  والعاملين  المستشار  عقد  كان  إذا  فيما  التحديد   ل. 
والرسوم المختلفة أم ال، وتوجيه المستشار إلى الجهات التي يمكن منها الحصول على هذه 
المعلومات، فضاًل عن اشتراط أن يشمل المستشار في عرضه المالي مبلغاً منفصاًل ومحدداً 

بدقة لتغطية ضريبة القيمة المضافة.
إجراءات فتح العروض.  م. 

إجراءات إحالة العقد.  ن. 
قواعد السرية.  س. 

مادة )115)
إنتقاء أسلوب اإلختيار

تستخدم الجهة المشترية أحد أساليب االختيار التنافسية التي وردت في المادة )44( من القرار   .1
بقانون في شراء الخدمات اإلستشارية. 

تعطى األفضلية ألسلوب االختيار على أساس الجودة والتكلفة.  .2
3.   يتم استخدام أسلوب االختيار على أساس الجودة فقط في أي من أنواع المهام اآلتية:

المهام المعقدة أو شديدة التخصص التي يصعب تحديد شروط مرجعيتها والمدخالت المطلوبة   أ. 
من المستشارين بدقة، والتي تتوقع الجهة المشترية فيها أن يظهر المستشار قدرة على االبداع 
في عرضه )مثل الدراسات االقتصادية الوطنية، أو الدراسات القطاعية ودراسات الجدوى 
متعددة القطاعات، أو تصميم منشأة لمعالجة الفضالت الخطرة أو خطة تنمية حضرية شاملة 

أو خطة اصالح القطاع المالي(.
المهام التي تتميز بتأثير كبير والتي تهدف إلى تجنيد أفضل الخبراء )مثل دراسات الجدوى   ب. 
السياسة ذات األهمية  الكبيرة، ودراسات  الكبرى كالسدود  التحتية  للبنى  والتصميم اإلنشائي 

الوطنية ودراسات إدارة الهيئات الحكومية الكبرى(.
المهام التي يمكن تنفيذها بعدة طرق تختلف اختالفاً جوهرياً بحيث ال يمكن المقارنة بين تكلفة   ج. 
العروض التنافسية )مثاًل اإلرشاد اإلداري ودراسات القطاعات والسياسات التي تعتمد فيها 

قيمة الخدمات على نوعية التحليل(.
المهام  الثابتة في أنواع  الميزانية  اللجوء إلى أسلوب االختيار على أساس الجودة ضمن  يتم   د. 
الواردة في البنود )أ ، ب ، جـ( من هذه الفقرة ضمن ميزانية ثابتة يتم تحديدها في وثائق التقدم 

بالعروض.
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مادة )114)
محتويات طلب التقدم بالعروض

أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  تقوم  الذي  بالعروض  التقدم  طلب  يشتمل  أن  يجب   .1
دائرة العطاءات المركزية بتوجيهه إلى المستشارين الواردة أسمائهم في القائمة المختصرة على 

المعلومات التي وردت في المادة )47( من القرار بقانون. 
بالعروض  التقدم  في طلب  الواردة  والمالي  الفني  التقييم  في  المعتمدة  المعايير  أن توضح  يجب   .2

تفاصيل عملية االختيار التي ستُتَّبع وتشمل ما يلي:
وصفاً لعملية التقييم على خطوتين، والتوضيح بأنه في كل الحاالت لن يتم فتح العروض المالية   أ. 

إال بعد االنتهاء من التقييم الفني.
)كالخبرة،  المعايير  هذه  من  واحد  لكل  سيُعطى  الذي  والوزن  الفرعية  والمعايير  المعايير   ب. 
مشاركة  نسبة  المعرفة،  نقل  إمكانية  األساسيين،  العاملين  مؤهالت  العمل،  خطة  المنهجية، 
تقييم  في  ستستخدم  والتي  المشترية(  الجهة  تراها  أخرى  معايير  وأية  المحليين،  األشخاص 

العروض الفنية.
طريقة التقييم المالي.  ج. 

الحد األدنى من درجة النجاح فيما يخص جودة العروض الفنية.  د. 
الوزن النسبي لكٍل من العرض الفني والعرض المالي.  ه. 

يجب أن يتضمن طلب التقدم بعروض ما يشير إلى حق المستشارين التعليق على شروط المرجعية   .3
في عروضهم الفنية.

إعداد  على  تساعدهم  التي  الالزمة  المعلومات  جميع  للمستشارين  التعليمات  تتضمن  أن  يجب   .4
عروض مستجيبة، ولجعل إجراءات االختيار نزيهة وشفافة، على أن تشتمل هذه التعليمات بالحد 

األدنى ما يلي:
اللغة التي سيتم تقديم العروض بها.  أ. 

في  المالية  والعروض  الفنية  العروض  تسليم  اشتراط  ذلك  في  بما  العروض،  تقديم  طريقة   ب. 
فتح  قبل  الفني  التقييم  من  االنتهاء  تضمن  وبطريقة  ومختومة،  ومغلقة  منفصلة  مظاريف 

العروض المالية.
طريقة إعداد العروض الفنية والعروض المالية.  ج. 

النماذج الموحدة الخاصة بالعروض الفنية والعروض المالية.  د. 
تقسيم المهمة على مراحل، إن كان ذلك مناسباً، واحتمال وجود مهام متابعة.  ه. 

تفاصيل إجراءات االستفسار لتوضيح وتعديل طلب التقدم بالعروض.  و. 
أية شروط تختص بالتعاقد الفرعي في سياق المهمة.  ز. 

مكان وتاريخ عقد االجتماع التمهيدي مع المستشارين إذا ما أرادت الجهة المشترية عقد مثل   ح. 
هذا االجتماع.

فترة صالحية العروض التي ستستمر عروض المستشارين خاللها سارية المفعول.  ط. 
توضيح القيود المفروضة بشأن تضارب المصالح، وبأنه يجب على المستشارين اإلفصاح عن   ي. 
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أي وضع ينطوي على تضارب مصالح فعلي أو قد ينظر إليه بهذا الشكل، يؤثر على مقدرتهم 
في القيام بواجبهم تجاه صاحب العمل على أتم وجه. وأن عدم اإلفصاح عن هذه األوضاع قد 

يؤدي إلى فقدان المستشار أهليته أو إلى فسخ العقد معه.
التوضيح بأن المستشار أو أي جهة مرتبطة به سوف يتم استبعادها عن تقديم اللوازم األساسية   ك. 
واألشغال والخدمات بموجب العقد إذا ما رأت الجهة المشترية بأن مثل هذه النشاطات تمثل 

نوعاً من تضارب المصالح مع الخدمات المقدمة بموجب المهمة المتعاقد عليها.
والجمارك  للضرائب  خاضعاً  سيكون  معه  والعاملين  المستشار  عقد  كان  إذا  فيما  التحديد   ل. 
والرسوم المختلفة أم ال، وتوجيه المستشار إلى الجهات التي يمكن منها الحصول على هذه 
المعلومات، فضاًل عن اشتراط أن يشمل المستشار في عرضه المالي مبلغاً منفصاًل ومحدداً 

بدقة لتغطية ضريبة القيمة المضافة.
إجراءات فتح العروض.  م. 

إجراءات إحالة العقد.  ن. 
قواعد السرية.  س. 

مادة )115)
إنتقاء أسلوب اإلختيار

تستخدم الجهة المشترية أحد أساليب االختيار التنافسية التي وردت في المادة )44( من القرار   .1
بقانون في شراء الخدمات اإلستشارية. 

تعطى األفضلية ألسلوب االختيار على أساس الجودة والتكلفة.  .2
3.   يتم استخدام أسلوب االختيار على أساس الجودة فقط في أي من أنواع المهام اآلتية:

المهام المعقدة أو شديدة التخصص التي يصعب تحديد شروط مرجعيتها والمدخالت المطلوبة   أ. 
من المستشارين بدقة، والتي تتوقع الجهة المشترية فيها أن يظهر المستشار قدرة على االبداع 
في عرضه )مثل الدراسات االقتصادية الوطنية، أو الدراسات القطاعية ودراسات الجدوى 
متعددة القطاعات، أو تصميم منشأة لمعالجة الفضالت الخطرة أو خطة تنمية حضرية شاملة 

أو خطة اصالح القطاع المالي(.
المهام التي تتميز بتأثير كبير والتي تهدف إلى تجنيد أفضل الخبراء )مثل دراسات الجدوى   ب. 
السياسة ذات األهمية  الكبيرة، ودراسات  الكبرى كالسدود  التحتية  للبنى  والتصميم اإلنشائي 

الوطنية ودراسات إدارة الهيئات الحكومية الكبرى(.
المهام التي يمكن تنفيذها بعدة طرق تختلف اختالفاً جوهرياً بحيث ال يمكن المقارنة بين تكلفة   ج. 
العروض التنافسية )مثاًل اإلرشاد اإلداري ودراسات القطاعات والسياسات التي تعتمد فيها 

قيمة الخدمات على نوعية التحليل(.
المهام  الثابتة في أنواع  الميزانية  اللجوء إلى أسلوب االختيار على أساس الجودة ضمن  يتم   د. 
الواردة في البنود )أ ، ب ، جـ( من هذه الفقرة ضمن ميزانية ثابتة يتم تحديدها في وثائق التقدم 

بالعروض.
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مع مراعاة ما ورد في البنود )أ، ب، جـ، د، هـ( تقبل رسالة االنسحاب أو االستبدال إذا كانت من   .5
المستشار نفسه أو ممن يفوضه.

يتم تدوين وقائع جلسة فتح العروض الفنية في محضر يوقع من قبل رئيس وأعضاء اللجنة بعد   .6
انتهاء فتح العطاءات فوراً. 

على أعضاء اللجنة الحاضرين التوقيع على النماذج المطلوب تعبئتها من قبل المستشار.  .7
يتم إعطاء مظروف العرض المالي نفس الرقم الذي أعطي للعرض الفني لنفس المستشار، ويتم   .8
التوقيع على مظاريف العروض المالية من الخارج من قبل جميع أعضاء اللجنة، ويتم حفظها في 

مكاٍن آمن.

مادة )118)
التقييم واإلختيار

وفقاً لألسقف المالية الواردة في الملحق )أ( من هذا النظام، يتم تشكيل لجنة تقييم العروض طبقاً   .1
للمادتين )17( و)18( من هذا النظام، وتخضع اجتماعات هذه اللجنة وتوصياتها للمادة )19( من 

هذا النظام.
تقوم اللجنة بتقييم العروض على مرحلتين، أولهما هي مرحلة التقييم الفني وثانيهما هي مرحلة   .2
التقييم المالي، وال يجوز للجنة االطالع على العروض المالية إال بعد إنهاء التقييم الفني وبما يشمل 

أية مراجعات أو عدم ممانعة، وال يتم فتح العروض المالية إال بعد ذلك.
وفقاً للمادة )50( من القرار بقانون تفتح العروض المالية للمستشارين الذين حصلت عروضهم   .3
الفنية على الحد األدنى من درجة النجاح المحددة في طلب العروض إذا كان االختيار يتم على 
أساس الجودة والتكلفة أو على اساس الجودة ضمن الميزانية الثابتة أو على أساس التكلفة األقل، 
ويفتح العرض المالي للمستشار الذي حصل على أعلى الدرجات الفنية فقط إذا كان االختيار على 

أساس الجودة فقط. 
بناًء على التفاوض الناجح، يتم إحالة العقد على المستشار الفائز، أما إذا أخفقت المفاوضات في   .4

التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين تتم دعوة المستشار الذي حل ثانياً للتفاوض.
ال يجوز إحالة العقد على أي مستشار إذا انطبقت عليه األحكام الخاصة بتضارب المصالح.  .5

تحتفظ الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بسجل تدون فيه عملية   .6
تقييم كل عرض من العروض والمقارنة بينها.

مادة )119)
تقييم العروض في اجراءات أسلوب الختيار على أساس الجودة والتكلفة

يتم تقييم العروض على مرحلتين، تهتم المرحلة األولى منهما بجودة العرض وجوانبه الفنية فقط،   .1
وال يجوز للجنة تقييم العروض الفنية االطالع على العروض المالية إال بعد االنتهاء من التقييم 

الفني. 
يحدد الوزن النسبي الذي يُعطى من)70 - 80%( للجودة، )20 - 30%( للتكلفة في كل حالة   .2
على حدة في مهمات، مثل: دراسات الجدوى متعددة التخصصات، والدراسات اإلدارية، لينخفض 
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4.   يكون اللجوء إلى أسلوب االختيار على أساس التكلفة األقل أكثر مالءمة عند المهام ذات الطبيعة 
غير  لألشغال  الهندسي  والتصميم  الحسابات،  )تدقيق  بوضوح  والمحددة  اإلعتيادية  الروتينية 

المعقدة، ووكالء الشراء وما شابه هذا( والتي توجد لها معايير وممارسات راسخة.
5.    تبين الجهة المشترية في تقريرها األسباب والظروف التي اعتمدت عليها في تبرير اختيار أسلوب 

الشراء.

مادة )116)
تقديم العروض

1.  تحدد الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية الموعد النهائي لتقديم 
العروض وتتيح مدة ال تقل عن )30( يوماً من تاريخ توزيع طلب التقدم بالعروض. 

يمكن أن تمدد الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية الموعد المحدد   .2
لتقديم العروض إذا لزم األمر.

ومختومة  مغلقة  مظاريف  وفي  الوقت  نفس  في  المالية  والعروض  الفنية  العروض  تقديم  يتم   .3
ومنفصلة، وفي الزمان والمكان المحددين في طلب التقدم بالعروض.

النهائي  الموعد  بعد  المالي  العرض  أو  الفني  العرض  تعديالت على  أية  إدخال  قبول  4.  ال يجوز 
المحدد لتسليم العروض.

ترفض العروض التي ترد بعد الموعد النهائي المحدد.  .5

مادة )117)
الفتح العلني للعروض الفنية

يجب أن يتم تسليم العروض في مظاريف مغلقة وحفظها في الصندوق المعد لذلك حتى التاريخ   .1
والوقت المحددين لفتح العروض.

تقوم لجنة الشراء في الجهة المشترية أو لجنة العطاءات المختصة في دائرة اللوازم العامة أو دائرة   .2
العطاءات المركزية بفتح صندوق العطاءات وإخراج كافة المظاريف ذات العالقة والتأكد من أنها 

مقفلة حسب األصول.
تقوم لجنة الشراء أو لجنة العطاءات المختصة بحصر المظاريف لكل عرض.   .3

تقوم لجنة الشراء أو لجنة العطاءات المختصة بفتح المظاريف في جلسة علنية يُدعى إليها كل من   .4
تقدموا بعروضهم من المستشارين في المكان والزمان المحددين على النحو اآلتي:

تفتح وتقرأ المظاريف التي تحمل العالمة )االنسحاب(، وال يفتح العرض، على أن يتم إعادته   أ. 
إلى المستشار مغلقاً. 

تفتح المظاريف التي تحمل عالمة )استبدال(، وتقرأ الرسالة ويستبدل العرض القديم بالعرض   ب. 
الجديد، ويعاد العرض القديم إلى المستشار مغلقاً.

تفتح المظاريف التي تحمل العالمة )تعديل العرض الفني(، وتقرأ رسالة التعديل.  ج. 
يتم إعطاء المظاريف أرقاماً متسلسلة على شكل كسر بسطه يمثل الرقم المتسلسل ومقامه يمثل   د. 

عدد المظاريف. 
يتم فتح مظاريف العروض الفنية وتتم قراءة اسم المستشار فقط.  ه. 
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مع مراعاة ما ورد في البنود )أ، ب، جـ، د، هـ( تقبل رسالة االنسحاب أو االستبدال إذا كانت من   .5
المستشار نفسه أو ممن يفوضه.

يتم تدوين وقائع جلسة فتح العروض الفنية في محضر يوقع من قبل رئيس وأعضاء اللجنة بعد   .6
انتهاء فتح العطاءات فوراً. 

على أعضاء اللجنة الحاضرين التوقيع على النماذج المطلوب تعبئتها من قبل المستشار.  .7
يتم إعطاء مظروف العرض المالي نفس الرقم الذي أعطي للعرض الفني لنفس المستشار، ويتم   .8
التوقيع على مظاريف العروض المالية من الخارج من قبل جميع أعضاء اللجنة، ويتم حفظها في 

مكاٍن آمن.

مادة )118)
التقييم واإلختيار

وفقاً لألسقف المالية الواردة في الملحق )أ( من هذا النظام، يتم تشكيل لجنة تقييم العروض طبقاً   .1
للمادتين )17( و)18( من هذا النظام، وتخضع اجتماعات هذه اللجنة وتوصياتها للمادة )19( من 

هذا النظام.
تقوم اللجنة بتقييم العروض على مرحلتين، أولهما هي مرحلة التقييم الفني وثانيهما هي مرحلة   .2
التقييم المالي، وال يجوز للجنة االطالع على العروض المالية إال بعد إنهاء التقييم الفني وبما يشمل 

أية مراجعات أو عدم ممانعة، وال يتم فتح العروض المالية إال بعد ذلك.
وفقاً للمادة )50( من القرار بقانون تفتح العروض المالية للمستشارين الذين حصلت عروضهم   .3
الفنية على الحد األدنى من درجة النجاح المحددة في طلب العروض إذا كان االختيار يتم على 
أساس الجودة والتكلفة أو على اساس الجودة ضمن الميزانية الثابتة أو على أساس التكلفة األقل، 
ويفتح العرض المالي للمستشار الذي حصل على أعلى الدرجات الفنية فقط إذا كان االختيار على 

أساس الجودة فقط. 
بناًء على التفاوض الناجح، يتم إحالة العقد على المستشار الفائز، أما إذا أخفقت المفاوضات في   .4

التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين تتم دعوة المستشار الذي حل ثانياً للتفاوض.
ال يجوز إحالة العقد على أي مستشار إذا انطبقت عليه األحكام الخاصة بتضارب المصالح.  .5

تحتفظ الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بسجل تدون فيه عملية   .6
تقييم كل عرض من العروض والمقارنة بينها.

مادة )119)
تقييم العروض في اجراءات أسلوب الختيار على أساس الجودة والتكلفة

يتم تقييم العروض على مرحلتين، تهتم المرحلة األولى منهما بجودة العرض وجوانبه الفنية فقط،   .1
وال يجوز للجنة تقييم العروض الفنية االطالع على العروض المالية إال بعد االنتهاء من التقييم 

الفني. 
يحدد الوزن النسبي الذي يُعطى من)70 - 80%( للجودة، )20 - 30%( للتكلفة في كل حالة   .2
على حدة في مهمات، مثل: دراسات الجدوى متعددة التخصصات، والدراسات اإلدارية، لينخفض 
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خطة العمل.  )2
الهيكلية المقترحة لتنفيذ المهمة.  )3

 ب.  للعاملين األساسيين:
المؤهالت العامة )التعليم العام والتدريب والفترة الزمنية للعمل مع المستشار(.  )1

مدى المالءمة للمهمة )التعليم والتدريب والخبرة المشابهة(.  )2
والتنظيم  اإلداري  والنظام  والثقافة  المحلية  واللغة  بالمنطقة  )المعرفة  اإلقليمية  الخبرة   )3

الحكومي(.

مادة )120)
تقارير التقييم الفني واالحتفاظ بسجالت التقييم

تقوم لجنة التقييم التي يشكلها المسؤول المختص في الجهة المشترية أو الوزير المختص بإعداد تقرير 
التقييم الفني عن “جودة” العروض الفنية، ويجب أن يوضح هذا التقرير بتوسع نتائج التقييم، وأن يصف 

نقاط الضعف ونقاط القوة النسبية في كل عرض من العروض.

مادة )121)
رفض العروض بناًء على التقييم الفني

العطاءات  لجنة  أو  المشترية  الجهة  في  الشراء  لجنة  إلى  الفني  التقييم  تقرير  التقييم  لجنة  تقدم   .1
المختصة في دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية.

تقوم لجنة الشراء في الجهة المشترية أو لجنة العطاءات المختصة في دائرة اللوازم العامة أو دائرة   .2
العطاءات المركزية برفض كل العروض التي لم تحصل على الحد األدنى من عالمة النجاح كما 

هو محدد في طلب التقدم بالعروض.

مادة )122)
اإلعالن عن نتائج المرحلة األولى من مراحل التقييم الفني

دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  تقوم  الفنية  العروض  تقييم  من  االنتهاء  بعد   .1
العطاءات المركزية بإبالغ المستشارين الذين لم تحقق عروضهم الفنية الحد األدنى من عالمة 
النجاح الالزمة لتأهلهم، والتوضيح بأن عروضهم المالية ستعاد إليهم دون فتحها بعد االنتهاء من 

عملية االختيار.
تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية في الوقت نفسه بدعوة   .2
المستشارين الذين حصلت عروضهم الفنية على الحد األدنى من عالمة النجاح لحضور جلسة فتح 

مظاريف العروض المالية التي ستُعقد بعد أسبوع على األقل من تاريخ الدعوة.
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الوزن النسبي للجودة في الخدمات ذات المستوى العادي، مثل: خدمات ما قبل الشحن وغيرها من 
خدمات التفتيش، خدمات الشراء، والتدقيق، وتدريب الطالب في الجامعات، وما شابه ذلك، حيث 

تكون الجودة المالئمة عادًة مكفولة من خالل المعايير التجارية أو التنظيمية.
يعطى كل معيار من المعايير التي تستخدم في تقييم الجودة وزناً يتفق مع المبادئ اآلتية:  .3

يكون الوزن الذي يعطى لخبرة المستشار أقل أهمية، إذ أن هذا المعيار كان قد أُخذ في الحسبان   أ. 
عند إدراج المستشار في القائمة المختصرة.

يعطى وزناً أكبر للمنهجية وخطة العمل ولمدى التجاوب مع الشروط المرجعية في حالة المهام   ب. 
األكثر تعقيداً ) دراسات الجدوى أو اإلدارة التي تغطي تخصصات متعددة(.

يعطى وزناً أكبر لمؤهالت وخبرة العاملين األساسيين إذا كانت المهمة معقدة.  ج. 
قد يكون نقل المعرفة أكثر أهمية في بعض المهمات وفي مثل هذه الحاالت، ينبغي أن يعطى   د. 

وزناً أعلى ليعكس أهميته.
استشاريين  الستخدام  نقاط  منح  يمكن  دولي،  أساس  على  لتقديم عروض  الدعوة  تتم  عندما   ه. 

محليين بين الطاقم الرئيسي للمستشار.
وذلك  المشروع،  مدير  مثل  الرئيسيين  العاملين  أداء  على  حاسم  بشكل  المهمة  تعتمد  عندما   و. 
في حالة وجود فريق كبير متعدد التخصصات، فإنه قد يكون مرغوباً فيه أن تجرى لقاءات 

شخصية معهم، وإن كان ال يجدر اللجوء إلى هذا اإلجراء إال في حاالت استثنائية.
يتم تقسيم المعايير العامة إلى معايير فرعية، ويجب أن تقتصر هذه المعايير الفرعية على ما   ز. 

هو أساسي إلجراء التقييم.
األوزان التالية هي مجرد أوزان استئناسية، ويمكن تعديلها وفقاً لطبيعة المهمة وظروفها، ويجب   .4
تحديد أوزان المعايير المختلفة في طلب التقدم بالعروض كما ستتم صياغتها بعد أخذ التوجيهات 

التالية في االعتبار:

حتى 10 % من العالمة الكلية الخبرة المحددة للمستشار
20 إلى 50 % من العالمة الكلية المنهج ومدى التجاوب مع شروط المرجعية

30 إلى 60 % من العالمة العاملين األساسيين
0 إلى 10 % من العالمة نقل المعرفة
0 إلى 10% من العالمة

)تنطبق عند االستدراج الدولي للعروض(
مشاركة الوطنيين

% 100 المجموع الكلي

من الممكن أن تشمل المعايير الفرعية ما يلي:  .5
للمنهجية واالستجابة للشروط المرجعية:  أ. 

المهمة،  تنفيذ  أجل  المستشار من  يقترحه  الذي  االبتكار  )مثل  والمنهجية  الفني  األسلوب   )1
ومستوى التفصيل في العرض الفني من أجل تطبيق المنهجية المقترحة(.
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خطة العمل.  )2
الهيكلية المقترحة لتنفيذ المهمة.  )3

 ب.  للعاملين األساسيين:
المؤهالت العامة )التعليم العام والتدريب والفترة الزمنية للعمل مع المستشار(.  )1

مدى المالءمة للمهمة )التعليم والتدريب والخبرة المشابهة(.  )2
والتنظيم  اإلداري  والنظام  والثقافة  المحلية  واللغة  بالمنطقة  )المعرفة  اإلقليمية  الخبرة   )3

الحكومي(.

مادة )120)
تقارير التقييم الفني واالحتفاظ بسجالت التقييم

تقوم لجنة التقييم التي يشكلها المسؤول المختص في الجهة المشترية أو الوزير المختص بإعداد تقرير 
التقييم الفني عن “جودة” العروض الفنية، ويجب أن يوضح هذا التقرير بتوسع نتائج التقييم، وأن يصف 

نقاط الضعف ونقاط القوة النسبية في كل عرض من العروض.

مادة )121)
رفض العروض بناًء على التقييم الفني

العطاءات  لجنة  أو  المشترية  الجهة  في  الشراء  لجنة  إلى  الفني  التقييم  تقرير  التقييم  لجنة  تقدم   .1
المختصة في دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية.

تقوم لجنة الشراء في الجهة المشترية أو لجنة العطاءات المختصة في دائرة اللوازم العامة أو دائرة   .2
العطاءات المركزية برفض كل العروض التي لم تحصل على الحد األدنى من عالمة النجاح كما 

هو محدد في طلب التقدم بالعروض.

مادة )122)
اإلعالن عن نتائج المرحلة األولى من مراحل التقييم الفني

دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  تقوم  الفنية  العروض  تقييم  من  االنتهاء  بعد   .1
العطاءات المركزية بإبالغ المستشارين الذين لم تحقق عروضهم الفنية الحد األدنى من عالمة 
النجاح الالزمة لتأهلهم، والتوضيح بأن عروضهم المالية ستعاد إليهم دون فتحها بعد االنتهاء من 

عملية االختيار.
تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية في الوقت نفسه بدعوة   .2
المستشارين الذين حصلت عروضهم الفنية على الحد األدنى من عالمة النجاح لحضور جلسة فتح 

مظاريف العروض المالية التي ستُعقد بعد أسبوع على األقل من تاريخ الدعوة.
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أسلوب االختيار القائم على أساس الجودة والتكلفة، باستثناء أنه يتم فتح العرض المالي للمستشار الذي 
حصل على المرتبة األولى في التقييم الفني فقط، وتقوم الجهة المشترية وبمشاركة دائرة اللوازم العامة 

أو دائرة العطاءات المركزية بدعوته للتفاوض بغرض توقيع عقد الشراء معه.

مادة )127)
االختيار على أساس التكلفة األقل

إذا كان اختيار المستشار يتم على أساس التكلفة األقل، فإن إجراءات عملية االختيار يجب أن تتطابق 
مع  اإلجراءات المتبعة في أسلوب االختيار القائم على أساس الجودة والتكلفة والمشار لها في المواد 
من )119( إلى )124(، باستثناء أن المستشار الذي جاء عرضه المالي أقل من غيره من عروض 
المستشارين التي حازت على الحد األدنى من عالمة النجاح في التقييم الفني هو الذي يدعى للتفاوض 

بغرض توقيع عقد الشراء معه.

مادة )128)
االختيار القائم على أساس الميزانية الثابتة

إذا كان اختيار المستشار يتم على أساس الجودة ضمن الميزانية الثابتة، فان إجراءات عملية االختيار 
يجب أن تتطابق مع  اإلجراءات المتبعة في أسلوب االختيار القائم على أساس الجودة والتكلفة والمشار 
لها في المواد من )119( إلى )124(، باستثناء أنه يتم رفض العروض التي يفوق سعرها الميزانية 
المحددة، ويتم اختيار العرض الذي حصل على أعلى تقييم فني من بين بقية العروض، وتوجه الدعوة 

إلى المستشار الذي وقع عليه االختيار للتفاوض بغرض توقيع عقد الشراء معه.

مادة )129)
االختيار المباشر

هذه  قيمة  تتجاوز  لم  إذا  المستشارين  من  ألي  المباشر  االختيار  أسلوب  اتباع  المشترية  للجهة   .1
الخدمات القيمة المحددة والمشار لها في الملحق رقم )أ( في هذا النظام، أو في الحاالت األخرى 

التي وردت في المادة )54( من القرار بقانون.
تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بدعوة المستشار الوحيد   .2

للتقدم بعرضه بناًء على طلب التقدم بعروض.
في  وتقديمه  بعروض  التقدم  في طلب  الواردة  الشروط  بتحضير عرضه حسب  المستشار  يقوم   .3

المكان والزمان المحددين في الطلب.
يتم فتح العرض المقدم من المستشار من قبل لجنة الشراء في الجهة المشترية أو لجنة العطاءات   .4

المختصة في دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية.
الوزير  أو  المشترية  الجهة  المختص في  المسؤول  قبل  العرض من  لتقييم  فنية  لجنة  تشكيل  يتم   .5

المختص، وتقوم لجنة التقييم بالدراسة والتحليل الفني والمالي للعطاء المقدم والتأكد من:
أن المستشار يتمتع بالمؤهالت المطلوبة لتنفيذ عقد الشراء.  أ. 
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مادة )123)
فتح العروض المالية

تقوم لجنة الشراء في الجهة المشترية أو لجنة العطاءات المختصة في دائرة اللوازم العامة أو دائرة   .1
العطاءات المركزية بفتح العروض المالية في جلسة علنية وفي حضور ممثلي المستشارين الذين 

تقدموا بعروضهم ويرغبون في الحضور. 
منه  المقترح  والسعر  الفني  التقييم  في  عليها  حصل  التي  والنقاط  المستشار  اسم  قراءة  يتم   .2

والخصومات، إن وجدت. 
يتم تدوين وقائع جلسة فتح العطاءات في محضر يوقع من قبل رئيس وأعضاء اللجنة بعد إنتهاء   .3

فتح العروض المالية فوراً. 
على أعضاء اللجنة الحاضرين التوقيع على ملخصات األسعار والنماذج التي تم تعبئتها من قبل   .4

المستشارين الذين تقدموا بعروضهم.
يتم توفير هذا المحضر ألي مستشار يطلبه ممن تقدموا بعروضهم.  .5

مادة )124)
تقييم العروض المالية

ألغراض التقييم، تشمل »التكلفة« الضرائب، ما لم ينص على خالف ذلك في طلب التقدم بعروض،   .1
كما تشمل جميع النفقات القابلة إلعادة الصرف، مثل مصاريف التنقل والترجمة وطباعة التقارير 

ونفقات أعمال السكرتارية وغيرها.
يُعطى العرض المالي ذو التكلفة األقل درجة مائة، وتُحسب العروض األخرى درجات تتناسب   .2

عكسياً مع أسعارهم.

مادة )125)
التقييم الذي يجمع بين الجودة والتكلفة

إذا كان أسلوب اختيار العرض الفائز يتم على أساس الجودة والتكلفة، يتم الحصول على العالمة   .1
النهائية لكل مستشار بوزن مجموع درجات التكلفة والجودة، ومن ثم يتم إحالة العطاء على العرض 
الذي يحصل على أعلى درجة من حاصل جمع هذين الجانبين بناًء على المعايير واألوزان المبينة 

في طلب التقدم بالعروض.
توجه الدعوة إلى المستشار المتقدم بالعرض الفائز وفقاً للفقرة )1( للدخول في المفاوضات بغرض   .2

توقيع عقد الشراء معه.

مادة )126)
إجراء االختيار على أساس الجودة

حينما تستخدم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية أسلوب االختيار 
المتبعة في  تتطابق مع اإلجراءات  أن  فإن إجراءات عملية االختيار يجب  فقط،  الجودة  أساس  على 
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أسلوب االختيار القائم على أساس الجودة والتكلفة، باستثناء أنه يتم فتح العرض المالي للمستشار الذي 
حصل على المرتبة األولى في التقييم الفني فقط، وتقوم الجهة المشترية وبمشاركة دائرة اللوازم العامة 

أو دائرة العطاءات المركزية بدعوته للتفاوض بغرض توقيع عقد الشراء معه.

مادة )127)
االختيار على أساس التكلفة األقل

إذا كان اختيار المستشار يتم على أساس التكلفة األقل، فإن إجراءات عملية االختيار يجب أن تتطابق 
مع  اإلجراءات المتبعة في أسلوب االختيار القائم على أساس الجودة والتكلفة والمشار لها في المواد 
من )119( إلى )124(، باستثناء أن المستشار الذي جاء عرضه المالي أقل من غيره من عروض 
المستشارين التي حازت على الحد األدنى من عالمة النجاح في التقييم الفني هو الذي يدعى للتفاوض 

بغرض توقيع عقد الشراء معه.

مادة )128)
االختيار القائم على أساس الميزانية الثابتة

إذا كان اختيار المستشار يتم على أساس الجودة ضمن الميزانية الثابتة، فان إجراءات عملية االختيار 
يجب أن تتطابق مع  اإلجراءات المتبعة في أسلوب االختيار القائم على أساس الجودة والتكلفة والمشار 
لها في المواد من )119( إلى )124(، باستثناء أنه يتم رفض العروض التي يفوق سعرها الميزانية 
المحددة، ويتم اختيار العرض الذي حصل على أعلى تقييم فني من بين بقية العروض، وتوجه الدعوة 

إلى المستشار الذي وقع عليه االختيار للتفاوض بغرض توقيع عقد الشراء معه.

مادة )129)
االختيار المباشر

هذه  قيمة  تتجاوز  لم  إذا  المستشارين  من  ألي  المباشر  االختيار  أسلوب  اتباع  المشترية  للجهة   .1
الخدمات القيمة المحددة والمشار لها في الملحق رقم )أ( في هذا النظام، أو في الحاالت األخرى 

التي وردت في المادة )54( من القرار بقانون.
تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بدعوة المستشار الوحيد   .2

للتقدم بعرضه بناًء على طلب التقدم بعروض.
في  وتقديمه  بعروض  التقدم  في طلب  الواردة  الشروط  بتحضير عرضه حسب  المستشار  يقوم   .3

المكان والزمان المحددين في الطلب.
يتم فتح العرض المقدم من المستشار من قبل لجنة الشراء في الجهة المشترية أو لجنة العطاءات   .4

المختصة في دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية.
الوزير  أو  المشترية  الجهة  المختص في  المسؤول  قبل  العرض من  لتقييم  فنية  لجنة  تشكيل  يتم   .5

المختص، وتقوم لجنة التقييم بالدراسة والتحليل الفني والمالي للعطاء المقدم والتأكد من:
أن المستشار يتمتع بالمؤهالت المطلوبة لتنفيذ عقد الشراء.  أ. 
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ال يسمح للمستشار الذي وقع عليه االختيار بإبدال العامليين األساسيين لديه إال إذا اتفق الطرفان   .6
على أن هذا اإلبدال ال مفر منه لتجنب التأخير في عملية االختيار، أو أن هذا التبديل أمر حاسم 
لتحقيق أهداف المهمة، ويجب أن يتمتع العاملون البديلون بنفس مؤهالت الذين سيحلوا محلهم أو 
بأفضل منها. وإذا لم يكن هذا هو الحال وإذا ثبت أن العاملين األساسين قد طرحت أسماؤهم في 
العرض دون التأكد من إمكانية تواجدهم، فإنه يجوز استبعاد المستشار واعتباره غير مؤهل ومن 

ثم تستمر العملية مع المستشار الذي يليه مرتبًة.

مادة )131)
تعذر التوصل إلى اتفاق مع المستشار الفائز

إذا أخفقت المفاوضات مع المستشار الذي جاء في المرتبة األولى في التوصل إلى اتفاق مقبول،   .1
تقوم الجهة المشترية بتوجيه خطاب إلى هذا المستشار تعلمه فيه بإنهاء المفاوضات معه، ومن ثم 

تدعو المستشار الذي يليه للتفاوض.
يجب إبالغ المستشار الذي أُنهيت المفاوضات معه بسبب هذا اإلنهاء، وما أن تبدأ المفاوضات مع   .2

المستشار الثاني في الترتيب، ال يجوز فتح المناقشات ثانيًة مع مقدم العرض األول. 

مادة )132)
رفض جميع العروض

يكون للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية المبرر الكافي لرفض جميع 
العروض في أي من الحاالت اآلتية:

إذا كانت جميع العروض غير مستجيبة للشروط الواردة في طلب التقدم بالعروض.  .1
إذا كانت تشوب جميع العروض عيوب كبيرة من حيث التزامها بشروط المرجعية.  .2
إذا فشلت جميعها في الحصول على الحد األدنى من عالمة النجاح في التقييم الفني.  .3

إذا ما تبين أن العروض تتضمن تكلفة أعلى بكثير من التقديرات األصلية، أو تجاوزت الميزانية   .4
الثابتة في حال االختيار على أساس الجودة ضمن الميزانية الثابتة.

إذا ما استُنتج بأن هناك تواطؤاً بين مقدمي العروض.  .5

الفصل السابع
اتفاقيات اإلطار

مادة )133)
إنشاء اتفاقيات اإلطار

النظام  الواردة في القرار بقانون وفي هذا  للمبادئ واإلجراءات  اتفاقيات اإلطار وفقاً  يتم إنشاء   .1
وأثناء جميع المراحل حتى يتم توقيع العقود على أساس هذه االتفاقيات، بما في ذلك مبادئ الشفافية 

والمنافسة، واإلجراءات الخاصة بطلبات المشاركة من قبل المناقصين وتقييم مؤهالتهم.
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أن نوعية العرض المقدم وجوانبه الفنية تفي بشروط الجهة المشترية.  ب. 
أن السعر الذي سيدفع للمستشار هو سعر معقول ومنصف.  ج. 

للجنة التقييم وبعد الموافقة الخطية من المسؤول المختص أو الوزير المختص مفاوضة المستشار.  .6
تقدم لجنة التقييم تقريراً يتضمن توصياتها للجنة الشراء أو لجنة العطاءات المختصة التخاذ قرار   .7

اإلحالة، الذي يخضع لمصادقة  المسؤول المختص أو الوزير المختص.
يوقع العقد من قبل المسؤول المختص.  .8

على الجهة المشترية أن توثق عملية الشراء المباشر، وأن يشتمل ملف عملية الشراء على تقرير   .9
مع  للمفاوضات  خطياً  وتوثيقاً  المباشر،  الشراء  أسلوب  إلى  للجوء  الموجبة  األسباب  يوضح 

المستشار.

مادة )130)
المفاوضات وإحالة العقد

تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بإعالم مقدم العرض   .1
الفائز بأن عرضه قد ُقبل، ويتم تحديد موعد لبدء مفاوضات العقد بحيث يمكن أن يتم توقيع العقد 

قبل الموعد المحدد النتهاء فترة صالحية العروض.
يمكن التفاوض مع المستشار الفائز حول األمور اآلتية:  .2

شروط المرجعية  أ. 
طريقة األداء.  ب. 

خطة العمل والجدول الزمني.  ج. 
تشكيل فريق العاملين.  د. 

مخرجات التدريب إذا كانت عنصراً أساسياً.  ه. 
مدخالت الجهة المشترية.  و. 

الشروط الخاصة للعقد.  ز. 
الخدمات  المرجعية أو في مجال  إلى تغيير جوهري في شروط  المفاوضات  يجب أن ال تؤدي   .3
المطلوبة، وال يجوز إجراء تخفيضات كبيرة في الخدمات المطلوبة لغاية الوصول إلى الميزانية 

المخصصة.
وكيف  وجدت(  )إن  للمستشار  الضريبية  المالية  االلتزامات  توضيح  المالية  للمفاوضات  يمكن   .4
انعكست أو يمكن أن تنعكس هذه االلتزامات في العقد، وباستثناء حالة االختيار على أساس الجودة 
فقط أو االختيار المباشر للمستشار، فإنه ال يجوز التفاوض على بدل أتعاب العاملين األساسيين 
إجراء  يجوز  ال  كما  المشاركة،  العروض  ترتيب  عنها  نتج  التي  التكاليف  بنية  تتغير  ال  حتى 

تخفيضات كبيرة في نطاق العمل لتحقيق االنسجام مع الميزانية.
يجب أن تمثل شروط المرجعية النهائية والمنهج التي يتم االتفاق عليها جزءاً من العقد وتكون   .5

تحت بند )مجال الخدمات(، وهو الذي سيحل محل شروط المرجعية.

 المرجع االلكتروني للجریدة الرسمیة
mjr.lab.pna.ps



361

141 الرقم المرجعي:2014-10-109ديوان الفتوى والتشريع

2014/10/29 109العدد

ال يسمح للمستشار الذي وقع عليه االختيار بإبدال العامليين األساسيين لديه إال إذا اتفق الطرفان   .6
على أن هذا اإلبدال ال مفر منه لتجنب التأخير في عملية االختيار، أو أن هذا التبديل أمر حاسم 
لتحقيق أهداف المهمة، ويجب أن يتمتع العاملون البديلون بنفس مؤهالت الذين سيحلوا محلهم أو 
بأفضل منها. وإذا لم يكن هذا هو الحال وإذا ثبت أن العاملين األساسين قد طرحت أسماؤهم في 
العرض دون التأكد من إمكانية تواجدهم، فإنه يجوز استبعاد المستشار واعتباره غير مؤهل ومن 

ثم تستمر العملية مع المستشار الذي يليه مرتبًة.

مادة )131)
تعذر التوصل إلى اتفاق مع المستشار الفائز

إذا أخفقت المفاوضات مع المستشار الذي جاء في المرتبة األولى في التوصل إلى اتفاق مقبول،   .1
تقوم الجهة المشترية بتوجيه خطاب إلى هذا المستشار تعلمه فيه بإنهاء المفاوضات معه، ومن ثم 

تدعو المستشار الذي يليه للتفاوض.
يجب إبالغ المستشار الذي أُنهيت المفاوضات معه بسبب هذا اإلنهاء، وما أن تبدأ المفاوضات مع   .2

المستشار الثاني في الترتيب، ال يجوز فتح المناقشات ثانيًة مع مقدم العرض األول. 

مادة )132)
رفض جميع العروض

يكون للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية المبرر الكافي لرفض جميع 
العروض في أي من الحاالت اآلتية:

إذا كانت جميع العروض غير مستجيبة للشروط الواردة في طلب التقدم بالعروض.  .1
إذا كانت تشوب جميع العروض عيوب كبيرة من حيث التزامها بشروط المرجعية.  .2
إذا فشلت جميعها في الحصول على الحد األدنى من عالمة النجاح في التقييم الفني.  .3

إذا ما تبين أن العروض تتضمن تكلفة أعلى بكثير من التقديرات األصلية، أو تجاوزت الميزانية   .4
الثابتة في حال االختيار على أساس الجودة ضمن الميزانية الثابتة.

إذا ما استُنتج بأن هناك تواطؤاً بين مقدمي العروض.  .5

الفصل السابع
اتفاقيات اإلطار

مادة )133)
إنشاء اتفاقيات اإلطار

النظام  الواردة في القرار بقانون وفي هذا  للمبادئ واإلجراءات  اتفاقيات اإلطار وفقاً  يتم إنشاء   .1
وأثناء جميع المراحل حتى يتم توقيع العقود على أساس هذه االتفاقيات، بما في ذلك مبادئ الشفافية 

والمنافسة، واإلجراءات الخاصة بطلبات المشاركة من قبل المناقصين وتقييم مؤهالتهم.
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مادة )134)
الدعوة للمشاركة في اتفاقيات اإلطار

تسري أحكام القرار بقانون وهذا النظام والخاصة بالدعوة للمشاركة في إجراءات الشراء على   .1
المعلومات الواجب تقديمها عند طلب المشاركة في اتفاقيات اإلطار، وعلى الجهة المشترية أن 

توضح في الدعوة للمشاركة في اتفاقيات اإلطار األمور اآلتية:
إن إجراءات الشراء تتعلق بالمشاركة في إجراءات اتفاقية إطار.  أ. 

واإلجراءات  اإلطار  اتفاقية  طبيعة  فهم  من  المناقصين  تمكن  التي  الضرورية  المعلومات   ب. 
المتعلقة بها.

ما إذا كانت اتفاقية اإلطار ستبرم مع مورد أو مقاول أو مستشار واحد أو أكثر، وما إذا كانت   ج. 
اتفاقية اإلطار ستكون مفتوحة أم مغلقة.

توضيح أي حد أدنى وأي حد أقصى لعدد المناقصين الذين من الممكن أن يكونوا طرفاً في   د. 
أكثر من مناقص واحد، وإذا كان هناك حد أقصى  إبرامها مع  إذا كان سيتم  اتفاقية اإلطار 
للمناقصين الذين من الممكن أن يكونوا طرفا في اتفاقية اإلطار المفتوحة فيجب توضيح هذا 

العدد والمعايير التي سيتم اتباعها أثناء عملية االختيار.
في حالة اتفاقيات اإلطار المفتوحة، فإن الشروط واألحكام لدخول الموردين والمقاولين في   ه. 

اتفاقية اإلطار المفتوحة يجب أن تشمل:
في  طرفاً  المناقص  ليصبح  الالزمة  المشاركة  طلبات  وتقديم  بإعداد  الخاصة  التعليمات   .1

اتفاقية اإلطار المفتوحة.
النص بشكل صريح أن المناقصين يمكن أن يصبحوا أطرافاً في هذه االتفاقية في أي وقت   .2
خالل فترة تشغيل االتفاقية من خالل تقديم طلبات المشاركة، مع مراعاة الحد األقصى من 

المناقصين إذا تم تحديده.
نموذج وأحكام وشروط اتفاقية اإلطار، وفقاً ألحكام المادة )135( من هذا النظام، والطريقة   و. 

التي يمكن من خاللها الوصول إلى المعلومات الخاصة باالتفاقية.
الكميات أو القيم التقديرية التي تنوي الجهة المشترية شراءها من خالل اتفاقية اإلطار، بما في   ز. 

ذلك الكميات والقيم القصوى والدنيا، أينما انطبق ذلك.
السعر  مثل:  اإلطار،  اتفاقية  في  للمشاركة  المناقصين  الختيار  تطبيقها  سيتم  التي  المعايير   ح. 
الجهة  تصدرها  التي  الشراء  ألوامر  استجابة  التسليم  وفترة  العالقة،  ذات  التكلفة  وعوامل 

المشترية بموجب اتفاقية اإلطار، والمتطلبات الخاصة بمستوى المخزون.
الطريقة التي سيتم بموجبها إحالة العقود بموجب اتفاقية اإلطار، وتحديد ما إذا كان سيتم إجراء   ط. 

منافسة إلحالة العقود بموجب اتفاقية اإلطار.
أية معلومات يحتاجها المناقصون للمشاركة بفعالية إلنشاء وتشغيل اتفاقية اإلطار وفقاً ألحكام   ي. 

هذا النظام.
يمكن للمناقصين التقدم بطلبات ألن يصبحوا أطرافاً في اتفاقيات اإلطار المفتوحة في أي وقت خالل   .2
فترة تشغيل االتفاقية من خالل تقديم طلبات المشاركة والوثائق الواردة في الدعوة إلى هذه االتفاقيات. 
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مع مراعاة أحكام الفقرة )2/د( من هذه المادة، للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أن تنشئ   .2
اتفاقيات إطار مغلقة بال مرحلة ثانية من التنافس أو اتفاقيات إطار مغلقة بمرحلة ثانية من التنافس، 

أو اتفاقيات إطار مفتوحة:
عندما يتم إنشاء اتفاقية إطار مغلقة ال يستطيع المورد أو المقاول أو المستشار الذي لم يكن منذ   أ. 

البداية طرفاً في إجراءات االتفاقية أن يصبح طرفاً فيها.
عندما ال تسمح اتفاقية اإلطار بمرحلة ثانية من التنافس عند اصدار أوامر الشراء، يجب   .1

تحديد شروط وأحكام عملية الشراء بدقة عند إنشاء االتفاقية.
عند انشاء اتفاقية إطار مع أكثر من مورد أو مقاول ولم يتم تحديد شروط وأحكام عملية   .2
الشراء بدقة، فإنه يجب أن يتم تحديد هذه الشروط واألحكام خالل مرحلة ثانية من التنافس.

عندما يتم انشاء اتفاقية إطار مفتوحة:  ب. 
يمكن للمناقصين باإلضافة إلى األطراف األولية في االتفاقية الطلب ألن يصبحوا أطرافاً   .1
العامة أو  اللوازم  المشترية أو دائرة  المشاركة للجهة  في االتفاقية من خالل تقديم طلب 

دائرة العطاءات المركزية وفقاً لمتطلبات الدعوة للمشاركة في االتفاقية.
على الجهة المشترية فحص جميع الطلبات التي وردت خالل فترة التشغيل التفاقية اإلطار   .2
المفتوحة خالل مدة أقصاها )15( يوم عمل، وفقاً لإلجراءات المنصوص عليها في الدعوة 

للمشاركة في اتفاقية اإلطار المفتوحة.
يتم إبرام إتفاقية إطار مفتوحة مع جميع المناقصين المؤهلين الذين قبلت طلباتهم بناًء على   .3
الشروط الواردة في الدعوة للمشاركة في االتفاقية، وتقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم 
العامة أو دائرة العطاءات المركزية على الفور بإخطار مقدمي العروض ما إذا كانت قد 

قبلت طلباتهم أو أسباب رفضها.
فترة  المركزية طوال  العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  تقوم   .4
أحادي  اإللكتروني  الموقع  على  مستمر  وبشكل  بالنشر  المفتوحة  اإلطار  اتفاقية  تشغيل 
البوابة لنظام الشراء للدعوة إلى المشاركة في اتفاقية اإلطار المفتوحة، وعليها أن تضمن 
باإلضافة إلى ذلك الوصول الكامل وغير المقيد والمباشر والكامل ألحكام وشروط اتفاقية 

اإلطار المفتوحة.
يجب أن تكون هناك مرحلة ثانية من المنافسة.   ج. 

البوابة  أحادي  اإللكتروني  الموقع  عنها على  واإلعالن  المفتوحة  اإلطار  اتفاقيات  إنشاء  يتم   د. 
لنظام الشراء.

يخضع إنشاء اتفاقيات اإلطار المفتوحة لموافقة المجلس، وما لم يتم إقرار إنشائها من المجلس   ه. 
يتم فقط استخدام اتفاقيات اإلطار المغلقة.
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مادة )134)
الدعوة للمشاركة في اتفاقيات اإلطار

تسري أحكام القرار بقانون وهذا النظام والخاصة بالدعوة للمشاركة في إجراءات الشراء على   .1
المعلومات الواجب تقديمها عند طلب المشاركة في اتفاقيات اإلطار، وعلى الجهة المشترية أن 

توضح في الدعوة للمشاركة في اتفاقيات اإلطار األمور اآلتية:
إن إجراءات الشراء تتعلق بالمشاركة في إجراءات اتفاقية إطار.  أ. 

واإلجراءات  اإلطار  اتفاقية  طبيعة  فهم  من  المناقصين  تمكن  التي  الضرورية  المعلومات   ب. 
المتعلقة بها.

ما إذا كانت اتفاقية اإلطار ستبرم مع مورد أو مقاول أو مستشار واحد أو أكثر، وما إذا كانت   ج. 
اتفاقية اإلطار ستكون مفتوحة أم مغلقة.

توضيح أي حد أدنى وأي حد أقصى لعدد المناقصين الذين من الممكن أن يكونوا طرفاً في   د. 
أكثر من مناقص واحد، وإذا كان هناك حد أقصى  إبرامها مع  إذا كان سيتم  اتفاقية اإلطار 
للمناقصين الذين من الممكن أن يكونوا طرفا في اتفاقية اإلطار المفتوحة فيجب توضيح هذا 

العدد والمعايير التي سيتم اتباعها أثناء عملية االختيار.
في حالة اتفاقيات اإلطار المفتوحة، فإن الشروط واألحكام لدخول الموردين والمقاولين في   ه. 

اتفاقية اإلطار المفتوحة يجب أن تشمل:
في  طرفاً  المناقص  ليصبح  الالزمة  المشاركة  طلبات  وتقديم  بإعداد  الخاصة  التعليمات   .1

اتفاقية اإلطار المفتوحة.
النص بشكل صريح أن المناقصين يمكن أن يصبحوا أطرافاً في هذه االتفاقية في أي وقت   .2
خالل فترة تشغيل االتفاقية من خالل تقديم طلبات المشاركة، مع مراعاة الحد األقصى من 

المناقصين إذا تم تحديده.
نموذج وأحكام وشروط اتفاقية اإلطار، وفقاً ألحكام المادة )135( من هذا النظام، والطريقة   و. 

التي يمكن من خاللها الوصول إلى المعلومات الخاصة باالتفاقية.
الكميات أو القيم التقديرية التي تنوي الجهة المشترية شراءها من خالل اتفاقية اإلطار، بما في   ز. 

ذلك الكميات والقيم القصوى والدنيا، أينما انطبق ذلك.
السعر  مثل:  اإلطار،  اتفاقية  في  للمشاركة  المناقصين  الختيار  تطبيقها  سيتم  التي  المعايير   ح. 
الجهة  تصدرها  التي  الشراء  ألوامر  استجابة  التسليم  وفترة  العالقة،  ذات  التكلفة  وعوامل 

المشترية بموجب اتفاقية اإلطار، والمتطلبات الخاصة بمستوى المخزون.
الطريقة التي سيتم بموجبها إحالة العقود بموجب اتفاقية اإلطار، وتحديد ما إذا كان سيتم إجراء   ط. 

منافسة إلحالة العقود بموجب اتفاقية اإلطار.
أية معلومات يحتاجها المناقصون للمشاركة بفعالية إلنشاء وتشغيل اتفاقية اإلطار وفقاً ألحكام   ي. 

هذا النظام.
يمكن للمناقصين التقدم بطلبات ألن يصبحوا أطرافاً في اتفاقيات اإلطار المفتوحة في أي وقت خالل   .2
فترة تشغيل االتفاقية من خالل تقديم طلبات المشاركة والوثائق الواردة في الدعوة إلى هذه االتفاقيات. 
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مادة )136)
منح عقود الشراء وفقاً التفاقية اإلطار

تتم إحالة أي عقد شراء بموجب اتفاقية اإلطار وفقاً لشروط وأحكام االتفاقية وأحكام هذه المادة، وفقط   .1
إلى مورد أو مقاول أو مستشار هو طرف في اتفاقية اإلطار.

عندما يتم عقد اتفاقية إطار مع مورد أو مقاول أو مستشار واحد، تتم إحالة العقود بموجب هذه   .2
االتفاقية بناًء على الشروط الواردة في االتفاقية.

تتم إحالة العقد على أفضل المناقصين المؤهلين عندما تكون اتفاقية اإلطار مع أكثر من مورد أو   .3
مقاول أو مستشار، وتكون شروط اتفاقية اإلطار محددة بشكل واضح ودقيق فيما يتعلق بالعقد المنوي 

إحالته.
مع مراعاة أحكام المادة )137( من هذا النظام، تتم إحالة العقد عن طريق إجراء مرحلة ثانية من   .4
المنافسة عندما تكون اتفاقية اإلطار مع أكثر من مورد أو مقاول أو مستشار وتكون شروط اتفاقية 
المنوي إحالته أو عندما تبحث الجهة  بالعقد  اإلطار غير محددة بشكل واضح ودقيق فيما يتعلق 

المشترية عن تخفيض األسعار الواردة في اتفاقية اإلطار. 
عندما تتم إحالة عقد الشراء على أساس منافسة المرحلة الثانية تطبق اإلجراءات اآلتية:  .5
يجب على الجهة المشترية توجيه دعوة مكتوبة لهذا الغرض في وقت واحد إلى :  أ. 

كل مورد أو مقاول أو مستشار يعد طرفاً في اتفاقية اإلطار.  )1
أو إلى األطراف المشتركة في اتفاقية اإلطار فقط والقادرين على تلبية احتياجات الشراء،   )2
بشرط أن يتم في الوقت نفسه إخطار جميع الموردين والمقاولين الذين هم طرف في اتفاقية 

اإلطار حتى يتسنى لهم المشاركة في مسابقة المرحلة الثانية.
يجب أن تحتوي الدعوة لتقديم عطاءات على:   ب. 

بيان الشروط واألحكام الحالية التفاقية اإلطار ليتم تضمينها في عقد الشراء المتوقع، وبيان   )1
أحكام وشروط الشراء التي تخضع لمنافسة المرحلة الثانية وتفصيل هذه الشروط واألحكام 

حيثما كان ذلك ضرورياً. 
بيان اإلجراءات والمعايير إلحالة عقد الشراء المتوقع، وطريقة تطبيقها، وتوضيح ما إذا   )2

كانت الجهة المشترية تسعى أو ستقبل تخفيض األسعار الواردة في اتفاقية اإلطار.
التعليمات الخاصة بإعداد العطاءات.   )3

الطريقة والمكان والموعد النهائي لتقديم العطاءات.  )4
التوضيح إذا كان يسمح للموردين أو المقاولين أو المستشارين تقديم عروض لجزء فقط من   )5

موضوع المشتريات، ووصفاً للجزء أو األجزاء التي يمكن تقديم عطاءات فيها.
تشمل  األسعار  هذه  كانت  إذا  ما  وبيان  األسعار،  عن  فيها  يعبر  أن  يجب  التي  الطريقة   )6

عناصر مثل: تكلفة النقل والتأمين والرسوم الجمركية والضرائب.
الصلة  ذات  األخرى  واألنظمة  والقوانين  الشراء،  ونظام  بقانون،  القرار  إلى  اإلشارة   )7
المباشرة بإجراءات الشراء، بما في ذلك تلك التي تنطبق على المشتريات التي تنطوي على 

معلومات سرية، والمكان الذي توجد فيه تلك القوانين واألنظمة.
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يحال أي عقد شراء بموجب اتفاقية اإلطار وفقاً لشروط وأحكام هذه االتفاقية وطبقاً لإلجراءات   .3
المحددة في القرار بقانون وهذا النظام، والتي يجب أن تتضمنها وثائق الدعوة، وفقط إلى المورد أو 

المقاول أو المستشار الذي هو طرف في اتفاقية اإلطار.

مادة )135)
محتويات اتفاقية اإلطار

يجب أن تحتوي اتفاقية اإلطار على:. 1
بيان مدة اتفاقية اإلطار التي يجب أن ال تتجاوز المدة القصوى المحددة في هذا النظام.  أ. 

وصف موضوع المشتريات وجميع األحكام والشروط األخرى التي ستحكم اتفاقية اإلطار،   ب. 
بما في ذلك األسعار خالل الفترات الزمنية المحددة، وبنداً خاصاً بمراجعة األسعار مع مراعاة 

أحكام المادة )158( من هذا النظام، أينما ينطبق ذلك.
تحديد الجهات المشترية المؤهلة إلحالة العقود بموجب اتفاقية اإلطار، والذي يمكن أن يتم عن   ج. 

طريق التحديد الدقيق لهذه الجهات أو من خالل وصف عام لهذه الجهات.
التحديد بالقدر المعروف لشروط الشراء وظروفها والتي ال يمكن تحديدها بدقة كافية عند إبرام   د. 

اتفاقية اإلطار.
التحديد إذا ما كان سيتم في اتفاقية اإلطار المغلقة التي تم إبرامها مع أكثر من مقاول أو مورد   ه. 
أو مستشار واحد إجراء منافسه في المرحلة الثانية إلحالة عقد الشراء بموجب اتفاقية اإلطار، 

وفي حالة اتفاقية اإلطار المفتوحة اإلشارة إلى وجود منافسة في المرحلة الثانية.
عند إجراء منافسة المرحلة الثانية يجب توضيح:  و. 

شروط وظروف الشراء التي سيتم إنشاءها أو تعديلها خالل مسابقة المرحلة الثانية.  )1
اإلجراءات والتكرار المتوقع ألي منافسة في المرحلة الثانية والمواعيد النهائية المتوخاة   )2

لتقديم طلبات المرحلة الثانية.
بما في ذلك  الثانية  المرحلة  المنافسة في  التي سيتم تطبيقها خالل  اإلجراءات والمعايير   )3
الطريقة التي سيتم من خاللها تقدير القيمة النقدية ألي معيار غير السعر والطريقة التي 

سيتم تطبيقها.
إذا ما كان سيتم إحالة عقد الشراء بمقتضى اتفاقية اإلطار ألدنى األسعار أو أكثرها فائدة.  )4

الطريقة التي سيتم من خاللها إحالة عقد الشراء.  )5
المعلومات . 2 المادة، جميع  المحددة في هذه  المعلومات  إلى  اتفاقية اإلطار إضافة  يجب أن تشمل 

الالزمة التي تسمح بالتنفيذ الفعال التفاقية اإلطار، بما في ذلك المعلومات عن كيفية الوصول إلى 
االتصال حسب  المناسبة بخصوص  والمعلومات  الشراء،  بعقود  الخاصة  االتفاقية واإلشعارات 

اإلمكان.
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مادة )136)
منح عقود الشراء وفقاً التفاقية اإلطار

تتم إحالة أي عقد شراء بموجب اتفاقية اإلطار وفقاً لشروط وأحكام االتفاقية وأحكام هذه المادة، وفقط   .1
إلى مورد أو مقاول أو مستشار هو طرف في اتفاقية اإلطار.

عندما يتم عقد اتفاقية إطار مع مورد أو مقاول أو مستشار واحد، تتم إحالة العقود بموجب هذه   .2
االتفاقية بناًء على الشروط الواردة في االتفاقية.

تتم إحالة العقد على أفضل المناقصين المؤهلين عندما تكون اتفاقية اإلطار مع أكثر من مورد أو   .3
مقاول أو مستشار، وتكون شروط اتفاقية اإلطار محددة بشكل واضح ودقيق فيما يتعلق بالعقد المنوي 

إحالته.
مع مراعاة أحكام المادة )137( من هذا النظام، تتم إحالة العقد عن طريق إجراء مرحلة ثانية من   .4
المنافسة عندما تكون اتفاقية اإلطار مع أكثر من مورد أو مقاول أو مستشار وتكون شروط اتفاقية 
المنوي إحالته أو عندما تبحث الجهة  بالعقد  اإلطار غير محددة بشكل واضح ودقيق فيما يتعلق 

المشترية عن تخفيض األسعار الواردة في اتفاقية اإلطار. 
عندما تتم إحالة عقد الشراء على أساس منافسة المرحلة الثانية تطبق اإلجراءات اآلتية:  .5
يجب على الجهة المشترية توجيه دعوة مكتوبة لهذا الغرض في وقت واحد إلى :  أ. 

كل مورد أو مقاول أو مستشار يعد طرفاً في اتفاقية اإلطار.  )1
أو إلى األطراف المشتركة في اتفاقية اإلطار فقط والقادرين على تلبية احتياجات الشراء،   )2
بشرط أن يتم في الوقت نفسه إخطار جميع الموردين والمقاولين الذين هم طرف في اتفاقية 

اإلطار حتى يتسنى لهم المشاركة في مسابقة المرحلة الثانية.
يجب أن تحتوي الدعوة لتقديم عطاءات على:   ب. 

بيان الشروط واألحكام الحالية التفاقية اإلطار ليتم تضمينها في عقد الشراء المتوقع، وبيان   )1
أحكام وشروط الشراء التي تخضع لمنافسة المرحلة الثانية وتفصيل هذه الشروط واألحكام 

حيثما كان ذلك ضرورياً. 
بيان اإلجراءات والمعايير إلحالة عقد الشراء المتوقع، وطريقة تطبيقها، وتوضيح ما إذا   )2

كانت الجهة المشترية تسعى أو ستقبل تخفيض األسعار الواردة في اتفاقية اإلطار.
التعليمات الخاصة بإعداد العطاءات.   )3

الطريقة والمكان والموعد النهائي لتقديم العطاءات.  )4
التوضيح إذا كان يسمح للموردين أو المقاولين أو المستشارين تقديم عروض لجزء فقط من   )5

موضوع المشتريات، ووصفاً للجزء أو األجزاء التي يمكن تقديم عطاءات فيها.
تشمل  األسعار  هذه  كانت  إذا  ما  وبيان  األسعار،  عن  فيها  يعبر  أن  يجب  التي  الطريقة   )6

عناصر مثل: تكلفة النقل والتأمين والرسوم الجمركية والضرائب.
الصلة  ذات  األخرى  واألنظمة  والقوانين  الشراء،  ونظام  بقانون،  القرار  إلى  اإلشارة   )7
المباشرة بإجراءات الشراء، بما في ذلك تلك التي تنطبق على المشتريات التي تنطوي على 

معلومات سرية، والمكان الذي توجد فيه تلك القوانين واألنظمة.
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يحال أي عقد شراء بموجب اتفاقية اإلطار وفقاً لشروط وأحكام هذه االتفاقية وطبقاً لإلجراءات   .3
المحددة في القرار بقانون وهذا النظام، والتي يجب أن تتضمنها وثائق الدعوة، وفقط إلى المورد أو 

المقاول أو المستشار الذي هو طرف في اتفاقية اإلطار.

مادة )135)
محتويات اتفاقية اإلطار

يجب أن تحتوي اتفاقية اإلطار على:. 1
بيان مدة اتفاقية اإلطار التي يجب أن ال تتجاوز المدة القصوى المحددة في هذا النظام.  أ. 

وصف موضوع المشتريات وجميع األحكام والشروط األخرى التي ستحكم اتفاقية اإلطار،   ب. 
بما في ذلك األسعار خالل الفترات الزمنية المحددة، وبنداً خاصاً بمراجعة األسعار مع مراعاة 

أحكام المادة )158( من هذا النظام، أينما ينطبق ذلك.
تحديد الجهات المشترية المؤهلة إلحالة العقود بموجب اتفاقية اإلطار، والذي يمكن أن يتم عن   ج. 

طريق التحديد الدقيق لهذه الجهات أو من خالل وصف عام لهذه الجهات.
التحديد بالقدر المعروف لشروط الشراء وظروفها والتي ال يمكن تحديدها بدقة كافية عند إبرام   د. 

اتفاقية اإلطار.
التحديد إذا ما كان سيتم في اتفاقية اإلطار المغلقة التي تم إبرامها مع أكثر من مقاول أو مورد   ه. 
أو مستشار واحد إجراء منافسه في المرحلة الثانية إلحالة عقد الشراء بموجب اتفاقية اإلطار، 

وفي حالة اتفاقية اإلطار المفتوحة اإلشارة إلى وجود منافسة في المرحلة الثانية.
عند إجراء منافسة المرحلة الثانية يجب توضيح:  و. 

شروط وظروف الشراء التي سيتم إنشاءها أو تعديلها خالل مسابقة المرحلة الثانية.  )1
اإلجراءات والتكرار المتوقع ألي منافسة في المرحلة الثانية والمواعيد النهائية المتوخاة   )2

لتقديم طلبات المرحلة الثانية.
بما في ذلك  الثانية  المرحلة  المنافسة في  التي سيتم تطبيقها خالل  اإلجراءات والمعايير   )3
الطريقة التي سيتم من خاللها تقدير القيمة النقدية ألي معيار غير السعر والطريقة التي 

سيتم تطبيقها.
إذا ما كان سيتم إحالة عقد الشراء بمقتضى اتفاقية اإلطار ألدنى األسعار أو أكثرها فائدة.  )4

الطريقة التي سيتم من خاللها إحالة عقد الشراء.  )5
المعلومات . 2 المادة، جميع  المحددة في هذه  المعلومات  إلى  اتفاقية اإلطار إضافة  يجب أن تشمل 

الالزمة التي تسمح بالتنفيذ الفعال التفاقية اإلطار، بما في ذلك المعلومات عن كيفية الوصول إلى 
االتصال حسب  المناسبة بخصوص  والمعلومات  الشراء،  بعقود  الخاصة  االتفاقية واإلشعارات 

اإلمكان.
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الجهة  قبل  من  اإلعالن  نشر  عند  المسبق  التأهيل  وثائق  أو  المناقصة  وثائق  جاهزية  عدم   ب.  
المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية أو عدم توفرها عند طلبها من 

قبل المناقص، وحيثما ينطبق ذلك.
عدم االستجابة لطلب الحصول على توضيحات وفقاً للمواعيد المحددة في وثائق المناقصة.   ج. 

المواصفات الفنية الواردة في وئاثق المناقصة تمت صياغتها بطريقة ضيقة بحيث ال يمكن أن   د. 
تتحقق إال عن طريق واحد أو عدد قليل من المناقصين.

نقص معلومات أساسية في وثائق المناقصة التي استلمها المناقص.  ه. 
 و.  التخلي عن عقد اجتماع مع المناقصين والمعلن عنه دون إعالمهم أو عدم إبالغ المناقصين 
بشكل صحيح عن أي تغيير في موعده ومكانه، أو عدم تمكينهم من زيارة الموقع عندما يكون 

ذلك ضرورياً. 
فشل إجراء فتح العطاءات كما جاء في الدعوة للمناقصة، أو السلوك غير المناسب عند فتح   ز. 

العطاءات، حيثما ينطبق ذلك.
سوء التعامل مع المناقصات التي وردت من المناقصين مما أدى إلى الفتح المبكر لمناقصة أو   ح. 

أكثر مما نتج عنه فقدان سرية المناقصة، أو الفشل الفعلي بفتح المناقصة خالل جلسة علنية.
الفشل في فتح جميع العطاءات التي تم استالمها قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات.  ط. 

فشل لجنة تقييم العطاءات في تقييم العطاءات أو طلبات التأهيل المسبق وفقاً لمعايير التقييم   ي. 
الواردة في وثائق المناقصة.

المركزية  العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  بها  تقوم  محاولة  أية   ك. 
للتفاوض مع المناقص الفائز.

إحالة العقد تعتبر غير عادلة أو غير صحيحة.  ل. 
التأهيل  عن  الناتجة  المؤهلين  المناقصين  قائمة  من  حق  وجه  غير  على  المناقص  استبعاد   م. 

المسبق.
أية ممارسات فاسدة أو تواطؤ محتمل أو ما شابه ذلك.  ن. 

في حالة العروض:  .2
عدم قيام الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية باإلعالن عن   أ. 

طلب التعبير عن االهتمام عندما يكون ذلك مطلوباً.
فشل الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة او دائرة العطاءات المركزية في المحافظة على   ب. 

سرية اإلجراءات بعد فتح المظاريف التي تحتوي على العروض الفنية.
نقص معلومات أساسية في طلب التقدم بعروض.  ج. 

فتح العروض المالية في نفس الوقت الذي تفتح فيه العروض الفنية.  د. 
الفشل في تقييم العروض وفقاً لمعايير التقييم المحددة في وثيقة الدعوة لتقديم العروض.  ه. 

مقدم  إجبار  المركزية  العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  محاولة   و. 
العرض على مراجعة أتعاب طاقمه خالل التفاوض على العقد عندما يشكل السعر عاماًل في 

التقييم.
الشعور بأن إحالة العقد غير عادلة.  ز. 

 ح.  احتمال الممارسات الفاسدة أو التواطؤ.
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اسم ووظيفة وعنوان موظف واحد أو أكثر من موظفي الجهة المشترية المخولين بالتواصل   )8
المباشر أو تلقي االتصاالت مباشرة من الموردين أو المقاولين أو المستشارين فيما يتعلق 

بمنافسة المرحلة الثانية دون تدخل من أي وسيط.
اإلشارة إلى الحق المنصوص عليه في المادة )57( من القرار بقانون للطعن أو االستئناف   )9
ضد القرارات أو اإلجراءات التي اتخذتها الجهة المشترية، والتي يدعي المناقص أنها لم 

تجر وفق أحكام القانون. 
10( توضيح اإلجراءات الرسمية المطلوبة ليصبح عقد الشراء نافذاً، بما في ذلك توقيع إتفاقية 

مكتوبة، أينما ينطبق ذلك.
والمتعلقة  الشراء  بقانون ونظام  للقرار  المشترية وفقاً  الجهة  تقررها  أية متطلبات أخرى   )11

بإعداد وتقديم العطاءات أو أية جوانب أخرى من منافسة المرحلة الثانية.
تقوم الجهة المشترية بتقييم جميع العطاءات المقدمة وتحديد العطاء الفائز وفقاً لمعايير التقييم   ج. 

واإلجراءات الواردة في الدعوة لتقديم العطاءات في مسابقة المرحلة الثانية.
تقوم الجهة المشترية بقبول العطاء الفائز واإلحالة وتوقيع العقد وفقاً للمادة )41( من القرار   د. 

بقانون.
اتفاقية  في  الواردة  األسعار  على  بخصومات  يتقدمون  الذين  اإلطار  إتفاقية  في  المتعاقدون   ه. 
اإلطار عند أمر شراء معين غير ملزمين بتقديم هذه الخصومات عند أوامر الشراء األخرى 

بموجب اتفاقية اإلطار أو لكافة الجهات المشترية التي تستخدم هذه االتفاقية.

مادة )137)
التغيير خالل تنفيذ اتفاقية اإلطار

ال يجوز إجراء أي تغيير على وصف موضوع المشتريات خالل تنفيذ اتفاقية اإلطار.  .1
ال يجوز تغيير الشروط واألحكام األخرى للشراء، بما في ذلك المعايير الخاصة بمنافسة المرحلة   .2
الثانية وطريقة تطبيقها، وإجراءات إحالة عقود الشراء المتوقعة، إال بالقدر والطريقة المسموح بها 

صراحة في اتفاقية اإلطار.

الفصل الثامن
الشكاوى

مادة )138)
حاالت تقديم الشكوى

وفقاً ألحكام المادة )56( من القرار بقانون، يجوز للمناقص التقدم بشكوى خطية للجهة المشترية أو 
دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية في الحاالت التالية أو غيرها من الحاالت:

في حالة المناقصة العامة أو طلب التأهيل المسبق:   .1
عدم االلتزام بإجراءات اإلعالن بشكل صحيح.  أ. 
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الجهة  قبل  من  اإلعالن  نشر  عند  المسبق  التأهيل  وثائق  أو  المناقصة  وثائق  جاهزية  عدم   ب.  
المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية أو عدم توفرها عند طلبها من 

قبل المناقص، وحيثما ينطبق ذلك.
عدم االستجابة لطلب الحصول على توضيحات وفقاً للمواعيد المحددة في وثائق المناقصة.   ج. 

المواصفات الفنية الواردة في وئاثق المناقصة تمت صياغتها بطريقة ضيقة بحيث ال يمكن أن   د. 
تتحقق إال عن طريق واحد أو عدد قليل من المناقصين.

نقص معلومات أساسية في وثائق المناقصة التي استلمها المناقص.  ه. 
 و.  التخلي عن عقد اجتماع مع المناقصين والمعلن عنه دون إعالمهم أو عدم إبالغ المناقصين 
بشكل صحيح عن أي تغيير في موعده ومكانه، أو عدم تمكينهم من زيارة الموقع عندما يكون 

ذلك ضرورياً. 
فشل إجراء فتح العطاءات كما جاء في الدعوة للمناقصة، أو السلوك غير المناسب عند فتح   ز. 

العطاءات، حيثما ينطبق ذلك.
سوء التعامل مع المناقصات التي وردت من المناقصين مما أدى إلى الفتح المبكر لمناقصة أو   ح. 

أكثر مما نتج عنه فقدان سرية المناقصة، أو الفشل الفعلي بفتح المناقصة خالل جلسة علنية.
الفشل في فتح جميع العطاءات التي تم استالمها قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات.  ط. 

فشل لجنة تقييم العطاءات في تقييم العطاءات أو طلبات التأهيل المسبق وفقاً لمعايير التقييم   ي. 
الواردة في وثائق المناقصة.

المركزية  العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  بها  تقوم  محاولة  أية   ك. 
للتفاوض مع المناقص الفائز.

إحالة العقد تعتبر غير عادلة أو غير صحيحة.  ل. 
التأهيل  عن  الناتجة  المؤهلين  المناقصين  قائمة  من  حق  وجه  غير  على  المناقص  استبعاد   م. 

المسبق.
أية ممارسات فاسدة أو تواطؤ محتمل أو ما شابه ذلك.  ن. 

في حالة العروض:  .2
عدم قيام الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية باإلعالن عن   أ. 

طلب التعبير عن االهتمام عندما يكون ذلك مطلوباً.
فشل الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة او دائرة العطاءات المركزية في المحافظة على   ب. 

سرية اإلجراءات بعد فتح المظاريف التي تحتوي على العروض الفنية.
نقص معلومات أساسية في طلب التقدم بعروض.  ج. 

فتح العروض المالية في نفس الوقت الذي تفتح فيه العروض الفنية.  د. 
الفشل في تقييم العروض وفقاً لمعايير التقييم المحددة في وثيقة الدعوة لتقديم العروض.  ه. 

مقدم  إجبار  المركزية  العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  محاولة   و. 
العرض على مراجعة أتعاب طاقمه خالل التفاوض على العقد عندما يشكل السعر عاماًل في 

التقييم.
الشعور بأن إحالة العقد غير عادلة.  ز. 

 ح.  احتمال الممارسات الفاسدة أو التواطؤ.
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دائرة  او  العامة  اللوازم  دائرة  او  المشترية  الجهة  قرار  بعد  عمل  ايام  سبعة  لمدة  القيد  هذا  ويستمر 
العطاءات المركزية في موضوع الشكوى، أو )7( أيام عمل بعد الفترة المحددة في الفقرة )2( من المادة 
(56( من القرار بقانون، أو حتى إبالغ الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات 

المركزية والمتظلم بقرار لجنة المراجعة.
العامة أو دائرة العطاءات المركزية بالنظر في الشكوى  اللوازم  تقوم الجهة المشترية أو دائرة   .3
ويصدر المسؤول المختص خالل )7( أيام عمل من استالم الشكوى قراراً كتابياً بإلغاء اإلجراءات 
والقرارات المخالفة ألحكام القانون والنظام واإلجراءات التصحيحية التي يجب القيام بها في حال 
تبين صحة الشكوى، أو برد الشكوى في حال تبين عدم وجود أّي مخالفة الحكام القرار بقانون 

والنظام، ويحدد في القرار أسباب هذا الرد.

مادة )141)
التظلم لدى وحدة مراجعة النزاعات

وفقاً ألحكام المادة )56( من القرار بقانون للمشتكي حق التظلم لدى وحدة مراجعة النزاعات في   .1
الحاالت اآلتية:

عدم اتخاذ الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية القرار خالل   أ. 
(7( أيام عمل من تاريخ استالمها، شريطة تقديم طلب المراجعة للوحدة خالل )7( أيام عمل 

من انتهاء الفترة المحددة للجهة المشترية للنظر في الشكوى وإصدار القرار.
رفض المشتكي للقرار الصادر عن الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات   ب. 
المركزية بخصوص الشكوى، شريطة أن يتم تقديم الشكوى خالل )7( أيام عمل من إبالغ 
الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية للمشتكي بقرارها فيما 

يخص الشكوى.
يقدم التظلم للوحدة خالل )7( أيام عمل من تاريخ صدور قرار الجهة المشترية أو دائرة اللوازم   .2
العامة أو دائرة العطاءات المركزية بخصوص الشكوى أو انقضاء المدة المحددة إلصدار مثل هذا 

القرار.
يرفع التظلم لرئيس المجلس في ظرف مختوم ويسلم باليد أو البريد.  .3
يجب أن يكون التظلم مكتوباً وموقعاً من مقدم الطلب أو ممن يمثله.  .4

يسلم المتظلم نسخة من تظلمه باليد أو البريد إلى الجهة المشترية المعنية أو دائرة اللوازم العامة   .5
أو دائرة العطاءات المركزية في نفس الوقت الذي يرسل فيه هذا الطلب إلى المجلس.

دائرة  أو  المتظلم ضدها  المشترية  الجهة  فيه  تستلم  الذي  اليوم  التظلم هو  تقديم طلب  يوم  يعتبر   .6
اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية نسخة من ذلك الطلب.

على الوحدة توثيق كافة طلبات المراجعة لديها في سجل خاص توضح فيه تاريخ ووقت استالم   .7
كل طلب مراجعة.
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إذا كان طلب المراجعة متعلقاً بإعالن المناقصة فيتوجب على مقدم الطلب التقدم بطلبه خالل )7(   .3
أيام عمل من التاريخ االخير لإلعالن، إال إذا كان الطلب متعلقاً بعدم اإلعالن.

إذا كان طلب المراجعة متعلقاً بشروط الدعوة أو التأهيل المسبق أو القائمة المختصرة أو القرارات   .4
المتخذة من قبل الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية أثناء إجراءات 
التأهيل المسبق أو تحضير القائمة المختصرة فيجب أن يتم تقديمه قبل الموعد النهائي لتقديم طلبات 

التاهيل المسبق أو العروض.
يجب أن تحتوي وثائق المناقصة أو غيرها من الوثائق التي تستخدم للحصول على العروض على   .5

المعلومات الضرورية بشأن إجراءات تقديم طلبات المراجعة.

مادة )139)
المراجعة من قبل الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية

وفقاً ألحكام المادة )56( من القرار بقانون، وقبل دخول عقد الشراء حيز التنفيذ وقبل انتهاء المهلة   .1
المحددة في القانون لتقديم الشكاوى يتقدم المناقص في المرحلة األولى بطلب إجراء المراجعة إلى 

الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية حسب واقع الحال.
يجب أن يتم تقديم طلب إجراء المراجعة إلى المسؤول المختص في الجهة المشترية أو الوزير   .2
المختص مكتوباً وموقعاً من المتقدم بالطلب أو ممن يمثله، كما ينبغي على صاحب الشكوى أن: 

يورد اسمه وعنوانه وعنوان البريد اإللكتروني ورقم الهاتف والفاكس الخاص به.  أ. 
يسمي الجهة المشترية ويورد رقم المناقصة أو االستدراج أو طلب التقدم بعروض.  ب. 

يبين بشكل واضح الدواعي القانونية والواقعية لتقديم الطلب بالمراجعة.  ج. 
يقدم كل المعلومات التي تثبت بأنه مناقص فعلي أو محتمل يمكن لمصلحته المباشرة أن تتأثر   د. 
العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  تنوي  الذي  بالفعل  أو  باإلغفال 

المركزية القيام به.
يورد كل المعلومات التي تثبت بأن الطلب ملتزم بالمواعيد المحددة.  ه. 

يحدد اإلجراء التصحيحي المطلوب بدقة.  و. 

مادة )140)
إجراءات الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية

حال استالمها للشكوى، تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية،   .1
إن رأت ذلك مناسباً، بإبالغ جميع المناقصين بها كما توضح لهم طبيعة اإلدعاءات الواردة في 

الشكوى.
على الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية أن ال تتخذ أية خطوات   .2

تؤدي إلى أن يصبح عقد الشراء أو اتفاقية اإلطار نافذاً عند:
استالمها شكوى وفقاً ألحكام المادة )139( من هذا النظام.  أ. 

عند استالمها اشعاراً بطلب مراجعة من وحدة مراجعة النزاعات.  ب. 
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دائرة  او  العامة  اللوازم  دائرة  او  المشترية  الجهة  قرار  بعد  عمل  ايام  سبعة  لمدة  القيد  هذا  ويستمر 
العطاءات المركزية في موضوع الشكوى، أو )7( أيام عمل بعد الفترة المحددة في الفقرة )2( من المادة 
(56( من القرار بقانون، أو حتى إبالغ الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات 

المركزية والمتظلم بقرار لجنة المراجعة.
العامة أو دائرة العطاءات المركزية بالنظر في الشكوى  اللوازم  تقوم الجهة المشترية أو دائرة   .3
ويصدر المسؤول المختص خالل )7( أيام عمل من استالم الشكوى قراراً كتابياً بإلغاء اإلجراءات 
والقرارات المخالفة ألحكام القانون والنظام واإلجراءات التصحيحية التي يجب القيام بها في حال 
تبين صحة الشكوى، أو برد الشكوى في حال تبين عدم وجود أّي مخالفة الحكام القرار بقانون 

والنظام، ويحدد في القرار أسباب هذا الرد.

مادة )141)
التظلم لدى وحدة مراجعة النزاعات

وفقاً ألحكام المادة )56( من القرار بقانون للمشتكي حق التظلم لدى وحدة مراجعة النزاعات في   .1
الحاالت اآلتية:

عدم اتخاذ الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية القرار خالل   أ. 
(7( أيام عمل من تاريخ استالمها، شريطة تقديم طلب المراجعة للوحدة خالل )7( أيام عمل 

من انتهاء الفترة المحددة للجهة المشترية للنظر في الشكوى وإصدار القرار.
رفض المشتكي للقرار الصادر عن الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات   ب. 
المركزية بخصوص الشكوى، شريطة أن يتم تقديم الشكوى خالل )7( أيام عمل من إبالغ 
الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية للمشتكي بقرارها فيما 

يخص الشكوى.
يقدم التظلم للوحدة خالل )7( أيام عمل من تاريخ صدور قرار الجهة المشترية أو دائرة اللوازم   .2
العامة أو دائرة العطاءات المركزية بخصوص الشكوى أو انقضاء المدة المحددة إلصدار مثل هذا 

القرار.
يرفع التظلم لرئيس المجلس في ظرف مختوم ويسلم باليد أو البريد.  .3
يجب أن يكون التظلم مكتوباً وموقعاً من مقدم الطلب أو ممن يمثله.  .4

يسلم المتظلم نسخة من تظلمه باليد أو البريد إلى الجهة المشترية المعنية أو دائرة اللوازم العامة   .5
أو دائرة العطاءات المركزية في نفس الوقت الذي يرسل فيه هذا الطلب إلى المجلس.

دائرة  أو  المتظلم ضدها  المشترية  الجهة  فيه  تستلم  الذي  اليوم  التظلم هو  تقديم طلب  يوم  يعتبر   .6
اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية نسخة من ذلك الطلب.

على الوحدة توثيق كافة طلبات المراجعة لديها في سجل خاص توضح فيه تاريخ ووقت استالم   .7
كل طلب مراجعة.
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العطاءات المركزية من إصدار قرار إحالة العقد قيد المراجعة لحين صدور قرار نهائي بشأن 
التظلم.

عندما يجري النظر في التظلم على أي مستوى، تستمر عملية تقييم العطاءات وعملية اإلحالة،   .2
ولكن ال يصدر اإلشعار باإلحالة حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن التظلم.

يمكن التخلي عن تعليق اإلشعار باإلحالة الوارد في الفقرة )1( أعاله، واالستمرار في إجراءات   .3
قدماً  المضي  تقتضي  العامة  المصلحة  اعتبارات  أن  المشترية  الجهة  شهدت  إذا  الشراء  عملية 
في إجراءات اإلحالة، ويمكن للمسؤول المختص أو الوزير المختص أن يصدر قراراً بذلك بعد 

الحصول على موافقة رئيس المجلس. 

   مادة )145)
اإلبالغ عن التظلم

حال استالم طلب التظلم من قبل وحدة مراجعة النزاعات وما لم يرد هذا الطلب بموجب المادة   .1
(149(، فإنه يتعين على الوحدة وخالل يوم واحد من استالم طلب التظلم أن ترسل إلى الجهة 
المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية اشعاراً خطياً بأن الوحدة قد استلمت 
طلباً للتظلم يخصها وأن ترفق مع اإلشعار نسخة عن الشكوى، وأن ترسل اقراراً باستالم الطلب 

إلى المتقدم به.
الفور عن هذا  المناقصين على  تقوم بإشعار جميع  فإنها  الوحدة هذا األمر مناسباً  إذا ما ارتأت   .2

التظلم موضحة لهم طبيعة االدعاءات الواردة في هذا التظلم.

مادة )146)
تشكيل لجنة المراجعة

عند تلقي التظلم، يختار رئيس المجلس في غضون خمسة )5( أيام عمل لجنة لمراجعة التظلم على   .1
أساس التناوب.

تتكون اللجنة من رئيس وعضوين، ولرئيس المجلس تحديد رئيس اللجنة مع مراعاة أحكام المادة   .2
(21( من هذا النظام. 

إذا لم يتمكن أي عضو من المشاركة لمرضه أو اعتذر عن المشاركة بسبب عدم ضمان حياديته   .3
فيتم استبداله بنفس الطريقة الواردة في الفقرة )1( أعاله. 

مادة )147)
طلب الوحدة للتعليقات والوثائق

1.  على الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية أن تقدم للوحدة تعليقاتها 
أيام من تاريخ االشعار بشأن التظلم لديها، ويجب أن تشتمل تعليقات  على الطلب خالل خمسة 
الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية على بيان الحقائق ذات الصلة 
بما فيها أفضل تقييم ممكن لقيمة العقد وتقييماً لالدعاءات الواردة في طلب التظلم وقائمة بجميع 

الوثائق ذات الصلة بإجراءات عملية الشراء.
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مادة )142)
المعلومات والبيانات التي يجب أن يتضمنها طلب التظلم

على المتظلم أن يقدم طلب التظلم خطياً، وأن:   .1
يورد اسمه وعنوانه وبريده اإللكتروني ورقم الهاتف والفاكس الخاص به.  أ. 

اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية المتظلم ضدها  يسمي الجهة المشترية أو دائرة   ب. 
ويورد رقم المناقصة أو االستدراج وصورة عن إعالن الدعوة.

يبين بشكل واضح الدواعي القانونية والواقعية لتقديم هذا التظلم وشرحها.  ج. 
يرفق بالطلب نسخة عن الشكوى التي تقدم بها للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة   د. 
العطاءات المركزية ونسخة عن قرارها الخاص بالشكوى إذا صدر مثل هذا القرار خالل المدة 

المحددة في القانون.
يقدم جميع المعلومات والوقائع التي تثبت بأنه مناقص فعلي أو محتمل يمكن لمصلحته المباشرة   ه. 

أن تتأثر بالفعل الذي تنوي الجهة المشترية القيام به.
يورد كل المعلومات والوقائع التي تثبت بأن الطلب ملتزم بالمواعيد المحددة.  و. 
يذكر بوضوح طلبه بإصدار حكم ويحدد اإلجراء التصحيحي المطلوب بدقة.  ز. 

باإلضافة لذلك يجوز للمتقدم بالتظلم:  .2
أن يطلب إجراءات خاصة للتعامل مع المعلومات السرية عن األمالك الشخصية أو التجارية   أ. 

أو غير ذلك من المعلومات السرية.
أن يطلب مستندات محددة بعد توضيح صلة هذه المستندات بحالة التظلم المقدمة.  ب. 

أن يطلب جلسة استماع موضحاً األسباب التي تبين الحاجة إلى مثل هذه الجلسة في اتخاذ قرار   ج. 
الفصل بالتظلم.

إذا خال طلب التظلم من بعض المعلومات والبيانات المذكورة في الفقرة )1( أعاله، فعلى لجنة   .3
المراجعة الطلب من المتظلم تقديم تلك المعلومات والبيانات خالل )5( أيام عمل.

إذا فشل المتظلم في االستجابة للطلب الوارد في الفقرة )3( أعاله، فللجنة المراجعة رفض التظلم   .4
على أنه غير مكتمل إال إذا كانت المعلومات المتوفرة كافية للنظر في التظلم.

مادة )143)
ضمان التظلم

فيما عدا الشكاوى المتعلقة بالقضايا السابقة لفتح العطاءات، على المتظلم أن يرفق مع طلب التظلم   .1
الموجه للمجلس كفالة بنكية بنسبة )1%( من قيمة العطاء لصالح رئيس المجلس. 

تصادر الكفالة البنكية في حال رد التظلم لكونه كيدياً.  .2

مادة )144)
تعليق اإلشعار باإلحالة

حال استالم طلب التظلم يقوم رئيس المجلس بمنع الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة   .1
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العطاءات المركزية من إصدار قرار إحالة العقد قيد المراجعة لحين صدور قرار نهائي بشأن 
التظلم.

عندما يجري النظر في التظلم على أي مستوى، تستمر عملية تقييم العطاءات وعملية اإلحالة،   .2
ولكن ال يصدر اإلشعار باإلحالة حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن التظلم.

يمكن التخلي عن تعليق اإلشعار باإلحالة الوارد في الفقرة )1( أعاله، واالستمرار في إجراءات   .3
قدماً  المضي  تقتضي  العامة  المصلحة  اعتبارات  أن  المشترية  الجهة  شهدت  إذا  الشراء  عملية 
في إجراءات اإلحالة، ويمكن للمسؤول المختص أو الوزير المختص أن يصدر قراراً بذلك بعد 

الحصول على موافقة رئيس المجلس. 

   مادة )145)
اإلبالغ عن التظلم

حال استالم طلب التظلم من قبل وحدة مراجعة النزاعات وما لم يرد هذا الطلب بموجب المادة   .1
(149(، فإنه يتعين على الوحدة وخالل يوم واحد من استالم طلب التظلم أن ترسل إلى الجهة 
المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية اشعاراً خطياً بأن الوحدة قد استلمت 
طلباً للتظلم يخصها وأن ترفق مع اإلشعار نسخة عن الشكوى، وأن ترسل اقراراً باستالم الطلب 

إلى المتقدم به.
الفور عن هذا  المناقصين على  تقوم بإشعار جميع  فإنها  الوحدة هذا األمر مناسباً  إذا ما ارتأت   .2

التظلم موضحة لهم طبيعة االدعاءات الواردة في هذا التظلم.

مادة )146)
تشكيل لجنة المراجعة

عند تلقي التظلم، يختار رئيس المجلس في غضون خمسة )5( أيام عمل لجنة لمراجعة التظلم على   .1
أساس التناوب.

تتكون اللجنة من رئيس وعضوين، ولرئيس المجلس تحديد رئيس اللجنة مع مراعاة أحكام المادة   .2
(21( من هذا النظام. 

إذا لم يتمكن أي عضو من المشاركة لمرضه أو اعتذر عن المشاركة بسبب عدم ضمان حياديته   .3
فيتم استبداله بنفس الطريقة الواردة في الفقرة )1( أعاله. 

مادة )147)
طلب الوحدة للتعليقات والوثائق

1.  على الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية أن تقدم للوحدة تعليقاتها 
أيام من تاريخ االشعار بشأن التظلم لديها، ويجب أن تشتمل تعليقات  على الطلب خالل خمسة 
الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية على بيان الحقائق ذات الصلة 
بما فيها أفضل تقييم ممكن لقيمة العقد وتقييماً لالدعاءات الواردة في طلب التظلم وقائمة بجميع 

الوثائق ذات الصلة بإجراءات عملية الشراء.
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مادة )150)
الرد على التظلم من قبل وحدة مراجعة النزاعات

تصدر لجنة مراجعة النزاعات خالل مدة ال تتجاوز اثني عشر )12( يوم عمل من تاريخ استالم   .1
التظلم قراراً مكتوباً للمتظلم مع نسخة إلى رئيس المجلس والجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة 

أو دائرة العطاءات المركزية.
ما لم يرفض التظلم على أساس أنه كيدي أو معيب اجرائيا، للجنة مراجعة النزاعات، اتخاذ أي   .2

من القرارات التالية سواء بصورة منفصلة أو في مجموعة منها:
منع الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة او دائرة العطاءات المركزية من إتخاذ قرارات أو   أ. 

اتباع إجراءات غير قانونية.
الطلب من الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية التي اتخذت   ب. 
قانونية تصحيح قراراتها واجراءاتها، وهو ما قد يفرض  قرارات أو قامت بإجراءات غير 

إعادة بعض الخطوات في عملية الشراء أو اعادة كافة إجراءات عملية الشراء.
اإللغاء الكلي أو الجزئي ألي قرار أو إجراء غير قانوني صادر عن الجهة المشترية أو دائرة   ج. 
اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية عدا أي إجراء أو قرار يدخل عقد الشراء حيز 

التنفيذ.
العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  قبل  تعويضات من  دفع  اقتراح   د. 

المركزية عن أية تكاليف معقولة تكبدها المتظلم.
على لجنة المراجعة رفض التظلم الذي ال أساس له من الصحة أو لم يتم تقديمه في الوقت المناسب   .3

أو ألنه معيب اجرائيا، مع بيان أسباب قرارها. 
على لجنة المراجعة وقف إجراءات المراجعة إذا قام المتظلم بسحب طلبه.  .4

إلى حق التظلم بموجب هذه المادة على تكلفة  يجب أن تقتصر أية تعويضات يتم دفعها استناداً   .5
إعداد وتقديم العطاء والنفقات المرتبطة بالرسوم القانونية وغيرها من النفقات التي تكبدها عند 
تقديم التظلم بما في ذلك إعادة الكفالة المطلوبة مع التظلم إذا كانت الجهة المشترية هي من خرقت 

التزاماتها، وال يجوز أن تشتمل على األرباح الفائتة.
يجب أن تؤخذ قرارات لجنة مراجعة النزاعات على أساس األغلبية.  .6

مع مراعاة أحكام المادة )58( من القرار بقانون، يجب أن يكون قرار وحدة مراجعة النزاعات   .7
نهائياً وعلى كال الطرفين التصرف بناًء على هذا القرار.

بعد صدور قرار لجنة مراجعة النزاعات، يكون التظلم والقرار متاحاً فوراً لعامة الجمهور من   .8
خالل النشر على الموقع اإللكتروني أحادي البوابة لنظام الشراء، شريطة أن ال يتم الكشف عن 
يضر  أن  شأنه  أومن  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  لقوانين  مخالفاً  إفشاؤها  كان  إذا  المعلومات 

بمصلحة اطراف التظلم.
أطراف التظلم هم المتظلم، الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية   .9

والمناقص الفائز.
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تقوم الجهة المشترية بتقديم نسخة من تعليقاتها على التظلم إلى المتقدم بالتظلم وإلى أي متأثرين   .2
خالل يوم واحد من تقديم تعليقاتها إلى الوحدة.

للجنة المراجعة أن تطلب من الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية   .3
وثيقة  لها صلة  أن  الوحدة  ترى  والتي  تمتلكها  التي  الوثائق  من  أجزاء  أو  وثائق  بأية  تزويدها 

بالتظلم.
رداً على طلب الوحدة للتعليقات، تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات   .4
المركزية إن رأت أن هناك اساساً لذلك، بالتقدم بطلب لرفض التظلم قبل التقدم بالتعليقات المطلوبة 

وفقاً للفقرة )1( من هذه المادة. 
للجنة المراجعة أن تطلب أو تسمح بتقديم أية إفادات إضافية من جانب األطراف أو أي أطراف   .5

أخرى غير مشاركة في التظلم حسبما يقتضي األمر للوصول إلى قرار عادل بشأن التظلم.

مادة )148)
جلسات االستماع

بناًء على طلب أي طرف من األطراف أو بمبادرة منها، للجنة المراجعة إن رأت ذلك مناسباً أن   .1
تعقد جلسة استماع بشأن التظلم.

المشترية  الجهة  لتعليقات  األطراف  تسلم  بعد  ممكن  وجه  أسرع  في  االستماع  جلسات  عقد  يتم   .2
والمستندات ذات الصلة بالموضوع.

تحدد  أن  للوحدة  ويحق  االستماع،  جلسة  لحضور  بالتظلم  العالقة  ذات  األطراف  جميع  تدعى   .3
الحضور خالل كل أو بعض أجزاء جلسات التظلم.

يتم تسجيل وقائع جلسات االستماع أو تدوينها كتابة، وإذا تم تسجيلها أو نسخها فإنه يحق ألي   .4
طرف من األطراف أن يحصل على نسخة منها على حسابه الخاص.

مادة )149)
رفض التظلم

يمكن رفض التظلم ألي سبب من األسباب اآلتية:
عدم االلتزام بأي شرط من الشروط الواردة في المادة )56( من القرار بقانون وفي هذا النظام.  .1

وقائمة على  قانونية مفصلة  إفادة  تقدم  أو ال  بتظلم  للتقدم  أساساً صالحاً  تمثل  ادعاءات ال  تقديم   .2
الوقائع.

المبدئية من جانب المسؤول  التظلم في غير الموعد المحدد سواًء على مستوى المراجعة  تقديم   .3
المختص في الجهة المشترية أو الوزير المختص، أو فيما يتعلق بمواعيد رفع التظلم إلى وحدة 

مراجعة النزاعات.
إذا تعلقت الشكوى بتنفيذ العقد أو إدارته بداًل من إحالة العقد.  .4

الطعن في قرار إيجابي بالمؤهالت فيما يتعلق بمناقص منافس.  .5
عدم إرفاق الكفالة البنكية المذكورة في المادة )143( أعاله.  .6
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مادة )150)
الرد على التظلم من قبل وحدة مراجعة النزاعات

تصدر لجنة مراجعة النزاعات خالل مدة ال تتجاوز اثني عشر )12( يوم عمل من تاريخ استالم   .1
التظلم قراراً مكتوباً للمتظلم مع نسخة إلى رئيس المجلس والجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة 

أو دائرة العطاءات المركزية.
ما لم يرفض التظلم على أساس أنه كيدي أو معيب اجرائيا، للجنة مراجعة النزاعات، اتخاذ أي   .2

من القرارات التالية سواء بصورة منفصلة أو في مجموعة منها:
منع الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة او دائرة العطاءات المركزية من إتخاذ قرارات أو   أ. 

اتباع إجراءات غير قانونية.
الطلب من الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية التي اتخذت   ب. 
قانونية تصحيح قراراتها واجراءاتها، وهو ما قد يفرض  قرارات أو قامت بإجراءات غير 

إعادة بعض الخطوات في عملية الشراء أو اعادة كافة إجراءات عملية الشراء.
اإللغاء الكلي أو الجزئي ألي قرار أو إجراء غير قانوني صادر عن الجهة المشترية أو دائرة   ج. 
اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية عدا أي إجراء أو قرار يدخل عقد الشراء حيز 

التنفيذ.
العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  قبل  تعويضات من  دفع  اقتراح   د. 

المركزية عن أية تكاليف معقولة تكبدها المتظلم.
على لجنة المراجعة رفض التظلم الذي ال أساس له من الصحة أو لم يتم تقديمه في الوقت المناسب   .3

أو ألنه معيب اجرائيا، مع بيان أسباب قرارها. 
على لجنة المراجعة وقف إجراءات المراجعة إذا قام المتظلم بسحب طلبه.  .4

إلى حق التظلم بموجب هذه المادة على تكلفة  يجب أن تقتصر أية تعويضات يتم دفعها استناداً   .5
إعداد وتقديم العطاء والنفقات المرتبطة بالرسوم القانونية وغيرها من النفقات التي تكبدها عند 
تقديم التظلم بما في ذلك إعادة الكفالة المطلوبة مع التظلم إذا كانت الجهة المشترية هي من خرقت 

التزاماتها، وال يجوز أن تشتمل على األرباح الفائتة.
يجب أن تؤخذ قرارات لجنة مراجعة النزاعات على أساس األغلبية.  .6

مع مراعاة أحكام المادة )58( من القرار بقانون، يجب أن يكون قرار وحدة مراجعة النزاعات   .7
نهائياً وعلى كال الطرفين التصرف بناًء على هذا القرار.

بعد صدور قرار لجنة مراجعة النزاعات، يكون التظلم والقرار متاحاً فوراً لعامة الجمهور من   .8
خالل النشر على الموقع اإللكتروني أحادي البوابة لنظام الشراء، شريطة أن ال يتم الكشف عن 
يضر  أن  شأنه  أومن  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  لقوانين  مخالفاً  إفشاؤها  كان  إذا  المعلومات 

بمصلحة اطراف التظلم.
أطراف التظلم هم المتظلم، الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية   .9

والمناقص الفائز.
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اسم وعنوان الجهة المشترية.  .2
اسم وعنوان المتعاقد.  .3

تسلسل أولوية وثائق العقد.  .4
مجال العقد وواجبات ومسؤوليات أطراف العقد.  .5

إجراءات التعاقد الفرعي والتزامات المقاولين الفرعيين.  .6
قيمة العقد أو طريقة تحديده ومدة التنفيذ.  .7

مواعيد وشروط الدفع.  .8
شروط وآليات تعديل األسعار أينما انطبق ذلك.  .9

كفالة حسن التنفيذ والشروط الخاصة بها.  .10
المتطلبات الخاصة بكفالة حسن التنفيذ والضمانات األخرى ومدتها والشروط الخاصة بها.  .11

مكان تنفيذ العقد واجراءات وشروط التوريد والتسليم.  .12
الغرامات في حاالت التأخير.  .13

القوة القاهرة والظروف الموجبة لتمديد العقد.  .14
الشروط المتعلقة بالمراقبة والفحص وإجراءات استالم األعمال.  .15

الشروط الخاصة بالضمانات التي يقدمها المورد أو المقاول إلصالح أو استبدال السلع أو األشغال   .16
المعيبة بعد قبولها.

التأمينات ومتطلباتها وشروطها.  .17
شروط تعديل العقد.  .18

الشروط المتعلقة بمعالجات خرق العقد، وشروط فسخ العقد.  .19
مسؤولية المتعاقد عن األشخاص والمستخدمين التابعين له.  .20

مسؤوليات وواجبات اطراف العقد.  .21
تسوية النزاعات.  .22

األحكام الخاصة بمكافحة الفساد.  .23
إجراءات إنجاز العقد.  .24

القانون المطبق واألحكام الخاصة بتسوية النزاعات.  .25

مادة )155)
إدارة العقد من قبل الجهة المشترية

والفنية  والمالية  اإلدارية  العقد  لمتطلبات  طبقاً  بها  الخاصة  العقود  إدارة  المشترية  الجهة  تتولى   .1
والمهام التي يتعين القيام بها من قبل الجهة المشترية بدءاً من إحالة العقد حتى يتم إنجازه أو فسخه.
على الجهة المشترية استخدام األصول المهنية وأساليب اإلدارة الحديثة في إدارة العقود للتأكد من   .2

التنفيذ السليم لهذه العقود وفقاً للشروط المتفق عليها.
على الجهة المشترية أن تضمن أن اللوازم أو األشغال أو الخدمات التي يتم تسليمها تتوافق مع   .3

المواصفات والمتطلبات الفنية المنصوص عليها في العقد.
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مادة )151)
إبالغ الوحدة

للقرارات  تنفيذاً  اتخذتها  التي  باإلجراءات  والمجلس  الوحدة  بإبالغ  الفور  المشترية على  الجهة  تقوم 
الصادرة عن لجنة مراجعة النزاعات.

مادة )152)
توثيق تسجيل القرارات

اللوازم العامة أو دائرة العطاءات  يجب أن تكون أية قرارات تتخذها الجهة المشترية أو دائرة   .1
للمادة )58( من القرار بقانون، والدواعي والظروف  المركزية أو الوحدة، أو المحكمة استناداً 
العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  تتخذها  تدابير  وأية  لذلك  الموجبة 
المركزية جزءاً من سجل إجراءات عملية الشراء، ويجب حفظ القرار والوثائق المتعلقة به وفقاً 

للمادة )192( من هذا النظام.
يجب نشر قرارات وحدة مراجعة النزاعات على الموقع اإللكتروني أحادي البوابة لنظام الشراء.  .2
العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  إلى  المقدمة  الشكاوى  توثيق  يجب   .3
المركزية وتسويات هذه الشكاوى أو سحبها وكافة القرارات الصادرة بشأنها خطياً وتسجيل ذلك 
للمادة )192( من هذا النظام، مع توضيح أسباب وظروف سحب  في سجل عملية الشراء وفقاً 

الشكوى أو تسويتها.

الفصل التاسع
إدارة العقود

مادة )153)
توقيع العقد

يصبح العقد نافذاً فور توقيعه، ويجب تحرير العقد طبقاً للعقود النموذجية المعتمدة من قبل المجلس.  .1
يوقع العقد بين الجهة المشترية كجهة متعاقدة وبين من تمت اإلحالة عليه كمتعاقد في مدة أقصاها   .2

ثمانية وعشرين )28( يوماً من تاريخ دخول اإلحالة النهائية حيز التنفيذ.
يبدأ تنفيذ العقد من تاريخ توقيعه أو من أي تاريخ آخر يحدده العقد.  .3

مادة )154)
محتويات العقد

يجب أن يتناول العقد وبالقدر الذي ينطبق على طبيعة عملية الشراء كحد أدنى احكاماً بشأن القضايا 
واألمور اآلتية:

اسم العقد ورقمه وموضوعه.  .1
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اسم وعنوان الجهة المشترية.  .2
اسم وعنوان المتعاقد.  .3

تسلسل أولوية وثائق العقد.  .4
مجال العقد وواجبات ومسؤوليات أطراف العقد.  .5

إجراءات التعاقد الفرعي والتزامات المقاولين الفرعيين.  .6
قيمة العقد أو طريقة تحديده ومدة التنفيذ.  .7

مواعيد وشروط الدفع.  .8
شروط وآليات تعديل األسعار أينما انطبق ذلك.  .9

كفالة حسن التنفيذ والشروط الخاصة بها.  .10
المتطلبات الخاصة بكفالة حسن التنفيذ والضمانات األخرى ومدتها والشروط الخاصة بها.  .11

مكان تنفيذ العقد واجراءات وشروط التوريد والتسليم.  .12
الغرامات في حاالت التأخير.  .13

القوة القاهرة والظروف الموجبة لتمديد العقد.  .14
الشروط المتعلقة بالمراقبة والفحص وإجراءات استالم األعمال.  .15

الشروط الخاصة بالضمانات التي يقدمها المورد أو المقاول إلصالح أو استبدال السلع أو األشغال   .16
المعيبة بعد قبولها.

التأمينات ومتطلباتها وشروطها.  .17
شروط تعديل العقد.  .18

الشروط المتعلقة بمعالجات خرق العقد، وشروط فسخ العقد.  .19
مسؤولية المتعاقد عن األشخاص والمستخدمين التابعين له.  .20

مسؤوليات وواجبات اطراف العقد.  .21
تسوية النزاعات.  .22

األحكام الخاصة بمكافحة الفساد.  .23
إجراءات إنجاز العقد.  .24

القانون المطبق واألحكام الخاصة بتسوية النزاعات.  .25

مادة )155)
إدارة العقد من قبل الجهة المشترية

والفنية  والمالية  اإلدارية  العقد  لمتطلبات  طبقاً  بها  الخاصة  العقود  إدارة  المشترية  الجهة  تتولى   .1
والمهام التي يتعين القيام بها من قبل الجهة المشترية بدءاً من إحالة العقد حتى يتم إنجازه أو فسخه.
على الجهة المشترية استخدام األصول المهنية وأساليب اإلدارة الحديثة في إدارة العقود للتأكد من   .2

التنفيذ السليم لهذه العقود وفقاً للشروط المتفق عليها.
على الجهة المشترية أن تضمن أن اللوازم أو األشغال أو الخدمات التي يتم تسليمها تتوافق مع   .3

المواصفات والمتطلبات الفنية المنصوص عليها في العقد.
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التغيير على عقود األشغال والخدمات االستشارية الهندسية:  .2
يراعى عدم إجراء أي تعديل أو تغيير في شكل األشغال أو نوعيتها أو كمياتها أو مدة تنفيذها   أ. 

أو في حجم الخدمات الفنية أثناء التنفيذ.
للتدليل على  الوثائق المكونة للعقد كافياً  يعتبر ورود النص على أي عمل في أية وثيقة من   ب. 

ضرورة تنفيذ ذلك العمل.
ال تعتبر الزيادة الحاصلة في الكميات الفعلية لألعمال التي يتم تنفيذها وفقاً للمخططات تغييراً   ج. 
وال يحتاج تنفيذها إلى إصدار أمر تغييري، وتعامل هذه الزيادة في الكميات طبقاً لشروط العقد.
للجهة المشترية إصدار األوامر التغييرية الضرورية لتنفيذ العقد التي تفرضها أية عيوب في   د. 

وثائق العقد أو الظروف غير المرئية، وتعتبر ملزمة للطرفين، مع مراعاة األحكام اآلتية:
لغايات هذه المادة يعتبر تغييراًكل إضافة أو تغيير لم يرد عليه نص في أي وثيقة من وثائق   )1

العقد عند توقيعه واقتضت ظروف المشروع تنفيذه. 
إذا تطلبت ظروف العمل إحداث بنود جديدة لم تكن واردة في أي من وثائق العقد أصاًل،   )2
فإن تحديد أسعار هذه البنود يكون خاضعاً لشروط العقد وموافقة المسؤول المختص بناًء 

على تنسيب المهندس المشرف.
إذا اقتضت الحاجة إلى إجراء أية إضافة أو تغيير أثناء التنفيذ يترتب على الجهة التي تتولى   )3
اإلشراف على تنفيذ العقد أن تقدم تقريراً فنياً مسبقاً إلى المسؤول المختص يتضمن مبررات 

القيام باألعمال اإلضافية ومدى الحاجة إليها وتأثيرها على قيمة العقد.
المسؤول  من  الغرض  لهذا  تشكل  فنية  لجنة  تقرير  على  بناًء  التغييرية  األوامر  تنفيذ  يتم   )4
المختص من عدد ال يقل عن ثالثة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة بهذا المجال لدراسة 

المبررات والنظر في األسعار، وفقاً للصالحيات اآلتية:
بقرار من المهندس المشرف إذا كان مجموع قيمة التجاوز يقل عن )5%( من قيمة   أ. 

العقد االصلية أو )5000( خمسة آالف دوالر أيهما أقل.
اإلضافية  األعمال  قيمة  في  التجاوز  مجموع  كان  إذا  المختص،  المسؤول  من  بقرار   ب. 
بالعملة  يعادلها  ما  أو  دوالر  االف  )5000( خمسة  على  يزيد  التنفيذ  أثناء  والكميات 
المتداولة قانوناً، ولم تتجاوز نسبتها )25%( من قيمة العقد األصلية، ويشترط في جميع 
األحوال أن ال يتعدى هذا التجاوز مبلغ مائتين وخمسين ألف دوالر أو ما يعادلها بالعملة 

المتداولة قانوناً.
بقرار من مجلس الوزراء إذا تجاوزت قيمة األعمال المنفذة نتيجة لألعمال اإلضافية   ج. 
وزيادة الكميات أثناء التنفيذ ما تزيد نسبتها أو قيمتها على صالحية المسؤول المختص 

المنصوص عليها في الفقرة )2/د/4(/ب( من هذه المادة.
والتشغيل  والتركيب  والتوريدات  األشغال  مقاوالت  أعمال  تنفيذ  مكان  تغيير  يجوز  ال   )5
والخدمات االستشارية والخدمات األخرى المحددة في وثائق المناقصة، والذي من أجله 

طرحت المناقصة وقدمت العطاءات واستكملت إجراءات البت.
القصوى  الضرورة  حالة  في  التنفيذ  مكان  تغيير  يجوز  السابقة  الفقرة  أحكام  من  استثناًء   )6
ووجود مبررات قوية تقرها الجهة المشترية وموافقة المتعاقد على أال يترتب على عملية 
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على الجهة المشترية أينما كان ذلك مناسباً تشكيل فريق إلدارة العقد قادراً على اإلشراف على   .4
التنفيذ، وأن توفر الكوادر المؤهلة والدعم اللوجستي الالزمين لإلدارة الفعالة للعقد.

على الجهة المشترية تطبيق الخطوات الرئيسية التالية إلدارة العقد بقدر ما يتناسب مع كل عملية   .5
شراء على حدة: 

عقد جلسات ما قبل التنفيذ مع المناقص الفائز إذا لزم ذلك ووضع خطة محددة إلدارة العقد.  أ. 
إصدار  مثل:  الالزمة،  األنشطة  لتسهيل  الصلة  ذات  الحكومية  الهيئات  مع  التنسيق  إجراء   ب. 

التصاريح، واالستيراد، وقطع األشجار والترتيبات األمنية....الخ.
عمل الترتيبات الالزمة لتملك الموقع والوصول إليه.  ج. 

وضع خطة وبرنامج عمل يبين األساليب العامة، والترتيبات والتوقيت لجميع األنشطة لتنفيذ   د. 
العقد. 

 ه.  مراقبة تقدم سير العمل في تنفيذ عقد الشراء بما في ذلك تحديد مدى انسجام التقدم الذي يتم 
إنجازه بصفة دورية مع خطة العمل المقرة.

مراقبة الجودة والقيام بأعمال الفحص والمعاينة والقياس واالختبار للتأكد من أن اللوازم أو   و. 
األشغال أو الخدمات التي يتم تسليمها تتوافق مع المواصفات والمتطلبات الفنية المنصوص 

عليها في العقد.
إدارة الجوانب المالية لتنفيذ العقد بما في ذلك تقديم الدفعات المالية للمتعاقدين وحسابات التكلفة   ز. 

والميزانية ومراقبتها.
إدارة التعديالت على العقد وأوامر التغيير وتعليق العمل في العقد وفسخه ومراجعة السعر،   ح. 

وتطبيق التدابير العالجية للعقد، وإجراءات حل المنازعات.
تنظيم وإدارة ملفات التوثيق ذات الصلة بتنفيذ العقد .  ط. 

إعداد التقارير الدورية حول تنفيذ العقد.  ي. 
قبول التنفيذ.  ك. 

جهة  وأية  المشترية  الجهة  على  يتعين  الشراء،  عقد  بموجب  أطراف  أية  بحقوق  المساس  دون   .6
إشراف تشركها في تنفيذ عقد الشراء أن تلتزم بتنفيذ العقد وفقاً للمواصفات والشروط والتصاميم 

المحددة في العقد.
توفر الجهة المشترية للمجلس ولديوان الرقابة المالية واإلدارية وغيرهما من الهيئات المفوضة   .7

أية مستندات أو تقارير أو معلومات تطلبها هذه الهيئات ألغراض متابعة ومراقبة إدارة العقد.

مادة )156)
إجراء التعديالت والتغييرات على العقد

تعديل العقد:  .1
يجب أن يصدر التعديل خالل فترة سريان العقد.  أ. 

وفقاً ألحكام  المادة )60( من القرار بقانون يجب أن يكون تعديل العقد خطياً وبرضا الطرفين،   ب. 
على أن ال يؤدي هذا التعديل إلى تغيير الهدف من العقد أو طبيعته أو مجاله.
يكون تنفيذ التعديالت على العقد خاضعاً لتوفر الموازنات الضرورية لذلك.  ج. 
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التغيير على عقود األشغال والخدمات االستشارية الهندسية:  .2
يراعى عدم إجراء أي تعديل أو تغيير في شكل األشغال أو نوعيتها أو كمياتها أو مدة تنفيذها   أ. 

أو في حجم الخدمات الفنية أثناء التنفيذ.
للتدليل على  الوثائق المكونة للعقد كافياً  يعتبر ورود النص على أي عمل في أية وثيقة من   ب. 

ضرورة تنفيذ ذلك العمل.
ال تعتبر الزيادة الحاصلة في الكميات الفعلية لألعمال التي يتم تنفيذها وفقاً للمخططات تغييراً   ج. 
وال يحتاج تنفيذها إلى إصدار أمر تغييري، وتعامل هذه الزيادة في الكميات طبقاً لشروط العقد.
للجهة المشترية إصدار األوامر التغييرية الضرورية لتنفيذ العقد التي تفرضها أية عيوب في   د. 

وثائق العقد أو الظروف غير المرئية، وتعتبر ملزمة للطرفين، مع مراعاة األحكام اآلتية:
لغايات هذه المادة يعتبر تغييراًكل إضافة أو تغيير لم يرد عليه نص في أي وثيقة من وثائق   )1

العقد عند توقيعه واقتضت ظروف المشروع تنفيذه. 
إذا تطلبت ظروف العمل إحداث بنود جديدة لم تكن واردة في أي من وثائق العقد أصاًل،   )2
فإن تحديد أسعار هذه البنود يكون خاضعاً لشروط العقد وموافقة المسؤول المختص بناًء 

على تنسيب المهندس المشرف.
إذا اقتضت الحاجة إلى إجراء أية إضافة أو تغيير أثناء التنفيذ يترتب على الجهة التي تتولى   )3
اإلشراف على تنفيذ العقد أن تقدم تقريراً فنياً مسبقاً إلى المسؤول المختص يتضمن مبررات 

القيام باألعمال اإلضافية ومدى الحاجة إليها وتأثيرها على قيمة العقد.
المسؤول  من  الغرض  لهذا  تشكل  فنية  لجنة  تقرير  على  بناًء  التغييرية  األوامر  تنفيذ  يتم   )4
المختص من عدد ال يقل عن ثالثة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة بهذا المجال لدراسة 

المبررات والنظر في األسعار، وفقاً للصالحيات اآلتية:
بقرار من المهندس المشرف إذا كان مجموع قيمة التجاوز يقل عن )5%( من قيمة   أ. 

العقد االصلية أو )5000( خمسة آالف دوالر أيهما أقل.
اإلضافية  األعمال  قيمة  في  التجاوز  مجموع  كان  إذا  المختص،  المسؤول  من  بقرار   ب. 
بالعملة  يعادلها  ما  أو  دوالر  االف  )5000( خمسة  على  يزيد  التنفيذ  أثناء  والكميات 
المتداولة قانوناً، ولم تتجاوز نسبتها )25%( من قيمة العقد األصلية، ويشترط في جميع 
األحوال أن ال يتعدى هذا التجاوز مبلغ مائتين وخمسين ألف دوالر أو ما يعادلها بالعملة 

المتداولة قانوناً.
بقرار من مجلس الوزراء إذا تجاوزت قيمة األعمال المنفذة نتيجة لألعمال اإلضافية   ج. 
وزيادة الكميات أثناء التنفيذ ما تزيد نسبتها أو قيمتها على صالحية المسؤول المختص 

المنصوص عليها في الفقرة )2/د/4(/ب( من هذه المادة.
والتشغيل  والتركيب  والتوريدات  األشغال  مقاوالت  أعمال  تنفيذ  مكان  تغيير  يجوز  ال   )5
والخدمات االستشارية والخدمات األخرى المحددة في وثائق المناقصة، والذي من أجله 

طرحت المناقصة وقدمت العطاءات واستكملت إجراءات البت.
القصوى  الضرورة  حالة  في  التنفيذ  مكان  تغيير  يجوز  السابقة  الفقرة  أحكام  من  استثناًء   )6
ووجود مبررات قوية تقرها الجهة المشترية وموافقة المتعاقد على أال يترتب على عملية 
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العظمى  النسبة  تكون  وأن   )%5( تقل عن  وال  اليومي  اإلنتاج  معدل  من   )%10( اليومي عن 
للغرامة )10%( من القيمة الكلية للعقد.

إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد أو المواعيد المحددة في العقد جاز للجهة المتعاقدة إذا   .2
اقتضت المصلحة العامة ذلك إعطاء المتعاقد مهلة إضافية إلتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة 
عن مدة التأخير بالنسب وطبقاً لألسس وفي الحدود المنصوص عليها في العقد، وتوقع الغرامة 

بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراءات قضائية أخرى.
وال يخل توقيع الغرامة بحق الجهة المتعاقدة في مطالبة المتعاقد بالتعويض الكامل عما أصابها من   .3

أضرار نتجت عن تأخره في الوفاء بالتزاماته.

مادة )159)
فسخ العقد لدواعي المصلحة العامة

الجهة  على  فإن  الحالة  هذه  وفي  العامة،  المصلحة  لدواعي  العقد  فسخ  المتعاقدة  للجهة  يجوز   .1
المتعاقدة أن تدفع قيمة العمل الذي تم إنجازه أو المواد التي طلبت أو اللوازم أو الخدمات التي تم 
توريدها والتكلفة المعقولة إلزالة المعدات وإعادة العاملين األجانب الذين استقدموا خصيصاً للعمل 
في المشروع إلى أوطانهم، والتكاليف التي تحملها المتعاقد في سبيل تأمين األشغال أو اللوازم، 
تاريخ  المتعاقد حتى  استلمها  التي  والمرحلية  المقدمة  الدفعات  منها  ذلك، مطروحاً  ينطبق  أينما 

إبالغه بفسخ العقد، وال يتم دفع أية اموال مقابل األرباح التي لم يتم تحقيقها.
بالرغم مما ورد في الفقرة )1( من هذه المادة، يجب على الجهة المشترية قبول واستالم اللوازم   .2
المكتملة والجاهزة للشحن خالل سبعة أيام من تسلم المتعاقد إلشعار بفسخ العقد لداعي المصلحة 

العامة وفقاً ألسعار العقد وشروطه. 

مادة )160)
إخالل المتعاقد بشروط العقد

التدابير  من  أي  اتخاذ  في  الحق  المشترية  للجهة  كان  العقد  شروط  من  شرط  بأي  المتعاقد  أخل  إذا 
العالجية اآلتية:

1.  رفض التنفيذ المعيب أو الناقص.
اإلزالة واالستبدال الفوري للوازم المعيبة أو اآلداء المعيب.  .2

فرض غرامات التأخير.  .3
فسخ العقد واستكمال تنفيذه على حساب المتعاقد.  .4

مادة )161)
فسخ العقد

يجب أن يشير عقد الشراء إلى األسباب التي يمكن فسخ  العقد على أساسها وفقاً ألحكامه، ويجب   .1
أن تشمل هذه األسباب بصورة خاصة:

الوفاء  في  المستشار  أو  المقاول  أو  المورد  فشل  بسبب  المشترية  الجهة  قبل  من  العقد  فسخ   أ. 
بالتزاماته في تنفيذ العقد.
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تفرضها  تغييرات  العقد  مكان  تغيير  على  ترتب  إذ  أما  إضافي،  مالي  التزام  أي  التغيير 
ظروف الموقع الجديد فتسري عليها األحكام المحددة في المادة )2/د/4( أعاله.

إذا أدى األمر التغييري إلى زيادة قيمة العقد  بأكثر من )5%( أو خمسين ألف دوالر يقوم   )7
للنسب  التغييري طبقاً  قيمة األمر  تنفيذ عن  بكفالة حسن  المشترية  الجهة  بتزويد  المتعاقد 

الواردة في العقد.
عقود توريد اللوازم والخدمات غير االستشارية والخدمات االستشارية غير الهندسية:  .3

للجهة المشترية تجاوز كميات أو قيمة عقودها بالزيادة أو النقصان في حدود )25%( بالنسبة 
لكل بند بذات الشروط واألسعار دون أن يكون للمتعاقد الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك.

مادة )157)
مراجعة األسعار

للجهة المشترية  أن تضع في عقد الشراء أحكاماً لمراجعة األسعار في حالة عقود األشغال الكبيرة   .1
التي تبلغ مدتها )ثمانية عشر( شهراً فأكثر، ويكون ذلك مناسباً فقط عندما تجد الجهة المشترية أنه 
سيكون مجدياً أكثر لها  أن تتحمل المخاطر في زيادة التكاليف بناًء على هذا الشرط  بدل الدفع 

للمقاول من أجل قبوله هذه المخاطر.
عندما يتضمن العقد بنداً خاصاً بمراجعة السعر، يجب أن ينص على ما يلي:  .2

الصيغة التي تحدد متى يتم مراجعة األسعار ومبلغ مراجعة السعر.  أ. 
المؤشرات ذات الصلة التي يمكن العودة إليها من أجل تطبيق شرط مراجعة األسعار.  ب. 

الطريقة التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار في تقلبات سعر الصرف بين عملة الدفع والعملة   ج. 
التي يتم من خاللها تحديد المؤشرات.

التاريخ المرجعي الذي يمكن اعتماده لتطبيق هذه الصيغة.  د. 
الفترات التي يمكن أن يتم تطبيق صيغة مراجعة األسعار فيها.  ه. 

أية قيود أخرى أو شروط يمكن تطبيقها من أجل تطبيق مراجعة األسعار، بما في ذلك أي   و. 
متطلبات للحد األدنى للزيادة في السعر.

يمكن أن يوفر العقد أيضاً للجهة المشترية في الحالة التي تؤدي أحكام مراجعة السعر إلى زيادة   .3
تتجاوز النسبة المحددة أو مبلغ العقد، ما يلي:

فسخ العقد .  أ. 
اعادة التفاوض على العقد من أجل البقاء مع الميزانية أو تقليل التكاليف بالنسبة للجهة المشترية.  ب. 

مادة )158)
التأخر في تنفيذ العقد

تحدد في ملحق نموذج عرض المناقصة مدة تنفيذ العطاء وقيمة غرامة التأخير عن كل يوم على   .1
التأخير  نسبة غرامة  تزيد  وأن ال  تنفيذه،  ومدة  العطاء  قيمة  مع  متناسبة  الغرامة  تلك  تكون  أن 
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العظمى  النسبة  تكون  وأن   )%5( تقل عن  وال  اليومي  اإلنتاج  معدل  من   )%10( اليومي عن 
للغرامة )10%( من القيمة الكلية للعقد.

إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد أو المواعيد المحددة في العقد جاز للجهة المتعاقدة إذا   .2
اقتضت المصلحة العامة ذلك إعطاء المتعاقد مهلة إضافية إلتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة 
عن مدة التأخير بالنسب وطبقاً لألسس وفي الحدود المنصوص عليها في العقد، وتوقع الغرامة 

بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراءات قضائية أخرى.
وال يخل توقيع الغرامة بحق الجهة المتعاقدة في مطالبة المتعاقد بالتعويض الكامل عما أصابها من   .3

أضرار نتجت عن تأخره في الوفاء بالتزاماته.

مادة )159)
فسخ العقد لدواعي المصلحة العامة

الجهة  على  فإن  الحالة  هذه  وفي  العامة،  المصلحة  لدواعي  العقد  فسخ  المتعاقدة  للجهة  يجوز   .1
المتعاقدة أن تدفع قيمة العمل الذي تم إنجازه أو المواد التي طلبت أو اللوازم أو الخدمات التي تم 
توريدها والتكلفة المعقولة إلزالة المعدات وإعادة العاملين األجانب الذين استقدموا خصيصاً للعمل 
في المشروع إلى أوطانهم، والتكاليف التي تحملها المتعاقد في سبيل تأمين األشغال أو اللوازم، 
تاريخ  المتعاقد حتى  استلمها  التي  والمرحلية  المقدمة  الدفعات  منها  ذلك، مطروحاً  ينطبق  أينما 

إبالغه بفسخ العقد، وال يتم دفع أية اموال مقابل األرباح التي لم يتم تحقيقها.
بالرغم مما ورد في الفقرة )1( من هذه المادة، يجب على الجهة المشترية قبول واستالم اللوازم   .2
المكتملة والجاهزة للشحن خالل سبعة أيام من تسلم المتعاقد إلشعار بفسخ العقد لداعي المصلحة 

العامة وفقاً ألسعار العقد وشروطه. 

مادة )160)
إخالل المتعاقد بشروط العقد

التدابير  من  أي  اتخاذ  في  الحق  المشترية  للجهة  كان  العقد  شروط  من  شرط  بأي  المتعاقد  أخل  إذا 
العالجية اآلتية:

1.  رفض التنفيذ المعيب أو الناقص.
اإلزالة واالستبدال الفوري للوازم المعيبة أو اآلداء المعيب.  .2

فرض غرامات التأخير.  .3
فسخ العقد واستكمال تنفيذه على حساب المتعاقد.  .4

مادة )161)
فسخ العقد

يجب أن يشير عقد الشراء إلى األسباب التي يمكن فسخ  العقد على أساسها وفقاً ألحكامه، ويجب   .1
أن تشمل هذه األسباب بصورة خاصة:

الوفاء  في  المستشار  أو  المقاول  أو  المورد  فشل  بسبب  المشترية  الجهة  قبل  من  العقد  فسخ   أ. 
بالتزاماته في تنفيذ العقد.
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شرعًيا معتمًدا من المحكمة المختصة خالل فترة ال تتجاوز الشهر من تاريخ الوفاة إلتمام األعمال 
غير المنفذة. 

إذا كان العقد مبرماً مع أكثر من متعاقد أو متعهد متآلفين أو متشاركين وتوفي أحدهم فيكون للجهة   .3
المشترية الحق في مطالبة باقي المتعاقدين باالستمرار في تنفيذ العقد.

مادة )164)
الكفاالت

كفالة حسن التنفيذ: تكون بنسبة )10%( من قيمة العقد، وذلك لعقود األشغال واللوازم والخدمات.  .1
كفالة الصيانة: تكون بنسبة )5%( من قيمة المشروع الفعلية بعد اإلنجاز وذلك لعقود األشغال   .2

واللوازم. أما بالنسبة لعقود الخدمات فتطلب كفالة الصيانة أينما يلزم حسب طبيعة العقد.

مادة )165)
الفحص واالستالم

يجب على الجهة المشترية القيام بفحص واستالم اللوازم أو األشغال أو الخدمات االستشارية أو   .1
الخدمات األخرى للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية الواردة في وثائق العقد، وذلك 
يقل عدد أعضائها عن ثالثة، يصدر  االبتدائي والنهائي ال  للفحص واالستالم  لجنة  عن طريق 
بتشكيلها قرار من المسؤول المختص على أن يكونوا من ذوي االختصاص من الجهة المشترية 

ذاتها أومن أية جهة أخرى وفقاً لطبيعة العقد.
اليجوز أن يكون عضًوا في لجنة الفحص واالستالم كل من شارك في إعداد المواصفات ووثائق   .2
المسؤول  بموافقة  به  االستعانة  جواز  مع  اإلشراف  أو  والتقييم  التحليل  إجراءات  أو  المناقصة 

المختص في الجهة المشترية.
أو  االستشارية  الخدمات  أو  األشغال  أعمال  أو  التوريدات  واستالم  فحص  عملية  إسناد  يجوز   .3
واتباع  المختص  المسؤول  موافقة  شريطة  متخصص  فريق  أو  شخص  إلى  األخرى  الخدمات 

اإلجراءات المحددة في القرار بقانون والنظام عند التعاقد معهم.
تجري عمليات الفحص واالستالم طبقاً للمراحل والشروط الواردة في العقد.  .4

يحدد العقد الجهة التي تتحمل تكاليف إجراء الفحوصات الواردة في الفقرة )4( أعاله.    .5
بالرغم مما ورد أعاله، وإذا ما ورد ذلك في شروط العقد فإنه من حق الجهة المشترية وخالل   .6
تنتدبه  من  أو  بنفسها  الالزمة  الفحوصات  إجراء  محددة  أوتنفيذ  إنتاج  ومراحل  زمنية  فترات 
لمعايير  األعمال  أو  المنتجات  أو  التنفيذ  مراحل  مطابقة  من  للتأكد  وذلك  المهمة،  بهذه  للقيام 
بأي حال من األحوال من  المتعاقد  يعفي  العقد. وال  الواردة في شروط  الجودة والمواصفات 
في  الواردة  واالستالم  الفحص  لجان  ومسؤوليات  سلطات  من  يحد  وال  التعاقدية  التزاماته 

الفقرة )1( أو الفقرة )3( أعاله عند قيام الجهة المشترية بهذه الفحوصات. 
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فسخ العقد بسبب إفالس المورد أو المقاول أو المستشار.  ب. 
فسخ العقد من قبل الجهة المشترية لدواعي المصلحة العامة وفقاً للمادة )159( من هذا النظام.   ج. 

فسخ العقد لألسباب التي تعطي الحق للمورد أو المقاول أو المستشار بذلك.  د. 
فسخ العقد بسبب الظروف القاهرة.  ه. 

مع عدم اإلخالل بأحكام المادة )159( ال يجوز فسخ العقد ما لم يتم استنفاذ جميع البدائل الممكنة    .2
ذات الصلة لحل النزاع، وعندما يصبح  فسخ العقد هو اإلجراء المناسب وفقاً لشروط العقد. 

3.  يتقرر فسخ العقد واستكمال تنفيذه على حساب المتعاقد بقرار من المسؤول المختص في الجهة 
المشترية، ويعلم المتعاقد بفسخ العقد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين في 
العقد،  ويتم استكمال العقد على حساب المتعاقد باستخدام إحدى طرق الشراء المنصوص عليها 

في القرار بقانون.
يجب أن يتضمن عقد الشراء أحكام التسوية المالية والتعويضات التي يجب أن تدفع في حالة فسخ   .4
العقد بما فيها باستثناء حالة فسخ العقد بسبب اإلفالس قيام الجهة المشترية بالدفع مقابل أي عمل 
أو لوازم أو خدمات تم تنفيذها بها بصورة مرضية، وتحميل المورد أو المقاول أو المستشار الذي 

أخل بالعقد أية زيادة في التكاليف تتكبدها الجهة المشترية بما في ذلك شراء البديل.

مادة )162)
الحق في مصادرة كفالة حسن التنفيذ

يكون للجهة المتعاقدة في حالة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد الحق في مصادرة كفالة   .1
حسن التنفيذ والحصول على جميع ما تستحقه من غرامات مما يكون مستحقاً للمتعاقد لديها أو لدى 

أية جهة مشترية أخرى.
تدخل قيمة كفالة حسن التنفيذ المصادرة في الحساب الختامي للعقد الذي تم فسخه.  .2

يحق للمتعاقد طلب التحكيم أو اللجوء للقضاء خالل )60( يوماً من تاريخ قرار فسخ العقد.  .3

مادة )163)
وفاة المتعاقد

إذا توفي المتعاقد جاز للجهة المشترية:
فسخ العقد مع رد كفالة حسن التنفيذ ومحاسبة الورثة طبقاً لشروط العقد ما لم يكن للجهة المشترية   .1
استحقاقات على المتعاقد، حيث تقوم الجهة المشترية بتكليف لجنة مختصة وبحضور ممثل عن 
ورثة المتوفى لحصر األعمال المنجزة وتكلفتها وتحديد المبالغ المصروفة حتى تاريخه والمبالغ 
المتبقية له واألعمال المتبقية من العقد وإعداد الحسابات الالزمة وفقاً لشروط العقد،  وتقوم الجهة 
المشترية بتنفيذ الجزء المتبقي من األعمال حسب اإلجراءات المحددة في القرار بقانون والنظام 

وشروط العقد.
2.  السماح للورثة في حالة طلبهم وتوفر اإلمكانيات الفنية والمالية لديهم على اإلستمرار في إتمام 
العمل بالشروط والمواصفات المحددة في العقد والوثائق المرفقة به شريطة أن يعينوا عنهم وكياًل 
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شرعًيا معتمًدا من المحكمة المختصة خالل فترة ال تتجاوز الشهر من تاريخ الوفاة إلتمام األعمال 
غير المنفذة. 

إذا كان العقد مبرماً مع أكثر من متعاقد أو متعهد متآلفين أو متشاركين وتوفي أحدهم فيكون للجهة   .3
المشترية الحق في مطالبة باقي المتعاقدين باالستمرار في تنفيذ العقد.

مادة )164)
الكفاالت

كفالة حسن التنفيذ: تكون بنسبة )10%( من قيمة العقد، وذلك لعقود األشغال واللوازم والخدمات.  .1
كفالة الصيانة: تكون بنسبة )5%( من قيمة المشروع الفعلية بعد اإلنجاز وذلك لعقود األشغال   .2

واللوازم. أما بالنسبة لعقود الخدمات فتطلب كفالة الصيانة أينما يلزم حسب طبيعة العقد.

مادة )165)
الفحص واالستالم

يجب على الجهة المشترية القيام بفحص واستالم اللوازم أو األشغال أو الخدمات االستشارية أو   .1
الخدمات األخرى للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية الواردة في وثائق العقد، وذلك 
يقل عدد أعضائها عن ثالثة، يصدر  االبتدائي والنهائي ال  للفحص واالستالم  لجنة  عن طريق 
بتشكيلها قرار من المسؤول المختص على أن يكونوا من ذوي االختصاص من الجهة المشترية 

ذاتها أومن أية جهة أخرى وفقاً لطبيعة العقد.
اليجوز أن يكون عضًوا في لجنة الفحص واالستالم كل من شارك في إعداد المواصفات ووثائق   .2
المسؤول  بموافقة  به  االستعانة  جواز  مع  اإلشراف  أو  والتقييم  التحليل  إجراءات  أو  المناقصة 

المختص في الجهة المشترية.
أو  االستشارية  الخدمات  أو  األشغال  أعمال  أو  التوريدات  واستالم  فحص  عملية  إسناد  يجوز   .3
واتباع  المختص  المسؤول  موافقة  شريطة  متخصص  فريق  أو  شخص  إلى  األخرى  الخدمات 

اإلجراءات المحددة في القرار بقانون والنظام عند التعاقد معهم.
تجري عمليات الفحص واالستالم طبقاً للمراحل والشروط الواردة في العقد.  .4

يحدد العقد الجهة التي تتحمل تكاليف إجراء الفحوصات الواردة في الفقرة )4( أعاله.    .5
بالرغم مما ورد أعاله، وإذا ما ورد ذلك في شروط العقد فإنه من حق الجهة المشترية وخالل   .6
تنتدبه  من  أو  بنفسها  الالزمة  الفحوصات  إجراء  محددة  أوتنفيذ  إنتاج  ومراحل  زمنية  فترات 
لمعايير  األعمال  أو  المنتجات  أو  التنفيذ  مراحل  مطابقة  من  للتأكد  وذلك  المهمة،  بهذه  للقيام 
بأي حال من األحوال من  المتعاقد  يعفي  العقد. وال  الواردة في شروط  الجودة والمواصفات 
في  الواردة  واالستالم  الفحص  لجان  ومسؤوليات  سلطات  من  يحد  وال  التعاقدية  التزاماته 

الفقرة )1( أو الفقرة )3( أعاله عند قيام الجهة المشترية بهذه الفحوصات. 
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مادة )169)
القوة القاهرة

يعني مصطلح القوة القاهرة: أي حدث أو ظرف استثنائي يتصف بـ:  .1
أنه خارج عن سيطرة أي فريق.  أ. 

أنه لم يكن بوسع الفريق أن يتحرز منه بصورة معقولة قبل إبرام العقد.  ب. 
الذي لم يكن بوسع ذلك الفريق أن يتجنبه أو يتالفاه بصورة معقولة عند حدوثه.  ج. 

ال يتحمل المتعاقد أية مسؤولية عن أية أضرار ناجمة عن التاخير في تنفيذ العقد أو عدم االلتزام   .2
بشروطه إذا كان هذا التاخير أو عدم االلتزام  ناجماً عن القوة القاهرة. 

بإشعار خطي إلى الجهة المشترية  عند وجود قوة قاهرة فانه يجب على المتعاقد أن يتقدم فوراً   .3
خالل المدة الزمنية المحددة في العقد يوضح فيه تلك الظروف واألسباب التي حالت دون تنفيذ 
العقد أو أدت إلى تأخير تنفيذه، ويجب أن يكون هذا التبرير مدعوماً بالقرائن المناسبة، ويجب على 
الطرف الذي يطالب باستثناء قائم على أساس القوة القاهرة أن يبلغ الطرف اآلخر حال توقف هذا 

الظرف عن إعاقة تنفيذ العقد.
يمكن لعقد الشراء أن يقضي بأنه إذا استمرت ظروف القوة القاهرة إلى مدة تزيد عن إجمالي المدة   .4
المنصوص عليها في العقد فإنه يمكن فسخ العقد من جانب أي من الطرفين تحت طائلة الشروط 

المنصوص عليها بما في ذلك أية تسوية مالية مناسبة مستحقة لصالح المتعاقد.
المقاول في عقد األشغال  يتمكن  لم  إذا  أنه  الشراء في مجال األشغال أن ينص على  لعقد  يمكن   .5
من القيام بالتزاماته األساسية المترتبة على العقد بسبب القوة القاهرة التي قدم بشأنها إشعاراً بناًء 
على الفقرة )3( من هذه المادة، وإذا ما تعرض هذا المقاول إلى تعطل أو خسارة بسبب هذه القوة 
القاهرة، أو تعرض لضياع أو تلف األشغال أو اللوازم أو مستندات المقاول بسبب نشوب خطر 
ينسبه المقاول إلى الجهة المشترية فإنه سيكون من حق المتعاقد، تحت طائلة الشروط التعاقدية 

بشأن مطالبات المناقصين، أن يطالب بما يلي: 
تمديد فترة اإلنجاز مقابل ذلك التعطيل إذا أثر ذلك على الجدول الزمني لإلنجاز. أ . 

اللوازم أو  التي لحقت باألشغال أو  أية تكاليف بما في ذلك تكلفة الخسائر أو األضرار  دفع  ب . 
الوثائق الخاصة بالمتعاقد. 

مادة )170)
التأمينات

في عقود األشغال وبمراعاة االستثناءات المنصوص عليها في العقد يقوم المقاول بالتأمين على ما   .1
يلي:

األشغال، والمواد والتجهيزات الالزمة لتنفيذها، وبقيمة تكلفة االستبدال الكامل )التكلفة في هذا   أ. 
السياق تشمل الربح(.

 ب.  مبلغ إضافي بقيمة )15 %( من تكلفة االستبدال أو حسبما محدد في عقد الشراء، وذلك لتغطية 
أي تكاليف إضافية أو طارئة للتعويض عن أية خسائر أو أضرار، بما في ذلك الرسوم المهنية 

وتكلفة هدم أو إزالة أي جزء من األشغال أو إزالة األنقاض والمخلفات أياً كانت طبيعتها.
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مادة )166)
رفض اللوازم

إذا تقرر رفض أية لوازم تم توريدها بموجب عقد الشراء فإنه يتعين على الجهة المشترية أن تبلغ   .1
المورد  يقوم  لذلك كي  الداعية  اللوازم وباألسباب  بالوصول، برفض  كتابة مع اإلشعار  المورد 

بسحب هذه المواد وتوريد بديل لها خالل المدة المحددة.
إذا رفض المورد إزالة المواد أو اللوازم المرفوضة فسيصبح مسؤواًل مالياً عن تكلفة تخزينها   .2
وغير ذلك من النفقات ذات الصلة - حسب النسبة التي سيتم تحديدها في عقد الشراء- ، وعدا ذلك 
فإن من حق الجهة المشترية أن تبيع هذه اللوازم بالمزاد العلني وأن تسترد نفقاتها بما في ذلك 
الدفعات المقدمة وغرامات التأخير وأي غرامات أخرى معمول بها من قيمة البيع، ويعاد الرصيد 

المتبقي إلى المورد.

مادة )167)
التنازل عن العقد

ال يجوز للمتعاقد التنازل عن العقد أو عن مستحقاته بناًء على هذا العقد كلها أو بعضها، ومع ذلك يجوز 
أن يتنازل عن تلك المبالغ ألحد البنوك ويكتفى في هذه الحالة بتصديق البنك دون اإلخالل بمسؤولية 
المتعاقد عن تنفيذ العقد، كما ال يخل قبول الجهة المشترية تنازله عن مستحقاته بما يكون لها من حقوق، 
ويجوز للمتعاقد التنازل عن العقد لمتعاقد آخر يلبي الشروط والمؤهالت المطلوبة والواردة في وثائق 

المناقصة. 

مادة )168)
الدفعات المالية

والمعززات  للشروط  طبقاً  للمتعاقد  المالية  والمستحقات  الدفعات  بصرف  المشترية  الجهة  تقوم   .1
الواردة في العقد ومتطلبات النظام المالي الذي تصدره الحكومة.

الدفعة المقدمة:  .2
يجوز للجهة المشترية صرف دفعات مقدمة من قيمة العقد تحت الحساب للمتعاقد مقابل كفالة   أ. 
الفعلي  التسديد  المفعول حتى تاريخ  الدفعة وسارية  بنكية معتمدة وغير مشروطة بقيمة هذه 

لقيمتها، وذلك وفقاً للشروط والنسب والحدود التي تبينها شروط للعقد.
يمكن للجهة المشترية تخفيض قيمة كفالة الدفعة المقدمة بقيمة المسترد منها إذا طلب المتعاقد   ب. 

ذلك.
يستثنى من شرط تقديم كفالة الدفعة المقدمة المشار إليها حاالت التعاقد التي تتم بين جهتين من   ج. 

الجهات المشترية الخاضعة ألحكام هذا النظام.
يحدد العقد شروط وآلية ومواعيد صرف الدفعة المقدمة وطريقة استردادها.  د. 
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مادة )169)
القوة القاهرة

يعني مصطلح القوة القاهرة: أي حدث أو ظرف استثنائي يتصف بـ:  .1
أنه خارج عن سيطرة أي فريق.  أ. 

أنه لم يكن بوسع الفريق أن يتحرز منه بصورة معقولة قبل إبرام العقد.  ب. 
الذي لم يكن بوسع ذلك الفريق أن يتجنبه أو يتالفاه بصورة معقولة عند حدوثه.  ج. 

ال يتحمل المتعاقد أية مسؤولية عن أية أضرار ناجمة عن التاخير في تنفيذ العقد أو عدم االلتزام   .2
بشروطه إذا كان هذا التاخير أو عدم االلتزام  ناجماً عن القوة القاهرة. 

بإشعار خطي إلى الجهة المشترية  عند وجود قوة قاهرة فانه يجب على المتعاقد أن يتقدم فوراً   .3
خالل المدة الزمنية المحددة في العقد يوضح فيه تلك الظروف واألسباب التي حالت دون تنفيذ 
العقد أو أدت إلى تأخير تنفيذه، ويجب أن يكون هذا التبرير مدعوماً بالقرائن المناسبة، ويجب على 
الطرف الذي يطالب باستثناء قائم على أساس القوة القاهرة أن يبلغ الطرف اآلخر حال توقف هذا 

الظرف عن إعاقة تنفيذ العقد.
يمكن لعقد الشراء أن يقضي بأنه إذا استمرت ظروف القوة القاهرة إلى مدة تزيد عن إجمالي المدة   .4
المنصوص عليها في العقد فإنه يمكن فسخ العقد من جانب أي من الطرفين تحت طائلة الشروط 

المنصوص عليها بما في ذلك أية تسوية مالية مناسبة مستحقة لصالح المتعاقد.
المقاول في عقد األشغال  يتمكن  لم  إذا  أنه  الشراء في مجال األشغال أن ينص على  لعقد  يمكن   .5
من القيام بالتزاماته األساسية المترتبة على العقد بسبب القوة القاهرة التي قدم بشأنها إشعاراً بناًء 
على الفقرة )3( من هذه المادة، وإذا ما تعرض هذا المقاول إلى تعطل أو خسارة بسبب هذه القوة 
القاهرة، أو تعرض لضياع أو تلف األشغال أو اللوازم أو مستندات المقاول بسبب نشوب خطر 
ينسبه المقاول إلى الجهة المشترية فإنه سيكون من حق المتعاقد، تحت طائلة الشروط التعاقدية 

بشأن مطالبات المناقصين، أن يطالب بما يلي: 
تمديد فترة اإلنجاز مقابل ذلك التعطيل إذا أثر ذلك على الجدول الزمني لإلنجاز. أ . 

اللوازم أو  التي لحقت باألشغال أو  أية تكاليف بما في ذلك تكلفة الخسائر أو األضرار  دفع  ب . 
الوثائق الخاصة بالمتعاقد. 

مادة )170)
التأمينات

في عقود األشغال وبمراعاة االستثناءات المنصوص عليها في العقد يقوم المقاول بالتأمين على ما   .1
يلي:

األشغال، والمواد والتجهيزات الالزمة لتنفيذها، وبقيمة تكلفة االستبدال الكامل )التكلفة في هذا   أ. 
السياق تشمل الربح(.

 ب.  مبلغ إضافي بقيمة )15 %( من تكلفة االستبدال أو حسبما محدد في عقد الشراء، وذلك لتغطية 
أي تكاليف إضافية أو طارئة للتعويض عن أية خسائر أو أضرار، بما في ذلك الرسوم المهنية 

وتكلفة هدم أو إزالة أي جزء من األشغال أو إزالة األنقاض والمخلفات أياً كانت طبيعتها.
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يمكن أن ينص عقد الشراء أنه إذا لم يتوصل الطرفان إلى حل ودي فعليهما اللجوء إلى التحكيم   .2
وفقاً لقانون التحكيم الساري، وعلى عقد الشراء أن يتضمن التزام الطرفين باستمرار العمل دون 

توقف أثناء فترة التحكيم.
إذا لم يتم حل الخالف عن طريق التحكيم، يحق للجهة المشترية في هذه الحالة فسخ العقد وخصم   .3
كافة الخسائر التي تكبدتها أثناء فترة الخالف وذلك من كفالة حسن التنفيذ أو من المبالغ المستحقة 
أية جهة أخرى من  أو  المشترية  الجهة  لدى  المستشار  أو  المورد  أو  للمقاول  التي ستُستحق  أو 

الجهات الخاضعة للقانون، ويحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء. 

الفصل العاشر
إدارة اللوازم

مادة )172)
رئيس أمناء المستودعات

أمناء  ويخضع  المستودعات،  ألمناء  رئيس  بتعيين  مشترية  جهة  لكل  المختص  المسؤول  يقوم   .1
المستودعات للمساءلة القانونية والمالية عن اللوازم الموجودة في عهدتهم وفقا ألحكام المادة )67( 

من القرار بقانون.
قد تظهر في  نواقص  أية  المستودعات ومتابعة  باإلشراف على  المستودعات  أمناء  يقوم رئيس   .2
هذه المستودعات مع الجهات المختصة، ومتابعة إنجاز أوامر شراء اللوازم التي تصدرها الجهة 

المشترية أو تلك التي يتم شراؤها من خالل دائرة اللوازم العامة.

مادة )173)
التوثيق القياسي الموحد

الواجب  النماذج  وكذلك  وقيودها،  وبياناتها  السليمة  العهدة  أنواع سجالت  العامة  اللوازم  دائرة  تحدد 
استعمالها والمعلومات التي ينبغي أن تتضمنها انسجاماً مع الممارسات الجيدة المتبعة في إدارة اللوازم 

والمستودعات.

مادة )174)
تعديالت التوثيق المتعلق باللوازم

ال يمكن القبول بأي خدش أو حذف أو شطب لحق بأية قيود أو طلبات الصرف أو أية وثائق تتعلق 
باللوازم، وإذا اقتضى األمر، فإنه يتيعن تصحيح األخطاء بوضعها بين خطين أحمرين، ومن ثم إعادة 

كتابتها صحيحة بالحبر األزرق أو األسود مصحوبة بتوقيع الكاتب مقابل النسخة المصححة.
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معدات المقاول وأية أشياء أخرى يجلبها للموقع وبقيمة تكفي الستبدالها في الموقع.  ج. 
الجهة المشترية والمقاول إزاء كل الخسائر أو األضرار ألي سبب كان غير األسباب المشار   د. 
إليها في الفقرة )3( من هذه المادة، وذلك من تسليم الموقع حتى تاريخ إصدار شهادة االستالم 

النهائي الخاصة باألشغال أو أي قسم أو جزء منها حسب مقتضى الحال.
المقاول عن مسؤوليته:  ه. 

خالل فترة مسؤوليته عن العيوب وذلك عن الخسائر أو األضرار الناجمة عن أي سبب . 1
يحدث قبل بدء فترة المسؤولية عن العيوب.

عن أية خسائر أو أضرار يتسبب فيها المتعاقد خالل أي عمليات ينفذها بغرض الوفاء . 2
بالتزاماته خالل فترة المسؤولية عن العيوب.

أو  خسائر  أية  عن  المشترية  الجهة  بتعويض  المقاول  يقوم  ذلك  على خالف  العقد  ينص  لم  ما   .2
مطالبات تتعلق بـ: 

وفاة أو إصابة أي شخص. أ . 
فقدان أو إلحاق الضرر بأية أمالك ) خالف األشغال(. ب . 

    والتي يمكن أن تنشأ عن أو نتيجة لتنفيذ وإكمال األشغال أو إصالح أي عيوب فيها وعن كل 
الدعاوى واإلجراءات القضائية واألضرار والتكاليف واألتعاب والنفقات أياً كان نوعها، والتي 

تتصل بهذا األمر.
لن تغطي التأمينات الواردة في الفقرة )1/د( الخسائر أو األضرار الناجمة عن:   .3

الحروب واألعمال العدائية سواء كانت الحرب معلنة أم ال والغزو واألفعال التي يقوم بها عدو   أ. 
أجنبي.

التمرد والثورة والعصيان واغتصاب السلطة والحرب األهلية.  ب. 
اإلشعاعات األيونية والتلوث بالنشاطات اإلشعاعية من أي وقود نووي أو أي شكل من أشكال   ج. 
النفايات النووية الناجمة عن االحتراق النووي أو المتفجرات السامة النشطة إشعاعياً وغيرها 

من الخصائص الخطيرة للمواد المتفجرة للمكونات النووية.
أمواج الضغط التي تسببها الطائرات وغيرها من األجهزة الجوية التي تسير بسرعة الصوت   د. 

أو بسرعة ما فوق الصوت.
ال يجوز تغيير شروط التأمين إال بموافقة الجهة المشترية.  .4

يمكن أن تكون موافقة الجهة المشترية على مقاولي الباطن مشروطة بحصولهم على التأمينات   .5
الالزمة وفقاً لشروط العقد.

مادة )171)
تسوية الخالفات

مع عدم اإلخالل بأحكام المادة )161( من هذا النظام للجهة المشترية قبل مباشرة إجراءات فسخ العقد 
مع المقاول أو المورد أو المستشار وبما ينسجم مع شروط ووثائق العقد اتخاذ اإلجراءات اآلتية:

تسوية الخالفات التي نشأت بين الطرفين بالطرق الودية وبما يحفظ حقوق والتزامات الطرفين   .1
وذلك عن طريق التفاوض المباشر.
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يمكن أن ينص عقد الشراء أنه إذا لم يتوصل الطرفان إلى حل ودي فعليهما اللجوء إلى التحكيم   .2
وفقاً لقانون التحكيم الساري، وعلى عقد الشراء أن يتضمن التزام الطرفين باستمرار العمل دون 

توقف أثناء فترة التحكيم.
إذا لم يتم حل الخالف عن طريق التحكيم، يحق للجهة المشترية في هذه الحالة فسخ العقد وخصم   .3
كافة الخسائر التي تكبدتها أثناء فترة الخالف وذلك من كفالة حسن التنفيذ أو من المبالغ المستحقة 
أية جهة أخرى من  أو  المشترية  الجهة  لدى  المستشار  أو  المورد  أو  للمقاول  التي ستُستحق  أو 

الجهات الخاضعة للقانون، ويحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء. 

الفصل العاشر
إدارة اللوازم

مادة )172)
رئيس أمناء المستودعات

أمناء  ويخضع  المستودعات،  ألمناء  رئيس  بتعيين  مشترية  جهة  لكل  المختص  المسؤول  يقوم   .1
المستودعات للمساءلة القانونية والمالية عن اللوازم الموجودة في عهدتهم وفقا ألحكام المادة )67( 

من القرار بقانون.
قد تظهر في  نواقص  أية  المستودعات ومتابعة  باإلشراف على  المستودعات  أمناء  يقوم رئيس   .2
هذه المستودعات مع الجهات المختصة، ومتابعة إنجاز أوامر شراء اللوازم التي تصدرها الجهة 

المشترية أو تلك التي يتم شراؤها من خالل دائرة اللوازم العامة.

مادة )173)
التوثيق القياسي الموحد

الواجب  النماذج  وكذلك  وقيودها،  وبياناتها  السليمة  العهدة  أنواع سجالت  العامة  اللوازم  دائرة  تحدد 
استعمالها والمعلومات التي ينبغي أن تتضمنها انسجاماً مع الممارسات الجيدة المتبعة في إدارة اللوازم 

والمستودعات.

مادة )174)
تعديالت التوثيق المتعلق باللوازم

ال يمكن القبول بأي خدش أو حذف أو شطب لحق بأية قيود أو طلبات الصرف أو أية وثائق تتعلق 
باللوازم، وإذا اقتضى األمر، فإنه يتيعن تصحيح األخطاء بوضعها بين خطين أحمرين، ومن ثم إعادة 

كتابتها صحيحة بالحبر األزرق أو األسود مصحوبة بتوقيع الكاتب مقابل النسخة المصححة.
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مادة )178)
مهام لجنة المعاينة واالستالم

تقوم اللجنة بالمهام التالية:  .1
التحقق من أن مواصفات اللوازم التي تم تسليمها تتطابق مع شروط العقد من حيث الجودة   أ. 

والكمية وزمان ومكان التسليم.
استالم اللوازم خالل )10( أيام من تسليمها من قبل المورد أو المقاول بناًء على أحكام هذه   ب. 

المادة. 
الجهة  المختص في  للمسؤول  يُرفع األمر  المعاينة واالستالم،  لجنة  بين أعضاء  نشأ خالف  إذا   .2

المشترية للبت فيه ويكون قراره قطعياً.
إذا قررت لجنة االستالم رفض تسلم اللوازم كونها مخالفة للشروط الواردة في العقد، على الجهة   .3

المشترية أن تبلغ المورد قرارها مسبباً وفقاً ألحكام هذا النظام.
في حال حدوث نزاع بين المورد والجهة المشترية عند المعاينة، يُحال النزاع إلى إجراءات فض   .4

المنازعات وفقاً لشروط عقد الشراء.
الموجودة فيه خالل )15( يوماً  المكان  المورد أن يرفعها من  اللوازم، على  في حال تم رفض   .5
من إبالغه بهذا الخصوص ما لم تحتم ضرورات الصحة العامة والسالمة خالف ذلك، وفي حال 
لصالح  اللوازم  هذه  متنازاًل عن  اعتباره  يتم  المحدد،  الموعد  في  األمر  بهذا  القيام  في  تقصيره 
السلطة الوطنية الفلسطينية والتي يحق لها الرجوع عليه بأية مصاريف ناجمة عن إزالة أو إتالف 

تلك اللوازم.
يحق للمورد أو المقاول الطعن في قرار اللجنة خالل مدة أقصاها )10( أيام من تاريخ إبالغه   .6
بقرار الرفض، على أن يرفع هذا الطعن إلى الجهة التي أصدرت طلب الشراء، ويتم االحتفاظ 

باللوازم المرفوضة خالل هذه الفترة كعهدة لدى الجهة المشترية.
على الجهة التي أصدرت أمر الشراء الرد على الطعن المقدم من المورد أو المقاول خالل مدة   .7

أقصاها )5( أيام من تاريخ تسلمها الطعن.
يجري تسلم الهبات والمساعدات بمطابقتها مع وثائق الشحن والفواتير أو غير ذلك من الوثائق   .8
ذات الصلة، بهدف التحقق من عدم وجود أي نقص أو خلل من حيث نوعية وكمية اللوازم حسبما 
هي مبينة في االتفاقات والفواتير ووثائق الشحن، على أن يتم تسجيل كل هذه البيانات في السجالت 

حسب األصول.

مادة )179)
إنشاء وصيانة المستودعات

يجب إنشاء المستودعات وفقاً لألغراض المحددة في المادة )69( من القرار بقانون.  .1
يجب االحتفاظ بكل السجالت والنماذج وغير ذلك من أشكال التسجيل والتوثيق المستخدمة في   .2

مستودعات اللوازم استناداً إلى النظم المتبعة في مجال إدارة مستودعات اللوازم. 
يجب تخزين اللوازم في المستودعات في ظروف مناسبة مع مراعاة طبيعتها وضرورة االعتناء   .3
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مادة )175)
قيد قيمة اللوازم المفقودة أو المباعة أو الفائضة

يجب قيد أية مبالغ متحصلة من لوازم مفقودة أو مباعة أو فائضة على النحو اآلتي:
قانون  تدخل موازنتها ضمن  دائرة  أية  قبل  تم تحصيلها من  ما  إذا  العامة  الخزينة  لحساب  تُقيد   .1

الموازنة العامة.
تُقيد إلى حساب موارد تلك الجهة المشترية إن كان تم تحصيلها من قبل تلك الجهة وكانت تتمتع   .2

باالستقالل المالي، مع عدم اإلخالل بأية أحكام أخرى ذات صلة بهذا األمر في أي قانوٍن آخر.

مادة )176)
مسؤولية الجهة المستفيدة

يجب أن يتم شحن جميع اللوازم المتعاقد عليها والمستوردة من داخل أو خارج البالد إلى فلسطين   .1
باسم الجهة المستفيدة.

التخليص  وإجراءات  اللوازم  بشراء  الخاصة  العقود  تنفيذ  متابعة  المستفيدة  الجهة  على  يجب   .2
الجمركي للوازم المستوردة من الخارج.

مادة )177)
المبادئ العامة لتفقد اللوازم وقبولها

تم  التي  اللوازم  وفحص  لمعاينة  المناسبة  واآلليات  اإلجراءات  بوضع  المشترية  الجهة  تقوم   .1
على  بناًء  فيها  المشتركين  واألفراد  الجهات  وتحدد  للعملية  الدقيق  الشكل  تحدد  كذلك  توريدها، 

األنظمة والتعليمات المعمول بها.
يجب تشكيل لجنة معاينة واستالم واحدة أو أكثر في كل جهة مشترية، وتتكون مثل هذه اللجنة من   .2

ثالثة أعضاء على األقل يعينهم المسؤول المختص. 
تقوم اللجنة بعملية المعاينة والفحص لألصناف الموردة ومقارنتها مع العينات المختومة والمعتمدة،   .3
واستبعاد اللوازم المرفوضة إلعادتها إلى المورد، إضافًة لفحص النسب المئوية المتباينة، وذلك 

باتباع المبادئ اإلحصائية السليمة.
تقوم اللجنة بإعداد تقرير عن االستالم، يُشار فيه إلى قبول أو رفض اللوازم، كذلك يجب أن يبين   .4
التقرير النسبة المئوية التي قامت اللجنة بفحصها وأسماء ومواصفات ونتائج الفحص والتي ينبغى 

أن تدخل جميعاً في سجل إجراءات عملية الشراء.
يحق للجنة أن تطلب مساعدة الفنيين والخبراء من الدوائر المختلفة.  .5

يقوم رئيس أمناء المستودعات باستالم اللوازم كأمانة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد.  .6
يحق للجهة المشترية أن تتعاقد مع وكيل من الخارج بغرض تنفيذ عملية المعاينة السابقة لشحن   .7

اللوازم قيد الشراء من الخارج.
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مادة )178)
مهام لجنة المعاينة واالستالم

تقوم اللجنة بالمهام التالية:  .1
التحقق من أن مواصفات اللوازم التي تم تسليمها تتطابق مع شروط العقد من حيث الجودة   أ. 

والكمية وزمان ومكان التسليم.
استالم اللوازم خالل )10( أيام من تسليمها من قبل المورد أو المقاول بناًء على أحكام هذه   ب. 

المادة. 
الجهة  المختص في  للمسؤول  يُرفع األمر  المعاينة واالستالم،  لجنة  بين أعضاء  نشأ خالف  إذا   .2

المشترية للبت فيه ويكون قراره قطعياً.
إذا قررت لجنة االستالم رفض تسلم اللوازم كونها مخالفة للشروط الواردة في العقد، على الجهة   .3

المشترية أن تبلغ المورد قرارها مسبباً وفقاً ألحكام هذا النظام.
في حال حدوث نزاع بين المورد والجهة المشترية عند المعاينة، يُحال النزاع إلى إجراءات فض   .4

المنازعات وفقاً لشروط عقد الشراء.
الموجودة فيه خالل )15( يوماً  المكان  المورد أن يرفعها من  اللوازم، على  في حال تم رفض   .5
من إبالغه بهذا الخصوص ما لم تحتم ضرورات الصحة العامة والسالمة خالف ذلك، وفي حال 
لصالح  اللوازم  هذه  متنازاًل عن  اعتباره  يتم  المحدد،  الموعد  في  األمر  بهذا  القيام  في  تقصيره 
السلطة الوطنية الفلسطينية والتي يحق لها الرجوع عليه بأية مصاريف ناجمة عن إزالة أو إتالف 

تلك اللوازم.
يحق للمورد أو المقاول الطعن في قرار اللجنة خالل مدة أقصاها )10( أيام من تاريخ إبالغه   .6
بقرار الرفض، على أن يرفع هذا الطعن إلى الجهة التي أصدرت طلب الشراء، ويتم االحتفاظ 

باللوازم المرفوضة خالل هذه الفترة كعهدة لدى الجهة المشترية.
على الجهة التي أصدرت أمر الشراء الرد على الطعن المقدم من المورد أو المقاول خالل مدة   .7

أقصاها )5( أيام من تاريخ تسلمها الطعن.
يجري تسلم الهبات والمساعدات بمطابقتها مع وثائق الشحن والفواتير أو غير ذلك من الوثائق   .8
ذات الصلة، بهدف التحقق من عدم وجود أي نقص أو خلل من حيث نوعية وكمية اللوازم حسبما 
هي مبينة في االتفاقات والفواتير ووثائق الشحن، على أن يتم تسجيل كل هذه البيانات في السجالت 

حسب األصول.

مادة )179)
إنشاء وصيانة المستودعات

يجب إنشاء المستودعات وفقاً لألغراض المحددة في المادة )69( من القرار بقانون.  .1
يجب االحتفاظ بكل السجالت والنماذج وغير ذلك من أشكال التسجيل والتوثيق المستخدمة في   .2

مستودعات اللوازم استناداً إلى النظم المتبعة في مجال إدارة مستودعات اللوازم. 
يجب تخزين اللوازم في المستودعات في ظروف مناسبة مع مراعاة طبيعتها وضرورة االعتناء   .3
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اللوازم الموجودة في عهدته ألي طرف  إذا لم يتمكن أمين المستودع ألي سبب كان من تسليم   .2
سيحل محله في وظيفته، يجب تسليم هذه اللوازم إلى لجنة خاصة يعينها المسؤول المختص لهذا 

الغرض. 

مادة )184)
توصيف وترميز األصناف شائعة االستخدام

تقوم دائرة اللوازم العامة بالتعاون مع الجهات المشترية بإنجاز ما يلي:
فرز اللوازم شائعة االستخدام لتسهيل التعرف عليها وتوزيعها واستخدامها بين الدوائر المختلفة.  .1

تقديم وصف شامل للمواصفات الفنية القياسية لهذه اللوازم.  .2
تلك  وتداول  وتخزين  شراء  عملية  وتبسيط  التكرار  لتجنب  واألرقام  بالحروف  اللوازم  تمييز   .3

اللوازم.
تمييز اللوازم الحكومية بوسم خاص لكل صنف كلما أمكن ذلك.  .4

 
مادة )185)

متابعة األصول والجرد
المختص حول  المسؤول  إلى  تقارير دورية  دائرة برفع  المستودعات في كل  أمناء  يقوم رئيس   .1
اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على األقل، وتكون هذه التقارير معززة بقوائم تتضمن 
اللوازم التي لم تعد صالحة لالستعمال، والفائضة عن الحاجة، والمعيبة، والتي نفذت من المخزون.
اللوازم  حالة  من  للتحقق  الدائرة  موظفي  من  أكثر  أو  واحدة  لجنة  المختص  المسؤول  يشكل    .2
الموجودة في المستودعات، إضافًة لجرد ومعاينة اللوازم المخزونة والتأكد من أنها مخزونة في 
ظروف آمنة، شريطة أن يتم تنفيذ هذه المعاينة مرة واحدة سنوياً على األقل ورفع التقارير بذلك 

للمسؤول المختص.
يتم رفع نسخة من تقارير اللجان إلى دائرة اللوازم العامة بعد مصادقة المسؤول المختص عليها.  .3

الفصل الحادي عشر
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

مادة )186)
استخدام الوسائل اإللكترونية في عمليات الشراء العام

إلى  استناداً  اإللكترونية  التوقيعات  قبول  ذلك  في  بما  اإللكترونية،  الوسائل  باستخدام  السماح  يمكن 
القوانين السارية ذات العالقة أو القواعد التنظمية الخاصة باستخدام مثل هذه الوسائل وبمراعاة أحكام 

المادة )30( من القرار بقانون وبعد موافقة المجلس طالما أن هذه القواعد تضمن ما يلي:
األمان المناسب لضمان صحة وسالمة وسرية المعلومات المعنية، بما في ذلك آليات لمنع الوصول   .1
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بها العناية المناسبة، كما يجب أن تبقى اللوازم جاهزة للتسليم عند الطلب مع مراعاة طبيعة ومدى 
بقاء هذه اللوازم في المستودعات.

عند وقوع أي تعدِّ خارجي، أو حادث أدى أو كاد أن يؤدي إلى حدوث ضرر، يتعين على أمين   .4
لجنة  تشكيل  المختص  المسؤول  فوراً، وعلى  األمر  بهذا  المختص  المسؤول  يبلغ  أن  المستودع 

إلجراء التحقيق الالزم التخاذ اإلجراءات الضرورية المناسبة.

مادة )180)
إدخال اللوازم إلى المستودع

يجري قيد اللوازم في سجالت المستودع عند تسلمها من قبل لجنة االستالم مباشرة على أن تكون   .1
معززة بالوثائق اآلتية: 

سند إدخال.  أ. 
تقرير االستالم أو طلب الشراء المحلي.   ب. 

الفاتورة التجارية أو بوليصة الشحن.  ج. 
يجب تعزيز مستندات إدخال اللوازم الصادرة عن المستودع الذي نقلت إليه اللوازم إلى مستودع   .2
آخر بمستندات اإلخراج موجهة من المستودع الذي أصدر تلك اللوازم والذي سيتلقى بدوره مستند 

قبول تلك اللوازم الصادرة. 

مادة )181)
قيد أجزاء اللوازم المتلفة

يجب قيد أية قطع أو أجزاء مأخوذة من اللوازم المشطوبة من السجالت بسبب إتالفها وفقاً ألحكام على 
المادة )72( من القرار بقانون كعهدة في سجالت اللوازم. 

مادة )182)
تسليم اللوازم من المستودع

يتم تسليم اللوازم بناًء على مذكرة طلب لوازم موقعة من المسؤول المختص.  .1
بعد أن يوقع صاحب  المعتمد  التي طلبتها بموجب مستند اإلخراج  الجهة  إلى  اللوازم  يتم تسليم   .2

العهدة باسمه وصفته الوظيفية على مستند اإلخراج. 
يجوز صرف اللوازم من المستودعات المركزية للدوائر المستقلة مالياً إذا سددت تلك الدوائر ثمن   .3

تلك اللوازم.

مادة )183)
تسليم واستالم اللوازم من قبل أمناء المستودعات

يتم تنفيذ تسليم واستالم اللوازم بين أمناء المستودعات بناًء على قوائم تتطابق مع سجالت اللوازم   .1
المخزونة، ويجب أن يتم التوقيع عليها من قبل الطرفين- المسلم والمستلم-، كما يجب مصادقة 

مسؤوليهما على توقيعيهما. 
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اللوازم الموجودة في عهدته ألي طرف  إذا لم يتمكن أمين المستودع ألي سبب كان من تسليم   .2
سيحل محله في وظيفته، يجب تسليم هذه اللوازم إلى لجنة خاصة يعينها المسؤول المختص لهذا 

الغرض. 

مادة )184)
توصيف وترميز األصناف شائعة االستخدام

تقوم دائرة اللوازم العامة بالتعاون مع الجهات المشترية بإنجاز ما يلي:
فرز اللوازم شائعة االستخدام لتسهيل التعرف عليها وتوزيعها واستخدامها بين الدوائر المختلفة.  .1

تقديم وصف شامل للمواصفات الفنية القياسية لهذه اللوازم.  .2
تلك  وتداول  وتخزين  شراء  عملية  وتبسيط  التكرار  لتجنب  واألرقام  بالحروف  اللوازم  تمييز   .3

اللوازم.
تمييز اللوازم الحكومية بوسم خاص لكل صنف كلما أمكن ذلك.  .4

 
مادة )185)

متابعة األصول والجرد
المختص حول  المسؤول  إلى  تقارير دورية  دائرة برفع  المستودعات في كل  أمناء  يقوم رئيس   .1
اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على األقل، وتكون هذه التقارير معززة بقوائم تتضمن 
اللوازم التي لم تعد صالحة لالستعمال، والفائضة عن الحاجة، والمعيبة، والتي نفذت من المخزون.
اللوازم  حالة  من  للتحقق  الدائرة  موظفي  من  أكثر  أو  واحدة  لجنة  المختص  المسؤول  يشكل    .2
الموجودة في المستودعات، إضافًة لجرد ومعاينة اللوازم المخزونة والتأكد من أنها مخزونة في 
ظروف آمنة، شريطة أن يتم تنفيذ هذه المعاينة مرة واحدة سنوياً على األقل ورفع التقارير بذلك 

للمسؤول المختص.
يتم رفع نسخة من تقارير اللجان إلى دائرة اللوازم العامة بعد مصادقة المسؤول المختص عليها.  .3

الفصل الحادي عشر
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

مادة )186)
استخدام الوسائل اإللكترونية في عمليات الشراء العام

إلى  استناداً  اإللكترونية  التوقيعات  قبول  ذلك  في  بما  اإللكترونية،  الوسائل  باستخدام  السماح  يمكن 
القوانين السارية ذات العالقة أو القواعد التنظمية الخاصة باستخدام مثل هذه الوسائل وبمراعاة أحكام 

المادة )30( من القرار بقانون وبعد موافقة المجلس طالما أن هذه القواعد تضمن ما يلي:
األمان المناسب لضمان صحة وسالمة وسرية المعلومات المعنية، بما في ذلك آليات لمنع الوصول   .1
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والتقارير حول األنشطة الشرائية، والمواد التدريبية والمعلومات الخاصة بتصنيف المناقصين، 
إلى جانب أية أغراض أخرى تحددها التعليمات.

مادة )189)
السوق اإللكترونية

تستطيع الجهات المشترية استخدام السوق اإللكترونية لشراء السلع القياسية.  .1
يجب تشغيل السوق اإللكترونية بوصفها عملية إلكترونية بحتة، ويجب أن تكون مفتوحة دائماً   .2
طوال فترة صالحية السوق وفي أي وقت إلى أٍي من المناقصين الذين يلبون معايير االختيار 
ويتقدمون بعرضهم لتلبية معايير االختيار والمتطلبات الموجودة في إعالن طلب المشاركة في 

السوق اإللكترونية.
على الجهة المشترية المسؤولة عن السوق اإللكترونية إعالم المناقصين في أقصر وقت ممكن،   .3

وبفترة ال تتجاوز )10( أيام بعد استالم طلب القبول، إذا تم قبول طلبه أو ال.
يجب أن تكون جميع االتصاالت الخاصة بالسوق اإللكترونية من خالل الوسائل اإللكترونية وفقاً   .4

ألحكام المادة )30( من القرار بقانون.
يتولى المجلس وضع األنظمة والتعليمات المتعلقة باستخدام السوق اإللكترونية من قبل الجهات   .5
المشترية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر إمكانية إنشاء سوق إلكترونية لنظام الشراء 
العام في فلسطين، والقواعد المتعلقة بالدعوة للعطاءات ومحتوياتها، والقواعد الخاصة بالمنافسة 
لمنح العقود، والكشف عن المعايير التي ستطبق في أي منافسة من هذا القبيل، واستخدام اتفاقيات 

اإلطار والكتالوجات اإللكترونية في السوق، ورفعها لمجلس الوزراء إلقرارها.

مادة )190)
الكتالوجات اإللكترونية

وفقاً  إلكتروني  كتالوج  شكل  على  العطاءات  تقديم  يجوز  بذلك،  المناقصة  وثائق  تسمح  عندما   .1
للمواصفات الفنية والنموذج الوارد في وثائق المناقصة.

ذلك في  إلكترونية، يجب تضمين  كتالوجات  العطاءات على شكل  تقديم  أو يطلب  عندما يسمح   .2
وثائق طلب المشاركة من قبل المناقصين بما في ذلك الدعوة لتقديم العطاء.

الخاصة   المعلومات  اإللكترونية  الكتالوجات  لتقديم  المطلوبة  الفنية  المعلومات  تشمل  أن  يجب   .3
بشكل الكتالوج والمواصفات على النحو الذي تحدده األنظمة الخاصة بذلك.

ستحدد التعليمات التي يصدرها المجلس الشروط التي يتم بموجبها، في اتفاقيات اإلطار التي تتم   .4
على أساس تقديم كتالوجات إلكترونية، عقد مسابقة لمنح العقود في اتفاقيات اإلطار، بما في ذلك 

اإلجراءات التي يمكن تطبيقها إلعادة تقديم وتحديث الكتالوجات.
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غير المسموح به إلى إجراءات المناقصة وإلى عمليات الموافقة على العطاء وإحالته، وضمان 
سالمة طلبات المشاركة والعطاءات، وإنشاء وقت تلقي المراسالت.

االستعادة الدقيقة أو التحويل الدقيق للشكل اإللكتروني لهذه المعلومات إلى وسيلة تسمح بفحصها   .2
ونسخها.

التأكد من أن عملية الشراء تتم باستخدام نظم تكنولوجيا معلومات وبرمجيات )بما في ذلك تلك   .3
والتكنولوجيا  النظم  تكون هذه  التمييز، وأن  المعلومات( تضمن عدم  المتعلقة بمصادقة وتشفير 
متاحة لجميع المناقصين وقابلة للتشغيل المتبادل مع نظم تكنولوجيا المعلومات المتاحة عموماً، 

وأن ال تحد من مشاركة المناقصين في إجراءات عملية الشراء.
استخدام الوسائل التي تضمن المشاركة الكاملة والمتزامنة لكافة المناقصين في االجتماعات التي   .4

تعقد أثناء إجراءات عملية الشراء. 

مادة )187)
إدخال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

تقدم  بحسب  تدريجي ومطرد  نحو  على  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  استخدام  إدخال  يتم   .1
استعداد الجهة المشترية لتطبيق هذه اإلجراءات.

استخدام  المجلس بفحص طرق  يقوم  بقانون،  القرار  المادة )8( من  الفقرة )9( من  إلى  استناداً   .2
تكنولوجيا االتصال والمعلومات وغيرها من التجديدات الفنية على الشراء العام وتطبيقها على 

مراحل مناسبة.
على الجهات المشترية أن تبتكر وتطبق اإلجراءات التي تهدف إلى توظيف تكنولوجيا المعلومات   .3
واالتصاالت في إجراءات عملية الشراء، وينبغي رفع المقترحات بهذا الخصوص إلى المجلس 
المقترح  بأن اإلجراء  لها على االستنتاج  المجلس  تنفيذها، ويتوقف اعتماد  قبل  للمصادقة عليها 
سيفضي إلى تعزيز مبادئ االقتصاد والكفاية والتنافس وانفتاح نظام الشراء على قدر أكبر من 

المشاركة والشفافية والمساءلة.

مادة )188)
المواقع اإللكترونية للشراء

موقع  وإدارة  بتأسيس  المجلس  يقوم  بقانون  القرار  من   )8( المادة  من   )8( الفقرة  إلى  استناداً   .1
إلكتروني أحادي البوابة مكرس لنشاطات الشراء العام في فلسطين.

يتم تأسيس الموقع كموقع ذي بوابة واحدة يفرض على جميع الجهات المشترية ودائرة اللوازم   .2
العامة ودائرة العطاءات المركزية أن تنشر عليه دعواتها للتقدم بالعطاءات أو بطلبات التأهيل أو 

الدعوة للتعبير عن االهتمام.
النصوص  من  وغيرهما  النظام  وهذا  القانون  نشر  في  اإللكتروني  الموقع  من  االستفادة  يمكن   .3
القانونية من قبيل التعليمات واإلرشادات والقرارات والتفسيرات التي تحكم النصوص التنفيذية 
والتنظيمية المعمول بها في عمليات الشراء، وخطط الشراء السنوية واإلبالغ عن إحالة العقد، 
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والتقارير حول األنشطة الشرائية، والمواد التدريبية والمعلومات الخاصة بتصنيف المناقصين، 
إلى جانب أية أغراض أخرى تحددها التعليمات.

مادة )189)
السوق اإللكترونية

تستطيع الجهات المشترية استخدام السوق اإللكترونية لشراء السلع القياسية.  .1
يجب تشغيل السوق اإللكترونية بوصفها عملية إلكترونية بحتة، ويجب أن تكون مفتوحة دائماً   .2
طوال فترة صالحية السوق وفي أي وقت إلى أٍي من المناقصين الذين يلبون معايير االختيار 
ويتقدمون بعرضهم لتلبية معايير االختيار والمتطلبات الموجودة في إعالن طلب المشاركة في 

السوق اإللكترونية.
على الجهة المشترية المسؤولة عن السوق اإللكترونية إعالم المناقصين في أقصر وقت ممكن،   .3

وبفترة ال تتجاوز )10( أيام بعد استالم طلب القبول، إذا تم قبول طلبه أو ال.
يجب أن تكون جميع االتصاالت الخاصة بالسوق اإللكترونية من خالل الوسائل اإللكترونية وفقاً   .4

ألحكام المادة )30( من القرار بقانون.
يتولى المجلس وضع األنظمة والتعليمات المتعلقة باستخدام السوق اإللكترونية من قبل الجهات   .5
المشترية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر إمكانية إنشاء سوق إلكترونية لنظام الشراء 
العام في فلسطين، والقواعد المتعلقة بالدعوة للعطاءات ومحتوياتها، والقواعد الخاصة بالمنافسة 
لمنح العقود، والكشف عن المعايير التي ستطبق في أي منافسة من هذا القبيل، واستخدام اتفاقيات 

اإلطار والكتالوجات اإللكترونية في السوق، ورفعها لمجلس الوزراء إلقرارها.

مادة )190)
الكتالوجات اإللكترونية

وفقاً  إلكتروني  كتالوج  شكل  على  العطاءات  تقديم  يجوز  بذلك،  المناقصة  وثائق  تسمح  عندما   .1
للمواصفات الفنية والنموذج الوارد في وثائق المناقصة.

ذلك في  إلكترونية، يجب تضمين  كتالوجات  العطاءات على شكل  تقديم  أو يطلب  عندما يسمح   .2
وثائق طلب المشاركة من قبل المناقصين بما في ذلك الدعوة لتقديم العطاء.

الخاصة   المعلومات  اإللكترونية  الكتالوجات  لتقديم  المطلوبة  الفنية  المعلومات  تشمل  أن  يجب   .3
بشكل الكتالوج والمواصفات على النحو الذي تحدده األنظمة الخاصة بذلك.

ستحدد التعليمات التي يصدرها المجلس الشروط التي يتم بموجبها، في اتفاقيات اإلطار التي تتم   .4
على أساس تقديم كتالوجات إلكترونية، عقد مسابقة لمنح العقود في اتفاقيات اإلطار، بما في ذلك 

اإلجراءات التي يمكن تطبيقها إلعادة تقديم وتحديث الكتالوجات.
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الوثائق ذات الصلة بتنفيذ العقد بما في ذلك تقارير سير العمل والفواتير الضريبية وغير ذلك   ف. 
من الوثائق مثل تقارير التفتيش وغير ذلك من الوثائق الداعمة.

الوثائق المتعلقة بتعديل العقد واألوامر التغييرية.  ص. 
الوثائق المتعلقة بعمليات الفحص والتسلم واالستالم بما في ذلك أية ممارسة من جانب الجهة   ق. 

المشترية لحقها في رفض التنفيذ المنقوص.
جميع المراسالت التي جرت مع المورد أو المقاول أو المستشار.  ر. 

عملية  إجراءات  وسجالت  عليها  والردود  الفرعيين  المقاولين  بإستخدام  الخاصة  الطلبات   ش. 
الشراء وكل الوثائق ذات الصلة.

أية وثائق ذات صلة بفض المنازعات الناشئة حول تنفيذ العقد.  ت. 
إلى جانب  الشراء  الناتجة والمستلمة والمقدمة خالل عملية  الوثائق  المشترية بحفظ  الجهة  تقوم   .3
المعطيات اإلحصائية الخاصة بنشاطات الشراء، بما في ذلك حفظها باستخدام الوسائل اإللكترونية 
الخاصة  األنظمة  عليها  تنص  التي  وللمدة  السارية،  والسياسات  للتشريعات  طبقاً  األرشفة  في 
المدة  طيلة  األقل  على  ولكن  الصلة،  ذات  واألنظمة  القوانين  من  غيرها  أو  األرشيف  بعمليات 
المطلوبة لتنفيذ عقد الشراء وفض أية منازعات قد تنشأ بهذا الصدد، وبما ال يقل عن )5( سنوات 

بعد إكمال أو فسخ العقد أو إلغاء إجراءات عملية الشراء.
تقوم الجهة المشترية بإعداد وحفظ موجز إلجراءات عملية الشراء، وتشتمل المعلومات في هذا   .4

الموجز بقدر اإلمكان على ما يلي:
وصفاً للشيء المطلوب شراؤه.  أ. 

قائمة بالمناقصين المشاركين ومؤهالتهم.  ب. 
أسعار العطاءات.  ج. 

ملخص بتقييم العطاءات.  د. 
ملخص ألية مراجعة إلجراءات عملية الشراء والقرارات المتخذة بشأنها.  ه. 

بيان دواعي إلغاء إجراءات عملية الشراء أو رفض جميع العطاءات أينما وجدت.  و. 
بيان أسباب استخدام طريقة ما للشراء غير طريقة المناقصة المفتوحة، وفي حالة الخدمات   ز. 

االستشارية استخدام طريقة شراء غير طلب التقدم بعروض.
الدعوة للتقدم بعروض الخدمات.  ح. 

يجب أن تشتمل المعلومات في الموجز في حالة اتفاقية اإلطار على:  ط. 
1( وصف لالتفاقية وما إذا كانت مغلقة أم مفتوحة.

2( مدة االتفاقية.
3( المتعاقدين في االتفاقية.

4( ما إذا كانت إحالة العقود بموجب االتفاقية تتم على أساس منافسة المرحلة الثانية.
5( وصف للعقود التي تمت إحالتها بموجب االتفاقية.

6( اإلجراءات التي تم تطبيقها، بما في ذلك إجراءات الدعوة ومعايير ومنهجية التقييم التي تم 
استخدامها في منافسة المرحلة الثانية.

المعلومات الخاصة برفض العطاءات.  ي. 
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الفصل الثاني عشر
قواعد الشفافية والسلوك في عمليات الشراء العام

مادة )191)
توفير تقارير الشراء للمجلس

يجب أن تتاح التقارير الخاصة بإجراءات عملية الشراء والوثائق التي تنتج خالل عملية تخطيط وتنفيذ 
التزامها  ومدى  المشترية  الجهات  أداء  لتقييم  للمجلس  الشراء  عقود  وتنفيذ  الشراء  عملية  إجراءات 

بأحكام القانون.

مادة )192)
الشروط الخاصة بحفظ السجالت ورفع التقارير

تقوم كل جهة مشترية بفتح ملف خاص لكل عملية شراء، تحفظ فيه جميع الوثائق والمستندات   .1
من  العمل وغيرها  تسليم  العقد وشهادة  إحالة  وقرار  للمناقصة  كالدعوة  الشراء  بعملية  المتعلقة 

المعلومات الخاصة بطريقة وفاء المورد بالتزاماته، ويتم وضع فهرس لكل ملف عقد.
يشتمل ملف العقد كحد أدنى على المستندات اآلتية:  .2

فهرس ملف العقد.  أ. 
الدعوة للمناقصة )بما في ذلك الدعوة إلى المشاركة في منافسة المرحلة الثانية بموجب اتفاقيات   ب. 

اإلطار(.
الدعوة للتقدم بطلبات التأهيل المسبق أو الدعوة إلبداء االهتمام إذا كان ذلك مطلوباً والردود   ج. 

عليها أينما انطبق ذلك.
وثائق التأهيل المسبق إن كان مطلوباً ووثائق المناقصة.  د. 

طلبات االستيضاح والردود عليها وسجل توزيع الردود على كل المناقصين المشاركين.  ه. 
تقارير تقييم التأهيل لكل مناقص تم تقييم مؤهالته في سياق إجراءات عملية الشراء.  و. 

قائمة بالمناقصين الحائزين على التأهيل المسبق أينما انطبق ذلك.  ز. 
محضر االجتماع التمهيدي الذي عقد مع المناقصين إذا كان ذلك مطبقاً.  ح. 

محاضر جلسات فتح العطاءات وإحالتها.  ط. 
أصول العطاءات.  ي. 

محاضر إجتماعات أية مفاوضات.  ك. 
خطاب اإلحالة المرسل إلى المناقص الفائز.  ل. 

اإلشعارات المرسلة إلى المناقصين غير الفائزين.  م. 
اإلعالن المنشور عن إحالة المناقصة.  ن. 

أية وثائق متصلة بالشكاوى والردود عليها والقرارات المتخذة بشأنها.  س. 
أينما  االتفاقية  بموجب هذه  الفردية  الشراء  اإلطار وأوامر  اتفاقية  ذلك  في  )بما  الشراء  عقد   ع. 

انطبق ذلك(.

 المرجع االلكتروني للجریدة الرسمیة
mjr.lab.pna.ps



393

173 الرقم المرجعي:2014-10-109ديوان الفتوى والتشريع

2014/10/29 109العدد

الوثائق ذات الصلة بتنفيذ العقد بما في ذلك تقارير سير العمل والفواتير الضريبية وغير ذلك   ف. 
من الوثائق مثل تقارير التفتيش وغير ذلك من الوثائق الداعمة.

الوثائق المتعلقة بتعديل العقد واألوامر التغييرية.  ص. 
الوثائق المتعلقة بعمليات الفحص والتسلم واالستالم بما في ذلك أية ممارسة من جانب الجهة   ق. 

المشترية لحقها في رفض التنفيذ المنقوص.
جميع المراسالت التي جرت مع المورد أو المقاول أو المستشار.  ر. 

عملية  إجراءات  وسجالت  عليها  والردود  الفرعيين  المقاولين  بإستخدام  الخاصة  الطلبات   ش. 
الشراء وكل الوثائق ذات الصلة.

أية وثائق ذات صلة بفض المنازعات الناشئة حول تنفيذ العقد.  ت. 
إلى جانب  الشراء  الناتجة والمستلمة والمقدمة خالل عملية  الوثائق  المشترية بحفظ  الجهة  تقوم   .3
المعطيات اإلحصائية الخاصة بنشاطات الشراء، بما في ذلك حفظها باستخدام الوسائل اإللكترونية 
الخاصة  األنظمة  عليها  تنص  التي  وللمدة  السارية،  والسياسات  للتشريعات  طبقاً  األرشفة  في 
المدة  طيلة  األقل  على  ولكن  الصلة،  ذات  واألنظمة  القوانين  من  غيرها  أو  األرشيف  بعمليات 
المطلوبة لتنفيذ عقد الشراء وفض أية منازعات قد تنشأ بهذا الصدد، وبما ال يقل عن )5( سنوات 

بعد إكمال أو فسخ العقد أو إلغاء إجراءات عملية الشراء.
تقوم الجهة المشترية بإعداد وحفظ موجز إلجراءات عملية الشراء، وتشتمل المعلومات في هذا   .4

الموجز بقدر اإلمكان على ما يلي:
وصفاً للشيء المطلوب شراؤه.  أ. 

قائمة بالمناقصين المشاركين ومؤهالتهم.  ب. 
أسعار العطاءات.  ج. 

ملخص بتقييم العطاءات.  د. 
ملخص ألية مراجعة إلجراءات عملية الشراء والقرارات المتخذة بشأنها.  ه. 

بيان دواعي إلغاء إجراءات عملية الشراء أو رفض جميع العطاءات أينما وجدت.  و. 
بيان أسباب استخدام طريقة ما للشراء غير طريقة المناقصة المفتوحة، وفي حالة الخدمات   ز. 

االستشارية استخدام طريقة شراء غير طلب التقدم بعروض.
الدعوة للتقدم بعروض الخدمات.  ح. 

يجب أن تشتمل المعلومات في الموجز في حالة اتفاقية اإلطار على:  ط. 
1( وصف لالتفاقية وما إذا كانت مغلقة أم مفتوحة.

2( مدة االتفاقية.
3( المتعاقدين في االتفاقية.

4( ما إذا كانت إحالة العقود بموجب االتفاقية تتم على أساس منافسة المرحلة الثانية.
5( وصف للعقود التي تمت إحالتها بموجب االتفاقية.

6( اإلجراءات التي تم تطبيقها، بما في ذلك إجراءات الدعوة ومعايير ومنهجية التقييم التي تم 
استخدامها في منافسة المرحلة الثانية.

المعلومات الخاصة برفض العطاءات.  ي. 
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دون وضع أية قيود على عمومية القاعدة المشار إليها في الفقرتين )1( و )2( أعاله، ال يجوز   .3
التعاقد مع المستشار في ظل أي من الظروف اآلتية:

أية جهة تعاقدت معها الجهة المشترية لتقدم اللوازم أو األشغال الخاصة بمشروع ما أو أي من  أ . 
الجهات التابعة لها سوف تستبعد من تقديم الخدمات االستشارية لنفس المشروع.

وبالعكس فإن أي مكتب أو شركة يتم التعاقد معها لتقديم الخدمات االستشارية إلعداد أو تنفيذ  ب . 
مشروع ما وأي من شركائه أو تابعيه سوف يستبعدون بالتالي من تقديم اللوازم أو األشغال أو 

الخدمات المرتبطة بالمهمة األولية.
ال ينطبق هذا الحكم على المكاتب والشركات المختلفة )المستشارين والمقاولين والموردين( الذين   .4

ينفذون مع بعضهم بعضاً التزامات المورد بموجب عقد تسليم مفتاح أو عقد تصميم وبناء.

مادة )196)
قيود على موظفي الشراء العام

ال يجوز للموظفين العموميين الذين يعملون في مجال الشراء العام أن يقبلوا بشكل مباشر أو غير   .1
مباشر أي شكل من أشكال العمل أو الوظيفة مع المناقصين أو مع أي من أطراف عقد الشراء مع 

السلطة الوطنية الفلسطينية.
ال يجوز لألفراد الذين خدموا سابقاً كموظفي مشتريات أو الذين مارسوا سلطة أخرى مشار إليها   .2

في القانون أو النظام فيما يتعلق بعملية شراء معينة أن يقوموا بما يلي: 
أن يشاركوا بأية طريقة كموظفين أو وكالء أو مندوبين لمورد أو مقاول أو مستشار في أية  أ . 

مفاوضات أو مناقشات فنية تنتهي بإرساء عقد شراء أو تعديله أو تمديده.
أن يشاركوا بصفة شخصية أو اعتبارية نيابة عن أحد الموردين أو المقاولين أو المستشارين  ب . 

في تنفيذ ذلك العقد.
3.  يبقى القيد المشار إليه في الفقرة )2( من هذه المادة، ساري المفعول طيلة سير إجراءات الشراء 
والعقد إن وجد ولمدة عامين بعد انتهاء خدمة الموظف في القطاع العام، أيهما يحدث بعد اآلخر.

مادة )197)
سرية المعلومات المتعلقة بعملية الشراء

ال يجوز للموظفين العموميين بأن يكشفوا ألي طرف ثالث عن أية معلومات سرية عن تجارة أو   .1
أمالك اآلخرين تم الحصول عليها في سياق إجراءات الشراء أو التخطيط لها.

العطاءات  مقارنة  أو  تقييم  أو  استيضاح  أو  بفحص  تتعلق  معلومات  أية  عن  الكشف  يجوز  ال   .2
للمناقصين أو ألي شخص آخر غير مشارك بصفة رسمية في عملية فحص وتقييم ومقارنة وإحالة 

العطاء.
تنطبق شروط السرية المفروضة على الجهات المشترية والموظفين العموميين على أولئك الذين   .3

يعملون لمصلحة الجهات المشترية مثل وكيل الشراء في إجراءات عملية الشراء والمستشارين.
تخضع شروط السرية ألحكام القانون والتشريعات السارية وألحكام هذا النظام المتصلة بمراقبة   .4

فعاليات الجهات المشترية وتدقيقها.
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مادة )193)
تسجيل قرارات اإلحالة

يجب أن تعطى قرارات إحالة العقود من جانب لجان الشراء أو لجان العطاءات الرقم الُمعطى   .1
لعملية الشراء.

يجب إرسال نسخة من كل قرار إحالة عطاء إلى المجلس ونسخة إلى دائرة اللوازم العامة أو دائرة   .2
العطاءات المركزية.

مادة )194)
نشاطات الجهة المشترية الخاضعة للقيود على تضارب المصالح

والتي  المشترية  الجهة  لمصلحة  بها  يقومون  والتي  الشراء  بعملية  المتعلقة  الموظفين  أنشطة  تشمل 
تخضع للقيود المفروضة على تضارب المصالح والمشار إليها في المادة )1/63/ج( من القرار بقانون 

ما يلي:
التخطيط للشراء بما في ذلك إعداد ومراجعة والموافقة على المواصفات وبيان العمل في عملية   .1

شراء بعينها.
تقييم االحتياجات التي ينبغي أن تلبيها عملية الشراء.  .2

إعداد وثائق الشراء بما يشمل استدراج المشاركة في إجراءات عملية الشراء.  .3
تقييم مؤهالت المناقصين، وتقييم ومقارنة العطاءات والعروض وعروض األسعار المغلقة بما في   .4

ذلك العضوية في لجان العطاءات ولجان التقييم.
إجراء المناقشات أو المفاوضات الفنية.  .5

اختيار المناقص الفائز أو اعتماد ذلك االختيار.  .6
الدعاوى  وتسوية  النقدية  والدفعات  الشراء  عقد  تعديل  إقرار  يشمل  بما  الشراء  عقد  إدارة   .7

والمنازعات.

مادة )195)
تجنب تضارب المصالح في الخدمات االستشارية

يجب أن يقدم المستشار النصح المهني والموضوعي والمحايد في كل األوقات ويضع مصلحة   .1
المقام األول دون اعتبار ألي عمل مستقبلي، وأن يتجنب بكل صرامة أي  الجهة المشترية في 

تضارب مع المهام األخرى أو مع مصالحه التجارية.
ال يجوز التعاقد مع أي مستشار ألية مهمة من شأنها بسبب طبيعتها أن تكون متضاربة مع أية   .2
التزامات حالية أو سابقة مع عمالء آخرين للمستشار، من شأنها أن تضعه في موقف العجز عن 
تنفيذ المهمة بما يخدم مصلحة الجهة المشترية على خير وجه، فال يجوز مثاًل للمستشار الذي يتم 
التعاقد معه إلعداد تصميم هندسي لمشروع بنية تحتية أن يشارك في إعداد تقييم بيئي مستقل لنفس 
المشروع، وال يجوز للمستشار الذي يساعد جهة ما في خصخصة أصول عامة أن يشتري أو يقدم 

النصح لمن يريد أن يشتري مثل هذه األصول.
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دون وضع أية قيود على عمومية القاعدة المشار إليها في الفقرتين )1( و )2( أعاله، ال يجوز   .3
التعاقد مع المستشار في ظل أي من الظروف اآلتية:

أية جهة تعاقدت معها الجهة المشترية لتقدم اللوازم أو األشغال الخاصة بمشروع ما أو أي من  أ . 
الجهات التابعة لها سوف تستبعد من تقديم الخدمات االستشارية لنفس المشروع.

وبالعكس فإن أي مكتب أو شركة يتم التعاقد معها لتقديم الخدمات االستشارية إلعداد أو تنفيذ  ب . 
مشروع ما وأي من شركائه أو تابعيه سوف يستبعدون بالتالي من تقديم اللوازم أو األشغال أو 

الخدمات المرتبطة بالمهمة األولية.
ال ينطبق هذا الحكم على المكاتب والشركات المختلفة )المستشارين والمقاولين والموردين( الذين   .4

ينفذون مع بعضهم بعضاً التزامات المورد بموجب عقد تسليم مفتاح أو عقد تصميم وبناء.

مادة )196)
قيود على موظفي الشراء العام

ال يجوز للموظفين العموميين الذين يعملون في مجال الشراء العام أن يقبلوا بشكل مباشر أو غير   .1
مباشر أي شكل من أشكال العمل أو الوظيفة مع المناقصين أو مع أي من أطراف عقد الشراء مع 

السلطة الوطنية الفلسطينية.
ال يجوز لألفراد الذين خدموا سابقاً كموظفي مشتريات أو الذين مارسوا سلطة أخرى مشار إليها   .2

في القانون أو النظام فيما يتعلق بعملية شراء معينة أن يقوموا بما يلي: 
أن يشاركوا بأية طريقة كموظفين أو وكالء أو مندوبين لمورد أو مقاول أو مستشار في أية  أ . 

مفاوضات أو مناقشات فنية تنتهي بإرساء عقد شراء أو تعديله أو تمديده.
أن يشاركوا بصفة شخصية أو اعتبارية نيابة عن أحد الموردين أو المقاولين أو المستشارين  ب . 

في تنفيذ ذلك العقد.
3.  يبقى القيد المشار إليه في الفقرة )2( من هذه المادة، ساري المفعول طيلة سير إجراءات الشراء 
والعقد إن وجد ولمدة عامين بعد انتهاء خدمة الموظف في القطاع العام، أيهما يحدث بعد اآلخر.

مادة )197)
سرية المعلومات المتعلقة بعملية الشراء

ال يجوز للموظفين العموميين بأن يكشفوا ألي طرف ثالث عن أية معلومات سرية عن تجارة أو   .1
أمالك اآلخرين تم الحصول عليها في سياق إجراءات الشراء أو التخطيط لها.

العطاءات  مقارنة  أو  تقييم  أو  استيضاح  أو  بفحص  تتعلق  معلومات  أية  عن  الكشف  يجوز  ال   .2
للمناقصين أو ألي شخص آخر غير مشارك بصفة رسمية في عملية فحص وتقييم ومقارنة وإحالة 

العطاء.
تنطبق شروط السرية المفروضة على الجهات المشترية والموظفين العموميين على أولئك الذين   .3

يعملون لمصلحة الجهات المشترية مثل وكيل الشراء في إجراءات عملية الشراء والمستشارين.
تخضع شروط السرية ألحكام القانون والتشريعات السارية وألحكام هذا النظام المتصلة بمراقبة   .4

فعاليات الجهات المشترية وتدقيقها.
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خالل فترة التعليق، ال يجوز استدراج أو قبول أية عطاءات أو عروض أو عروض أسعار من قبل   .10
المناقص بعد البدء في إجراءات الحرمان، وينتهي التعليق عند انتهاء المدة المشار لها في الفقرة 

(4( أو إصدار قرار الحرمان أو قرار رفض طلب الحرمان.
يصبح قرار الحرمان ساري المفعول بعد مصادقة رئيس المجلس عليه، ويتم تبليغ القرار خطياً   .11

إلى المناقص المعني وإلى الجهة المشترية فوراً.
يبقى قرار الحرمان سارياً حتى يُنقض بقرار محكمة مختصة أو حتى انقضاء فترة الحرمان.  .12

يمكن للمناقص الذي تعرض للحرمان أن يطعن في ذلك القرار أمام المحاكم.  .13
بالحرمان  المعاقبين  والمستشارين  والمقاولين  الموردين  بقائمة  يحتفظ  أن  المجلس  على  يتعين   .14
)القائمة السوداء( وأن يوزعها على كافة الجهات المشترية ودائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات 

المركزية.

مادة )200)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.                                  

مادة )201)
على الجهات المختصة كافة، كلٌّ فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في 

الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام هللا بتاريخ: 2014/04/22  ميالدية
            الموافق:22/ جمادى اآلخرة/ 1435هجرية

  رامي محد اهلل
رئيس الوزراء
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مادة )198)
اإلشراف والتفتيش

يخضع جميع الموظفين المشاركين في الشراء لإلشراف، لضمان تأدية مهامهم حسب المعايير   .1
ووفقاً لإلجراءات والتوجيهات المعمول بها.

تخضع عمليات الشراء للفحص والتدقيق من قبل الجهات المسؤولة طبقاً للقوانين المعمول بها.  .2

مادة )199)
إجراءات الحرمان

للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية أن تطلب حرمان أي مناقص   .1
ووضعه على القائمة السوداء إذا انطبقت عليه الفقرة )5/أ( من المادة )32( من القرار بقانون أو 

ثبتت عليه مخالفة أحكام المادة )64( من القرار بقانون.
تتقدم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بطلب الحرمان إلى   .2

المجلس موضحًة فيه األسباب الموجبة له، ومعززاً بكل الوثائق التي تثبت هذه األسباب.
األسباب  وتوضيح  المقترح،  بالحرمان  فيه  يعلمه  للمناقص  كتابي  إخطار  بتوجيه  المجلس  يقوم   .3
الموجبة له، وإن كان قد اتخذ قراراً بتعليق مشاركته في إجراءات عملية الشراء، وترسل نسخة 
من هذا اإلخطار إلى الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية التي 

تتقدم بطلب الحرمان إلى المجلس.
يُنظر في إمكانية تطبيق عقوبة الحرمان خالل مدة )30( يوماً من تاريخ توجيه اإلخطار الكتابي   .4

للمناقص، ويمكن للمجلس تمديدها لمدة )30( يوماً أخرى ولمرة واحدة فقط.
يجب أن يعلم اإلخطار المشار إليه في الفقرة رقم )3( من هذه المادة المناقص بحقه في االعتراض   .5
أو طلب جلسة استماع قبل أي قرار بالحرمان، شريطة أن يتم استالم االعتراض أو طلب عقد 

جلسة االستماع من قبل المجلس خالل )10( أيام من تاريخ تسلم المناقص لإلخطار.
فترة  خالل  النزاعات  مراجعة  خبراء  قوائم  من  أعضاء  ثالثة  من  لجنة  المجلس  رئيس  يشكل   .6

اإلخطار للنظر في طلب الحرمان.
إذا لم يعترض المناقص خالل هذه الفترة أو اعترض ولم يطلب جلسة استماع، تقوم اللجنة بالنظر   .7
المركزية وفي اعتراض  العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  في طلب 
الجهة  برفض طلب  أو  تحددها،  التي  الزمنية  للفترة  المناقص  بحرمان  قراراً  وتتخذ  المناقص، 
المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية، ويخضع القرار لمصادقة رئيس 

المجلس.
الفترة المحددة، يرسل المجلس، وخالل )5(  المناقص وطلب جلسة استماع خالل  إذا اعترض   .8
أيام من استالمه اعتراض المناقص وطلب جلسة االستماع، إخطاراً كتابياً بزمان ومكان جلسة 
االستماع لكل من المناقص والجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية.

تنطبق اإلجراءات التالية على جلسات االستماع بموجب هذه األحكام:   .9
للمناقص الحق في أن يمثله المفوض عنه. أ . 

يتم تسجيل جلسة االستماع ويتم حفظ كل األدلة المقدمة في الجلسة. ب . 
يجب أن يشهد الشهود تحت القسم. ج . 
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خالل فترة التعليق، ال يجوز استدراج أو قبول أية عطاءات أو عروض أو عروض أسعار من قبل   .10
المناقص بعد البدء في إجراءات الحرمان، وينتهي التعليق عند انتهاء المدة المشار لها في الفقرة 

(4( أو إصدار قرار الحرمان أو قرار رفض طلب الحرمان.
يصبح قرار الحرمان ساري المفعول بعد مصادقة رئيس المجلس عليه، ويتم تبليغ القرار خطياً   .11

إلى المناقص المعني وإلى الجهة المشترية فوراً.
يبقى قرار الحرمان سارياً حتى يُنقض بقرار محكمة مختصة أو حتى انقضاء فترة الحرمان.  .12

يمكن للمناقص الذي تعرض للحرمان أن يطعن في ذلك القرار أمام المحاكم.  .13
بالحرمان  المعاقبين  والمستشارين  والمقاولين  الموردين  بقائمة  يحتفظ  أن  المجلس  على  يتعين   .14
)القائمة السوداء( وأن يوزعها على كافة الجهات المشترية ودائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات 

المركزية.

مادة )200)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.                                  

مادة )201)
على الجهات المختصة كافة، كلٌّ فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في 

الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام هللا بتاريخ: 2014/04/22  ميالدية
            الموافق:22/ جمادى اآلخرة/ 1435هجرية

  رامي محد اهلل
رئيس الوزراء
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األسقف المالية لطلب كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء: تطلب كفالة المناقصة أو . 3
إقرار ضمان العطاء إذا تجاوز السعر التقديري لعملية الشراء االسقف اآلتية:

القيمة )دوالر أمريكي(نوع عملية الشراء
20,000لوازم

50,000أشغال

10,000خدمات

الملحق )ب(
األفضلية المحلية

األفضلية للسلع المصّنعة محلياً
والقرارات  األنظمة  على  بناًء  محلياً  المنتجة  للسلع  أفضلية  هامش  إعطاء  المشترية  الجهات  على 

والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء بالخصوص.

األفضلية للمقاولين المحليين
يجب على الجهات المشترية أن تمنح هامش أفضلية بنسبة )7.5 %( للمقاولين المحليين بالنسبة لعقود 

األشغال وفقاً ومع مراعاة األحكام اآلتية:
يُطلب من المقاولين الذين يقدمون طلبات للحصول على هذه األفضلية أن يقدموا كجزء من بيانات   أ. 
التأهيل،  معلومات تشمل تفاصيل الملكية الالزمة لتحديد فيما إذا كان مقاول معين أو مجموعة من 
المقاولين مؤهلين للحصول على أفضلية محلية وفقاً للتصنيف الذي يضعه )المجلس(، وتبين وثائق 
العطاء بوضوح األفضلية والطريقة التي يتم اتباعها في تقييم ومقارنة العطاءات لكي تسري عليها 

هذه األفضلية. 
إلى  المطابقة  العطاءات  تصنيف  يتم  المشترية،  الجهة  قبل  من  العطاءات  ومراجعة  استالم  بعد   ب. 

مجموعتين:
المجموعة )أ(: العطاءات التي قدمها مقاولون محليون مؤهلون للحصول على األفضلية.

المجموع )ب(: العطاءات التي قدمها مقاولون آخرون. 
ولغرض تقييم ومقارنة العطاءات، يضاف الى كل عطاء من العطاءات التي تم استالمها من المقاولين 

في المجموعة )ب( ما نسبته )7.5%( من قيمة العطاء.
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الملحق )أ(
األسقف المالية إلجراء عملية الشراء من قبل الجهة المشترية

تقوم دائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية، كل فيما يخصها، بتنفيذ إجراءات الشراء . 1
إذا تجاوز السعر التقديري لعملية الشراء األسقف اآلتية:

السقف المالي )دوالر أمريكي(نوع عملية الشراءالجهة المشترية
والهيئات  والمؤسسات  الوزارات 

التابعة لمجلس الوزراء
150,000اللوازم

500,000األشغال

100,000الخدمات غير االستشارية

50,000الخدمات االستشارية

)A+ و A( 150,000اللوازمالبلديات

500,000األشغال

100,000الخدمات غير االستشارية

50,000الخدمات االستشارية

)C و B( 75,000اللوازمالبلديات

250,000األشغال

50,000الخدمات غير االستشارية

25,000الخدمات االستشارية

40,000اللوازمالبلديات )D( والمجالس القروية

150,000األشغال

25,000الخدمات غير االستشارية

15,000الخدمات االستشارية

األسقف المالية ألساليب الشراء: يمكن استخدام أساليب الشراء كما هو موضح في الجدول إذا لم . 2
يتجاوز السعر التقديري لعملية الشراء األسقف اآلتية:

القيمة )دوالر أمريكي(أسلوب الشراء
20,000استدراج عروض )لوازم(

50,000استدراج عروض )أشغال(

10,000استدراج عروض )خدمات غير استشارية(

5,000شراء مباشر )أشغال أو لوازم أو خدمات صغيرة(

طلب  عن  اإلعالن  دون  استشارية  خدمات  شراء 
التعبير باالهتمام

100,000
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األسقف المالية لطلب كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء: تطلب كفالة المناقصة أو . 3
إقرار ضمان العطاء إذا تجاوز السعر التقديري لعملية الشراء االسقف اآلتية:

القيمة )دوالر أمريكي(نوع عملية الشراء
20,000لوازم

50,000أشغال

10,000خدمات

الملحق )ب(
األفضلية المحلية

األفضلية للسلع المصّنعة محلياً
والقرارات  األنظمة  على  بناًء  محلياً  المنتجة  للسلع  أفضلية  هامش  إعطاء  المشترية  الجهات  على 

والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء بالخصوص.

األفضلية للمقاولين المحليين
يجب على الجهات المشترية أن تمنح هامش أفضلية بنسبة )7.5 %( للمقاولين المحليين بالنسبة لعقود 

األشغال وفقاً ومع مراعاة األحكام اآلتية:
يُطلب من المقاولين الذين يقدمون طلبات للحصول على هذه األفضلية أن يقدموا كجزء من بيانات   أ. 
التأهيل،  معلومات تشمل تفاصيل الملكية الالزمة لتحديد فيما إذا كان مقاول معين أو مجموعة من 
المقاولين مؤهلين للحصول على أفضلية محلية وفقاً للتصنيف الذي يضعه )المجلس(، وتبين وثائق 
العطاء بوضوح األفضلية والطريقة التي يتم اتباعها في تقييم ومقارنة العطاءات لكي تسري عليها 

هذه األفضلية. 
إلى  المطابقة  العطاءات  تصنيف  يتم  المشترية،  الجهة  قبل  من  العطاءات  ومراجعة  استالم  بعد   ب. 

مجموعتين:
المجموعة )أ(: العطاءات التي قدمها مقاولون محليون مؤهلون للحصول على األفضلية.

المجموع )ب(: العطاءات التي قدمها مقاولون آخرون. 
ولغرض تقييم ومقارنة العطاءات، يضاف الى كل عطاء من العطاءات التي تم استالمها من المقاولين 

في المجموعة )ب( ما نسبته )7.5%( من قيمة العطاء.
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إذا تعلق العطاء بأحد فروع الدائرة، يمكن أن يرأس لجنة الشراء موظف من فئة مدير.  .7
يمكن أن يشارك عضو من ديوان الرقابة المالية واإلدارية بصفة مراقب.  .8

تعقد اللجان اجتماعاتها بحضور ثالثة أعضاء بما فيهم رئيسها.  .9
مدة العضوية في هذه اللجان سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة ويمكن إعادة ترشيح العضو بعد   .10

مرور سنة.
تخضع القرارات النهائية للجان الشراء لمصادقة المسؤول المختص.  .11

مادة )4)
تعدل الفقرة )1( من المادة )17( من النظام األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:

تشكل لجان تقييم العطاءات في دائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية بقرار من لجنة   .1
العطاءات المركزية المختصة.

مادة )5)
تعدل الفقرة )9( من المادة )34( من النظام األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:

لدائرة اللوازم العامة أن تنشئ اتفاقيات اإلطار لشراء هذه اللوازم لالستخدام االجباري من قبل الجهات 
هذه  تعميم  ويتم  اختيارياً،  االتفاقيات  لهذه  استخدامها  يكون  التي  المحلي  الحكم  هيئات  المشترية عدا 

االتفاقيات على الموقع اإللكتروني أحادي البوابة لنظام الشراء.

مادة )6)
تعدل المادة )105( من النظام األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:

ال يجوز للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية استخدام أسلوب   .1
لسنة   )8( بقانون رقم  القرار  )28( من  المادة  التي وردت في  الحاالت  إال في  المباشر  الشراء 

2014م، بشأن الشراء العام.
ال يمكن تبرير الشراء المباشر دون منافسة بدعوى أنه ال يوجد سوى مناقص واحد يتمتع بالقدرة   .2
أو بالحق الحصري في تصنيع أو إنتاج اللوازم أو تنفيذ األشغال أو الخدمات، إن كانت هناك لوازم 

أو أشغال أو خدمات تعادلها من الناحية الوظيفية وتفي باحتياجات الجهة المشترية.
في حالة الشراء المباشر بسبب الضرورة القصوى أو الكوارث الطبيعية المشار إليها في المادة   .3
(1/28/د( من القرار بقانون رقم )8( لسنة 2014م، بشأن الشراء العام، تعمل الجهة المشترية 
على قصر عملية الشراء على الكمية والمدة الزمنية الالزمة للتعامل مع الظروف الطارئة فحسب.
في حالة الشراء المباشر بسبب التوحيد القياسي، يجب أال تتجاوز قيمة الشراء )50%( من قيمة   .4

الشراء األصلية.
بشأن  2014م،  لسنة   )8( بقانون رقم  القرار  )28( من  المادة  في  التي وردت  الحاالت  في كل   .5

الشراء العام، يتم القيام بعملية الشراء المباشر بقرار من:
المسؤول المختص في الجهة المشترية، إذا لم يتجاوز السعر التقديري لعملية الشراء )50ألف(   أ. 

دوالر بالنسبة إلى اللوازم أو الخدمات، أو )150 ألف( دوالر بالنسبة لألشغال.
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قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2016م
بتعديل نظام الشراء العام رقم )5( لسنة 2014م

جملــــــس الـــــوزراء،
استناًد ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )70( منه،

وألحكام القرار بقانون رقم )8( لسنة 2014م، بشأن الشراء العام وتعديالته،
وعلى أحكام نظام الشراء العام رقم )5( لسنة 2014م،

وبناًء على تنسيب المجلس األعلى لسياسات الشراء العام،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2016/06/28م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
يشار إلى نظام الشراء العام رقم )5( لسنة 2014م، لغايات هذا التعديل بالنظام األصلي.

مادة )2)
تعدل الفقرة )6( من المادة )11( من النظام األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:

للوزير المختص أو لرئيس اللجنة في حال غيابه تفويض من يراه مناسباً للقيام بمهام رئيس اللجنة.  .6

مادة )3)
تعدل المادة )16( من النظام األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:

تشكل لجان شراء لدى الجهات المشترية بقرار من المسؤول المختص.  .1
يكون عدد أعضاء أي لجنة شراء من ثالثة إلى خمسة أعضاء بحسب ظروف الحال.  .2

في  مشاركته  وتكون  عضواً،  بصفته  والتخطيط  المالية  وزارة  عن  مندوب  اللجنة  في  يشارك   .3
الهيئات المحلية وفي الفروع جوازياً.

يشارك في اللجنة مندوب عن وزارة األشغال العامة واإلسكان بصفته عضواً، وتكون مشاركته   .4
في الهيئات المحلية وفي الفروع جوازياً.

بتلك  يتعلق  فيما  المحلية  الهيئة  أحد أعضاء  أو  أو رئيس  الشراء موظف مختص،  لجان  يرأس   .5
الهيئة.

يشكل المسؤول المختص لجان شراء في فروع الدائرة، على أن يشمل قرار التشكيل صالحيات   .6
هذه اللجان وآليات عملها.

 المرجع االلكتروني للجریدة الرسمیة
mjr.lab.pna.ps



401

27 الرقم المرجعي:2016-7-123ديوان الفتوى والتشريع

2016/7/31 123العدد

إذا تعلق العطاء بأحد فروع الدائرة، يمكن أن يرأس لجنة الشراء موظف من فئة مدير.  .7
يمكن أن يشارك عضو من ديوان الرقابة المالية واإلدارية بصفة مراقب.  .8

تعقد اللجان اجتماعاتها بحضور ثالثة أعضاء بما فيهم رئيسها.  .9
مدة العضوية في هذه اللجان سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة ويمكن إعادة ترشيح العضو بعد   .10

مرور سنة.
تخضع القرارات النهائية للجان الشراء لمصادقة المسؤول المختص.  .11

مادة )4)
تعدل الفقرة )1( من المادة )17( من النظام األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:

تشكل لجان تقييم العطاءات في دائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية بقرار من لجنة   .1
العطاءات المركزية المختصة.

مادة )5)
تعدل الفقرة )9( من المادة )34( من النظام األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:

لدائرة اللوازم العامة أن تنشئ اتفاقيات اإلطار لشراء هذه اللوازم لالستخدام االجباري من قبل الجهات 
هذه  تعميم  ويتم  اختيارياً،  االتفاقيات  لهذه  استخدامها  يكون  التي  المحلي  الحكم  هيئات  المشترية عدا 

االتفاقيات على الموقع اإللكتروني أحادي البوابة لنظام الشراء.

مادة )6)
تعدل المادة )105( من النظام األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:

ال يجوز للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية استخدام أسلوب   .1
لسنة   )8( بقانون رقم  القرار  )28( من  المادة  التي وردت في  الحاالت  إال في  المباشر  الشراء 

2014م، بشأن الشراء العام.
ال يمكن تبرير الشراء المباشر دون منافسة بدعوى أنه ال يوجد سوى مناقص واحد يتمتع بالقدرة   .2
أو بالحق الحصري في تصنيع أو إنتاج اللوازم أو تنفيذ األشغال أو الخدمات، إن كانت هناك لوازم 

أو أشغال أو خدمات تعادلها من الناحية الوظيفية وتفي باحتياجات الجهة المشترية.
في حالة الشراء المباشر بسبب الضرورة القصوى أو الكوارث الطبيعية المشار إليها في المادة   .3
(1/28/د( من القرار بقانون رقم )8( لسنة 2014م، بشأن الشراء العام، تعمل الجهة المشترية 
على قصر عملية الشراء على الكمية والمدة الزمنية الالزمة للتعامل مع الظروف الطارئة فحسب.
في حالة الشراء المباشر بسبب التوحيد القياسي، يجب أال تتجاوز قيمة الشراء )50%( من قيمة   .4

الشراء األصلية.
بشأن  2014م،  لسنة   )8( بقانون رقم  القرار  )28( من  المادة  في  التي وردت  الحاالت  في كل   .5

الشراء العام، يتم القيام بعملية الشراء المباشر بقرار من:
المسؤول المختص في الجهة المشترية، إذا لم يتجاوز السعر التقديري لعملية الشراء )50ألف(   أ. 

دوالر بالنسبة إلى اللوازم أو الخدمات، أو )150 ألف( دوالر بالنسبة لألشغال.

 المرجع االلكتروني للجریدة الرسمیة
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الملحق )أ( 
يعدل الملحق )أ( من النظام األصلي، ليصبح على النحو اآلتي:

األسقف المالية للجهات المشترية:  .1
تقوم الجهة المشترية بتنفيذ إجراءات الشراء، إذا لم يتجاوز السعر التقديري لعملية الشراء   أ. 

األسقف اآلتية:

السقف المالي )دوالر أمريكي(نوع عملية الشراءالجهة المشترية
والهيئات  والمؤسسات  الوزارات 

التابعة لمجلس الوزراء
50,000اللوازم

500,000األشغال

50,000الخدمات غير االستشارية

50,000الخدمات االستشارية

إجراءات  بتنفيذ  يخصها،  فيما  كل  المركزية،  العطاءات  ودائرة  العامة  اللوازم  دائرة  تقوم   ب. 
الشراء إذا تجاوز السعر التقديري لعملية الشراء هذه األسقف.

الموافقة  على  الحصول  إلى  المحلي  الحكم  هيئات  بها  تقوم  التي  الشراء  عمليات  تخضع   ج. 
المسبقة من وزارة الحكم المحلي على النحو اآلتي:

وثائق المناقصة وطرح العطاء.  )1
قرار إحالة العطاء.  )2

األسقف المالية ألساليب الشراء: يمكن استخدام أساليب الشراء كما هو موضح في الجدول، إذا لم   .2
يتجاوز السعر التقديري لعملية الشراء األسقف اآلتية:

القيمة )دوالر أمريكي(أسلوب الشراء
20,000استدراج عروض )لوازم(

50,000استدراج عروض )أشغال(

20,000استدراج عروض )خدمات غير استشارية(

3,000شراء مباشر )لوازم أو خدمات صغيرة(

5,000شراء مباشر )أشغال(

طلب  عن  اإلعالن  دون  استشارية  خدمات  شراء 
التعبير عن االهتمام

100,000

 المرجع االلكتروني للجریدة الرسمیة
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مجلس الوزراء، إذا تجاوز السعر التقديري لعملية الشراء األسقف التي وردت في البند )أ(   ب. 
من الفقرة )5( من هذه المادة.

عند اللجوء إلى الشراء المباشر، يتعين على الجهة المشترية أن تقوم بتحضير سعر تقديري دقيق   .6
الذي سيدفع هو سعر  لتتأكد من أن السعر  النظام األصلي  للمادة )61( من  لعملية الشراء طبقاً 

معقول ومنصف.
العطاءات المركزية  العامة أو دائرة  اللوازم  المشترية أو دائرة  بالتفاوض تعد الجهة  القيام  عند   .7
النتائج  ومدى  أهدافها  تحدد  كما  بشأنها،  التفاوض  تود  التي  القضايا  فيها  تحدد  تفاوضية  خطة 

المقبولة لديها.

مادة )7)
تعدل الفقرة )1( من المادة )157( من النظام األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:

للجهة المشترية أن تضع في عقد الشراء أحكاماً لمراجعة األسعار في حالة عقود األشغال الكبيرة   .1
التي تبلغ مدتها )اثني عشر( شهراً فأكثر، ويكون ذلك مناسباً فقط عندما تجد الجهة المشترية أنه 
الدفع  بناًء على هذا الشرط بدل  التكاليف  المخاطر في زيادة  لها أن تتحمل  أكثر  سيكون مجدياً 

للمقاول من أجل قبوله هذه المخاطر.

مادة )8)
تعدل الفقرة )2( من المادة )165( من النظام األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:

ال يجوز أن يكون عضواً في لجنة الفحص واالستالم كل من شارك في اإلشراف على تنفيذ العقد   .2
مع جواز االستعانة به بموافقة المسؤول المختص في الجهة المشترية.

مادة )9)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )10)
على الجهات المختصة كاّفة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره 

وينشر بالجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2016/06/28 ميالدية
                    الموافق: 23/ رمضان/ 1437 هجرية

  رامي محد اهلل
رئيس الوزراء

 المرجع االلكتروني للجریدة الرسمیة
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الملحق )أ( 
يعدل الملحق )أ( من النظام األصلي، ليصبح على النحو اآلتي:

األسقف المالية للجهات المشترية:  .1
تقوم الجهة المشترية بتنفيذ إجراءات الشراء، إذا لم يتجاوز السعر التقديري لعملية الشراء   أ. 

األسقف اآلتية:

السقف المالي )دوالر أمريكي(نوع عملية الشراءالجهة المشترية
والهيئات  والمؤسسات  الوزارات 

التابعة لمجلس الوزراء
50,000اللوازم

500,000األشغال

50,000الخدمات غير االستشارية

50,000الخدمات االستشارية

إجراءات  بتنفيذ  يخصها،  فيما  كل  المركزية،  العطاءات  ودائرة  العامة  اللوازم  دائرة  تقوم   ب. 
الشراء إذا تجاوز السعر التقديري لعملية الشراء هذه األسقف.

الموافقة  على  الحصول  إلى  المحلي  الحكم  هيئات  بها  تقوم  التي  الشراء  عمليات  تخضع   ج. 
المسبقة من وزارة الحكم المحلي على النحو اآلتي:

وثائق المناقصة وطرح العطاء.  )1
قرار إحالة العطاء.  )2

األسقف المالية ألساليب الشراء: يمكن استخدام أساليب الشراء كما هو موضح في الجدول، إذا لم   .2
يتجاوز السعر التقديري لعملية الشراء األسقف اآلتية:

القيمة )دوالر أمريكي(أسلوب الشراء
20,000استدراج عروض )لوازم(

50,000استدراج عروض )أشغال(

20,000استدراج عروض )خدمات غير استشارية(

3,000شراء مباشر )لوازم أو خدمات صغيرة(

5,000شراء مباشر )أشغال(

طلب  عن  اإلعالن  دون  استشارية  خدمات  شراء 
التعبير عن االهتمام

100,000

 المرجع االلكتروني للجریدة الرسمیة
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قرار مجلس الوزراء رقم )4( لسنة 2020م
بتعديل نظام الشراء العام رقم )5( لسنة 2014م وتعديالته

جملس الوزراء،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )70( منه،

وألحكام القرار بقانون رقم )8( لسنة 2014م، بشأن الشراء العام وتعديالته،
وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم )5( لسنة 2014م، بنظام الشراء العام وتعديالته،

وبناًء على تنسيب المجلس األعلى لسياسات الشراء العام،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2020/05/04م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
يشار إلى نظام الشراء العام رقم )5( لسنة 2014م وتعديالته، لغايات هذا التعديل بالنظام األصلي.

مادة )2)
تعدل المادة )13( من النظام األصلي، لتصبح على النحو التالي:

والخدمات  اللوازم  لعطاءات  مركزية  لجنة  المالية  وزير  من  بتنسيب  الوزراء  مجلس  يشكل 
تسعة  تتألف من  المتعلقة باألشغال،  غير االستشارية والخدمات االستشارية، عدا الخدمات االستشارية 

أعضاء على النحو اآلتي:
مدير عام اللوازم في وزارة المالية                              رئيساً. 1
مندو	 عن وزارة المالية                                         عضواً. 2
مندو	 عن وزارة االقتصاد الوطني                            عضواً. 3
مندو	 عن وزارة األشغال العامة واإلسكان                   عضواً. 4
مندو	 عن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات       عضواً. 5
مندو	 عن األمانة العامة لمجلس الوزراء                     عضواً. 6
مندو	 عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية       عضواً. 7
ممثلين عن الجهة المشترية ينسبهما المسؤول المختص     عضوين. 8
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األسقف المالية لطلب كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء: تطلب كفالة المناقصة أو   .3
إقرار ضمان العطاء، إذا تجاوز السعر التقديري لعملية الشراء األسقف اآلتية:

القيمة )دوالر أمريكي(نوع عملية الشراء
20,000لوازم

50,000أشغال

10,000خدمات

للجهة المشترية أن تطلب من دائرة اللوازم العامة أن تقوم بتنفيذ إجراءات شراء اللوازم والخدمات   .4
نيابة عنها أياً كان السعر التقديري لهذه اللوازم أو الخدمات.

 المرجع االلكتروني للجریدة الرسمیة
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قرار مجلس الوزراء رقم )4( لسنة 2020م
بتعديل نظام الشراء العام رقم )5( لسنة 2014م وتعديالته

جملس الوزراء،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )70( منه،

وألحكام القرار بقانون رقم )8( لسنة 2014م، بشأن الشراء العام وتعديالته،
وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم )5( لسنة 2014م، بنظام الشراء العام وتعديالته،

وبناًء على تنسيب المجلس األعلى لسياسات الشراء العام،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2020/05/04م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
يشار إلى نظام الشراء العام رقم )5( لسنة 2014م وتعديالته، لغايات هذا التعديل بالنظام األصلي.

مادة )2)
تعدل المادة )13( من النظام األصلي، لتصبح على النحو التالي:

والخدمات  اللوازم  لعطاءات  مركزية  لجنة  المالية  وزير  من  بتنسيب  الوزراء  مجلس  يشكل 
تسعة  تتألف من  المتعلقة باألشغال،  غير االستشارية والخدمات االستشارية، عدا الخدمات االستشارية 

أعضاء على النحو اآلتي:
مدير عام اللوازم في وزارة المالية                              رئيساً. 1
مندو	 عن وزارة المالية                                         عضواً. 2
مندو	 عن وزارة االقتصاد الوطني                            عضواً. 3
مندو	 عن وزارة األشغال العامة واإلسكان                   عضواً. 4
مندو	 عن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات       عضواً. 5
مندو	 عن األمانة العامة لمجلس الوزراء                     عضواً. 6
مندو	 عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية       عضواً. 7
ممثلين عن الجهة المشترية ينسبهما المسؤول المختص     عضوين. 8
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نظام رقم )7( لسنة 2021م
 بتعديل نظام الشراء العام رقم )5( لسنة 2014م وتعديالته

جملس الوزراء،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )70( منه،

أحكام  سيما  ال  وتعديالته،  العام  الشراء  بشأن  2014م  لسنة   )8( رقم  بقانون  القرار  وألحكام 
منه،   )77( المادة 

وبعد االطالع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم )5( لسنة 2015م بنظام الشراء العام رقم )5( 
لسنة 2014م وتعديالته،

وبناًء على تنسيب المجلس األعلى لسياسات الشراء العام،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2021/03/15م، 

وعلى الصالحيات المخولة لنا، 
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1(
بالنظام  التعديل  هذا  إجراء  لغايات  وتعديالته،  2014م  لسنة   )5( رقم  العام  الشراء  نظام  إلى  يشار 

األصلي.

مادة )2(
تعدل المادة )14( من النظام األصلي على النحو اآلتي:

يشكل مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المختص أو المسؤول المختص لجان عطاءات خاصة . 1
أو إضافية تتولى مهام خارج نطاق صالحيات اللجان المشكلة في المادتين )12، 13( من النظام.

يحدد مجلس الوزراء مدة عمل اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة )1( من هذه المادة، والنصاب . 2
القانوني الجتماعاتها، وآلية اتخاذ القرار فيها، والمسؤول عن المصادقة على قراراتها.

تكون وزارة المالية عضواً في لجان العطاءات الخاصة أو اإلضافية التي تتولى شراء اللوازم . 3
والخدمات االستشارية وغير االستشارية غير المتعلقة باألشغال.

تكون وزارة األشغال العامة واإلسكان عضواً في لجان العطاءات الخاصة أو اإلضافية التي تتولى . 4
شراء األشغال والخدمات االستشارية المتعلقة بها.

تعقد لجان العطاءات الخاصة واإلضافية جلساتها بدعوة من رئيسها.. 5

مادة )3(
تعدل الفقرات )2، 3، 4، 10( من المادة )16( من النظام األصلي على النحو اآلتي:

يكون عدد أعضاء أي لجنة شراء ثالثة أو خمسة أعضاء وفقاً لمقتضيات وظروف الحال.. 2
االستشارية . 3 والخدمات  باللوازم  الخاصة  الشراء  لجان  في  عضواً  المالية  وزارة  تكون 

وغير االستشارية غير المتعلقة باألشغال، وتكون مشاركتها جوازية في لجان الهيئات المحلية 
وفي فروع الدوائر الحكومية.

14 الرقم المرجعي: 2020-5-167ديوان الفتوى والتشريع

2020/05/13 167العدد
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مادة )3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )4)
النظام، ويعمل به بعد ثالثين يوماً  تنفيذ أحكام هذا  على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، 

من تاريخ نشره  في الجريدة الرسمية.

 صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/05/04 ميالدية 
                       الموافق: 11/رمضان/1441 هجرية

د. حممد اشتية
رئيس الوزراء
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نظام رقم )7( لسنة 2021م
 بتعديل نظام الشراء العام رقم )5( لسنة 2014م وتعديالته

جملس الوزراء،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )70( منه،

أحكام  سيما  ال  وتعديالته،  العام  الشراء  بشأن  2014م  لسنة   )8( رقم  بقانون  القرار  وألحكام 
منه،   )77( المادة 

وبعد االطالع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم )5( لسنة 2015م بنظام الشراء العام رقم )5( 
لسنة 2014م وتعديالته،

وبناًء على تنسيب المجلس األعلى لسياسات الشراء العام،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2021/03/15م، 

وعلى الصالحيات المخولة لنا، 
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1(
بالنظام  التعديل  هذا  إجراء  لغايات  وتعديالته،  2014م  لسنة   )5( رقم  العام  الشراء  نظام  إلى  يشار 

األصلي.

مادة )2(
تعدل المادة )14( من النظام األصلي على النحو اآلتي:

يشكل مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المختص أو المسؤول المختص لجان عطاءات خاصة . 1
أو إضافية تتولى مهام خارج نطاق صالحيات اللجان المشكلة في المادتين )12، 13( من النظام.

يحدد مجلس الوزراء مدة عمل اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة )1( من هذه المادة، والنصاب . 2
القانوني الجتماعاتها، وآلية اتخاذ القرار فيها، والمسؤول عن المصادقة على قراراتها.

تكون وزارة المالية عضواً في لجان العطاءات الخاصة أو اإلضافية التي تتولى شراء اللوازم . 3
والخدمات االستشارية وغير االستشارية غير المتعلقة باألشغال.

تكون وزارة األشغال العامة واإلسكان عضواً في لجان العطاءات الخاصة أو اإلضافية التي تتولى . 4
شراء األشغال والخدمات االستشارية المتعلقة بها.

تعقد لجان العطاءات الخاصة واإلضافية جلساتها بدعوة من رئيسها.. 5

مادة )3(
تعدل الفقرات )2، 3، 4، 10( من المادة )16( من النظام األصلي على النحو اآلتي:

يكون عدد أعضاء أي لجنة شراء ثالثة أو خمسة أعضاء وفقاً لمقتضيات وظروف الحال.. 2
االستشارية . 3 والخدمات  باللوازم  الخاصة  الشراء  لجان  في  عضواً  المالية  وزارة  تكون 

وغير االستشارية غير المتعلقة باألشغال، وتكون مشاركتها جوازية في لجان الهيئات المحلية 
وفي فروع الدوائر الحكومية.
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يجب أن يوضح اإلعالن اآلتي:. 3
عدد الخبراء الذين سيتم اختيارهم لالنضمام إلى القائمة بناًء على هذا اإلعالن.أ. 
آخر موعد لقبول طلبات المرشحين.ب. 
شروط األهلية والمؤهالت المطلوبة للتسجيل في القائمة، والمعايير التي سيتم تطبيقها لتحديد ج. 

المتقدمين الذين سيتم اختيارهم.
قائمة بالوثائق الواجب إرفاقها بطلب الترشيح.د. 
مدة التسجيل في القائمة، وشروط الخدمة فيها.ه. 

يحدد رئيس المجلس اإلجراءات والشروط المنظمة الختيار الخبراء، وطريقة تحديد لجنة التقييم.. 4

مادة )8(
يعدل عنوان المادة )23( من النظام األصلي ليصبح على النحو التالي:

متطلبات الترشح لعضوية قائمة الخبراء.

مادة )9(
يعدل عنوان ونص المادة )24( من النظام األصلي على النحو التالي:

متطلبات التأهيل للتسجيل في قائمة الخبراء
المعرفة . 1 فيها  بما  النزاعات،  قائمة خبراء مراجعة  في  للتسجيل  التأهيل  متطلبات  المجلس  يحدد 

بأحكام القانون والنظام، والخبرة في اإلجراءات المطبقة في الشراء العام.
يشكل رئيس المجلس لجنة من الخبراء المختصين لتقييم وإجراء المقابالت مع المرشحين للتسجيل . 2

في قائمة الخبراء، ورفع توصياتها لرئيس المجلس العتمادها والمصادقة عليها.

مادة )10(
تعدل الفقرة )7( من المادة )34( من النظام األصلي على النحو التالي:

تكون مدة اتفاقية اإلطار المغلقة لتوريد اللوازم دون مرحلة ثانية من التنافس بحد أقصى )12( شهراً 
قابلة للتمديد )12( شهراً، وتكون اتفاقية اإلطار المغلقة لتوريد اللوازم بمرحلة ثانية من التنافس بحد 

أقصى )24( شهراً قابلة للتمديد )12( شهراً.

مادة )11(
تعدل الفقرتان )2، 3( من المادة )51( من النظام األصلي على النحو اآلتي:

من . 2 االئتالف  بتشكيل  نوايا"  "خطاب  توقيع  يتم  التأهيل  طلب  أو  العطاء  في  المشاركة  لغايات 
المفوضين قانوناً عن أعضاء االئتالف، ويرفق بمسودة االتفاقية.

عند . 3 العدل  كاتب  من  مصدقة  المشترية  للجهة  االئتالف  اتفاقية  بتقديم  المناقصين  ائتالف  يلتزم 
اإلحالة على االئتالف وقبل توقيع العقد.

مادة )12(
تعدل الفقرة )1( من المادة )56( من النظام األصلي على النحو التالي:

تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بتقييم طلبات التأهيل المسبق 
المحددة  التأهيل والمعايير  المختصة وفقاً لشروط  العطاءات  تقييم مشكلة من لجنة  من خالل لجنة 

المسبق. التأهيل  وثائق  في 
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والخدمات . 4 باألشغال  الخاصة  الشراء  لجان  في  عضواً  واإلسكان  العامة  األشغال  وزارة  تكون 
االستشارية وغير االستشارية المتعلقة بها، وتكون مشاركتها جوازية في لجان الهيئات المحلية 

وفي فروع الدوائر الحكومية.
تكون مدة العضوية في هذه اللجان سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، ويمكن إعادة ترشيح العضو . 10

بعد مرور سنتين.

مادة )4(
تعدل المادة )17( من النظام األصلي على النحو اآلتي:

أو خمسة أعضاء من ذوي . 1 اللجنة من ثالثة  تتألف  التالي:  النحو  الفقرة )2( لتصبح على  تعدل 
االختصاص وفقاً لحجم العطاءات أو طبيعتها.

تعدل الفقرة )3/أ( لتصبح على النحو التالي: مندوب أو ثالثة عن الجهة المشترية.. 2
تعدل الفقرة )3( بحذف البند )و( منها.. 3
تعدل الفقرة )4( لتصبح على النحو التالي: يجوز للجان التقييم االستعانة بالخبراء من القطاع العام . 4

أو الخاص بعد موافقة مدير عام دائرة اللوازم العامة أو مدير عام دائرة العطاءات المركزية.

مادة )5(
تعدل الفقرة )2( من المادة )18( من النظام األصلي على النحو التالي:

تتألف اللجنة من ثالثة أو خمسة أعضاء من ذوي االختصاص وفقاً لحجم العطاءات أو طبيعتها.

مادة )6(
تعدل المادة )21( من النظام األصلي على النحو اآلتي:

تتشكل لجنة لمراجعة النزاعات من ثالثة أعضاء من الخبراء المؤهلين المسجلين في قائمة خبراء . 1
مراجعة النزاعات، ويتم اختيار األعضاء وفقاً لآلتي:

رئيس اللجنة وأحد أعضائها بقرار من مجلس الوزراء بناًء على تنسيب من رئيس المجلس.أ. 
العضو الثالث يحدد من قبل رئيس المجلس وفقاً لنوع عملية الشراء.ب. 

تكون مدة رئاسة اللجنة والعضوية فيها سنة واحدة فقط.. 2
بشكل . 3 فيها  جديداً  عضواً  أو  للجنة  رئيساً  المجلس  رئيس  من  بتنسيب  الوزراء  مجلس  يحدد 

مؤقت إذا تعذر مشاركة رئيس وعضو اللجنة المنصوص عليهما في الفقرة )1/أ( من هذه المادة 
في اجتماعات اللجنة أو كان أحدهما موظفاً لدى الجهة المشترية المتظلم ضدها أو لديه تضارب 

في المصالح مع أعمال اللجنة.

مادة )7(
تعدل المادة )22( من النظام األصلي على النحو اآلتي:

يشكل المجلس قائمة خبراء مراجعة النزاعات في مجاالت اللوازم واألشغال والخدمات االستشارية . 1
وغير االستشارية. 

البوابة . 2 النزاعات في الموقع اإللكتروني أحادي  يعلن المجلس عن تشكيل قائمة خبراء مراجعة 
لنظام الشراء، وفي صحيفتين محليتين.
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يجب أن يوضح اإلعالن اآلتي:. 3
عدد الخبراء الذين سيتم اختيارهم لالنضمام إلى القائمة بناًء على هذا اإلعالن.أ. 
آخر موعد لقبول طلبات المرشحين.ب. 
شروط األهلية والمؤهالت المطلوبة للتسجيل في القائمة، والمعايير التي سيتم تطبيقها لتحديد ج. 

المتقدمين الذين سيتم اختيارهم.
قائمة بالوثائق الواجب إرفاقها بطلب الترشيح.د. 
مدة التسجيل في القائمة، وشروط الخدمة فيها.ه. 

يحدد رئيس المجلس اإلجراءات والشروط المنظمة الختيار الخبراء، وطريقة تحديد لجنة التقييم.. 4

مادة )8(
يعدل عنوان المادة )23( من النظام األصلي ليصبح على النحو التالي:

متطلبات الترشح لعضوية قائمة الخبراء.

مادة )9(
يعدل عنوان ونص المادة )24( من النظام األصلي على النحو التالي:

متطلبات التأهيل للتسجيل في قائمة الخبراء
المعرفة . 1 فيها  بما  النزاعات،  قائمة خبراء مراجعة  في  للتسجيل  التأهيل  متطلبات  المجلس  يحدد 

بأحكام القانون والنظام، والخبرة في اإلجراءات المطبقة في الشراء العام.
يشكل رئيس المجلس لجنة من الخبراء المختصين لتقييم وإجراء المقابالت مع المرشحين للتسجيل . 2

في قائمة الخبراء، ورفع توصياتها لرئيس المجلس العتمادها والمصادقة عليها.

مادة )10(
تعدل الفقرة )7( من المادة )34( من النظام األصلي على النحو التالي:

تكون مدة اتفاقية اإلطار المغلقة لتوريد اللوازم دون مرحلة ثانية من التنافس بحد أقصى )12( شهراً 
قابلة للتمديد )12( شهراً، وتكون اتفاقية اإلطار المغلقة لتوريد اللوازم بمرحلة ثانية من التنافس بحد 

أقصى )24( شهراً قابلة للتمديد )12( شهراً.

مادة )11(
تعدل الفقرتان )2، 3( من المادة )51( من النظام األصلي على النحو اآلتي:

من . 2 االئتالف  بتشكيل  نوايا"  "خطاب  توقيع  يتم  التأهيل  طلب  أو  العطاء  في  المشاركة  لغايات 
المفوضين قانوناً عن أعضاء االئتالف، ويرفق بمسودة االتفاقية.

عند . 3 العدل  كاتب  من  مصدقة  المشترية  للجهة  االئتالف  اتفاقية  بتقديم  المناقصين  ائتالف  يلتزم 
اإلحالة على االئتالف وقبل توقيع العقد.

مادة )12(
تعدل الفقرة )1( من المادة )56( من النظام األصلي على النحو التالي:

تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بتقييم طلبات التأهيل المسبق 
المحددة  التأهيل والمعايير  المختصة وفقاً لشروط  العطاءات  تقييم مشكلة من لجنة  من خالل لجنة 

المسبق. التأهيل  وثائق  في 
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يجوز للجهة المشترية في عمليات الشراء الخاصة بالخدمات االستشارية أن تطلب من المستشار . 4
الفائز مواءمة سعر عرضه المالي مع المعدالت المعمول بها من المستشارين في عقود مماثلة. 

النهائية . 5 العطاءات قبل صدور كتاب اإلحالة  فتح  بعد  الشراء  إلغاء إجراءات عملية  ال يجوز 
إال في الحاالت المحددة في المادة )39( من القانون.

مادة )16(
تعدل المادة )95( من النظام األصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم )6( تنص على اآلتي:

الفائز . 6 العطاء  تحديد  يتم  األقل،  التكلفة  في  متساوية  بعطاءات  المؤهلون  المناقصون  تقدم  إذا   
لآلتي: وفقاً 

إذا كانت العطاءات المتساوية مقدمة من مناقصين محليين أو دوليين فقط، وتم تقييم العطاءات أ. 
على أساس السعر، فللجهة المشترية القيام بأي من اآلتي:

مئوية ( 1 نسبة  شكل  على  عطائه  تعديل  المناقصين  من  واحد  كل  من  خطياً  تطلب  أن 
من سعر عطائه المقيم في مظروف مغلق، وتحديد آخر موعد لتسليم وفتح التعديل، 

يمثلهم. من  أو  المناقصين  بحضور  المظاريف  هذه  فتح  يتم  أن  على 
تجزئة اإلحالة بالتساوي بين المناقصين في الحاالت التي يمكن فيها ذلك. ( 2
إذا كانت العطاءات المتساوية مقدمة من مناقصين محليين أو دوليين فقط، وتم تقييم العطاءات ب. 

على أساس السعر ومعايير غير سعرية، يتم إحالة العقد على المناقص صاحب العطاء األقل 
سعراً. 

العطاءات ج.  تقييم  وتم  مناقصين محليين ودوليين،  مقدمة من  المتساوية  العطاءات  كانت  إذا 
على أساس السعر، فللجهة المشترية القيام بأي من اآلتي:

إحالة العقد على المناقص المحلي إن كان وحيداً.( 1
مئوية ( 2 نسبة  شكل  على  عطائه  تعديل  المناقصين  من  واحد  كل  من  خطياً  تطلب  أن 

من سعر عطائه المقيم في مظروف مغلق، وتحديد آخر موعد لتسليم وفتح التعديل، 
يمثلهم. من  أو  المناقصين  بحضور  المظاريف  هذه  فتح  يتم  أن  على 

تجزئة اإلحالة بالتساوي بين المناقصين المحليين في الحاالت التي يمكن فيها ذلك. ( 3
ودوليين، د.  محليين  مناقصين  من  مقدمة  المقيمة  التكلفة  في  المتساوية  العطاءات  كانت  إذا 

وتم تقييم المناقصة على أساس السعر ومعايير غير سعرية، تتم إحالة العقد على المناقص 
صاحب العطاء األقل سعراً من المناقصين المحليين.

 
مادة )17(

تعدل الفقرة )6( من المادة )103( من النظام األصلي على النحو التالي:
يسمح لكل من تدعوه الجهة المشترية إلى استدراج العروض بتقديم عرض واحد فقط.

مادة )18(
تعدل المادة )106( من النظام األصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم )11( تنص على اآلتي: 

بموافقة 11.  النظام  هذا  من  )أ(  الملحق  في  المحددة  لألسقف  وفقاً  المباشر  الشراء  عمليات  تستثنى 
المسؤول المختص وتوفر التمويل الالزم.
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مادة )13(
تنصان   )6  ،5( الرقمين  تحمالن  جديدتين  فقرتين  بإضافة  األصلي  النظام  من   )61( المادة  تعدل 

على اآلتي:
تلتزم الجهة المشترية بتحديث تقدير األسعار بشكل دوري أو كلما اقتضى ذلك تغير أسعار السوق.. 5
لم يمِض . 6 تقدير لألسعار  المشترية بعدم اإلعالن عن أي عملية شراء إال بوجود  الجهة  تلتزم 

على إعداده أكثر من ستة أشهر.

مادة )14(
تعدل الفقرتان )2، 7( من المادة )79( من النظام األصلي على النحو اآلتي:

تحدد وثائق المناقصة صيغة كفالة دخول المناقصة وقيمتها في حال طلبها على النحو اآلتي: . 2
بمبلغ مقطوع تتراو	 قيمته بين )2%-3%( من الكلفة التقديرية للمناقصة. أ. 
بنسبة تتراو	 قيمتها بين )2%-3%( من مجموع أسعار البنود أو الرزم التي قدم لها المناقص ب. 

المناقصة على  إذا نصت شروط  المناقصة  يتم تحديده في وثائق  ما  في عطائه وفق  سعراً 
إمكانية تجزئة اإلحالة على أساس البنود أو الرزم. 

يجوز للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية أن تطلب من المناقص . 7
الموجود  النموذج  المناقصة موقع منه على  كفالة دخول  بداًل من  العطاء  إقرار ضمان  يقدم  أن 
ضمن وثائق المناقصة، وعلى الجهة المشترية أن تحدد في النموذج الفترة التي سيتم فيها حرمان 
المناقص من المشاركة في عمليات الشراء العام في الحاالت التي حددتها المادة )42( من القانون 

وفقاً للعوامل اآلتية:
القيمة التقديرية لعملية الشراء.أ. 
اآلثار السلبية المتوقعة لتأخير عملية الشراء بسبب إخالل المناقص الفائز بهذا اإلقرار.ب. 
أال تزيد فترة الحرمان بأي حال من األحوال على )24( شهراً.ج. 

مادة )15(
تعدل المادة )93( من النظام األصلي على النحو اآلتي:

للجهة المشترية إلغاء العطاءات في أي من الحاالت اآلتية: . 1
إذا كانت العطاءات ال تتوافق جوهرياً مع الشروط المحددة في وثائق المناقصة.أ. 
إذا تبين أن سعر العطاء ذي التكلفة األقل أعلى بنسبة ال تقل عن )10%( من السعر التقديري ب. 

لعملية الشراء بعد التأكد من صحته وفقاً لإلجراءات الواردة في المادة )38( من القانون. 
المناقص . 2 منح  المادة،  هذه  )1/ب( من  الفقرة  ألحكام  وفقاً  العطاءات  إلغاء  قبل  المشترية  للجهة 

المحددة  التأهيل  يلبي معايير  الذي  المتوافق جوهرياً مع الشروط  العطاء األقل تكلفة  صاحب 
في وثائق المناقصة مهلة لتحقيق أي من اآلتي:

مواءمة سعر عطائه مع السعر التقديري للجهة المشترية كما تم الكشف عنه عند فتح العطاءات أ. 
في عمليات شراء األشغال والخدمات غير االستشارية.

مواءمة سعر عطائه مع سعر السوق للوازم المعروضة من المناقص في حالة اللوازم.ب. 
تطبق أحكام الفقرة )1( من هذه المادة على اإلحالة في المناقصة إذا كانت تتم على أساس الرزم . 3

أو البنود. 
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يجوز للجهة المشترية في عمليات الشراء الخاصة بالخدمات االستشارية أن تطلب من المستشار . 4
الفائز مواءمة سعر عرضه المالي مع المعدالت المعمول بها من المستشارين في عقود مماثلة. 

النهائية . 5 العطاءات قبل صدور كتاب اإلحالة  فتح  بعد  الشراء  إلغاء إجراءات عملية  ال يجوز 
إال في الحاالت المحددة في المادة )39( من القانون.

مادة )16(
تعدل المادة )95( من النظام األصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم )6( تنص على اآلتي:

الفائز . 6 العطاء  تحديد  يتم  األقل،  التكلفة  في  متساوية  بعطاءات  المؤهلون  المناقصون  تقدم  إذا   
لآلتي: وفقاً 

إذا كانت العطاءات المتساوية مقدمة من مناقصين محليين أو دوليين فقط، وتم تقييم العطاءات أ. 
على أساس السعر، فللجهة المشترية القيام بأي من اآلتي:

مئوية ( 1 نسبة  شكل  على  عطائه  تعديل  المناقصين  من  واحد  كل  من  خطياً  تطلب  أن 
من سعر عطائه المقيم في مظروف مغلق، وتحديد آخر موعد لتسليم وفتح التعديل، 

يمثلهم. من  أو  المناقصين  بحضور  المظاريف  هذه  فتح  يتم  أن  على 
تجزئة اإلحالة بالتساوي بين المناقصين في الحاالت التي يمكن فيها ذلك. ( 2
إذا كانت العطاءات المتساوية مقدمة من مناقصين محليين أو دوليين فقط، وتم تقييم العطاءات ب. 

على أساس السعر ومعايير غير سعرية، يتم إحالة العقد على المناقص صاحب العطاء األقل 
سعراً. 

العطاءات ج.  تقييم  وتم  مناقصين محليين ودوليين،  مقدمة من  المتساوية  العطاءات  كانت  إذا 
على أساس السعر، فللجهة المشترية القيام بأي من اآلتي:

إحالة العقد على المناقص المحلي إن كان وحيداً.( 1
مئوية ( 2 نسبة  شكل  على  عطائه  تعديل  المناقصين  من  واحد  كل  من  خطياً  تطلب  أن 

من سعر عطائه المقيم في مظروف مغلق، وتحديد آخر موعد لتسليم وفتح التعديل، 
يمثلهم. من  أو  المناقصين  بحضور  المظاريف  هذه  فتح  يتم  أن  على 

تجزئة اإلحالة بالتساوي بين المناقصين المحليين في الحاالت التي يمكن فيها ذلك. ( 3
ودوليين، د.  محليين  مناقصين  من  مقدمة  المقيمة  التكلفة  في  المتساوية  العطاءات  كانت  إذا 

وتم تقييم المناقصة على أساس السعر ومعايير غير سعرية، تتم إحالة العقد على المناقص 
صاحب العطاء األقل سعراً من المناقصين المحليين.

 
مادة )17(

تعدل الفقرة )6( من المادة )103( من النظام األصلي على النحو التالي:
يسمح لكل من تدعوه الجهة المشترية إلى استدراج العروض بتقديم عرض واحد فقط.

مادة )18(
تعدل المادة )106( من النظام األصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم )11( تنص على اآلتي: 

بموافقة 11.  النظام  هذا  من  )أ(  الملحق  في  المحددة  لألسقف  وفقاً  المباشر  الشراء  عمليات  تستثنى 
المسؤول المختص وتوفر التمويل الالزم.
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البيانات والوثائق التي تبين تاريخ علمه بسبب الشكوى.ه. 
اإلجراء التصحيحي المطلوب بدقة.و. 

تلتزم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بإدخال الطلب على . 3
المناقص  المراجعة من  إذا تم تسليم طلب  العام  البوابة لنظام الشراء  الموقع اإللكتروني أحادي 

باليد أو البريد.

مادة )23(
تعدل الفقرات )3، 5، 6( من المادة )141( من النظام األصلي على النحو اآلتي:

يقدم التظلم إلى رئيس المجلس من خالل تسليمه باليد أو البريد أو عبر الموقع اإللكتروني أحادي . 3
البوابة لنظام الشراء العام.

البوابة . 5 أحادي  اإللكتروني  الموقع  عبر  أو  البريد  أو  باليد  تظلمه  من  نسخة  المتظلم  يُسلم 
المتظلم ضدها. الجهة  إلى  العام  الشراء  لنظام 

يعتبر اليوم الذي يستكمل فيه المتظلم كافة المعلومات والبيانات التي يجب أن يتضمنها الطلب . 6
وفق المادة )142( من النظام هو يوم تقديم طلب التظلم.

مادة )24(
تعدل الفقرتان )3، 4( من المادة )142( من النظام األصلي على النحو اآلتي:

تلتزم وحدة مراجعة النزاعات خالل يوم عمل واحد من تاريخ تقديم الطلب بإعالم المتظلم باستكمال . 3
معلومات وبيانات الطلب، إذا كان الطلب ال يتضمن كافة البيانات والمعلومات المنصوص عليها 

في الفقرة )1( من هذه المادة.
إذا لم يستجيب المتظلم للطلب الوارد في الفقرة )3( من هذه المادة، فلوحدة مراجعة النزاعات . 4

رفض التظلم لعدم اكتمال البيانات والمعلومات.

مادة )25(
تعدل المادة )143( من النظام األصلي على النحو اآلتي:

يجب على المتظلم أن يرفق مع طلب التظلم المقدم لرئيس المجلس كفالة بنكية لصالح المجلس . 1
وفقاً لآلتي: 

 كفالة بنكية بقيمة )1200( دوالر أمريكي، إذا تعلق بحاالت الشكوى السابقة لفتح العطاءات. أ. 
كفالة بنكية بنسبة )1%( من قيمة العطاء، على أال تقل قيمتها بأي حال من األحوال عن ب. 

تعلق  إذا  أمريكي،  دوالر   )10,000( مبلغ  تتجاوز  وال  أمريكي،  دوالر   )1200( مبلغ 
بحاالت الشكوى بعد فتح العطاءات. 

إذا رفض التظلم من قبل لجنة المراجعة يتم مصادرة اآلتي: . 2
 الكفالة المحددة في الفقرة )1/أ( من هذه المادة. أ. 
 (1200( دوالر أمريكي من الكفالة المحددة في الفقرة )1/ب( من هذه المادة. ب. 
الكفالة البنكية المحددة في الفقرة )1/ب( من هذه المادة بكامل قيمتها إذا تم رد التظلم لكونه ج. 

الشكوى  أن صاحب  قاطع  بشكل  المراجعة  للجنة  يثبت  عندما  كيدياً  التظلم  ويعتبر  كيدياً، 
كان على علم أو كان عليه أن يعلم أنه ال يوجد أساس موضوعي أو قانوني للوقائع الواردة 

في التظلم.
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مادة )19(
تعدل الفقرة )1( من المادة )125( من النظام األصلي على النحو التالي:

العالمة  على  الحصول  يتم  والتكلفة،  الجودة  أساس  على  يتم  الفائز  العرض  اختيار  أسلوب  كان  إذا 
النهائية لكل مستشار بوزن مجموع درجات التكلفة والجودة، ومن ثم إحالة العطاء على العرض الذي 
يحصل على أعلى درجة من حاصل جمع هذين الجانبين بناًء على المعايير واألوزان المبينة في طلب 
المستشار  على  اإلحالة  تتم  النهائية  العالمة  في  أكثر  أو  عرضان  تعادل  وإذا  بالعروض،  التقدم 

األعلى. الفني  التقييم  على  الذي حصل 

مادة )20(
تعدل المادة )127( من النظام األصلي على النحو اآلتي:

االختيار . 1 أسلوب  في  المتبعة  اإلجراءات  وفق  األقل  التكلفة  أساس  على  المستشار  اختيار  يتم 
القائم على أساس الجودة والتكلفة المحددة في المواد )119، 120، 121، 122، 123، 124( 
من النظام، على أن تتم اإلحالة على المستشار الذي تقدم بالعرض ذي التكلفة المالية األقل.

الذي حصل . 2 المستشار  اإلحالة على  تتم  األقل  السعر  أكثر في  أو  ماليان  تساوى عرضان  إذا 
األعلى. الفني  التقييم  على 

مادة )21(
تعدل الفقرة )1( من المادة )135( من النظام األصلي بإضافة البندين )ز، 	( على النحو اآلتي: 

شرطاً بأال تتجاوز األسعار التي يتقدم بها المورد الطرف في اتفاقية اإلطار في منافسة المرحلة ز. 
الثانية عن األسعار التي تقدم بها في المرحلة األولى.

شرطاً يفيد بأن الكميات التقديرية التي يتم تحديدها في وثائق اتفاقية اإلطار هي كميات استرشادية 	. 
للمورد  أكثر منها، دون أن يكون  أو  أقل  المشترية عدم شرائها أو شراء كميات  للجهة  يجوز 

حق المطالبة بالتعويض عن ذلك.
 

مادة )22(
تعدل المادة )139( من النظام األصلي على النحو اآلتي:

يجوز للمناقص في المرحلة األولى أن يتقدم بطلب إجراء المراجعة إلى الجهة المشترية أو دائرة . 1
اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية حسب واقع الحال قبل دخول عقد الشراء حيز التنفيذ 

وانتهاء المهلة المحددة لتقديم الشكاوى وفقاً ألحكام المادة )56( من القانون.
يجب أن يتم تقديم طلب إجراء المراجعة إلى المسؤول المختص في الجهة المشترية أو الوزير . 2

البريد  أو  باليد  الشكوى  تسليم  ويمكن  يمثله،  من  أو  المشتكي  المناقص  من  موقعاً  المختص 
الطلب  يتضمن  أن  على  العام،  الشراء  لنظام  البوابة  أحادي  اإللكتروني  الموقع  عبر  أو 

اآلتي: من  كل 
اسمه، وعنوانه، وعنوان البريد اإللكتروني، ورقم الهاتف والفاكس الخاص به.أ. 
الجهة المشترية، ورقم المناقصة أو االستدراج أو طلب التقدم بعروض.ب. 
األسباب القانونية والواقعية لتقديم طلب المراجعة.ج. 
المعلومات التي تثبت بأنه مناقص فعلي أو محتمل يمكن لمصلحته المباشرة أن تتأثر باإلغفال د. 

أو بالفعل الذي تنوي الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية 
القيام به.
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البيانات والوثائق التي تبين تاريخ علمه بسبب الشكوى.ه. 
اإلجراء التصحيحي المطلوب بدقة.و. 

تلتزم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بإدخال الطلب على . 3
المناقص  المراجعة من  إذا تم تسليم طلب  العام  البوابة لنظام الشراء  الموقع اإللكتروني أحادي 

باليد أو البريد.

مادة )23(
تعدل الفقرات )3، 5، 6( من المادة )141( من النظام األصلي على النحو اآلتي:

يقدم التظلم إلى رئيس المجلس من خالل تسليمه باليد أو البريد أو عبر الموقع اإللكتروني أحادي . 3
البوابة لنظام الشراء العام.

البوابة . 5 أحادي  اإللكتروني  الموقع  عبر  أو  البريد  أو  باليد  تظلمه  من  نسخة  المتظلم  يُسلم 
المتظلم ضدها. الجهة  إلى  العام  الشراء  لنظام 

يعتبر اليوم الذي يستكمل فيه المتظلم كافة المعلومات والبيانات التي يجب أن يتضمنها الطلب . 6
وفق المادة )142( من النظام هو يوم تقديم طلب التظلم.

مادة )24(
تعدل الفقرتان )3، 4( من المادة )142( من النظام األصلي على النحو اآلتي:

تلتزم وحدة مراجعة النزاعات خالل يوم عمل واحد من تاريخ تقديم الطلب بإعالم المتظلم باستكمال . 3
معلومات وبيانات الطلب، إذا كان الطلب ال يتضمن كافة البيانات والمعلومات المنصوص عليها 

في الفقرة )1( من هذه المادة.
إذا لم يستجيب المتظلم للطلب الوارد في الفقرة )3( من هذه المادة، فلوحدة مراجعة النزاعات . 4

رفض التظلم لعدم اكتمال البيانات والمعلومات.

مادة )25(
تعدل المادة )143( من النظام األصلي على النحو اآلتي:

يجب على المتظلم أن يرفق مع طلب التظلم المقدم لرئيس المجلس كفالة بنكية لصالح المجلس . 1
وفقاً لآلتي: 

 كفالة بنكية بقيمة )1200( دوالر أمريكي، إذا تعلق بحاالت الشكوى السابقة لفتح العطاءات. أ. 
كفالة بنكية بنسبة )1%( من قيمة العطاء، على أال تقل قيمتها بأي حال من األحوال عن ب. 

تعلق  إذا  أمريكي،  دوالر   )10,000( مبلغ  تتجاوز  وال  أمريكي،  دوالر   )1200( مبلغ 
بحاالت الشكوى بعد فتح العطاءات. 

إذا رفض التظلم من قبل لجنة المراجعة يتم مصادرة اآلتي: . 2
 الكفالة المحددة في الفقرة )1/أ( من هذه المادة. أ. 
 (1200( دوالر أمريكي من الكفالة المحددة في الفقرة )1/ب( من هذه المادة. ب. 
الكفالة البنكية المحددة في الفقرة )1/ب( من هذه المادة بكامل قيمتها إذا تم رد التظلم لكونه ج. 

الشكوى  أن صاحب  قاطع  بشكل  المراجعة  للجنة  يثبت  عندما  كيدياً  التظلم  ويعتبر  كيدياً، 
كان على علم أو كان عليه أن يعلم أنه ال يوجد أساس موضوعي أو قانوني للوقائع الواردة 

في التظلم.
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الظروف د.  تفرضها  والتي  العقد  لتنفيذ  الضرورية  التغييرية  األوامر  المشترية إصدار  للجهة 
الغير مرئية أو أي عيوب في وثائق العقد، وتعتبر ملزمة للطرفين.

العقد، ه.  وثائق  من  أي  في  واردة  تكن  لم  جديدة  بنود  استحداث  العمل  ظروف  تطلبت  إذا 
تنسيب  بناًء على  تحديدها  ويتم  العقد،  يكون خاضعاً لشروط  البنود  أسعار هذه  تحديد  فإن 
لجنة فنية مشكلة من ثالثة من ذوي الخبرة والكفاءة في موضوع العقد بقرار من المسؤول 

المختص للنظر في مبررات تنفيذ هذه البنود وأسعارها.
من و.  بقرار  العقد  قيمة  في  الزيادة  تنفيذ  يتم  المادة  هذه  من  )1/د(  الفقرة  أحكام  مراعاة  مع 

 )150,000( العقد  قيمة  في  للزيادة  التراكمي  المجموع  يتجاوز  لم  إذا  المختص  المسؤول 
دوالر أمريكي، وبقرار من مجلس الوزراء إذا تجاوز المجموع التراكمي للزيادة في قيمة 

العقد.
يتم التغيير على عقود توريد اللوازم والخدمات غير االستشارية وفقاً لآلتي:. 3

للجهة المشترية تجاوز كميات أو قيمة عقودها بالزيادة أو النقصان في حدود )25%( بالنسبة أ. 
إلى كل بند بذات الشروط واألسعار الواردة في العقد. 

مع مراعاة أحكام الفقرة )1/د( من هذه المادة، يتم تنفيذ الزيادة في قيمة العقد بناًء على تقرير ب. 
لجنة فنية تشكل لهذا الغرض بقرار المسؤول المختص من عدد ال يقل عن ثالثة أشخاص 
كان  إذا  األسعار  في  والنظر  المبررات،  لدراسة  العقد  في مجال  والكفاءة  الخبرة  ذوي  من 
أمريكي، وبقرار من  )50,000( دوالر  أقل من  العقد  قيمة  في  للزيادة  التراكمي  المجموع 

مجلس الوزراء إذا تجاوز المجموع التراكمي للزيادة في قيمة العقد. 
يتم التغيير على عقود الخدمات االستشارية وفقاً لآلتي:. 4

يراعى قدر اإلمكان عدم إجراء أي تعديل أو تغيير في مجال الخدمات االستشارية أو مدة أ. 
تنفيذها.

يحتاج تمديد العقود على أساس الزمن إلى إصدار أمر تغييري للمستشار بفترة التمديد.ب. 
العقود ج.  أو تمديد  التغييرية  تنفيذ األوامر  يتم  المادة،  الفقرة )1/د( من هذه  مع مراعاة أحكام 

الزمنية بناًء على تقرير لجنة فنية تشكل لهذا الغرض بقرار المسؤول المختص من عدد 
ال يقل عن ثالثة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال العقد لدراسة المبررات والنظر 
دوالر   )50,000( العقد  قيمة  في  للزيادة  التراكمي  المجموع  يتجاوز  لم  إذا  األسعار،  في 

أمريكي، وبقرار من مجلس الوزراء إذا تجاوز المجموع التراكمي للزيادة في قيمة العقد.  
الخدمات . 5 والتشغيل وعقود  والتركيب  التوريد  تنفيذ عقود األشغال وعقود  تغيير مكان  ال يجوز 

االستشارية وغير االستشارية المحددة في وثائق العقد.
العقد في حالة الضرورة . 6 تنفيذ  المادة، يجوز تغيير مكان  الفقرة )5( من هذه  مع مراعاة أحكام 

القصوى ووجود مبررات قوية تقرها الجهة المشترية ويوافق عليها المتعاقد، على أال يترتب على 
عملية التغيير أي التزام مالي إضافي، أما إذا ترتب على تغيير مكان تنفيذ العقد تغييرات تفرضها 

ظروف الموقع الجديد فتسري عليها األحكام المحددة لألوامر التغييرية في هذه المادة.
إذا أدى األمر التغييري إلى زيادة قيمة العقد بأكثر من )50,000( دوالر أمريكي، يقوم المتعاقد . 7

بتزويد الجهة المشترية بكفالة حسن تنفيذ عن قيمة األمر التغييري طبقاً للنسبة المحددة في العقد.
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مادة )26(
تعدل المادة )144( من النظام األصلي بحذف الفقرة )3( منها.

مادة )27(
تعدل المادة )146( من النظام األصلي على النحو اآلتي:

يختار رئيس المجلس عند استالم التظلم عضو لجنة مراجعة النزاعات الثالث من قائمة خبراء . 1
مراجعة النزاعات، مع مراعاة مجال عملية الشراء موضوع الشكوى والتناوب بين خبراء القائمة. 

رفعه . 2 الذي  بالملف  وتزويده  التظلم  بطلب  المراجعة  لجنة  رئيس  بإعالم  المجلس  رئيس  يقوم 
المناقص المتظلم خالل ثالثة أيام عمل من استالم طلب التظلم. 

مادة )28(
تعدل الفقرة )3( من المادة )150( من النظام األصلي على النحو التالي:

على لجنة المراجعة رفض التظلم الذي ال أساس له من الصحة أو المعيب إجرائياً، مع بيان أسباب 
قرارها.

مادة )29(
تعدل المادة )156( من النظام األصلي على النحو اآلتي:

يتم تعديل العقد وفقاً لآلتي:. 1
يؤدي أ.  أن  دون  العقد،  سريان  فترة  خالل  الطرفين  وبرضا  خطياً  التعديل  يصدر  أن  يجب 

التعديل إلى تغيير الهدف من العقد أو طبيعته أو مجاله.
يكون تنفيذ التعديل خاضعاً لتوفر المخصصات المالية الالزمة لذلك.ب. 
ال تحتاج الزيادة في الكميات المحددة في العقد أو إصدار األوامر التغييرية الضرورية لتنفيذ ج. 

العقد،  تعديل  إلى  العقد  وثائق  في  أي عيوب  أو  المرئية  الظروف غير  تفرضها  التي  العقد 
ويكون تنفيذ هذه التغييرات أو األوامر التغييرية ملزماً لطرفي العقد وتعامل وفقاً لشروطه.

يجب أال يؤدي التعديل وزيادة الكميات واألوامر التغييرية مجتمعة إلى رفع قيمة العقد بنسبة د. 
تزيد على )25%( من قيمته األصلية في عقود اللوازم واألشغال والخدمات غير االستشارية 

أو )50%( من قيمة العقد األصلية في عقود الخدمات االستشارية.
تلتزم الجهة المشترية باتباع أحد أساليب الشراء المحددة في القانون والنظام لتنفيذ التعديل ه. 

المطلوب إذا نتج عن التعديل والزيادة في الكميات واألوامر التغييرية رفع قيمة العقد بنسبة 
تزيد عن النسب المحددة في الفقرة )1/د( من هذه المادة.

يتم التغيير على عقود األشغال وفقاً لآلتي:. 2
يراعى قدر اإلمكان عدم إجراء أي تعديل أو تغيير على شكل األشغال أو نوعيتها أو كمياتها أ. 

أو مدة تنفيذها.
يعتبر النص على أي عمل في أي وثيقة من وثائق العقد حجة على إلزامية ذلك العمل.ب. 
للمخططات ج.  تنفيذها وفقاً  يتم  التي  الفعلية لألعمال  الكميات  الحاصلة في  الزيادة  تحتاج  ال 

إلى إصدار أمر تغييري، وتعامل هذه الزيادة في الكميات طبقاً لشروط العقد، على أن يراعى 
توفر المخصصات المالية الالزمة لذلك.
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الظروف د.  تفرضها  والتي  العقد  لتنفيذ  الضرورية  التغييرية  األوامر  المشترية إصدار  للجهة 
الغير مرئية أو أي عيوب في وثائق العقد، وتعتبر ملزمة للطرفين.

العقد، ه.  وثائق  من  أي  في  واردة  تكن  لم  جديدة  بنود  استحداث  العمل  ظروف  تطلبت  إذا 
تنسيب  بناًء على  تحديدها  ويتم  العقد،  يكون خاضعاً لشروط  البنود  أسعار هذه  تحديد  فإن 
لجنة فنية مشكلة من ثالثة من ذوي الخبرة والكفاءة في موضوع العقد بقرار من المسؤول 

المختص للنظر في مبررات تنفيذ هذه البنود وأسعارها.
من و.  بقرار  العقد  قيمة  في  الزيادة  تنفيذ  يتم  المادة  هذه  من  )1/د(  الفقرة  أحكام  مراعاة  مع 

 )150,000( العقد  قيمة  في  للزيادة  التراكمي  المجموع  يتجاوز  لم  إذا  المختص  المسؤول 
دوالر أمريكي، وبقرار من مجلس الوزراء إذا تجاوز المجموع التراكمي للزيادة في قيمة 

العقد.
يتم التغيير على عقود توريد اللوازم والخدمات غير االستشارية وفقاً لآلتي:. 3

للجهة المشترية تجاوز كميات أو قيمة عقودها بالزيادة أو النقصان في حدود )25%( بالنسبة أ. 
إلى كل بند بذات الشروط واألسعار الواردة في العقد. 

مع مراعاة أحكام الفقرة )1/د( من هذه المادة، يتم تنفيذ الزيادة في قيمة العقد بناًء على تقرير ب. 
لجنة فنية تشكل لهذا الغرض بقرار المسؤول المختص من عدد ال يقل عن ثالثة أشخاص 
كان  إذا  األسعار  في  والنظر  المبررات،  لدراسة  العقد  في مجال  والكفاءة  الخبرة  ذوي  من 
أمريكي، وبقرار من  )50,000( دوالر  أقل من  العقد  قيمة  في  للزيادة  التراكمي  المجموع 

مجلس الوزراء إذا تجاوز المجموع التراكمي للزيادة في قيمة العقد. 
يتم التغيير على عقود الخدمات االستشارية وفقاً لآلتي:. 4

يراعى قدر اإلمكان عدم إجراء أي تعديل أو تغيير في مجال الخدمات االستشارية أو مدة أ. 
تنفيذها.

يحتاج تمديد العقود على أساس الزمن إلى إصدار أمر تغييري للمستشار بفترة التمديد.ب. 
العقود ج.  أو تمديد  التغييرية  تنفيذ األوامر  يتم  المادة،  الفقرة )1/د( من هذه  مع مراعاة أحكام 

الزمنية بناًء على تقرير لجنة فنية تشكل لهذا الغرض بقرار المسؤول المختص من عدد 
ال يقل عن ثالثة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال العقد لدراسة المبررات والنظر 
دوالر   )50,000( العقد  قيمة  في  للزيادة  التراكمي  المجموع  يتجاوز  لم  إذا  األسعار،  في 

أمريكي، وبقرار من مجلس الوزراء إذا تجاوز المجموع التراكمي للزيادة في قيمة العقد.  
الخدمات . 5 والتشغيل وعقود  والتركيب  التوريد  تنفيذ عقود األشغال وعقود  تغيير مكان  ال يجوز 

االستشارية وغير االستشارية المحددة في وثائق العقد.
العقد في حالة الضرورة . 6 تنفيذ  المادة، يجوز تغيير مكان  الفقرة )5( من هذه  مع مراعاة أحكام 

القصوى ووجود مبررات قوية تقرها الجهة المشترية ويوافق عليها المتعاقد، على أال يترتب على 
عملية التغيير أي التزام مالي إضافي، أما إذا ترتب على تغيير مكان تنفيذ العقد تغييرات تفرضها 

ظروف الموقع الجديد فتسري عليها األحكام المحددة لألوامر التغييرية في هذه المادة.
إذا أدى األمر التغييري إلى زيادة قيمة العقد بأكثر من )50,000( دوالر أمريكي، يقوم المتعاقد . 7

بتزويد الجهة المشترية بكفالة حسن تنفيذ عن قيمة األمر التغييري طبقاً للنسبة المحددة في العقد.
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مادة )35(
تعدل المادة )181( من النظام األصلي على النحو اآلتي:

يتم شطب أي خسارة أو نقص يقع في اللوازم بغير إهمال أو اختالس وفقاً للصالحيات اآلتية:. 1
بقرار من المسؤول المختص إذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء ال تتجاوز )1000( دوالر أمريكي أ. 

أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، بناًء على تنسيب لجنة مشكلة لهذه الغاية.
بقرار من الوزير المختص إذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء ال تتجاوز )5000( دوالر أمريكي ب. 

أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، بناًء على تنسيب المسؤول المختص.
بقرار من مجلس الوزراء إذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء تتجاوز )5000( دوالر أمريكي ج. 

أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، بناًء على تنسيب الوزير المختص.
بقرار من وزير الحكم المحلي فيما يتعلق بالهيئات المحلية إذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء د. 

تنسيب  على  بناًء  قانوناً،  المتداولة  بالعملة  يعادلها  ما  أو  أمريكي  دوالر   )1000( تتجاوز 
رئيس الهيئة.

تباع اللوازم غير الصالحة وفقاً ألحكام المادة )71( من القانون، ويصدر وزير المالية تعليمات . 2
لتنظيم المزادات.

يجب قيد أي قطع أو أجزاء مأخوذة من اللوازم المشطوبة بسبب إتالفها وفقاً ألحكام المادة )72( . 3
من القانون كعهدة في سجالت اللوازم.

إليها، . 4 بحاجة  أخرى  دائرة  أي  إلى  لوازم  أي  ينقل  أو  يؤجر  أو  يعير  أن  المختص  للمسؤول 
بذلك. العامة  اللوازم  دائرة  يتم إعالم  أن  على 

مادة )36(
تعدل الفقرات )1، 6، 14( من المادة )199( من النظام األصلي على النحو اآلتي: 

يجوز للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية أن تطلب من المجلس . 1
اآلتي: 

وضع المناقص على القائمة السوداء وحرمانه من المشاركة في عمليات الشراء إذا ارتكب أ. 
 )64( المادة  أحكام  خالف  أو  القانون  من  )5/32/أ(  المادة  في  عليه  المنصوص  الفعل 

القانون.  من 
حرمان المناقص من المشاركة في عمليات الشراء إذا أخل بشكل جوهري بشروط العقد ب. 

أو تكرار الفشل في تنفيذ العقود أو أدائها، سواء كان متعاقداً رئيسياً أم من الباطن أم عضواً 
في ائتالف وفق أحكام المادة )1/64/أ( من القانون.

يشكل رئيس المجلس لجنة من ثالثة أعضاء من قائمة خبراء مراجعة النزاعات ويسمى أحدهم . 6
موظفي  من  اللجنة  أعضاء  جميع  يكون  أن  على  الحرمان،  طلب  أسباب  في  للنظر  لها  رئيساً 

القطاع العام.
السوداء، . 14 القائمة  على  المدرجين  والمستشارين  والمقاولين  الموردين  بقائمة  المجلس  يحتفظ 

ويقوم بإعالم الجهات المشترية ودائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية بهذه القائمة، 
ونشرها على الموقع اإللكتروني أحادي البوابة لنظام الشراء. 
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مادة )30(
تعدل الفقرة )1( من المادة )158( من النظام األصلي على النحو التالي:

على الجهة المشترية أن تحدد في الشروط الخاصة للعقد غرامة التأخير من قيمة العقد، وفق اآلتي: 
غرامة بنسبة تتراو	 بين )0.05%-0.1%( عن كل يوم تأخير عن مدة التنفيذ أو أي تمديد أ. 

لها وفق شروط العقد في األشغال والخدمات غير االستشارية.
غرامة بنسبة )0.1%( عن كل يوم تأخير عن مدة التسليم المحددة في العقد في اللوازم.ب. 
ال يجوز أن تتجاوز نسبة غرامة التأخير )10%( من قيمة العقد. ج. 

مادة )31(
تعدل المادة )160( من النظام األصلي على النحو اآلتي:

إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد، للجهة المشترية الحق في اتخاذ واحد أو أكثر من . 1
التدابير اآلتية:

رفض التنفيذ المعيب أو الناقص.أ. 
اإلزالة واالستبدال الفوري للوازم المعيبة أو األداء المعيب.ب. 
فرض غرامات التأخير المحددة في العقد.ج. 
فسخ العقد واستكمال تنفيذه على حساب المتعاقد.د. 

السوداء وفق . 2 القائمة  المتعاقد ووضعه على  المجلس حرمان  الطلب من  المشترية  للجهة  يجوز 
أحكام المادة )1/199( من النظام بسبب سوء أدائه وإخالله وعدم التزامه بشكل جوهري بشروط 

العقد. 

مادة )32(
تعدل المادة )165( من النظام األصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم )7( تنص على اآلتي: 

المحددة . 7 المواصفات  جوهرياً  تلبي  التي  الخدمات  أو  اللوازم  قبول  المشترية  للجهة  يجوز 
وثائق العقد، رغم وجود انحراف ثانوي عن هذه المواصفات، بما ال يؤثر على أداء هذه  في 
اللوازم أو الخدمات، ويشكل الوزير المختص أو المسؤول المختص لجنة من ثالثة من المختصين 
لتقدير مكافئ نقدي لهذا االنحراف، على أن يتم خصمه من مستحقات المورد أو مزود الخدمات. 

مادة )33(
تعدل الفقرة )2( من المادة )177( من النظام األصلي على النحو التالي:

يجب على المسؤول المختص تشكيل لجنة معاينة واستالم واحدة أو أكثر تتكون من ثالثة أعضاء 
على األقل الستالم اللوازم التي تزيد قيمتها على )1000( دوالر أمريكي.

مادة )34(
تعدل المادة )179( من النظام األصلي على النحو اآلتي:

يعدل عنوان المادة ليصبح على النحو التالي: إنشاء وإدارة وصيانة المستودعات.. 1
تضاف فقرة جديدة تحمل الرقم )3( تنص على اآلتي:. 2

 يتم إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون فيها وفقاً لتعليمات يصدرها 3. 
وزير المالية.
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مادة )35(
تعدل المادة )181( من النظام األصلي على النحو اآلتي:

يتم شطب أي خسارة أو نقص يقع في اللوازم بغير إهمال أو اختالس وفقاً للصالحيات اآلتية:. 1
بقرار من المسؤول المختص إذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء ال تتجاوز )1000( دوالر أمريكي أ. 

أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، بناًء على تنسيب لجنة مشكلة لهذه الغاية.
بقرار من الوزير المختص إذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء ال تتجاوز )5000( دوالر أمريكي ب. 

أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، بناًء على تنسيب المسؤول المختص.
بقرار من مجلس الوزراء إذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء تتجاوز )5000( دوالر أمريكي ج. 

أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، بناًء على تنسيب الوزير المختص.
بقرار من وزير الحكم المحلي فيما يتعلق بالهيئات المحلية إذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء د. 

تنسيب  على  بناًء  قانوناً،  المتداولة  بالعملة  يعادلها  ما  أو  أمريكي  دوالر   )1000( تتجاوز 
رئيس الهيئة.

تباع اللوازم غير الصالحة وفقاً ألحكام المادة )71( من القانون، ويصدر وزير المالية تعليمات . 2
لتنظيم المزادات.

يجب قيد أي قطع أو أجزاء مأخوذة من اللوازم المشطوبة بسبب إتالفها وفقاً ألحكام المادة )72( . 3
من القانون كعهدة في سجالت اللوازم.

إليها، . 4 بحاجة  أخرى  دائرة  أي  إلى  لوازم  أي  ينقل  أو  يؤجر  أو  يعير  أن  المختص  للمسؤول 
بذلك. العامة  اللوازم  دائرة  يتم إعالم  أن  على 

مادة )36(
تعدل الفقرات )1، 6، 14( من المادة )199( من النظام األصلي على النحو اآلتي: 

يجوز للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية أن تطلب من المجلس . 1
اآلتي: 

وضع المناقص على القائمة السوداء وحرمانه من المشاركة في عمليات الشراء إذا ارتكب أ. 
 )64( المادة  أحكام  خالف  أو  القانون  من  )5/32/أ(  المادة  في  عليه  المنصوص  الفعل 

القانون.  من 
حرمان المناقص من المشاركة في عمليات الشراء إذا أخل بشكل جوهري بشروط العقد ب. 

أو تكرار الفشل في تنفيذ العقود أو أدائها، سواء كان متعاقداً رئيسياً أم من الباطن أم عضواً 
في ائتالف وفق أحكام المادة )1/64/أ( من القانون.

يشكل رئيس المجلس لجنة من ثالثة أعضاء من قائمة خبراء مراجعة النزاعات ويسمى أحدهم . 6
موظفي  من  اللجنة  أعضاء  جميع  يكون  أن  على  الحرمان،  طلب  أسباب  في  للنظر  لها  رئيساً 

القطاع العام.
السوداء، . 14 القائمة  على  المدرجين  والمستشارين  والمقاولين  الموردين  بقائمة  المجلس  يحتفظ 

ويقوم بإعالم الجهات المشترية ودائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية بهذه القائمة، 
ونشرها على الموقع اإللكتروني أحادي البوابة لنظام الشراء. 
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مادة )37(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )38(
النظام، ويعمل به من تاريخ نشره  تنفيذ أحكام هذا  على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، 

الرسمية. الجريدة  في 

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2021/03/15 ميالدية 
                        الموافق: 02/شعبان/1442 هجرية 

د. حممد اشتية
رئيس الوزراء
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تعديل الملحق )أ(
تعدل الفقرة )1/ب( من الملحق )أ( من النظام األصلي على النحو التالي:. 1

تقوم دائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية، كل فيما يخصها، بتنفيذ إجراءات الشراء 
إذا تجاوز السعر التقديري لعملية الشراء األسقف المحددة في البند )أ( من هذه الفقرة، وفقاً لآلتي:

بوثائق ( 1 المركزية  العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  بتزويد  المشترية  الجهة  تقوم 
المناقصة أو التأهيل المسبق أو طلب التعبير عن االهتمام أو طلب التقدم بعروض وفقاً لنوع 

عملية الشراء.
اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية مراجعة هذه الوثائق، والتأكد من ( 2 تتولى دائرة 

توافقها مع القانون والنظام، وألي منهما الطلب من الجهة المشترية تعديل هذه الوثائق لتتفق 
مع القانون والنظام بما يتيح توسيع دائرة المنافسة بين المناقصين والمستشارين.

الوارد . 2 الجدول  المحدد في  أو خدمات صغيرة("  )لوازم  الشراء "شراء مباشر  أسلوب  يعدل 
في الفقرة )2( من الملحق )أ( ليصبح "شراء مباشر )لوازم أو خدمات استشارية أو غير استشارية 

صغيرة("
يعدل السقف المالي لنوع عملية الشراء "الخدمات" المحدد في الجدول الوارد في الفقرة )3( . 3

من الملحق )أ( ليصبح )20,000( دوالر أمريكي.
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تعديل الملحق )أ(
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قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2016م
بنظام األبنية والتنظيم لألراضي خارج حدود المخططات الهيكلية

جملــــــس الـــــوزراء،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )70( منه،

وألحكام قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م، المعمول به في المحافظات الجنوبية،
في  به  المعمول  1966م،  لسنة   )79( رقم  واألبنية  والقرى  المدن  تنظيم  قانون  أحكام  وعلى 

الشمالية، المحافظات 
وعلى نظام األبنية والتنظيم للهيئات المحلية رقم )6( لسنة 2011م،

وبناًء على تنسيب مجلس التنظيم األعلى في جلسته رقم )2013/2( بتاريخ 2013/03/28م،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 02/16/ 2016م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تعاريف

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على 
خالف ذلك:

القانون: قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية، وقانون تنظيم المدن السارية المفعول.
النظام: نظام األبنية والتنظيم للهيئات المحلية الساري المفعول.

اللجنة المختصة: لجنة التنظيم وفقاً ألحكام القوانين السارية.
من  بقرار  ر  للقصَّ الشرعي  الممثل  أو  قانوناً  يمثله  من  أو  للعقار  الرسمي  المالك  الترخيص:  طالب 
المحكمة المختصة، أو مستثمر العقار بموجب عقد استثمار، أو الشريك على الشيوع بشرط موافقة 
جميع الشركاء، أو تقديم تعهد عدلي بالمحافظة على حقوق الغير في األرض في حال تعذر إحضار 
موافقتهم، مع مراعاة عدم تجاوز مساحة البناء وارتداداته لنسبة حصص طالب الترخيص من المساحة 

الكلية لألرض.
المكاني  الوطني  المخطط  من  التاريخية: جزء  والمعالم  الطبيعية  الموارد  لحماية  الوطني  المخطط 
المصادق من مجلس الوزراء، ويهدف إلى توفير حماية للموارد الطبيعية في فلسطين وإدارتها بالشكل 

الذي يفي باحتياجات اإلنسان، وتحسين ظروف معيشته تحقيقاً لمبدأ التنمية المستدامة.
وطبيعة   )%5( من  أقل  فيها  التربة  ميول  مستوى  ذات  أراضي  القيمة:  عالية  الزراعية  األراضي 

استخدام األرض للزراعة المحصولية، مع مراعاة األولويات الوطنية للموقع الجغرافي.
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األراضي الزراعية متوسطة القيمة: أراضي شبه سهلية أو تالل صالحة لزراعة جميع المحاصيل، 
وتصلح بشكل جيد لغايات الزراعة الشجرية.

األراضي الزراعية منخفضة القيمة: األراضي التي ال تصلح للزراعة بسبب محددات التربة والغطاء 
الصخري، والمحددات الطبوغرافية والمناخية.

مناطق المشهد الطبيعي متوسط القيمة: المناطق ذات القيمة الجمالية الطبيعية.
حدود التوسعة العمرانية المقترحة: منطقة االمتداد العمراني المستقبلي للهيئة المحلية.

يحتوي    اتجاه واحد  أو مسارين منفصلين وكل مسار ذي  السريع: طريق ذات مسار واحد  الطريق 
على مسربين على األقل، ويتم الدخول إليها والخروج منها بواسطة مفترقات متعددة المستويات فقط. 

الطرق اإلقليمية: الطرق التي تربط بين مراكز المحافظات باستثناء الطرق السريعة.
المحافظة،  في  األخرى  والقرى  المدن  وبين  المحافظات  تربط مراكز  التي  الطرق  المحلية:  الطرق 

باإلضافة إلى الطرق الواقعة داخل وخارج التنظيم.

مادة )2)
نطاق التطبيق

تطبق أحكام هذا النظام على جميع األراضي واألبنية ومشاريع اإلعمار خارج حدود المخططات   .1
الهيكلية.

يراعى عند تطبيق أحكام هذا النظام أية تشريعات تتعلق بالسالمة والصحة العامة وصحة البيئة.  .2
 

مادة )3)
إفراز وتقسيم األراضي

يجوز تقسيم أي أرض إلى قطع ال تقل مساحة أي منها عن دونم واحد، شريطة أن تكون ضمن   .1
األراضي منخفضة القيمة الزراعية، كما يجوز تقسيم األراضي المصنفة متوسطة القيمة الزراعية 
إلى قطع ال تقل مساحتها عن دونمين ونصف، بموجب أحكام المخطط الوطني لحماية الموارد 

الطبيعية والمعالم التاريخية، وذلك وفقاً للشروط اآلتية:
يجب إعداد مشروع هيكلي تفصيلي يتضمن تقسيم القطع وتنظيم الشوارع والمرافق العامة،  أ . 
إذا كانت مساحة األرض المراد تقسيمها تزيد على خمسة دونمات، على أال تتجاوز النسبة 
المقتطعة للشوارع والمرافق العامة عن )30%( من المساحة الكلية لألرض، وأال تقل النسبة 

المخصصة للمرافق العامة عن )%7(.
على الرغم مما ورد في البند )أ( من الفقرة )1( من هذه المادة، يجوز التقسيم دون عمل  ب . 

مشروع هيكلي تفصيلي إذا كانت مساحة األرض المراد تقسيمها تقل عن خمسة دونمات.
يجوز توحيد قطع أراضي في قطعة واحدة إلعادة تقسيمها إلى نفس القطع قبل توحيدها أو إلى   .2

عدة قطع تتفق واألحكام الواردة بالفقرة )1( من هذه المادة.
يجوز إفراز أي جزء من قطعة األرض دون المساحة المقررة بالفقرة )1( أعاله، إذا كانت تلك   .3
المساحة ناتجة عن إحداث طريق تنظيمي أو وجود طريق تسوية بعرض ال يقل عن )20( متر 

أو أي حدود تنظيمية، وال ينطبق ذلك على الطرق الزراعية القائمة.
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المقتطعة للشوارع والمرافق العامة عن )30%( من المساحة الكلية لألرض، وأال تقل النسبة 

المخصصة للمرافق العامة عن )%7(.
على الرغم مما ورد في البند )أ( من الفقرة )1( من هذه المادة، يجوز التقسيم دون عمل  ب . 

مشروع هيكلي تفصيلي إذا كانت مساحة األرض المراد تقسيمها تقل عن خمسة دونمات.
يجوز توحيد قطع أراضي في قطعة واحدة إلعادة تقسيمها إلى نفس القطع قبل توحيدها أو إلى   .2

عدة قطع تتفق واألحكام الواردة بالفقرة )1( من هذه المادة.
يجوز إفراز أي جزء من قطعة األرض دون المساحة المقررة بالفقرة )1( أعاله، إذا كانت تلك   .3
المساحة ناتجة عن إحداث طريق تنظيمي أو وجود طريق تسوية بعرض ال يقل عن )20( متر 

أو أي حدود تنظيمية، وال ينطبق ذلك على الطرق الزراعية القائمة.
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يجب على طالب اإلفراز إيصال خدمات البنية التحتية لألرض بعد تقسيمها على نفقته الخاصة   .4
وقبل استكمال إجراءات التسجيل وقبل منح أي ترخيص على القطع المفروزة.

يجوز تقسيم األراضي الزراعية عالية القيمة إلى قطع ال تقل مساحتها عن خمسة دونمات، على   .5
أن تبقى الطرق التي تؤدي إليها الطرق الزراعية فقط.

مادة )4)
أحكام المباني السكنية

بموجب  القيمة  منخفضة  الزراعية  األراضي  ضمن  الواقعة  السكنية  المباني  بترخيص  يسمح   .1
المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية وفقاً لألحكام اآلتية:

مساحة 
القطعة بالمتر

الحد األعلىالحد األدنى الرتدادات البناء بالمتر
األمامية عن 
الشوارع )م(

لعدد الطوابق الجانبية )م(الخلفية )م(
للبناء الواحد

الرتفاع 
البناء )م(

النسبة 
المئوية 
السطحية

36%40001055415 فأكثر

3999-
1000

755415%36

36%999744415 فأقل

المشهد  مناطق  وفي  القيمة  متوسطة  األراضي  الواقعة ضمن  السكنية  المباني  بترخيص  يسمح   .2
الطبيعي متوسط القيمة وفقاً لألحكام اآلتية:

مساحة 
القطعة بالمتر

الحد األعلىالحد األدنى الرتدادات البناء بالمتر
األمامية عن 
الشوارع )م(

لعدد الطوابق الجانبية )م(الخلفية )م(
للبناء الواحد

الرتفاع 
البناء )م(

النسبة 
المئوية 
السطحية

  5% 40001055415 فأكثر
بحد أقصى 

300 م2

3999-
1000

755415 %20
بحد أقصى 

200 م2

30% 999744415 فأقل
بحد أقصى 

200 م2
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يسمح بتعدد األبنية على األراضي منخفضة القيمة الزراعية واألراضي متوسطة القيمة الزراعية   .3
للمخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية، على أن يتم توفير ضعفي االرتداد 
الجانبي بين البنائين، وأن تكون النسبة المئوية الممنوحة لكل بناء على القطعة حسب حصة طالب 

الترخيص.
للسكن في القطع التي تزيد مساحتها على )4( دونمات، شريطة توفر  يجوز إقامة ملحقاً واحداً   .4
الملحق  تتجاوز مساحة  وأال  البنائين،  بين  المقرر  الجانبي  االرتداد  فيها ضعفي  بما  االرتدادات 
اإلجمالية )50( متراً مربعاً، وال تحتسب ضمن النسبة المئوية المقررة وبارتفاع صافي ال يتجاوز 

ثالثة أمتار.
)20( متراً  تتجاوز  بمساحة ال  اإلدارة  أو  المراقبة  أو  الحراسة  لغايات  بناء فرعي  إقامة  يجوز   .5
مربعاً دون ارتدادات، وبارتفاع ال يتجاوز مترين وأربعين سنتمتراً من منسوب األرض الطبيعية، 

وال تحتسب من النسبة المئوية المقررة للبناء.
6.  تقديم تعهد عدلي بعدم المطالبة بأية تعويضات تنتج عن توسيع الشارع مستقباًل في حال وقوع 

البناء الفرعي على الواجهة األمامية للقطعة دون ارتداد أمامي.
لحماية  الوطني  المخطط  بموجب  القيمة،  عالية  الزراعية  األراضي  في  بناء  أي  ترخيص  يمنع   .7
الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية، ويقتصر استعمالها على األعمال الزراعية والمتمثلة بمشاتل 
المحمية  والزراعة  الحقلية،  والمحاصيل  األشجار،  وزراعة  والخضروات،  والزهور  األشجار 
ببيوت بالستيكية وزجاجية، وحظائر المواشي، والدواجن المؤقتة )بركسات(، على أن تبعد عن 

أقرب تجمع سكني مسافة ال تقل عن )300م( في مزارع الدواجن واألغنام، و)500م( لألبقار.

مادة )5)
مزارع الثروة الحيوانية

منخفضة  األراضي  في  والدواجن  المواشي  وحظائر  الحيوانية  الثروة  مزارع  بترخيص  يسمح   .1
القيمة الزراعية وفي األراضي متوسطة القيمة بموجب المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية 
القيمة  المادة )4( في األراضي عالية  الفقرة )7( من  التاريخية، في حين تطبق أحكام  والمعالم 

الزراعية.
يجوز إقامة أبنية لغايات المزارع الحيوانية في األراضي منخفضة القيمة الزراعية واألراضي   .2

متوسطة القيمة الزراعية فقط، وذلك حسب الجدول اآلتي:
مساحة 

القطعة م2
الحد األعلىالحد األدنى الرتدادات البناء بالمتر

األمامية عن 
الشوارع )م(

لعدد الطوابق الجانبية )م(الخلفية )م(
للبناء الواحد

الرتفاع 
البناء )م(

النسبة 
المئوية 
السطحية

30%2000105529 فأكثر

تستثنى البرك الزراعية من األحكام الواردة بالفقرة )2( أعاله.  .3
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يسمح بتعدد األبنية على األراضي منخفضة القيمة الزراعية واألراضي متوسطة القيمة الزراعية   .3
للمخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية، على أن يتم توفير ضعفي االرتداد 
الجانبي بين البنائين، وأن تكون النسبة المئوية الممنوحة لكل بناء على القطعة حسب حصة طالب 

الترخيص.
للسكن في القطع التي تزيد مساحتها على )4( دونمات، شريطة توفر  يجوز إقامة ملحقاً واحداً   .4
الملحق  تتجاوز مساحة  وأال  البنائين،  بين  المقرر  الجانبي  االرتداد  فيها ضعفي  بما  االرتدادات 
اإلجمالية )50( متراً مربعاً، وال تحتسب ضمن النسبة المئوية المقررة وبارتفاع صافي ال يتجاوز 

ثالثة أمتار.
)20( متراً  تتجاوز  بمساحة ال  اإلدارة  أو  المراقبة  أو  الحراسة  لغايات  بناء فرعي  إقامة  يجوز   .5
مربعاً دون ارتدادات، وبارتفاع ال يتجاوز مترين وأربعين سنتمتراً من منسوب األرض الطبيعية، 

وال تحتسب من النسبة المئوية المقررة للبناء.
6.  تقديم تعهد عدلي بعدم المطالبة بأية تعويضات تنتج عن توسيع الشارع مستقباًل في حال وقوع 

البناء الفرعي على الواجهة األمامية للقطعة دون ارتداد أمامي.
لحماية  الوطني  المخطط  بموجب  القيمة،  عالية  الزراعية  األراضي  في  بناء  أي  ترخيص  يمنع   .7
الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية، ويقتصر استعمالها على األعمال الزراعية والمتمثلة بمشاتل 
المحمية  والزراعة  الحقلية،  والمحاصيل  األشجار،  وزراعة  والخضروات،  والزهور  األشجار 
ببيوت بالستيكية وزجاجية، وحظائر المواشي، والدواجن المؤقتة )بركسات(، على أن تبعد عن 

أقرب تجمع سكني مسافة ال تقل عن )300م( في مزارع الدواجن واألغنام، و)500م( لألبقار.

مادة )5)
مزارع الثروة الحيوانية

منخفضة  األراضي  في  والدواجن  المواشي  وحظائر  الحيوانية  الثروة  مزارع  بترخيص  يسمح   .1
القيمة الزراعية وفي األراضي متوسطة القيمة بموجب المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية 
القيمة  المادة )4( في األراضي عالية  الفقرة )7( من  التاريخية، في حين تطبق أحكام  والمعالم 

الزراعية.
يجوز إقامة أبنية لغايات المزارع الحيوانية في األراضي منخفضة القيمة الزراعية واألراضي   .2

متوسطة القيمة الزراعية فقط، وذلك حسب الجدول اآلتي:
مساحة 

القطعة م2
الحد األعلىالحد األدنى الرتدادات البناء بالمتر

األمامية عن 
الشوارع )م(

لعدد الطوابق الجانبية )م(الخلفية )م(
للبناء الواحد

الرتفاع 
البناء )م(

النسبة 
المئوية 
السطحية

30%2000105529 فأكثر

تستثنى البرك الزراعية من األحكام الواردة بالفقرة )2( أعاله.  .3
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يجب توفير مثلي االرتداد الجانبي المقرر بين البنائين، في حال تعدد األبنية على القطعة الواحدة.   .4
يجوز إقامة ملحقاً واحداً للمزرعة بمساحة ال تتجاوز )50( متراً مربعاً، وبناء فرعياً بمساحة ال   .5
تتجاوز )25( متراً مربعاً، وذلك حسب الشروط الواردة في الفقرتين )4، 5( من المادة )4( من 

هذا النظام.
يتحمل طالب الترخيص و/أو المالك للمشروع مسؤولية إيصال جميع الخدمات الالزمة لخدمة   .6

األرض والمشروع وعلى نفقته الخاصة.

مادة )6)
أحكام مشاريع اإلسكان االستثمارية

يسمح بإقامة مشاريع اإلسكان االستثمارية وفقاً لألحكام اآلتية:
أن تكون األرض واقعة على شارع أشغال عامة أو شارع تنظيمي أو شارع إفرازي مصدق ال   .1

يقل عرضه عن )12( متراً.
أن يكون الموقع ضمن االتجاهات العمرانية المستقبلية للمنطقة وحسب ما يقرره مجلس التنظيم   .2

األعلى بالخصوص.
أال تكون األرض من األراضي الزراعية عالية القيمة بموجب المخطط الوطني لحماية الموارد   .3

الطبيعية والمعالم التاريخية.
أال تقل مساحة األرض عن )30( دونماً، وأن تكون أبعادها مالئمة إلقامة المشروع عليها، على   .4

أن تستغل بكاملها لغايات هذا المشروع.
أال تقل المساحة المخصصة للشوارع والخدمات العامة والحدائق عن )33%( من مساحة أرض   .5
أرض  مساحة  من   )%7( عن  العامة  للخدمات  المخصصة  المساحة  نسبة  تقل  وأال  المشروع، 

المشروع.
أال تقل سعة أي شارع عن )12( متر، وطرق المشاة عن )6( متر.  .6

يسمح بتخصيص ما نسبته )3%( من المساحة الكلية من أرض المشروع لالستعمال التجاري   .7
المحلي، حسب أحكام السكن الواقع ضمنه.

ال تحتسب النسبة المخصصة لالستعمال التجاري المحلي ضمن نسبة الخدمات العامة.  .8
أال تقل مساحة أي قطعة مخصصة للسكن عن )1000( متراً مربعاً.  .9

10. أال تزيد النسبة المئوية للبناء على )42%( من مساحة القطعة.
11. أال يزيد عدد الطوابق على أربع طبقات وبارتفاع ال يتجاوز )15( متر.

12. الحد األدنى لالرتدادات:
أمامي )5( متر.  أ. 
جانبي )4( متر.  ب. 
خلفي )4( متر.  ج. 

13. يجب توفير موقف سيارات لكل وحدة سكنية بالمشروع، وكذلك موقف سيارة لكل )100( متر 
مربع من المباني التجارية الخاصة بالمشروع ومباني الخدمات العامة، وذلك حسب المواصفات 

والشروط المقررة في نظام األبنية والتنظيم المعمول به.
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مادة )7)
متطلبات مشاريع اإلسكان االستثمارية

الحصول على موافقة مبدئية من اللجنة المختصة على فكرة المشروع.  .1
تقديم الوثائق التالية إلى اللجنة المختصة بعد الحصول على الموافقة المبدئية:  .2

مخطط طبوغرافي لألرض.  أ. 
وأطوال  القطع  ومساحات  وعرضها  المقترحة  الشوارع  يتضمن  تفصيلي  هيكلي  مشروع   ب. 
أو  للسكن  والمخصصة  المقترحة  األراضي  لكل  المشروع  أرض  من  ونسبتها  أضالعها 

للخدمات العامة أو للتجاري أو للحدائق.
تنازل بموجب وكالة دورية لتسجيل مساحة الخدمات العامة باسم الخزينة أو الهيئة المحلية   ج. 

المختصة لصالح المشروع.
المنطقة  في  المشاريع  نوعية  وعن  المشروع  بأرض  المحيطة  المنطقة  عن  أولية  دراسة   د. 

ونوعية الخدمات الموجودة.
دراسة تقييم مروري في حال زادت عدد الشقق في المشروع عن )200( شقة.  ه. 

السير بإجراءات تصديق المشروع الهيكلي التفصيلي وفقاً للقانون.  .3

مادة )8)
رخص إعمار مشاريع اإلسكان االستثمارية

تصدر اللجنة المختصة الرخص بعد وضع المشروع الهيكلي التفصيلي موضع التنفيذ.  .1
ال يجوز للجنة أن تصدر أية رخص لإلنشاءات إال بعد إيصال خدمات الماء والكهرباء واالتصاالت   .2

وشبكات الطرق للمشروع، وعلى نفقة المستثمر.
على صاحب المشروع تنفيذ خدمات الصرف الصحي بعد إقامة المشروع.  .3

مادة )9)
أحكام عامة لمشاريع اإلسكان االستثمارية

يجوز إقامة مشاريع اإلسكان االستثمارية بأحكام خاصة، على أن يتم تقديم فكرة المشروع إلى   .1
مجلس التنظيم األعلى التخاذ القرار المناسب.
يتوجب على صاحب المشروع القيام باآلتي:  .2

فتح وشق الشوارع بالمشروع بكامل السعة التنظيمية عدا األرصفة التي يجب تنفيذها قبل   أ. 
إشغال البناء.

إيصال خدمات الماء والكهرباء لجميع قطع المشروع.  ب. 
ورسوم  وعوائد  من ضرائب  المشروع  على  يترتب  ما  جميع  دفع  الجدد  المالكون  يتحمل   ج. 

إفراز.
ال يسمح بإفراز أي قطعة مخصصة للسكن إال بعد تنفيذ كافة الشروط الواردة بالبندين )أ ، ب( من   .3

الفقرة )2( من هذه المادة.
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مادة )7)
متطلبات مشاريع اإلسكان االستثمارية

الحصول على موافقة مبدئية من اللجنة المختصة على فكرة المشروع.  .1
تقديم الوثائق التالية إلى اللجنة المختصة بعد الحصول على الموافقة المبدئية:  .2

مخطط طبوغرافي لألرض.  أ. 
وأطوال  القطع  ومساحات  وعرضها  المقترحة  الشوارع  يتضمن  تفصيلي  هيكلي  مشروع   ب. 
أو  للسكن  والمخصصة  المقترحة  األراضي  لكل  المشروع  أرض  من  ونسبتها  أضالعها 

للخدمات العامة أو للتجاري أو للحدائق.
تنازل بموجب وكالة دورية لتسجيل مساحة الخدمات العامة باسم الخزينة أو الهيئة المحلية   ج. 

المختصة لصالح المشروع.
المنطقة  في  المشاريع  نوعية  وعن  المشروع  بأرض  المحيطة  المنطقة  عن  أولية  دراسة   د. 

ونوعية الخدمات الموجودة.
دراسة تقييم مروري في حال زادت عدد الشقق في المشروع عن )200( شقة.  ه. 

السير بإجراءات تصديق المشروع الهيكلي التفصيلي وفقاً للقانون.  .3

مادة )8)
رخص إعمار مشاريع اإلسكان االستثمارية

تصدر اللجنة المختصة الرخص بعد وضع المشروع الهيكلي التفصيلي موضع التنفيذ.  .1
ال يجوز للجنة أن تصدر أية رخص لإلنشاءات إال بعد إيصال خدمات الماء والكهرباء واالتصاالت   .2

وشبكات الطرق للمشروع، وعلى نفقة المستثمر.
على صاحب المشروع تنفيذ خدمات الصرف الصحي بعد إقامة المشروع.  .3

مادة )9)
أحكام عامة لمشاريع اإلسكان االستثمارية

يجوز إقامة مشاريع اإلسكان االستثمارية بأحكام خاصة، على أن يتم تقديم فكرة المشروع إلى   .1
مجلس التنظيم األعلى التخاذ القرار المناسب.
يتوجب على صاحب المشروع القيام باآلتي:  .2

فتح وشق الشوارع بالمشروع بكامل السعة التنظيمية عدا األرصفة التي يجب تنفيذها قبل   أ. 
إشغال البناء.

إيصال خدمات الماء والكهرباء لجميع قطع المشروع.  ب. 
ورسوم  وعوائد  من ضرائب  المشروع  على  يترتب  ما  جميع  دفع  الجدد  المالكون  يتحمل   ج. 

إفراز.
ال يسمح بإفراز أي قطعة مخصصة للسكن إال بعد تنفيذ كافة الشروط الواردة بالبندين )أ ، ب( من   .3

الفقرة )2( من هذه المادة.
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مادة )10)
مشاريع جمعيات اإلسكان التعاونية
يسمح بإقامة مشاريع جمعيات اإلسكان التعاونية وفقاً لألحكام اآلتية:

إفرازي  المشروع واقعة على شارع أشغال عامة أو شارع تنظيمي أو شارع  أن تكون أرض   .1
مصدق ال يقل عرضه عن )12( متراً.

يقرره مجلس  ما  للمنطقة، وذلك حسب  المستقبلية  العمرانية  االتجاهات  الموقع ضمن  يكون  أن   .2
التنظيم األعلى بالخصوص.

أال تكون األرض من األراضي الزراعية عالية القيمة بموجب المخطط الوطني لحماية الموارد   .3
الطبيعية والمعالم التاريخية.

أال تقل مساحة األرض عن )20( دونم، وأن تكون أبعادها مالئمة إلقامة المشروع عليها، على   .4
أن تستغل بكاملها لغايات هذا المشروع.

تقديم شهادة تسجيل للجمعية مصدقة من الجهات المختصة.  .5
أال تقل المساحة المخصصة للشوارع والخدمات العامة والحدائق عن )33%( من مساحة أرض   .6
أرض  مساحة  من   )%7( عن  العامة  للخدمات  المخصصة  المساحة  نسبة  تقل  وأال  المشروع، 

المشروع.
أال تقل سعة أي شارع عن )12( متر، وطرق المشاة عن )6( متر.  .7

يسمح بتخصيص ما نسبته )3%( من المساحة الكلية من أرض المشروع لالستعمال التجاري   .8
النسبة  المساحة ضمن  تحتسب هذه  أال  الواقع ضمنه، على  السكن  أحكام  المحلي، وذلك حسب 

المخصصة للخدمات العامة.
أال تقل مساحة أي قطعة مخصصة للسكن عن )500( متراً مربعاً.  .9

أال تزيد النسبة المئوية للبناء عن )48%( من مساحة القطعة.  .10
أال تزيد عدد الطوابق على أربع طبقات وبارتفاع ال يتجاوز )15( متر.  .11

الحد األدنى لالرتدادات:  .12
أمامي )4( متر.  أ. 
جانبي )3( متر.  ب. 
خلفي )4( متر.  ج. 

توفير موقف سيارة لكل وحدة سكنية بالمشروع، وكذلك موقف سيارة لكل )100( متر مربع من   .13
المباني التجارية الخاصة بالمشروع ومباني الخدمات العامة، وذلك حسب المواصفات والشروط 

المقررة في نظام األبنية والتنظيم المعمول به.
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مادة )11)
متطلبات مشاريع جمعيات اإلسكان التعاونية

الحصول على موافقة مبدئية من اللجنة المختصة على فكرة المشروع.  .1
تقديم الوثائق التالية إلى اللجنة المختصة:  .2

مخطط طبوغرافي لألرض.  أ. 
وأطوال  القطع  ومساحات  وعرضها  المقترحة  الشوارع  يتضمن  تفصيلي  هيكلي  مشروع   ب. 
أو  للسكن  والمخصصة  المقترحة  األراضي  لكل  المشروع  أرض  من  ونسبتها  أضالعها 

للخدمات العامة أو للتجاري.
تنازل بموجب وكالة دورية لتسجيل مساحة الخدمات العامة باسم الخزينة أو الهيئة المحلية   ج. 

المختصة لصالح المشروع.
دراسة تقييم مروري في حال زادت عدد الشقق في المشروع عن )200( شقة.  د. 

السير بإجراءات تصديق المشروع الهيكلي التفصيلي وفقاً للقانون.  .3

مادة )12)
رخص إعمار مشاريع جمعيات اإلسكان التعاونية

تصدر اللجنة المختصة الرخص بعد وضع المشروع الهيكلي التفصيلي موضع التنفيذ.  .1
ال يجوز للجنة أن تصدر أية رخص لإلنشاءات إال بعد إيصال خدمات الماء والكهرباء واالتصاالت   .2

وشبكات الطرق للمشروع وعلى نفقة الجمعية.
على صاحب المشروع تنفيذ خدمات الصرف الصحي بعد إقامة المشروع.  .3

مادة )13)
أحكام عامة لمشاريع جمعيات اإلسكان التعاونية

يجوز إقامة مشاريع جمعيات اإلسكان التعاونية بأحكام خاصة، وتقديم فكرة المشروع إلى مجلس   .1
التنظيم األعلى التخاذ القرار المناسب.

يتوجب على صاحب المشروع القيام باآلتي:  .2
فتح وشق الشوارع بالمشروع بكامل السعة التنظيمية عدا األرصفة التي يجب تنفيذها قبل   أ. 

إشغال البناء.
إيصال خدمات الماء والكهرباء لجميع قطع المشروع.  ب. 

يتحمل المالكين الجدد دفع جميع ما يترتب على المشروع من ضرائب وعوائد ورسوم إفراز.  ج. 
يسمح بإفراز المشروع إلى القطع المبينة على المخطط المشار إليه في المادة )2/11/ب(   د. 
وتبقى القطع للسكن مسجلة باسم الجمعية إلى حين إقامة البناء عليها والحصول على إذن 

إشغال من اللجنة المختصة، ويتم بعد ذلك التنازل من الجمعية إلى المستفيد.
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مادة )11)
متطلبات مشاريع جمعيات اإلسكان التعاونية

الحصول على موافقة مبدئية من اللجنة المختصة على فكرة المشروع.  .1
تقديم الوثائق التالية إلى اللجنة المختصة:  .2

مخطط طبوغرافي لألرض.  أ. 
وأطوال  القطع  ومساحات  وعرضها  المقترحة  الشوارع  يتضمن  تفصيلي  هيكلي  مشروع   ب. 
أو  للسكن  والمخصصة  المقترحة  األراضي  لكل  المشروع  أرض  من  ونسبتها  أضالعها 

للخدمات العامة أو للتجاري.
تنازل بموجب وكالة دورية لتسجيل مساحة الخدمات العامة باسم الخزينة أو الهيئة المحلية   ج. 

المختصة لصالح المشروع.
دراسة تقييم مروري في حال زادت عدد الشقق في المشروع عن )200( شقة.  د. 

السير بإجراءات تصديق المشروع الهيكلي التفصيلي وفقاً للقانون.  .3

مادة )12)
رخص إعمار مشاريع جمعيات اإلسكان التعاونية

تصدر اللجنة المختصة الرخص بعد وضع المشروع الهيكلي التفصيلي موضع التنفيذ.  .1
ال يجوز للجنة أن تصدر أية رخص لإلنشاءات إال بعد إيصال خدمات الماء والكهرباء واالتصاالت   .2

وشبكات الطرق للمشروع وعلى نفقة الجمعية.
على صاحب المشروع تنفيذ خدمات الصرف الصحي بعد إقامة المشروع.  .3

مادة )13)
أحكام عامة لمشاريع جمعيات اإلسكان التعاونية

يجوز إقامة مشاريع جمعيات اإلسكان التعاونية بأحكام خاصة، وتقديم فكرة المشروع إلى مجلس   .1
التنظيم األعلى التخاذ القرار المناسب.

يتوجب على صاحب المشروع القيام باآلتي:  .2
فتح وشق الشوارع بالمشروع بكامل السعة التنظيمية عدا األرصفة التي يجب تنفيذها قبل   أ. 

إشغال البناء.
إيصال خدمات الماء والكهرباء لجميع قطع المشروع.  ب. 

يتحمل المالكين الجدد دفع جميع ما يترتب على المشروع من ضرائب وعوائد ورسوم إفراز.  ج. 
يسمح بإفراز المشروع إلى القطع المبينة على المخطط المشار إليه في المادة )2/11/ب(   د. 
وتبقى القطع للسكن مسجلة باسم الجمعية إلى حين إقامة البناء عليها والحصول على إذن 

إشغال من اللجنة المختصة، ويتم بعد ذلك التنازل من الجمعية إلى المستفيد.
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مادة )14)
أحكام المباني العامة

والجامعات  والكليات  والمدارس  العبادة  دور  مثل  عامة،  أبنية  ترخيص  المختصة  للجنة  يجوز 
موافقة  على  والحصول  المختصة  الجهات  من  خطية  موافقة  على  الحصول  شريطة  والمستشفيات، 

مبدئية من اللجنة المختصة مع تقديم الوثائق الالزمة لذلك، مع مراعاة اآلتي:
أن تكون أرض المشروع مفرزة رسمياً وال تقل مساحتها عن دونم واحد، وأن تستغل بكاملها   .1

لغايات المشروع.
القيمة وبموجب  الزراعية عالية  المشروع عليها من األراضي  إقامة  المنوي  أال تكون األرض   .2

المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية.
يسمح بترخيص المباني العامة وفقاً لألحكام اآلتية:  .3

مساحة 
القطعة م2

الحد األعلىالحد األدنى الرتدادات البناء بالمتر
األمامية عن 
الشوارع )م(

لعدد الطوابق الجانبية )م(الخلفية )م(
للبناء الواحد

الرتفاع 
البناء )م(

النسبة 
المئوية 
السطحية

  36%300010105622 فأكثر

2999-
1000

755622%36  

يجب توفير مواقف سيارات لمباني المشروع وحسب نظام األبنية المعمول به.  .4
يجب على صاحب المشروع بعد صدور الموافقة المبدئية من اللجنة المختصة، تقديم مخططات   .5

تفصيلية أولية لمجلس التنظيم األعلى، وذلك خالل شهرين، وتشمل هذه المخططات:
مخطط طبوغرافي لألرض.  أ. 

مخططات معمارية توضح فكرة المشروع وارتدادات المباني ومساحاتها واستعماالتها.  ب. 
مخطط عام موقع عليه البناء، ويبين مواقف السيارات والساحات.  ج. 

الموافقة  تاريخ  أشهر من  أقصاها ستة  مدة  للمشروع خالل  النهائية  والتصاميم  الدراسات  تقديم   .6
المبدئية  الموافقات  تعتبر  المختصة، وإال  اللجنة  قبل  النهائي من  القرار  األولية، وذلك إلصدار 

واألولية الغية.

مادة )15)
أحكام عامة للمباني العامة

يشترط أن تتوفر في المباني العامة الشروط اآلتية:
يجب توفير وحدات المراحيض ومولدات الكهرباء االحتياطية ومواقف السيارات ووسائل إطفاء   .1
الحريق واألدراج وأدراج الطوارئ والممرات والمصاعد وفقاً ألحكام نظام األبنية المعمول به، 

وتستثنى مباني المدارس من توفير المصاعد.
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بإنارة وتهوية  المراحيض والحمامات  البناء، بما في ذلك  المعدة لالستعمال في  تجهيز األماكن   .2
طبيعيتين بواسطة فتحة أو أكثر في الجدران الخارجية وأال يقل مجموع مساحتها عن )10%( من 

مساحة أرضية أي منها، على أنه يجوز توفير إنارة وتهوية صناعية تقبلها اللجنة المختصة.
متر،   )12( عن  يقل عرضه  ال  بشارع  المعبدة  العامة  الطرق  بأقرب  المشروع  أرض  إيصال   .3
ويجوز لوزارة الحكم المحلي عند الحاجة استمالك أرض لهذه الغاية وفتحها وتعبيدها على نفقة 

صاحب العالقة وفقاً للمواصفات التي تقررها الوزارة.

مادة )16)
المباني االستثمارية السياحية

الفنادق  مثل  السياحي،  الطابع  ذات  االستثمارية  المشاريع  ترخيص  المختصة  للجنة  يجوز   .1
والمتنزهات والقاعات متعددة األغراض ومدن المالهي.

المختصة الستكمال  الجهات  النظر في أي طلب الحصول على موافقة خطية من  2.  يشترط قبل 
ويجب  لذلك،  الالزمة  الوثائق  تقديم  بعد  المختصة  اللجنة  من  المبدئية  الموافقة  على  الحصول 

مراعاة اآلتي: 
بكاملها  تستغل  وأن  دونم،  تقل مساحتها عن  وال  المشروع مفرزة رسمياً  تكون أرض  أن  أ . 

لغايات المشروع.
أال تكون األرض المنوي إقامة المشروع عليها من األراضي الزراعية عالية القيمة بموجب  ب . 

المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية.
تطبق على القطعة األحكام اآلتية:  .3

أال تزيد النسبة المئوية على )30%( من مساحة القطعة. أ . 
أال يزيد عدد الطوابق على ستة طبقات وبارتفاع ال يتجاوز )22( متر. ب . 

الحد األدنى لالرتدادات:  .4
أمامي )10( متر.  أ. 
جانبي )5( متر.  ب. 
خلفي )5( متر.  ج. 

توفير مواقف سيارات لمباني المشروع وحسب نظام األبنية المعمول به.  .5
تقديم  المختصة  اللجنة  المشروع من  المبدئية على  الموافقة  بعد صدور  المشروع  على صاحب   .6
هذه  تشمل  أن  على  شهرين،  خالل  وذلك  األعلى،  التنظيم  لمجلس  أولية  تفصيلية  مخططات 

المخططات:
مخطط طبوغرافي لألرض.  أ. 

مخططات معمارية توضح فكرة المشروع وارتدادات المباني ومساحاتها واستعماالتها.  ب. 
مخطط عام موقع عليه البناء ويبين مواقف السيارات والساحات.  ج. 

أشهر من  أقصاها ستة  المشروع خالل مدة  بشأن ترخيص  النهائية  والتصاميم  الدراسات  تقديم   .7
تاريخ الموافقة األولية الصادرة عن مجلس التنظيم األعلى، وذلك إلصدار القرار النهائي من قبل 

اللجنة المختصة بشأن المشروع وإال تعتبر الموافقة المبدئية واألولية الغية.
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بإنارة وتهوية  المراحيض والحمامات  البناء، بما في ذلك  المعدة لالستعمال في  تجهيز األماكن   .2
طبيعيتين بواسطة فتحة أو أكثر في الجدران الخارجية وأال يقل مجموع مساحتها عن )10%( من 

مساحة أرضية أي منها، على أنه يجوز توفير إنارة وتهوية صناعية تقبلها اللجنة المختصة.
متر،   )12( عن  يقل عرضه  ال  بشارع  المعبدة  العامة  الطرق  بأقرب  المشروع  أرض  إيصال   .3
ويجوز لوزارة الحكم المحلي عند الحاجة استمالك أرض لهذه الغاية وفتحها وتعبيدها على نفقة 

صاحب العالقة وفقاً للمواصفات التي تقررها الوزارة.

مادة )16)
المباني االستثمارية السياحية

الفنادق  مثل  السياحي،  الطابع  ذات  االستثمارية  المشاريع  ترخيص  المختصة  للجنة  يجوز   .1
والمتنزهات والقاعات متعددة األغراض ومدن المالهي.

المختصة الستكمال  الجهات  النظر في أي طلب الحصول على موافقة خطية من  2.  يشترط قبل 
ويجب  لذلك،  الالزمة  الوثائق  تقديم  بعد  المختصة  اللجنة  من  المبدئية  الموافقة  على  الحصول 

مراعاة اآلتي: 
بكاملها  تستغل  وأن  دونم،  تقل مساحتها عن  وال  المشروع مفرزة رسمياً  تكون أرض  أن  أ . 

لغايات المشروع.
أال تكون األرض المنوي إقامة المشروع عليها من األراضي الزراعية عالية القيمة بموجب  ب . 

المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية.
تطبق على القطعة األحكام اآلتية:  .3

أال تزيد النسبة المئوية على )30%( من مساحة القطعة. أ . 
أال يزيد عدد الطوابق على ستة طبقات وبارتفاع ال يتجاوز )22( متر. ب . 

الحد األدنى لالرتدادات:  .4
أمامي )10( متر.  أ. 
جانبي )5( متر.  ب. 
خلفي )5( متر.  ج. 

توفير مواقف سيارات لمباني المشروع وحسب نظام األبنية المعمول به.  .5
تقديم  المختصة  اللجنة  المشروع من  المبدئية على  الموافقة  بعد صدور  المشروع  على صاحب   .6
هذه  تشمل  أن  على  شهرين،  خالل  وذلك  األعلى،  التنظيم  لمجلس  أولية  تفصيلية  مخططات 

المخططات:
مخطط طبوغرافي لألرض.  أ. 

مخططات معمارية توضح فكرة المشروع وارتدادات المباني ومساحاتها واستعماالتها.  ب. 
مخطط عام موقع عليه البناء ويبين مواقف السيارات والساحات.  ج. 

أشهر من  أقصاها ستة  المشروع خالل مدة  بشأن ترخيص  النهائية  والتصاميم  الدراسات  تقديم   .7
تاريخ الموافقة األولية الصادرة عن مجلس التنظيم األعلى، وذلك إلصدار القرار النهائي من قبل 

اللجنة المختصة بشأن المشروع وإال تعتبر الموافقة المبدئية واألولية الغية.
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مادة )17)
أحكام عامة للمباني االستثمارية السياحية

يشترط أن تتوفر في هذه المباني االستثمارية السياحية اآلتي:
توفير وحدات المراحيض ومولدات الكهرباء االحتياطية ومواقف السيارات ووسائل إطفاء الحريق   .1

واألدراج وأدراج الطوارئ والممرات والمصاعد، وذلك وفقاً أحكام نظام األبنية المعمول به.
بإنارة  والحمامات  المراحيض  ذلك  في  بما  البناء،  في  لالستعمال  المعدة  األماكن  جميع  تجهيز   .2
وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة أو أكثر في الجدران الخارجية، وأال يقل مجموع مساحتها عن 
(10%( من مساحة أرضية أي منها، على أنه يجوز توفير إنارة وتهوية صناعية تقبلها اللجنة 

المختصة.
متر،   )12( عن  يقل عرضه  ال  بشارع  المعبدة  العامة  الطرق  بأقرب  المشروع  أرض  إيصال   .3
ويجوز لوزارة الحكم المحلي عند الحاجة استمالك أرض لهذه الغاية وفتحها وتعبيدها على نفقة 

صاحب العالقة، وفقاً للمواصفات التي تقررها الوزارة.

مادة )18)
أحكام المباني الصناعية

يجوز للجنة المختصة ترخيص مباني صناعية، ويشترط قبل النظر في أي طلب الحصول على موافقة 
خطية من الجهات المختصة، ويشترط الحصول على موافقة مبدئية من اللجنة المختصة، وذلك وفقا 

للشروط اآلتية:
إفرازي  المشروع واقعة على شارع أشغال عامة أو شارع تنظيمي أو شارع  أن تكون أرض   .1
مصدق ال يقل عرضه عن )12( متراً، وأن يكون الموقع ضمن االتجاهات التخطيطية المستقبلية 

للمناطق الصناعية، وذلك حسب ما يقرره مجلس التنظيم األعلى.
لحماية  الوطني  المخطط  وفق  القيمة  عالية  الزراعية  األراضي  من  المشروع  أرض  تكون  أال   .2

الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية.
تطبق على القطعة األحكام اآلتية:  .3

أال تزيد النسبة المئوية عن )50%( من مساحة القطعة.  أ. 
أال تزيد عدد الطوابق عن ستة طبقات، وبما ال يتجاوز ارتفاع البناء عن )22( متراً.  ب. 

الحد األدنى لالرتدادات:  ج. 
أمامي )10( متر.  )1
جانبي )4( متر.  )2
خلفي )5( متر.  )3

يجب توفير مواقف سيارات لمباني المشروع، وذلك حسب نظام األبنية المعمول به.  د. 
تقديم  المختصة  اللجنة  من  المشروع  على  المبدئية  الموافقة  بعد صدور  الترخيص  طالب  على   .4

المخططات والوثائق الالزمة للجنة المختصة، وذلك وفقاً لآلتي:
مشروع هيكلي تفصيلي لغايات المشروع الصناعي موضحا عليه موقع المشروع والشوارع  أ . 

التي تؤدي إليه، مع بيان عروضها ونسب االقتطاع من األراضي المحيطة.
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يجوز للمستثمر تقديم المشروع بأحكام خاصة، على أن يتم بيانها ضمن المشروع التفصيلي. ب . 
السير بإجراءات تصديق المشروع الهيكلي التفصيلي حسب القانون.  .5

مادة )19)
محطات المحروقات

محطة محروقات فئة )أ(: محطة كبيرة مجهزة لتزويد كافة أنواع اآلليات بجميع أنواع المحروقات،   .1
ويجوز توفير الخدمات اإلضافية اآلتية:

خدمات بيع وغيار الزيوت المعدنية.  أ. 
خدمات التشحيم وغسيل السيارات.  ب. 
خدمات صيانة األعطال الكهربائية.  ج. 
خدمات صيانة وتركيب اإلطارات.  د. 

بيع لوازم زينة السيارات.  ه. 
مطعم لتقديم الوجبات والمشروبات الخفيفة.  و. 

بقالة.  ز. 
محل زهور.  ح. 

محطة محروقات فئة )ب(: محطة مجهزة لتزويد كافة أنواع اآلليات بجميع أنواع المحروقات،   .2
ويجوز توفير الخدمات اإلضافية اآلتية:

خدمات بيع وغيار الزيوت المعدنية.  أ. 
خدمات صيانة األعطال الكهربائية.  ب. 
خدمات صيانة وتركيب اإلطارات.  ج. 

مادة )20)
أحكام وشروط محطات المحروقات

يشترط الحصول على موافقة مبدئية من اللجنة المختصة ومراعاة اآلتي:
أال تكون األرض واقعة ضمن تصنيف األراضي الزراعية عالية القيمة بموجب المخطط الوطني   .1

لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية.
أال يقل عرض الشارع الذي تقع عليه قطعة األرض عن )16( متراً للمحطات من الفئة )أ(، وعن   .2

(14( متراً للمحطات من الفئة )ب(، وأال يزيد انحدار الشارع عن )%12(.
العام مباشرة، على شارع خاص ال  الشارع  التي ال تقع على  المحروقات  بإنشاء محطة  يسمح   .3
تقل سعته عن )12( متراً للفئتين )أ، ب( وال يقل نصف قطر مماسات حدي الشارع عن )15( 
متراً، شريطة أن يكون هذا الشارع إفرازياً أو من ضمن أرض المشروع، وال يدخل في المساحة 

المطلوبة للمحطة وحساب النسبة المئوية.
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يجوز للمستثمر تقديم المشروع بأحكام خاصة، على أن يتم بيانها ضمن المشروع التفصيلي. ب . 
السير بإجراءات تصديق المشروع الهيكلي التفصيلي حسب القانون.  .5

مادة )19)
محطات المحروقات

محطة محروقات فئة )أ(: محطة كبيرة مجهزة لتزويد كافة أنواع اآلليات بجميع أنواع المحروقات،   .1
ويجوز توفير الخدمات اإلضافية اآلتية:

خدمات بيع وغيار الزيوت المعدنية.  أ. 
خدمات التشحيم وغسيل السيارات.  ب. 
خدمات صيانة األعطال الكهربائية.  ج. 
خدمات صيانة وتركيب اإلطارات.  د. 

بيع لوازم زينة السيارات.  ه. 
مطعم لتقديم الوجبات والمشروبات الخفيفة.  و. 

بقالة.  ز. 
محل زهور.  ح. 

محطة محروقات فئة )ب(: محطة مجهزة لتزويد كافة أنواع اآلليات بجميع أنواع المحروقات،   .2
ويجوز توفير الخدمات اإلضافية اآلتية:

خدمات بيع وغيار الزيوت المعدنية.  أ. 
خدمات صيانة األعطال الكهربائية.  ب. 
خدمات صيانة وتركيب اإلطارات.  ج. 

مادة )20)
أحكام وشروط محطات المحروقات

يشترط الحصول على موافقة مبدئية من اللجنة المختصة ومراعاة اآلتي:
أال تكون األرض واقعة ضمن تصنيف األراضي الزراعية عالية القيمة بموجب المخطط الوطني   .1

لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية.
أال يقل عرض الشارع الذي تقع عليه قطعة األرض عن )16( متراً للمحطات من الفئة )أ(، وعن   .2

(14( متراً للمحطات من الفئة )ب(، وأال يزيد انحدار الشارع عن )%12(.
العام مباشرة، على شارع خاص ال  الشارع  التي ال تقع على  المحروقات  بإنشاء محطة  يسمح   .3
تقل سعته عن )12( متراً للفئتين )أ، ب( وال يقل نصف قطر مماسات حدي الشارع عن )15( 
متراً، شريطة أن يكون هذا الشارع إفرازياً أو من ضمن أرض المشروع، وال يدخل في المساحة 

المطلوبة للمحطة وحساب النسبة المئوية.
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أن تكون األرض مفرزة إفرازاً رسمياً، وذلك حسب الجدول اآلتي:  .4

الحد األدنى لمساحة تصنيف المحطة
القطعة )م2(

الحد األدنى لواجهة القطعة )متر.طابق(
على شارع سعته )30( 

متراً فأكثر
على شارع سعته أقل من 

(30( متراً

30008060أ

20006040ب

أن تستغل األرض بكاملها لغايات المشروع فقط.  .5
أن يبعد موقع القطعة عن ملتقى الشوارع وتقاطعاتها كما يلي:  .6
)300( متراً عن منحنيات الجسور والتقاطعات العلوية.  أ. 

 ب.  )150( متراً عن ملتقى وتقاطع الطرق.
 ج.  )150( متراً عن المنعطفات الحادة وعن المنحنيات والمناطق الحرجة.

تحسب المسافات أعاله بين بدايتها وطرف المحطة.   .7
ال يسمح بإقامة المحطات على الميادين العامة.  .8

يجب أال يقل البعد بين محطات المحروقات من الفئة )أ( الواقعة على طريق سريع عن )10000(   .9
متراً.

يجب أال يقل بعد محطات المحروقات عن بعض سواء وقعت على نفس االتجاه أو االتجاه اآلخر   .10
للشوارع غير المفصولة بجزيرة وسطية كما يلي:

إذا كانت المحطتين من الفئة )أ( وواقعتين على شارع إقليمي، يكون البعد المطلوب )5000(   أ. 
متراً.

شارع  على  وواقعتين  )ب(  الفئة  من  واألخرى  )أ(  الفئة  من  إحداهما  المحطتين  كانت  إذا   ب. 
إقليمي، يكون البعد المطلوب )3000( متراً.

المطلوب  البعد  يكون  إقليمي،  شارع  على  وواقعتين  )ب(  الفئة  من  المحطتين  كانت  إذا   ج. 
(2000( متراً.

إذا كانت المحطتين من الفئة )ب( وواقعتين على شارع محلي، يكون البعد المطلوب )1500(   د. 
متر.

إذا وقعت المحطات على شوارع مفصولة بجزيرة وسطية، فيكون البعد المطلوب بالفقرة )10(   .11
من هذه المادة على نفس االتجاه مع توفير بعد ال يقل عن )1000( متر عن االتجاه المقابل.

السالمة  عن  المختصة  والجهات  المدني  والدفاع  للبترول  العامة  الهيئة  موافقة  تقديم  يشترط   .12
المرورية والبيئية على الموقع.
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مادة )21)
أحكام بناء محطات المحروقات

أال تتجاوز النسبة المئوية للبناء عن )20%( من مساحة القطعة بما في ذلك األبنية الفرعية.  .1
يسمح بإنشاء طابقين فقط بارتفاع ال يتجاوز )10( متر.  .2

الحد األدنى لالرتدادات:  .3
أمامي للبناء )20( متر.  أ. 

أمامي للمضخات )15( متر.  ب. 
أمامي لمظلة المضخات )10( متر.  ج. 

جانبي للبناء )10( متر.  د. 
خلفي )10( متر.  ه. 

لمباني المشروع، وذلك حسب نظام  يجب توفير مواقف سيارات ووحدات مراحيض مزدوجة   .4
األبنية والتنظيم المعمول به.

اإلجراءات  ووفق  المناسبة  القــرارات  ونهائية إلصدار  أولية  تفصيلية  تقديم مخططات  يشترط   .5
والشروط الواردة بالفقرتين )5، 6( من المادة )14( من هذا النظام.

مادة )22)
أحكام عامة لبناء محطات المحروقات

أن يكون للمحطة منفذين على الشارع العام بسعة ال تقل عن )6( متر لكل منهما، أحدهما يستعمل   .1
للدخول واآلخر للخروج، مع وضع إشارات فسفورية أو ضوئية توضح ذلك، على أال يقل نصف 

قطر محور الدوران فيهما عن )10( أمتار.
أن يكون شكل ومظهر المحطة حضاري وجمالي.  .2

ال يسمح باستخدام مادة اإلسبست أو الزينكو في كافة منشآت المحطة.  .3
أن يكون للمحطة أسواراً خلفية ال يقل ارتفاعها عن مترين، وأسواراً جانبية ال يقل ارتفاعها عن   .4

متر ونصف المتر.
إقامة مظلة علوية فوق موقع التزود بالوقود مفتوحة الجوانب واقية من العوامل الجوية، بحيث ال   .5
يقل ارتفاع أدنى نقطة فيها عن )6( أمتار محسوبة من أرضية المحطة بعد التعبيد، وال تحسب من 

النسبة المئوية للبناء.
أن تكون جميع خزانات الوقود تحت أرضية المحطة، وأن تغطى بطبقة ترابية ال يقل سمكها عن   .6

(50( سنتمتراً، وبطبقة خرسانية مسلحة ال يقل سمكها عن )20( سنتمتراً.
أال تقل المسافة الفاصلة بين فتحات تهوية خزانات الوقود وحدود أرض المحطة أو أي بناء عليها   .7

بما فيها مولد الكهرباء عن )15( متراً، أو توفير الشروط المطلوبة من الجهات المختصة.
أال تقل المسافة بين فتحات ملء خزانات الوقود وحدود أرض المحطة أو أي بناء عليها بما فيها   .8

مولد الكهرباء عن )10( أمتار.
أن تتوفر في محطة المحروقات الكهرباء ومصدراً للمياه الصالحة للشرب، وإمكانيات التخلص   .9

من النفايات السائلة والصلبة، ونظام اتصال هاتفي عام وخاص.
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مادة )21)
أحكام بناء محطات المحروقات

أال تتجاوز النسبة المئوية للبناء عن )20%( من مساحة القطعة بما في ذلك األبنية الفرعية.  .1
يسمح بإنشاء طابقين فقط بارتفاع ال يتجاوز )10( متر.  .2

الحد األدنى لالرتدادات:  .3
أمامي للبناء )20( متر.  أ. 

أمامي للمضخات )15( متر.  ب. 
أمامي لمظلة المضخات )10( متر.  ج. 

جانبي للبناء )10( متر.  د. 
خلفي )10( متر.  ه. 

لمباني المشروع، وذلك حسب نظام  يجب توفير مواقف سيارات ووحدات مراحيض مزدوجة   .4
األبنية والتنظيم المعمول به.

اإلجراءات  ووفق  المناسبة  القــرارات  ونهائية إلصدار  أولية  تفصيلية  تقديم مخططات  يشترط   .5
والشروط الواردة بالفقرتين )5، 6( من المادة )14( من هذا النظام.

مادة )22)
أحكام عامة لبناء محطات المحروقات

أن يكون للمحطة منفذين على الشارع العام بسعة ال تقل عن )6( متر لكل منهما، أحدهما يستعمل   .1
للدخول واآلخر للخروج، مع وضع إشارات فسفورية أو ضوئية توضح ذلك، على أال يقل نصف 

قطر محور الدوران فيهما عن )10( أمتار.
أن يكون شكل ومظهر المحطة حضاري وجمالي.  .2

ال يسمح باستخدام مادة اإلسبست أو الزينكو في كافة منشآت المحطة.  .3
أن يكون للمحطة أسواراً خلفية ال يقل ارتفاعها عن مترين، وأسواراً جانبية ال يقل ارتفاعها عن   .4

متر ونصف المتر.
إقامة مظلة علوية فوق موقع التزود بالوقود مفتوحة الجوانب واقية من العوامل الجوية، بحيث ال   .5
يقل ارتفاع أدنى نقطة فيها عن )6( أمتار محسوبة من أرضية المحطة بعد التعبيد، وال تحسب من 

النسبة المئوية للبناء.
أن تكون جميع خزانات الوقود تحت أرضية المحطة، وأن تغطى بطبقة ترابية ال يقل سمكها عن   .6

(50( سنتمتراً، وبطبقة خرسانية مسلحة ال يقل سمكها عن )20( سنتمتراً.
أال تقل المسافة الفاصلة بين فتحات تهوية خزانات الوقود وحدود أرض المحطة أو أي بناء عليها   .7

بما فيها مولد الكهرباء عن )15( متراً، أو توفير الشروط المطلوبة من الجهات المختصة.
أال تقل المسافة بين فتحات ملء خزانات الوقود وحدود أرض المحطة أو أي بناء عليها بما فيها   .8

مولد الكهرباء عن )10( أمتار.
أن تتوفر في محطة المحروقات الكهرباء ومصدراً للمياه الصالحة للشرب، وإمكانيات التخلص   .9

من النفايات السائلة والصلبة، ونظام اتصال هاتفي عام وخاص.
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أن يتوفر بالموقع جهاز لنفخ وقياس الهواء لإلطارات.  .10
أن تتوفر األدوات واإلمكانيات الالزمة لتقديم اإلسعافات األولية.  .11

يجب أن تتوفر في محطات المحروقات جميع شروط السالمة العامة التي تقررها سلطة الدفاع   .12
المدني وشروط السالمة المهنية والسالمة المرورية وحماية البيئة التي تقررها الجهات المختصة.

مادة )23)
محطات تعبئة الغاز

تقديم  المختصة، مع  اللجنة  مبدئية من  الحصول على موافقة  الغاز  تعبئة  لترخيص محطات  يشترط 
الوثائق الالزمة لذلك، ومراعاة اآلتي:

أال تكون األرض واقعة ضمن تصنيف األراضي الزراعية عالية القيمة بموجب المخطط الوطني   .1
لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية.

عن  انحداره  يزيد  وال  متراً،   )16( عن  األرض  قطعة  عليه  تقع  الذي  الشارع  يقل عرض  أال   .2
.)%12)

أال تقل مساحة قطعة األرض المخصصة للمحطة عن ثالث دونمات، وأال تقل واجهتها األمامية   .3
عن )50( متراً، وأن تكون منتظمة الشكل.

أن تكون قطعة األرض مفرزة إفرازاً رسمياً، وأن تستغل بكاملها لغايات المشروع فقط.  .4
عن  المختصة  والجهات  الصناعة  ووزارة  المدني  والدفاع  للبترول  العامة  الهيئة  موافقة  تقديم   .5

السالمة المهنية والسالمة المرورية وحماية البيئة على الموقع.

مادة )24)
أحكام بناء محطات تعبئة الغاز

أال تتجاوز النسبة المئوية للبناء )20%( من مساحة قطعة األرض، بما في ذلك األبنية الفرعية.  .1
يسمح بإنشاء طابقين فقط بارتفاع ال يتجاوز )10( متر.  .2

الحد األدنى لالرتدادات:  .3
أمامي )15( متر.  أ. 
جانبي )10( متر.  ب. 
خلفي )10( متر.  ج. 

يجب توفير مواقف سيارات لمباني المشروع، وذلك حسب نظام األبنية والتنظيم المعمول به.  .4
اإلجراءات  ووفق  المناسبة  القرارات  إلصدار  ونهائية  أولية  تفصيلية  مخططات  تقديم  يشترط   .5

والشروط الواردة بالفقرتين )5، 6( من المادة )14( من هذا النظام.
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مادة )25)
أحكام عامة لبناء محطات تعبئة الغاز

أن يكون للمحطة منفذين على الشارع العام بسعة ال تقل عن )6( متر لكل منهما، أحدهما يستعمل   .1
للدخول واآلخر للخروج، مع وضع إشارات فسفورية أو ضوئية توضح ذلك، على أال يقل نصف 

قطر محور الدوران فيهما عن )10( أمتار.
يقل  ال  وأمامية  جانبية  وأسواراً  مترين،  عن  ارتفاعها  يقل  ال  خلفية  أسواراً  للمحطة  يكون  أن   .2

ارتفاعها عن متر ونصف المتر.
يجب أن تغطى خزانات تعبئة الغاز إذا كانت تحت أرضية المحطة بطبقة ترابية ال يقل سمكها عن   .3

(50( سنتمتراً، وبطبقة خرسانية مسلحة ال يقل سمكها عن )20( سنتمتراً.
ارتفاع  أرباع  ثالثة  عن  يقل  ال  الرتفاع  بالرمل  السطحية  الغاز  تعبئة  خزانات  تحاط  أن  يجب   .4
الخزانات، ويحيط بها سور مماثل لهذا االرتفاع، مع إقامة مظلة علوية فوق كافة الخزانات واقية 

من العوامل ومفتوحة الجوانب، وال تحسب من النسبة المئوية للبناء.
أال تقل المسافة الفاصلة بين فتحات ملء خزانات الغاز األرضية أو السور المحيط بالخزانات   .5
الكهرباء من جهة  فيها مولد  بما  بناء عليها  أي  المحطة و/أو  السطحية من جهة وحدود أرض 

أخرى عن )15( متراً.
أن يكون شكل ومظهر المحطة حضاري وجمالي.  .6

أن يتوفر في محطة تعبئة الغاز الكهرباء ومصدراً للمياه الصالحة للشرب، وإمكانيات التخلص   .7
من النفايات السائلة والصلبة، ونظام اتصال هاتفي عام وخاص.
أن تتوفر األدوات واإلمكانيات الالزمة لتقديم اإلسعافات األولية.  .8

أن تتوفر في محطة تعبئة الغاز جميع شروط السالمة العامة التي تقررها سلطة الدفاع المدني   .9
وشروط السالمة المهنية والسالمة المرورية وحماية البيئة التي تقررها الجهات المختصة.

مادة )26)
رسوم الترخيص

تستوفى )50%( من رسوم سكن )أ( ووفق أحكام نظام األبنية والتنظيم للهيئات المحلية الساري   .1
المفعول، إذا كان االستعمال المرخص لغايات السكن أو المزارع الحيوانية.

تستوفى رسوم االستعمال التنظيمي لغير االستعماالت المذكورة في الفقرة )1( من هذه المادة،   .2
وفقاً ألحكام نظام األبنية والتنظيم الساري المفعول.

يراعى عند ترخيص أي بناء كان قد أُنشئ قبل سريان أحكام هذا النظام دون ترخيص أو زيادات   .3
على الترخيص الممنوح، ولكن بصورة ال تتعارض مع أحكام هذا النظام، أن يتم استيفاء الرسوم 

المنصوص عليها في النظام المعمول به.
تستوفى رسوم المخالفات وفق أحكام نظام األبنية والتنظيم للهيئات المحلية المعمول به.  .4
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مادة )25)
أحكام عامة لبناء محطات تعبئة الغاز

أن يكون للمحطة منفذين على الشارع العام بسعة ال تقل عن )6( متر لكل منهما، أحدهما يستعمل   .1
للدخول واآلخر للخروج، مع وضع إشارات فسفورية أو ضوئية توضح ذلك، على أال يقل نصف 

قطر محور الدوران فيهما عن )10( أمتار.
يقل  ال  وأمامية  جانبية  وأسواراً  مترين،  عن  ارتفاعها  يقل  ال  خلفية  أسواراً  للمحطة  يكون  أن   .2

ارتفاعها عن متر ونصف المتر.
يجب أن تغطى خزانات تعبئة الغاز إذا كانت تحت أرضية المحطة بطبقة ترابية ال يقل سمكها عن   .3

(50( سنتمتراً، وبطبقة خرسانية مسلحة ال يقل سمكها عن )20( سنتمتراً.
ارتفاع  أرباع  ثالثة  عن  يقل  ال  الرتفاع  بالرمل  السطحية  الغاز  تعبئة  خزانات  تحاط  أن  يجب   .4
الخزانات، ويحيط بها سور مماثل لهذا االرتفاع، مع إقامة مظلة علوية فوق كافة الخزانات واقية 

من العوامل ومفتوحة الجوانب، وال تحسب من النسبة المئوية للبناء.
أال تقل المسافة الفاصلة بين فتحات ملء خزانات الغاز األرضية أو السور المحيط بالخزانات   .5
الكهرباء من جهة  فيها مولد  بما  بناء عليها  أي  المحطة و/أو  السطحية من جهة وحدود أرض 

أخرى عن )15( متراً.
أن يكون شكل ومظهر المحطة حضاري وجمالي.  .6

أن يتوفر في محطة تعبئة الغاز الكهرباء ومصدراً للمياه الصالحة للشرب، وإمكانيات التخلص   .7
من النفايات السائلة والصلبة، ونظام اتصال هاتفي عام وخاص.
أن تتوفر األدوات واإلمكانيات الالزمة لتقديم اإلسعافات األولية.  .8

أن تتوفر في محطة تعبئة الغاز جميع شروط السالمة العامة التي تقررها سلطة الدفاع المدني   .9
وشروط السالمة المهنية والسالمة المرورية وحماية البيئة التي تقررها الجهات المختصة.

مادة )26)
رسوم الترخيص

تستوفى )50%( من رسوم سكن )أ( ووفق أحكام نظام األبنية والتنظيم للهيئات المحلية الساري   .1
المفعول، إذا كان االستعمال المرخص لغايات السكن أو المزارع الحيوانية.

تستوفى رسوم االستعمال التنظيمي لغير االستعماالت المذكورة في الفقرة )1( من هذه المادة،   .2
وفقاً ألحكام نظام األبنية والتنظيم الساري المفعول.

يراعى عند ترخيص أي بناء كان قد أُنشئ قبل سريان أحكام هذا النظام دون ترخيص أو زيادات   .3
على الترخيص الممنوح، ولكن بصورة ال تتعارض مع أحكام هذا النظام، أن يتم استيفاء الرسوم 

المنصوص عليها في النظام المعمول به.
تستوفى رسوم المخالفات وفق أحكام نظام األبنية والتنظيم للهيئات المحلية المعمول به.  .4

 المرجع االلكتروني للجریدة الرسمیة
mjr.lab.pna.ps



436

56 الرقم المرجعي:2016-5-121ديوان الفتوى والتشريع

2016/5/31 121العدد

مادة )27)
أحكام عامة

تنطبق أحكام نظام األبنية والتنظيم للهيئات المحلية المعمول به فيما لم يرد له نص في هذا النظام.

مادة )28)
اإللغاء

تُلغى كافة أنظمة األبنية والتنظيم المعمول بها قبل صدور أحكام هذا النظام في المناطق خارج حدود 
المفعول،  سارية  بمقتضاها  الصادرة  والرخص  المشاريع  تبقى جميع  أن  على  الهيكلية،  المخططات 

وتسري عليها أحكام هذا النظام كما لو أنها وضعت أو منحت بمقتضى أحكامه.

مادة )29)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، 
وينشر بالجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2016/02/16 ميالدية
                 الموافق: 7/ جمادى األولى/1437هجرية

  رامي محد اهلل
رئيس الوزراء
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قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2018م
بتعديل نظام األبنية والتنظيم لألراضي خارج حدود المخططات 

الهيكلية رقم )1( لسنة 2016م
جملس الوزراء،

استنادا ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )70( منه، 
وألحكام قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م، المعمول به في المحافظات الجنوبية وتعديالته،

به  المعمول  1966م،  لسنة   )79( المؤقت رقم  المدن والقرى واألبنية  تنظيم  قانون  أحكام  وعلى 
وتعديالته، الشمالية  المحافظات  في 

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )6( لسنة 2011م، بنظام األبنية والتنظيم للهيئات المحلية،
والتنظيم لألراضي خارج حدود  األبنية  بنظام  2016م،  لسنة   )1( الوزراء رقم  قرار مجلس  وعلى 

المخططات الهيكلية،
وبناًء على تنسيب مجلس التنظيم األعلى في جلسته رقم )2016/9( بتاريخ 2016/12/12م، 

وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2018/02/20م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة، 

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
يشار إلى نظام األبنية والتنظيم لألراضي خارج حدود المخططات الهيكلية رقم )1( لسنة 2016م، 

لغايات هذا التعديل بالنظام األصلي.

مادة )2)
تعدل المادة )6( من النظام األصلي، لتصبح على النحو اآلتي: 

تعدل الفقرة )9( لتصبح على النحو التالي:  .1
      أال تقل مساحة أي قطعة مخصصة للسكن عن )500( متراً مربعاً.

تعدل الفقرة )10( لتصبح على النحو التالي:  .2
      أال تزيد النسبة المئوية للبناء على )48%( من مساحة القطعة. 

تعدل الفقرة )11( لتصبح على النحو التالي:   .3
      أال يزيد عدد الطوابق على طابقين )2( وروف، وبارتفاع ال يتجاوز )12( متراً.
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قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2018م
بتعديل نظام األبنية والتنظيم لألراضي خارج حدود المخططات 

الهيكلية رقم )1( لسنة 2016م
جملس الوزراء،

استنادا ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )70( منه، 
وألحكام قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م، المعمول به في المحافظات الجنوبية وتعديالته،

به  المعمول  1966م،  لسنة   )79( المؤقت رقم  المدن والقرى واألبنية  تنظيم  قانون  أحكام  وعلى 
وتعديالته، الشمالية  المحافظات  في 

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )6( لسنة 2011م، بنظام األبنية والتنظيم للهيئات المحلية،
والتنظيم لألراضي خارج حدود  األبنية  بنظام  2016م،  لسنة   )1( الوزراء رقم  قرار مجلس  وعلى 

المخططات الهيكلية،
وبناًء على تنسيب مجلس التنظيم األعلى في جلسته رقم )2016/9( بتاريخ 2016/12/12م، 

وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2018/02/20م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة، 

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
يشار إلى نظام األبنية والتنظيم لألراضي خارج حدود المخططات الهيكلية رقم )1( لسنة 2016م، 

لغايات هذا التعديل بالنظام األصلي.

مادة )2)
تعدل المادة )6( من النظام األصلي، لتصبح على النحو اآلتي: 

تعدل الفقرة )9( لتصبح على النحو التالي:  .1
      أال تقل مساحة أي قطعة مخصصة للسكن عن )500( متراً مربعاً.

تعدل الفقرة )10( لتصبح على النحو التالي:  .2
      أال تزيد النسبة المئوية للبناء على )48%( من مساحة القطعة. 

تعدل الفقرة )11( لتصبح على النحو التالي:   .3
      أال يزيد عدد الطوابق على طابقين )2( وروف، وبارتفاع ال يتجاوز )12( متراً.

 المرجع االلكتروني للجریدة الرسمیة
mjr.lab.pna.ps
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تعدل الفقرة )12( لتصبح على النحو التالي:  .4
      الحد األدنى لالرتدادات:

أمامي )4( أمتار.  أ. 

جانبي )3( أمتار.  ب. 
خلفي )4( أمتار.   ج. 

تضاف فقرة جديدة تحمل الرقم )14(، وذلك على النحو التالي:  .5
      يسمح بإضافة طابق الروف وفقا لألحكام اآلتية: 

أال تزيد النسبة المئوية لمساحته عن )50%( من الطابق الذي تحته.   أ. 
الجهات  أمتار، من جميع   )3( تحته عن  الذي  الطابق  بناء  له عن خط  االرتدادات  تقل  أال   ب. 

باستثناء مكرر الدرج. 
أال يزيد ارتفاعه عن )3( أمتار.   ج. 

ال يسمح بإغالق أو سقف الشرفات المكشوفة )التراسات( بأي مادة من المواد اإلنشائية، مثل:   د. 
القرميد أو األلمنيوم أو الخشب أو غيرها. 

مادة )3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام. 

مادة )4)
النظام، ويعمل به بعد ثالثين يوماً  تنفيذ أحكام هذا  على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، 

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2018/02/20 ميالدية
               الموافق: 04/جمادى اآلخر/1439 هجرية

رامي محد اهلل
رئيس الوزراء

 المرجع االلكتروني للجریدة الرسمیة
mjr.lab.pna.ps
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قرار مجلس الوزراء رقم )4( لسنة 2016م
بنظام تحديد عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية

جملــــــس الـــــوزراء،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )70( منه،

وألحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم )10( لسنة 2005م وتعديالته،
وعلى أحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته،

وبناًء على تنسيب وزير الحكم المحلي،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2016/05/25م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على 

خالف ذلك:
الوزير: وزير الحكم المحلي.

القانون: قانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته.
الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين.

أو  القروي  المجلس  أو  المحلي  المجلس  أو  البلدي  المجلس  المحلية، ويشمل  الهيئة  مجلس  المجلس: 
القانون، ويتألف من الرئيس  التطوير أو أي مجلس آخر يشكل وفقاً ألحكام  اللجنة اإلدارية أو لجنة 

واألعضاء المنتخبين.
العضو: عضو مجلس الهيئة المحلية المنتخب.

البلدية المشتركة: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين، والمشكلة من عدد من الهيئات 
المحلية وفقا ألحكام القانون، على أال يقل عدد سكان البلدية المشتركة عن عشرة آالف نسمة.

مادة )2)
لغايات تطبيق أحكام هذا النظام، تصنف الهيئات المحلية ويحدد عدد أعضاء مجالسها على النحو اآلتي:

عدد أعضاء المجلستصنيف الهيئة المحلية
خمسة عشر عضواًبلدية فئة )أ(

ثالثة عشر عضواًبلدية فئة )ب(
أحد عشر عضواًبلدية فئة )ج(

تـــسعـــــــة أعضاءالمجالس القروية
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قرار مجلس الوزراء رقم )4( لسنة 2016م
بنظام تحديد عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية

جملــــــس الـــــوزراء،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )70( منه،

وألحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم )10( لسنة 2005م وتعديالته،
وعلى أحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته،

وبناًء على تنسيب وزير الحكم المحلي،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2016/05/25م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على 

خالف ذلك:
الوزير: وزير الحكم المحلي.

القانون: قانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته.
الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين.

أو  القروي  المجلس  أو  المحلي  المجلس  أو  البلدي  المجلس  المحلية، ويشمل  الهيئة  مجلس  المجلس: 
القانون، ويتألف من الرئيس  التطوير أو أي مجلس آخر يشكل وفقاً ألحكام  اللجنة اإلدارية أو لجنة 

واألعضاء المنتخبين.
العضو: عضو مجلس الهيئة المحلية المنتخب.

البلدية المشتركة: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين، والمشكلة من عدد من الهيئات 
المحلية وفقا ألحكام القانون، على أال يقل عدد سكان البلدية المشتركة عن عشرة آالف نسمة.

مادة )2)
لغايات تطبيق أحكام هذا النظام، تصنف الهيئات المحلية ويحدد عدد أعضاء مجالسها على النحو اآلتي:

عدد أعضاء المجلستصنيف الهيئة المحلية
خمسة عشر عضواًبلدية فئة )أ(

ثالثة عشر عضواًبلدية فئة )ب(
أحد عشر عضواًبلدية فئة )ج(

تـــسعـــــــة أعضاءالمجالس القروية
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مادة )3)
يتولى إدارة البلديات المشتركة مجلس مشكل من رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية المشكلة لها، ويحدد 

عدد أعضائها ونسبة تمثيلهم بقرار من مجلس الوزراء، بناًء على تنسيب الوزير.

مادة )4)
مع مراعاة أحكام المادة )2( من هذا النظام، يكلف الوزير بتزويد لجنة االنتخابات المركزية بقائمة 
بالهيئات المحلية، تشمل عدد أعضاء كل هيئة محلية فور اإلعالن عن إجراء انتخابات مجالس الهيئات 

المحلية.

مادة )5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2016/05/25 ميالدية
                      الموافق: 18/ شعبان/1437 هجرية

  رامي محد اهلل
رئيس الوزراء

25 الرقم المرجعي:2017-5-133ديوان الفتوى والتشريع

2017/5/29 133العدد

قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2017م
بنظام رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية

جملس الوزراء،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )70( منه،

وألحكام القرار بقانون رقم )8( لسنة 2016م، بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم )1( لسنة1997م 
وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )6( منه، 

وبناًء على تنسيب وزير الحكم المحلي،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2017/05/16م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة 

على خالف ذلك:
الوزارة: وزارة الحكم المحلي.

الوزير: وزير الحكم المحلي.
الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين.

المجلس: مجلس الهيئة المحلية ويشمل مجلس البلدية المشتركة أو مجلس البلدية أو المجلس القروي 
أو اللجنة اإلدارية أو لجنة التطوير أو أي مجلس آخر يشكل وفقاً ألحكام القانون، ويتألف من الرئيس 

واألعضاء المنتخبين.
الرئيس: رئيس مجلس الهيئة المحلية المنتخب.
العضو: عضو مجلس الهيئة المحلية المنتخب.

القانون: قانون الهيئات المحلية رقم )1( لسنة 1997م وتعديالته.

مادة )2)
مع مراعاة أحكام المادة )8( من القانون، يراعى عند عقد جلسات المجلس اآلتي:  .1

تعقد جلسات المجلس في مقر الهيئة المحلية، وال تعقد خارجه إال في حاالت استثنائية بطلب   أ. 
مقدم من أكثرية أعضاء المجلس.

يبلغ األعضاء خطياً بموعد الجلسة وجدول أعمالها قبل عقدها بيوم واحد على األقل، وال يجوز   ب. 
بحث أي موضوع خارج جدول األعمال إال بحضور ثلثي األعضاء وموافقتهم باإلجماع على 

طرحه.
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قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2017م
بنظام رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية

جملس الوزراء،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )70( منه،

وألحكام القرار بقانون رقم )8( لسنة 2016م، بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم )1( لسنة1997م 
وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )6( منه، 

وبناًء على تنسيب وزير الحكم المحلي،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2017/05/16م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة 

على خالف ذلك:
الوزارة: وزارة الحكم المحلي.

الوزير: وزير الحكم المحلي.
الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين.

المجلس: مجلس الهيئة المحلية ويشمل مجلس البلدية المشتركة أو مجلس البلدية أو المجلس القروي 
أو اللجنة اإلدارية أو لجنة التطوير أو أي مجلس آخر يشكل وفقاً ألحكام القانون، ويتألف من الرئيس 

واألعضاء المنتخبين.
الرئيس: رئيس مجلس الهيئة المحلية المنتخب.
العضو: عضو مجلس الهيئة المحلية المنتخب.

القانون: قانون الهيئات المحلية رقم )1( لسنة 1997م وتعديالته.

مادة )2)
مع مراعاة أحكام المادة )8( من القانون، يراعى عند عقد جلسات المجلس اآلتي:  .1

تعقد جلسات المجلس في مقر الهيئة المحلية، وال تعقد خارجه إال في حاالت استثنائية بطلب   أ. 
مقدم من أكثرية أعضاء المجلس.

يبلغ األعضاء خطياً بموعد الجلسة وجدول أعمالها قبل عقدها بيوم واحد على األقل، وال يجوز   ب. 
بحث أي موضوع خارج جدول األعمال إال بحضور ثلثي األعضاء وموافقتهم باإلجماع على 

طرحه.
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إتاحة المجال أمام جميع األعضاء للتعبير عن آرائهم بحرية، وتكليف األعضاء بمهام اللجان   ج. 
الفرعية للمجلس على أساس المساواة في الحقوق والواجبات.

يفتتح الرئيس جلسات المجلس ويضبطها ويدير النقاش فيها ويعلن عن انتهائها، ويأمر بتدوين   د. 
المالحظات في المحضر.

الخبراء أو من أصحاب  من  للرئيس أو بطلب من ثلث األعضاء دعوة من يرونه مناسباً  يحق   .2
المعرفة للمشاركة في نقاش أي من المواضيع المطروحة على جدول أعمال المجلس، دون أن 

يكون لهم حق التصويت.

مادة )3)
يجب على الرئيس االلتزام باآلتي:

التقيد بالتشريعات السارية والناظمة ألعمال الهيئات المحلية ومتابعة تنفيذها.  .1
تأدية واجباته بدقه وأمانة والقيام بمتطلبات المنصب الذي يشغله.  .2

اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق المخالفين للتشريعات السارية ومتابعتها بالسبل القانونية المتاحة.  .3
اتخاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة على أموال الهيئة المحلية المنقولة وغير المنقولة وحمايتها.  .4

اإلشراف على عمل اللجان المنبثقة عن المجلس.  .5
عرض مشروع موازنة الهيئة والتقرير اإلداري والمالي والحساب الختامي السنوي على المجلس   .6

قبل رفعهم للوزارة للمصادقة عليهم. 
تحديد أولويات مشاريع الهيئة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي، وعرضها على المجلس مراعياً في   .7

ذلك العدالة في التوزيع والكثافة السكانية وإنتاجية المشروع وأهميته.
متابعة تحصيل مستحقات الهيئة المحلية على المكلفين بها.  .8

إعالم الوزارة بالمراسالت الصادرة إلى المؤسسات العامة أو إلى أي منظمة أو مؤسسة أو هيئة   .9
أجنبية خارج الوطن.

التفرغ التام ألعمال المجلس، وال يجوز الجمع بين رئاسة المجلس وأي وظيفة أخرى، ويستثنى   .10
من ذلك رؤساء المجالس القروية.

والصرف  والمياه  الكهرباء  فواتير  ذلك  في  بما  الدورية  المحلية  الهيئة  التزامات  تسديد  متابعة   .11
الصحي وجمع النفايات الصلبة، وأي رسوم أخرى بمقتضى التشريعات السارية.

تقديم التسهيالت الالزمة لفرق الرقابة والتدقيق على أعمال المجلس والعمل بالتوصيات الصادرة   .12
عنها.

االستجابة ألي طلب خطي مقدم من أي عضو من أعضاء المجلس بخصوص طلب بيانات أو   .13
توضيح ألي أعمال أو إجراءات صادرة عن الرئيس، أو ذات عالقة بأعمال المجلس.

مائة  قيمتها عن  تزيد  والتي  وظيفته  بحكم  عليها  يتحصل  التي  الشخصية  الهدايا  المجلس  تسليم   .14
دينار، وإعالمه بالهدايا التي تقل قيمتها عن ذلك، ويجب أن ال تكون الهدايا مشروطة أو مرتبطة 

بأي خدمة أو تمييز إيجابي لصالح مقدميها بشكل مباشر أو غير مباشر.
تقديم إقرار الذمة المالية للجهات المختصة خالل المواعيد المحددة لذلك.  .15
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مادة )4)
يجب على العضو االلتزام باآلتي: 

التقيد بالتشريعات السارية والناظمة ألعمال الهيئات المحلية ومتابعة تنفيذها.  .1
حضور جلسات المجلس واللجان الفرعية، والمشاركة بفعالية وإيجابية في صنع القرارات.  .2

تنفيذ قرارات المجلس وعدم التحريض على معارضتها.  .3
تعزيز العمل المؤسسي ومفاهيم الحكم الرشيد والرقابة الداخلية والمساواة في تقديم الخدمة.  .4

االبتعاد عن جميع أشكال الوساطة والمحسوبية في اتخاذ قرارات المجلس.  .5
عدم استعمال ممتلكات الهيئة المحلية ومقدراتها ألغراض شخصية، أو خدمة جهة معينة دون   .6

غيرها.
ترسيخ العالقات وتعزيزها مع المجتمع المدني أفراداً ومؤسسات.  .7

احترام اإلجراءات اإلدارية والقانونية في التعيينات والترقيات.   .8
مائة  قيمتها عن  تزيد  والتي  وظيفته  بحكم  عليها  يتحصل  التي  الشخصية  الهدايا  المجلس  تسليم   .9
دينار، وإعالمه بالهدايا التي تقل قيمتها عن ذلك، ويجب أن ال تكون الهدايا مشروطة أو مرتبطة 

بأي خدمة أو تمييز إيجابي لصالح مقدميها بشكل مباشر أو غير مباشر.
عدم التدخل بالجهاز التنفيذي للهيئة المحلية إال من خالل الرئيس أو المجلس.  .10

تقديم إقرار الذمة المالية للجهات المختصة خالل المواعيد المحددة لذلك.  .11

مادة )5)
يحظر على الرئيس أو العضو القيام باآلتي:

استغالل منصبه وصالحياته لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي يتحقق له بشكل مباشر أو غير مباشر.  .1
اإلدالء بأي معلومات سرية عن أعمال الهيئة المحلية، أو االحتفاظ لنفسه بأي وثيقة أو مراسلة   .2

رسمية أو صورة عنها.
قبول أي منحة أو مساعدة مالية شخصية من الذين يرتبطون بالهيئة بخدمة أو منفعة أو عقد أو   .3

معاملة.
ممارسة أي نوع من أشكال التمييز حسب الجنس أو الدين أو االنتماء السياسي أو العائلي أو درجة   .4

اإلعاقة أو الحالة االجتماعية واالقتصادية.
العامة خالل  اآلداب  أو  بالشرف  مخلة  أو  الئقة  غير  بتصرفات  القيام  أو  عبارات  أي  استخدام   .5

التواجد داخل المجلس أو جلساته.
السنة، دون عذر  أو ست جلسات غير متتالية خالل  متتالية  التغيب عن حضور ثالث جلسات   .6

مشروع يقبله المجلس.
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مادة )4)
يجب على العضو االلتزام باآلتي: 

التقيد بالتشريعات السارية والناظمة ألعمال الهيئات المحلية ومتابعة تنفيذها.  .1
حضور جلسات المجلس واللجان الفرعية، والمشاركة بفعالية وإيجابية في صنع القرارات.  .2

تنفيذ قرارات المجلس وعدم التحريض على معارضتها.  .3
تعزيز العمل المؤسسي ومفاهيم الحكم الرشيد والرقابة الداخلية والمساواة في تقديم الخدمة.  .4

االبتعاد عن جميع أشكال الوساطة والمحسوبية في اتخاذ قرارات المجلس.  .5
عدم استعمال ممتلكات الهيئة المحلية ومقدراتها ألغراض شخصية، أو خدمة جهة معينة دون   .6

غيرها.
ترسيخ العالقات وتعزيزها مع المجتمع المدني أفراداً ومؤسسات.  .7

احترام اإلجراءات اإلدارية والقانونية في التعيينات والترقيات.   .8
مائة  قيمتها عن  تزيد  والتي  وظيفته  بحكم  عليها  يتحصل  التي  الشخصية  الهدايا  المجلس  تسليم   .9
دينار، وإعالمه بالهدايا التي تقل قيمتها عن ذلك، ويجب أن ال تكون الهدايا مشروطة أو مرتبطة 

بأي خدمة أو تمييز إيجابي لصالح مقدميها بشكل مباشر أو غير مباشر.
عدم التدخل بالجهاز التنفيذي للهيئة المحلية إال من خالل الرئيس أو المجلس.  .10

تقديم إقرار الذمة المالية للجهات المختصة خالل المواعيد المحددة لذلك.  .11

مادة )5)
يحظر على الرئيس أو العضو القيام باآلتي:

استغالل منصبه وصالحياته لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي يتحقق له بشكل مباشر أو غير مباشر.  .1
اإلدالء بأي معلومات سرية عن أعمال الهيئة المحلية، أو االحتفاظ لنفسه بأي وثيقة أو مراسلة   .2

رسمية أو صورة عنها.
قبول أي منحة أو مساعدة مالية شخصية من الذين يرتبطون بالهيئة بخدمة أو منفعة أو عقد أو   .3

معاملة.
ممارسة أي نوع من أشكال التمييز حسب الجنس أو الدين أو االنتماء السياسي أو العائلي أو درجة   .4

اإلعاقة أو الحالة االجتماعية واالقتصادية.
العامة خالل  اآلداب  أو  بالشرف  مخلة  أو  الئقة  غير  بتصرفات  القيام  أو  عبارات  أي  استخدام   .5

التواجد داخل المجلس أو جلساته.
السنة، دون عذر  أو ست جلسات غير متتالية خالل  متتالية  التغيب عن حضور ثالث جلسات   .6

مشروع يقبله المجلس.
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مادة )6)
لغايات تطبيق أحكام هذا النظام، تصنف الهيئات المحلية وتحدد رواتب رؤسائها على النحو اآلتي:   .1

 الراتب بالشيكلتصنيف الهيئة المحلية
11000بلديات )الخليل، نابلس، غزة(.بلدية فئة )أ( 

9000بلديات )رام هللا، البيرة، بيت لحم(.

رفح،  طوباس،  سلفيت،  قلقيلية،  طولكرم،  جنين،  )أريحا،  بلديات 
خانيونس، جباليا، دير البلح(.

7000

5000بلدية فئة )ب( 

4000بلدية فئة )ج( والبلدية المشتركة

في حال غياب الرئيس إلجازة أو لمهمة رسمية خارج الوطن لمدة تزيد عن ثالثة أيام يمنح نائب   .2
الرئيس مكافأة تعادل قيمة راتب الرئيس عن فترة غيابه.

مادة )7)
تحدد قيمة مكافآت بدل حضور الجلسات لألعضاء، وبما ال يتجاوز بدل أربع جلسات شهرياً على   .1

النحو اآلتي:

قيمة بدل مكافأة تصنيف الهيئة المحلية
حضور الجلسات لكل 

جلسة )بالشيكل(
100بلديات )الخليل، نابلس، غزة(.بلدية فئة )أ( 

100بلديات )رام هللا، البيرة، بيت لحم(.

طوباس،  سلفيت،  قلقيلية،  طولكرم،  جنين،  )أريحا،  بلديات 
رفح، خانيونس، جباليا، دير البلح(.

100

50بلدية فئة )ب( 

50بلدية فئة )ج( والبلدية المشتركة

غياب  حال  في  الرئيس  نائب  أو  للرئيس  الشهري  والراتب  الجلسات  بدل  بين  الجمع  يجوز  ال   .2
الرئيس.

مادة )8)
يصرف لرؤساء المجالس القروية مكافأة مالية ثابتة ال تزيد عن )1500( شيكل شهرياً.  .1

يصرف ألعضاء المجالس القروية بدل حضور الجلسات بما ال يزيد عن )50( شيكل عن كل   .2
جلسة وبما ال يزيد عن أربع جلسات شهرياً.
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تصرف المكافآت المحددة بالفقرتين )1، 2( من هذه المادة، وفقاً للمقدرة المالية للمجلس وقرار   .3
الوزير بالصرف.

مادة )9)
تخضع عضوية الرئيس والعضو بحكم وظيفتهم في مجالس اإلدارة وفقاً للقانون، لألحكام اآلتية:  .1

إدراج العضوية في مجالس اإلدارة، والبدالت المالية، والتقارير اإلدارية في التقرير السنوي  أ . 
للهيئة المحلية.

يجب أن ال يتجاوز مجموع البدالت واالمتيازات والمكافآت التي تترتب بسبب العضوية في  ب . 
مجالس اإلدارة عن األسقف المالية اآلتية:

1(  )9000( شيكل سنوياً للرئيس.
2(  )7000( شيكل سنوياً للعضو.

يتم تقييد المبالغ المستحقة بسبب العضوية في مجالس اإلدارة، والتي تزيد عن األسقف المالية  ج . 
الواردة في الفقرة )1/ب( من هذه المادة، وإعادتها إلى ذمة الهيئة المحلية، وبيانها في موارد 

الموازنة السنوية.
على  بالرقابة  الوزارة  عليها، لصالحيات  يترتب  ما  وكل  اإلدارة  مجالس  في  العضوية  تخضع   .2

أعمال الهيئات المحلية بموجب القانون.

مادة )10)
يخضع رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية ألحكام الئحة بدالت ومصاريف مهمات العمل الرسمية   .1

السارية على الموظفين الخاضعين ألحكام قانون الخدمة المدنية مع مراعاة اآلتي:
تصرف البدالت والمصاريف من صندوق الهيئة المحلية.  أ. 
يعامل رؤساء البلديات المصنفة )أ( معاملة وكيل الوزارة.  ب. 

يعامل رؤساء البلديات المصنفة )ب، ج( معاملة المدير العام.  ج. 
يعامل رؤساء المجالس القروية وباقي أعضاء مجالس الهيئات المحلية معاملة المدير.  د. 

2.  يمارس وزير الحكم المحلي مهام الوزير المختص بما يتعلق ببدالت ومصاريف رؤساء الهيئات 
المحلية.

يمارس رؤساء الهيئات المحلية مهام رئيس الدائرة فيما يتعلق ببدالت ومصاريف األعضاء.  .3

مادة )11)
ذلك  لغايات  وتحسب  خدمة،  سنة  كل  عن  شهر  راتب  بواقع  خدمة  نهاية  مكافأة  للرئيس  يصرف 

السنة. كسور 

مادة )12)
الساري  الدخل  ضريبة  قانون  ألحكام  األعضاء  ومكافآت  المحلية  الهيئات  رؤساء  رواتب  تخضع 

المفعول.



445

29 الرقم المرجعي:2017-5-133ديوان الفتوى والتشريع

2017/5/29 133العدد

تصرف المكافآت المحددة بالفقرتين )1، 2( من هذه المادة، وفقاً للمقدرة المالية للمجلس وقرار   .3
الوزير بالصرف.

مادة )9)
تخضع عضوية الرئيس والعضو بحكم وظيفتهم في مجالس اإلدارة وفقاً للقانون، لألحكام اآلتية:  .1

إدراج العضوية في مجالس اإلدارة، والبدالت المالية، والتقارير اإلدارية في التقرير السنوي  أ . 
للهيئة المحلية.

يجب أن ال يتجاوز مجموع البدالت واالمتيازات والمكافآت التي تترتب بسبب العضوية في  ب . 
مجالس اإلدارة عن األسقف المالية اآلتية:

1(  )9000( شيكل سنوياً للرئيس.
2(  )7000( شيكل سنوياً للعضو.

يتم تقييد المبالغ المستحقة بسبب العضوية في مجالس اإلدارة، والتي تزيد عن األسقف المالية  ج . 
الواردة في الفقرة )1/ب( من هذه المادة، وإعادتها إلى ذمة الهيئة المحلية، وبيانها في موارد 

الموازنة السنوية.
على  بالرقابة  الوزارة  عليها، لصالحيات  يترتب  ما  وكل  اإلدارة  مجالس  في  العضوية  تخضع   .2

أعمال الهيئات المحلية بموجب القانون.

مادة )10)
يخضع رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية ألحكام الئحة بدالت ومصاريف مهمات العمل الرسمية   .1

السارية على الموظفين الخاضعين ألحكام قانون الخدمة المدنية مع مراعاة اآلتي:
تصرف البدالت والمصاريف من صندوق الهيئة المحلية.  أ. 
يعامل رؤساء البلديات المصنفة )أ( معاملة وكيل الوزارة.  ب. 

يعامل رؤساء البلديات المصنفة )ب، ج( معاملة المدير العام.  ج. 
يعامل رؤساء المجالس القروية وباقي أعضاء مجالس الهيئات المحلية معاملة المدير.  د. 

2.  يمارس وزير الحكم المحلي مهام الوزير المختص بما يتعلق ببدالت ومصاريف رؤساء الهيئات 
المحلية.

يمارس رؤساء الهيئات المحلية مهام رئيس الدائرة فيما يتعلق ببدالت ومصاريف األعضاء.  .3

مادة )11)
ذلك  لغايات  وتحسب  خدمة،  سنة  كل  عن  شهر  راتب  بواقع  خدمة  نهاية  مكافأة  للرئيس  يصرف 

السنة. كسور 

مادة )12)
الساري  الدخل  ضريبة  قانون  ألحكام  األعضاء  ومكافآت  المحلية  الهيئات  رؤساء  رواتب  تخضع 

المفعول.
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مادة )13)
يستحق الرئيس إجازة اعتيادية سنوية مدتها ثالثون يوماً ابتداًء من تاريخ انتخابه.  .1

تحسب أيام العطل األسبوعية ضمن اإلجازة إذا وقعت خاللها.  .2
ال يجوز جمع اإلجازة السنوية ألكثر من سنتين.  .3

ال يتقاضى الرئيس أي رواتب أو بدالت عن إجازاته السنوية غير المستنفذة.  .4

مادة )14)
يستحق الرئيس إجازة مرضية مدفوعة األجر خالل السنة الواحدة مدتها أربعة عشر يوماً، وبنصف 

األجر لمدة أربعة عشر يوماً أخرى.

مادة )15)
مهما  فقط،  واحدة  لمرة  يوماً  ثالثين  لمدة  األجر  مدفوعة  الحج  فريضة  ألداء  إجازة  الرئيس  يستحق 

تكررت رئاسته للمجلس.

مادة )16)
تستحق الرئيسة إجازة أمومة مدفوعة األجر لمدة عشرة أسابيع متصلة قبل الوضع وبعده.

مادة )17)
إذا اتخذ الرئيس أو األعضاء قراراً مخالفاً للتشريعات السارية، للوزير القيام باآلتي:  .1
توجيه تنبيه للمجلس والطلب بالرجوع عن المخالفة فوراً وتصويب األوضاع.  أ. 

المخالفة  إحالة  قبل  األوضاع،  تصويب  عن  امتناعه  حال  في  للمجلس  نهائي  إنذار  توجيه   ب. 
القانونية  بالسبل  ومتابعتها  المخالفين  بحق  الالزمة  اإلجراءات  التخاذ  المختصة  للجهات 

المتاحة.
تعيين مراقب مالي وإداري على أعمال المجلس إلى حين تصويب أوضاعه.  ج. 

إقالة رئيس المجلس أو حل المجلس وفقاً ألحكام القانون.  د. 
السارية، يعاقب كل  للتشريعات  المخالفة  القرارات  الرئيس أو األعضاء عن تصويب  امتنع  إذا   .2
عضو صوت لصالح القرار المخالف أو امتنع عن التصويت بغرامة مالية بقيمة )200 شيكل( 

عن كل يوم يمر دون تصويبه، تخصم من مستحقات الرئيس أو العضو لدى المجلس.

مادة )18)
يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة )19)
 )1( رقم  المجلس  أعضاء  ومكافآت  المحلية  الهيئات  رؤساء  رواتب  بنظام  العمل  يلغى   .1

2012م. لسنة 
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.  .2
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مادة )20)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2017/05/16 ميالدية
                       الموافق: 20/شعبان/ 1438 هجرية

رامي محد اهلل
رئيس الوزراء
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مادة )20)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2017/05/16 ميالدية
                       الموافق: 20/شعبان/ 1438 هجرية

رامي محد اهلل
رئيس الوزراء
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قرار مجلس الوزراء رقم )7( لسنة 2018م
بتعديل نظام رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية رقم )3( 

لسنة 2017م

جملس الوزراء،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )70( منه،

 )1( رقم  المحلية  الهيئات  قانون  تعديل  بشأن  2016م،  لسنة   )8( رقم  بقانون  القرار  وألحكام 
1997م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )6( منه، لسنة 

الهيئات  بنظام رؤساء وأعضاء مجالس  2017م،  الوزراء رقم )3( لسنة  وعلى أحكام قرار مجلس 
المحلية،

وبناًء على تنسيب وزير الحكم المحلي،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2018/06/12م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
يشار إلى نظام رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية رقم )3( لسنة 2017م، لغايات هذا التعديل 

بالنظام األصلي.

مادة )2)
تعدل المادة )2( من النظام األصلي على النحو اآلتي:

يعدل البند )أ( من الفقرة )1(، ليصبح على النحو التالي:   .1
تعقد جلسات المجلس في مقر الهيئة المحلية، وال تعقد خارجه إال في حاالت استثنائية بموافقة 

أغلبية أعضاء المجلس.
يعدل البند )ب( من الفقرة )1(، ليصبح على النحو التالي:  .2

يبلغ األعضاء بموعد الجلسة وجدول األعمال خطياً أو من خالل أي وسيلة أخرى يقرها المجلس 
قبل عقدها بيوم واحد على األقل، وال يجوز بحث أي موضوع خارج جدول األعمال إال بحضور 

ثلثي األعضاء، وموافقتهم باإلجماع على طرحه.
يعدل البند )ج( من الفقرة )1(، ليصبح على النحو التالي:  .3

الفرعية  اللجان  في  والمشاركة  بحرية،  آرائهم  عن  للتعبير  األعضاء  جميع  أمام  المجال  إتاحة 
للمجلس.
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تعدل الفقرة )2(، لتصبح على النحو التالي:  .4
أو من  الخبراء  من  المجلس دعوة من يرونه مناسباً  أو بطلب من غالبية أعضاء  للرئيس  يحق 
أصحاب المعرفة للمشاركة في نقاش أي من المواضيع المطروحة على جدول أعمال المجلس، 

دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة )3)
تعدل المادة )3( من النظام األصلي على النحو اآلتي:

تعدل الفقرة )9(، لتصبح على النحو التالي:  .1
الهيئات  أو  المؤسسات  إلى  والصادرة  سياسياً،  طابعاً  تحمل  التي  بالمراسالت  الوزارة  إعالم 

األجنبية خارج الوطن.
تعدل الفقرة )12(، لتصبح على النحو التالي:  .2

تقديم التسهيالت الالزمة لفرق الرقابة والتدقيق على أعمال المجلس. 
حذف الفقرة )13(، واستبدالها بفقرة جديدة على النحو التالي:  .3

إتاحة المجال أمام األعضاء لالستفسار عن أي أعمال أو إجراءات خاصة بالمجلس أثناء انعقاد 
جلسات المجلس البلدي.

مادة )4)
تعدل المادة )4( من النظام األصلي على النحو اآلتي:

تعدل الفقرة )2(، لتصبح على النحو التالي:  .1
حضور جلسات المجلس، واللجان الفرعية التي يكون عضواً فيها.

حذف الفقرة )3(.  .2
تعدل الفقرة )10(، لتصبح على النحو التالي:  .3

عدم التدخل بالجهاز التنفيذي للهيئة المحلية إال من خالل الرئيس.

مادة )5)
تعدل المادة )5( من النظام األصلي على النحو اآلتي:

حذف الفقرة )2(.  .1
تعدل الفقرة )6(، لتصبح على النحو التالي:  .2

التغيب عن ثالث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس.
استحداث فقرة جديدة تحمل الرقم )7(، على النحو التالي:  .3

مخالفة قرارات المجلس، والتحريض على معارضتها، واإلفصاح عن مجريات جلسات المجلس، 
إال بالحاالت التي ينص عليها القانون.
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تعدل الفقرة )2(، لتصبح على النحو التالي:  .4
أو من  الخبراء  من  المجلس دعوة من يرونه مناسباً  أو بطلب من غالبية أعضاء  للرئيس  يحق 
أصحاب المعرفة للمشاركة في نقاش أي من المواضيع المطروحة على جدول أعمال المجلس، 

دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة )3)
تعدل المادة )3( من النظام األصلي على النحو اآلتي:

تعدل الفقرة )9(، لتصبح على النحو التالي:  .1
الهيئات  أو  المؤسسات  إلى  والصادرة  سياسياً،  طابعاً  تحمل  التي  بالمراسالت  الوزارة  إعالم 

األجنبية خارج الوطن.
تعدل الفقرة )12(، لتصبح على النحو التالي:  .2

تقديم التسهيالت الالزمة لفرق الرقابة والتدقيق على أعمال المجلس. 
حذف الفقرة )13(، واستبدالها بفقرة جديدة على النحو التالي:  .3

إتاحة المجال أمام األعضاء لالستفسار عن أي أعمال أو إجراءات خاصة بالمجلس أثناء انعقاد 
جلسات المجلس البلدي.

مادة )4)
تعدل المادة )4( من النظام األصلي على النحو اآلتي:

تعدل الفقرة )2(، لتصبح على النحو التالي:  .1
حضور جلسات المجلس، واللجان الفرعية التي يكون عضواً فيها.

حذف الفقرة )3(.  .2
تعدل الفقرة )10(، لتصبح على النحو التالي:  .3

عدم التدخل بالجهاز التنفيذي للهيئة المحلية إال من خالل الرئيس.

مادة )5)
تعدل المادة )5( من النظام األصلي على النحو اآلتي:

حذف الفقرة )2(.  .1
تعدل الفقرة )6(، لتصبح على النحو التالي:  .2

التغيب عن ثالث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس.
استحداث فقرة جديدة تحمل الرقم )7(، على النحو التالي:  .3

مخالفة قرارات المجلس، والتحريض على معارضتها، واإلفصاح عن مجريات جلسات المجلس، 
إال بالحاالت التي ينص عليها القانون.
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مادة )6)
تعدل الفقرة )1( من المادة )6( من النظام األصلي، لتصبح على النحو التالي:

لغايات تطبيق أحكام هذا النظام، تصنف الهيئات المحلية، وتحدد رواتب رؤسائها على النحو اآلتي:

تصنيف الهيئة 
المحلية

الراتب 
األساسي 
بالشيكل

النقدي  التدفق  إجمالي  حسب  الفئات 
بناًء على آخر ميزانية فعلية مصادقة 

من مدقق حسابات خارجي

المبلغ المضاف بالشيكل

10 - 9,0004,999,999بلدية فئة )أ(
29,999,999 - 5,000,0001000
59,999,999 - 30,000,0002000
89,999,999 - 60,000,0003000
119,999,999 - 90,000,0004000

120,000,0005000 فأكثر
10 - 7,0002,999,999بلدية فئة )ب(

4,999,999 - 3,000,000500
9,999,999 - 5,000,0001000

14,999,999 - 10,000,0001500
19,999,999 - 15,000,0002000

20,000,0002500 فأكثر
بلدية فئة )ج( 

والبلدية المشتركة
5,000 999,999 - 10

2,999,999 - 1,000,000500
4,999,999 - 3,000,0001000

  9,999,999 - 5,000,0001500
10,000,0002000 فأكثر
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مادة )7)
تعدل الفقرة )1( من المادة )7( من النظام األصلي، لتصبح على النحو التالي:

تحدد قيمة مكافآت بدل حضور الجلسات لألعضاء، وبما ال يتجاوز بدل أربع جلسات شهرياً، وجلستين 
فرعيتين، على النحو اآلتي:

الفئات حسب إجمالي التدفق تصنيف الهيئة المحلية
النقدي بناًء على آخر ميزانية 

فعلية مصادقة من مدقق 
حسابات خارجي

قيمة بدل مكافأة حضور 
الجلسات لكل جلسة بالشيكل

350أقل من 60 مليونبلدية فئة )أ(
60400 مليون فأكثر

150أقل من 7.5 مليونبلدية فئة )ب(
7.5200 مليون فأكثر

100-بلدية فئة )ج( والبلدية المشتركة

مادة )8)
تعدل المادة )8( من النظام األصلي على النحو اآلتي:

تعدل الفقرة )2(، لتصبح على النحو التالي:  .1
يصرف ألعضاء المجالس القروية بدل حضور الجلسات بما ال يزيد عن )100( شيكل عن كل 

جلسة، وبما ال يزيد عن أربع جلسات شهرياً.
تعدل الفقرة )3(، لتصبح على النحو التالي:  .2

للمجلس،  المالية  للمقدرة  وفقاً  المادة،  هذه  من   )2  ،1( بالفقرتين  المحددة  المكافآت  تصرف 
الوزير على الصرف. المقدمة، ومصادقة  السنوية  الموازنة  وبما ينسجم مع 

مادة )9)
تعدل المادة )9(، لتصبح على النحو اآلتي:

على الرئيس أو العضو بحكم وظيفتهم في مجالس اإلدارة إدراج عضويتهم والبدالت المالية   .1
للقانون. وفقاً  المحلية  للهيئة  السنوي  التقرير  في 

بالرقابة  الوزارة  لصالحيات  المحلية  بالهيئة  المرتبطة  اإلدارة  مجالس  في  العضوية  تخضع   .2
القانون. بموجب  المحلية  الهيئات  أعمال  على 

مادة )10)
تعدل المادة )10(، لتصبح على النحو اآلتي:

يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنظيم بدالت ومصاريف مهمات العمل الرسمية لرؤساء وأعضاء 
مجالس الهيئات المحلية.
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مادة )7)
تعدل الفقرة )1( من المادة )7( من النظام األصلي، لتصبح على النحو التالي:

تحدد قيمة مكافآت بدل حضور الجلسات لألعضاء، وبما ال يتجاوز بدل أربع جلسات شهرياً، وجلستين 
فرعيتين، على النحو اآلتي:

الفئات حسب إجمالي التدفق تصنيف الهيئة المحلية
النقدي بناًء على آخر ميزانية 

فعلية مصادقة من مدقق 
حسابات خارجي

قيمة بدل مكافأة حضور 
الجلسات لكل جلسة بالشيكل

350أقل من 60 مليونبلدية فئة )أ(
60400 مليون فأكثر

150أقل من 7.5 مليونبلدية فئة )ب(
7.5200 مليون فأكثر

100-بلدية فئة )ج( والبلدية المشتركة

مادة )8)
تعدل المادة )8( من النظام األصلي على النحو اآلتي:

تعدل الفقرة )2(، لتصبح على النحو التالي:  .1
يصرف ألعضاء المجالس القروية بدل حضور الجلسات بما ال يزيد عن )100( شيكل عن كل 

جلسة، وبما ال يزيد عن أربع جلسات شهرياً.
تعدل الفقرة )3(، لتصبح على النحو التالي:  .2

للمجلس،  المالية  للمقدرة  وفقاً  المادة،  هذه  من   )2  ،1( بالفقرتين  المحددة  المكافآت  تصرف 
الوزير على الصرف. المقدمة، ومصادقة  السنوية  الموازنة  وبما ينسجم مع 

مادة )9)
تعدل المادة )9(، لتصبح على النحو اآلتي:

على الرئيس أو العضو بحكم وظيفتهم في مجالس اإلدارة إدراج عضويتهم والبدالت المالية   .1
للقانون. وفقاً  المحلية  للهيئة  السنوي  التقرير  في 

بالرقابة  الوزارة  لصالحيات  المحلية  بالهيئة  المرتبطة  اإلدارة  مجالس  في  العضوية  تخضع   .2
القانون. بموجب  المحلية  الهيئات  أعمال  على 

مادة )10)
تعدل المادة )10(، لتصبح على النحو اآلتي:

يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنظيم بدالت ومصاريف مهمات العمل الرسمية لرؤساء وأعضاء 
مجالس الهيئات المحلية.
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مادة )11)
تحذف الفقرة )2( من المادة )13( من النظام األصلي. 

مادة )12)
تعدل المادة )14( من النظام األصلي، لتصبح على النحو التالي:

يستحق الرئيس إجازة مرضية وفقاً ألحكام اإلجازة المرضية الواردة في قانون الخدمة المدنية الساري.

مادة )13)
تحذف المادتين )15، 17( من النظام األصلي. 

مادة )14)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )15)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2018/06/12 ميالدية
                      الموافق: 27/رمضان/1439 هجرية

رامي محد اهلل
رئيس الوزراء
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قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2019م
بنظام إدارة النفايات الصلبة

جملس الوزراء،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )70( منه،

وألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، ال سيما أحكام 
المادة )15( منه،

وعلى أحكام القانون رقم )7( لسنة 1999م، بشأن البيئة وتعديالته،
وعلى أحكام قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )83( منه،

وبناًء على توصية الفريق الوطني للنفايات الصلبة،
وعلى تنسيب وزير الحكم المحلي، ورئيس سلطة جودة البيئة، ووزير الصحة،

وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2019/03/05م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا، 

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تعاريف

القرينة  تدل  لم  ما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 
على خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي.
الوزير: وزير الحكم المحلي.
سلطة جودة البيئة. السلطة: 

مقدم الخدمة: الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة، أو أي جهة أخرى تقع ضمن اختصاصها 
مسؤولية إدارة النفايات الصلبة، أو من يفوض للقيام بذلك.

الجهات المختصة: الجهة الحكومية صاحبة الصالحية في اإلشراف على عملية إدارة النفايات الصلبة، 
وفقاً للتشريعات النافذة، وقرار مجلس الوزراء باالستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصلبة.

النفايات: أي نفايات صلبة غير النفايات الخطرة، والتي تنتج عن مختلف النشاطات المنزلية والتجارية 
العادمة )الحمأة(،  المياه  الناتجة عن محطات معالجة  والزراعية والصناعية والعمرانية، والرواسب 

والمطلوب التخلص منها. 
حدائق  من  وملحقاته  اليومية  المنزل  نشاطات  الناتجة عن  الخطرة  غير  النفايات  المنزلية:  النفايات 

وأشجار، وتشمل النفايات العضوية والورق والكرتون والبالستيك والزجاج.
النفايات البلدية: النفايات المنزلية، والنفايات الناتجة عن المدارس وأماكن العبادة، والمؤسسات العامة 
والخاصة، والورشات الصغيرة، والمحالت التجارية، والحيوانات الضالة النافقة، أو أي نفايات أخرى 

تكون في طبيعتها مشابهة للنفايات المنزلية.
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قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2019م
بنظام إدارة النفايات الصلبة

جملس الوزراء،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )70( منه،

وألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، ال سيما أحكام 
المادة )15( منه،

وعلى أحكام القانون رقم )7( لسنة 1999م، بشأن البيئة وتعديالته،
وعلى أحكام قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )83( منه،

وبناًء على توصية الفريق الوطني للنفايات الصلبة،
وعلى تنسيب وزير الحكم المحلي، ورئيس سلطة جودة البيئة، ووزير الصحة،

وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2019/03/05م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا، 

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تعاريف

القرينة  تدل  لم  ما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 
على خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي.
الوزير: وزير الحكم المحلي.
سلطة جودة البيئة. السلطة: 

مقدم الخدمة: الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة، أو أي جهة أخرى تقع ضمن اختصاصها 
مسؤولية إدارة النفايات الصلبة، أو من يفوض للقيام بذلك.

الجهات المختصة: الجهة الحكومية صاحبة الصالحية في اإلشراف على عملية إدارة النفايات الصلبة، 
وفقاً للتشريعات النافذة، وقرار مجلس الوزراء باالستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصلبة.

النفايات: أي نفايات صلبة غير النفايات الخطرة، والتي تنتج عن مختلف النشاطات المنزلية والتجارية 
العادمة )الحمأة(،  المياه  الناتجة عن محطات معالجة  والزراعية والصناعية والعمرانية، والرواسب 

والمطلوب التخلص منها. 
حدائق  من  وملحقاته  اليومية  المنزل  نشاطات  الناتجة عن  الخطرة  غير  النفايات  المنزلية:  النفايات 

وأشجار، وتشمل النفايات العضوية والورق والكرتون والبالستيك والزجاج.
النفايات البلدية: النفايات المنزلية، والنفايات الناتجة عن المدارس وأماكن العبادة، والمؤسسات العامة 
والخاصة، والورشات الصغيرة، والمحالت التجارية، والحيوانات الضالة النافقة، أو أي نفايات أخرى 

تكون في طبيعتها مشابهة للنفايات المنزلية.
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النفايات الخطرة: مخلفات األنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظ بخواص المواد الخطرة، 
مثل: النفايات النووية، والنفايات الطبية، والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية 

واألدوية، أو المذيبات العضوية، أو األصباغ والدهانات والمبيدات، أو غيرها من المواد الخطرة.
والمصنفة  والبيئة،  الصحة  على  تشكل ضرراً  التي  الخطرة  الخواص  ذات  المواد  الخطرة:  المواد 
المعايير الدولية، كالمواد السامة، والمواد المشعة، والمواد المعدية بيولوجياً، أو المواد الصلبة  وفق 

القابلة لالنفجار أو االشتعال.
النفايات الطبية: النفايات الناتجة عن مخلفات األنشطة والعمليات الطبية المختلفة أو رمادها المحتفظ 
بخواص المواد الخطرة، والتي تكون داخل المؤسسة الطبية أو خارجها، سواء كانت على شكل صلب 

أو سائل أو غاز.
النفايات الخاصة: النفايات التي تحتاج إلى معاملة خاصة تختلف عن باقي أنواع النفايات، بحيث تواجه 

صعوبات في اإلدارة، والتخلص النهائي منها.
الحمأة: الرواسب الصلبة الناتجة عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي. 

المنِتج: أي شخص طبيعي أو اعتباري ينتج عن نشاطاته نفايات.
إدارة النفايات: مجموع األنشطة المنظمة الهادفة إلى جمع النفايات المختلفة وإزالتها من أماكن تولدها، 
أو من الحاويات، أو من أماكن التجمع الخاص بها، ونقلها إلى أماكن محددة لترحيلها أو إعادة تدويرها 

أو معالجتها أو التخلص منها، وفقاً ألحكام هذا النظام.
جمع النفايات: مجموع النشاطات المنظمة الهادفة إلى إزالة النفايات من مصادر تولدها أو من الحاويات 

أو من أماكن التجميع الخاصة بها.
نقل النفايات: مجموع النشاطات التي تهدف إلى نقل النفايات التي تم جمعها إلى محطات الترحيل 

أو محطات المعالجة أو أماكن التخلص النهائي منها.
وسائل نقل النفايات: الوسائل المخصصة لنقل النفايات. 

الرخصة: الوثيقة الصادرة عن الجهة المختصة بعد استيفاء الموافقات من الجهات ذات العالقة.
المكب: مكب النفايات الصحي المصمم حسب المواصفات الهندسية والبيئية والصحية وفق أحكام 
هذا النظام، للتخلص من النفايات بطريقة سليمة، والمرخص حسب األصول من قبل الجهات ذات 

االختصاص.
المسؤول  للمكب  مستأجراً  أو  مالكاً  كان  سواء  اعتباري،  أو  طبيعي  شخص  أي  المكب:  مشغل 

عن تشغيله أو إدارته. 
وتجديدها الستخدامها  النفايات،  يمكن من  ما  استعادة  إلى  الرامية  العمليات  االستخدام: جميع  إعادة 

بطريقة اقتصادية وصحية.
فصل النفايات أو فرزها: جميع العمليات الرامية إلى فصل المكونات المختلفة للنفايات حسب طبيعتها 

أو نوعها، سواء في المصدر أو في منشأة إدارة النفايات المختلفة. 
التدوير: عملية  تحويل النفايات إلى مواد أولية من أجل إعادة تصنيعها أو استخدامها ألغراض أخرى.
للنفايات العضوية من أصل نباتي  الدبال )الكمبوست(: المادة الناتجة عن عملية التحلل البيولوجي 
أو الهوائية،  هوائية  تحت ظروف  وذلك  المعالجة،  الحمأة  مع  بخليط  أو  منها  خليط  أو  أو حيواني 

للمواصفات. وفقاً 
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محطة الترحيل: المواقع التي يتم فيها تجميع النفايات بهدف نقلها إلى محطات التدوير أو المعالجة 
أو إعادة االستخدام أو أماكن التخلص النهائي منها.

المعالجة: عملية تغيير خصائص النفايات من أجل تخفيض حجمها أو تغيير طبيعتها بهدف التقليل 
التخلص  أو  إعادة االستخدام  أو  التدوير  تسهيل عمليات  أو  العامة،  البيئة والصحة  تأثيرها على  من 

النهائي منها.
بالمخطط  الخاصة  األحكام  وفق  للحماية،  الوزراء  مجلس  التي حددها  المناطق  الحساسة:  المناطق 

الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية.

مادة )2)
نطاق التطبيق 

تطبق أحكام هذا النظام على اآلتي: 
المنِتج.. 1
مقدم الخدمة. . 2
الجهات المختصة.. 3

مادة )3( 
مهام الجهات المختصة

تتولى الجهات المختصة، كل فيما يخصه، المهام اآلتية:
وضع الخطة الشاملة إلدارة النفايات على المستوى الوطني. . 1
الرقابة على تنفيذ الخطة الشاملة من قبل الهيئات المحلية ومقدم الخدمة. . 2
تحديد أساليب ومواقع التخلص من النفايات. . 3
تحديد مواصفات أماكن التخلص من النفايات. . 4
وضع المواصفات والمعايير والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وتطويرها.. 5
إنتاج . 6 لتقليل  المناسبة  واإلجراءات  العمل  وخطط  والبرامج  واالستراتيجيات  السياسات  وضع 

النفايات، وتعزيز الوعي العام لهذه الغاية.
تشجيع إعادة االستخدام والتدوير والمعالجة للنفايات - ما أمكن -  بشكل يتماشى مع متطلبات حماية . 7

اإلجراءات  واتخاذ  الزراعية،  األغراض  في  واستخدامه  الدبال،  وإنتاج  العامة،  والصحة  البيئة 
الالزمة لذلك. 

التأكد من أن عمليات الجمع والنقل والتخلص والمعالجة للنفايات تمت وفقاً ألحكام هذا النظام، . 8
دون التسبب في أي مخاطر صحية أو بيئية.

إجراء الدراسات، وجمع المعلومات المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة، وشروط جمعها، وفرزها، . 9
ونقلها، وتخزينها، وتدويرها، ومعالجتها، والتخلص منها.

إصدار أدلة إرشادية لكافة القطاعات )الصناعية، التجارية، العمرانية، الزراعية، المنزلية( التي . 10
تنتج النفايات بما يضمن توعية هذه القطاعات بطرق وممارسات خفض إنتاج النفايات، وفرزها، 
وإعادة تدويرها في إطار االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات، وتوظيف وسائل اإلعالم والمناهج 

الدراسية لهذا الهدف.
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محطة الترحيل: المواقع التي يتم فيها تجميع النفايات بهدف نقلها إلى محطات التدوير أو المعالجة 
أو إعادة االستخدام أو أماكن التخلص النهائي منها.

المعالجة: عملية تغيير خصائص النفايات من أجل تخفيض حجمها أو تغيير طبيعتها بهدف التقليل 
التخلص  أو  إعادة االستخدام  أو  التدوير  تسهيل عمليات  أو  العامة،  البيئة والصحة  تأثيرها على  من 

النهائي منها.
بالمخطط  الخاصة  األحكام  وفق  للحماية،  الوزراء  مجلس  التي حددها  المناطق  الحساسة:  المناطق 

الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية.

مادة )2)
نطاق التطبيق 

تطبق أحكام هذا النظام على اآلتي: 
المنِتج.. 1
مقدم الخدمة. . 2
الجهات المختصة.. 3

مادة )3( 
مهام الجهات المختصة

تتولى الجهات المختصة، كل فيما يخصه، المهام اآلتية:
وضع الخطة الشاملة إلدارة النفايات على المستوى الوطني. . 1
الرقابة على تنفيذ الخطة الشاملة من قبل الهيئات المحلية ومقدم الخدمة. . 2
تحديد أساليب ومواقع التخلص من النفايات. . 3
تحديد مواصفات أماكن التخلص من النفايات. . 4
وضع المواصفات والمعايير والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وتطويرها.. 5
إنتاج . 6 لتقليل  المناسبة  واإلجراءات  العمل  وخطط  والبرامج  واالستراتيجيات  السياسات  وضع 

النفايات، وتعزيز الوعي العام لهذه الغاية.
تشجيع إعادة االستخدام والتدوير والمعالجة للنفايات - ما أمكن -  بشكل يتماشى مع متطلبات حماية . 7

اإلجراءات  واتخاذ  الزراعية،  األغراض  في  واستخدامه  الدبال،  وإنتاج  العامة،  والصحة  البيئة 
الالزمة لذلك. 

التأكد من أن عمليات الجمع والنقل والتخلص والمعالجة للنفايات تمت وفقاً ألحكام هذا النظام، . 8
دون التسبب في أي مخاطر صحية أو بيئية.

إجراء الدراسات، وجمع المعلومات المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة، وشروط جمعها، وفرزها، . 9
ونقلها، وتخزينها، وتدويرها، ومعالجتها، والتخلص منها.

إصدار أدلة إرشادية لكافة القطاعات )الصناعية، التجارية، العمرانية، الزراعية، المنزلية( التي . 10
تنتج النفايات بما يضمن توعية هذه القطاعات بطرق وممارسات خفض إنتاج النفايات، وفرزها، 
وإعادة تدويرها في إطار االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات، وتوظيف وسائل اإلعالم والمناهج 

الدراسية لهذا الهدف.
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مادة )4)
ملكية النفايات والحاويات

البيئة . 1 على  خطراً  أو  ضرراً  تشكل  وال  بحوزته  دامت  ما  لمنتجها  النفايات  ملكية  تكون 
العامة.  والصحة 

تكون ملكية النفايات بعد وصولها لألماكن العامة أو الحاويات لمقدم الخدمة، وله الحق بالتصرف . 2
بها. 

تكون ملكية الحاويات ومعدات جمع النفايات ونقلها في الطرق واألماكن العامة لمقدم الخدمة، . 3
إال إذا ثبت خالف ذلك.

النفايات من مالكها أو الحائز عليها في حال أصبحت تشكل . 4 للجهات المختصة حق نزع ملكية 
المنِتج  تحمل  مع  للمنطقة،  الجمالي  والمنظر  العامة،  والصحة  البيئة،  على  خطراً  أو  ضرراً 

أو الحائز كامل المسؤولية عن الضرر بموجب حكم قضائي.

مادة )5)
 إدارة النفايات 

تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة باإلشراف على إدارة النفايات طبقاً لخصائصها ومكوناتها، 
وبما يتفق مع االستراتيجيات والخطط الوطنية والمحلية، وتراعي في ذلك اآلتي: 

خفض إنتاج النفايات، والحد من آثارها السلبية وضررها إلى أدنى مستوى ممكن من أجل تقليل . 1
المخاطر على الصحة العامة والبيئة. 

تحديد مواصفات الحاويات بشكل يتناسب مع طبيعة المنطقة، وكمية النفايات المنتجة، ونوعيتها، . 2
ومواصفات آليات ووسائط نقل النفايات بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية. 

تنجم . 3 قد  التي  والبيئة  العامة  الصحة  على  خطر  أو  تهديد  أي  لتفادي  الوقائية  التدابير  اتخاذ 
عن النفايات.

وضع الخطط الالزمة إلدارة النفايات في حاالت الطوارئ.. 4
إجراء الدراسات وجمع المعلومات المتعلقة بإدارة النفايات، وتبويبها، وتحليلها، وعكس نتائجها . 5

على الخطط الوطنية والمحلية. 
تحديد مواصفات المعدات المستعملة إلدارة النفايات، وشروط جمعها، وفرزها، ونقلها، وتخزينها، . 6

وتدويرها، ومعالجتها، والتخلص منها وفقاً ألحكام هذا النظام.

مادة )6)
مسؤولية المنِتج 

الصلبة . 1 النفايات  من  غيرها  أو  والزراعية  والصناعية  التجارية  النفايات  منِتج  على  يجب 
الغرض وفقاً  لهذا  المخصصة  إلى األماكن  المنزلية جمعها ونقلها بطريقة سليمة وآمنة  غير 

النظام. هذا  ألحكام 
يجب على منِتج النفايات البلدية والخاصة االلتزام باآلتي:. 2

أ.     وضع النفايات في األماكن المخصصة لها وفقاً لتعليمات مقدم الخدمة.

121 الرقم المرجعي:2019-3-153ديوان الفتوى والتشريع

2019/3/26 153العدد

ب.  التخزين السليم بيئياً للنفايات قبل عمليات المعالجة أو إعادة التدوير أو التخلص النهائي منها، 
وفقاً ألحكام هذا النظام والتشريعات النافذة.

مادة )7)
قواعد السالمة والصحة المهنية

يلتزم مقدمو الخدمة بقواعد السالمة والصحة المهنية، مع وجوب القيام باآلتي:
مطابقة اآلليات والمعدات واألدوات المستخدمة لشروط السالمة والصحة المهنية والمواصفات . 1

الخاصة بذلك. 
توفير وسائل األمان والحماية الشخصية للعاملين في النفايات.. 2
إلزام جميع العاملين في إدارة النفايات بأحكام السالمة والصحة المهنية في جميع مراحل العمل.. 3
تدريب وتأهيل العاملين في إدارة النفايات بكل ما له عالقة بالنفايات والسالمة والصحة المهنية، . 4

وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل.
الالزمة، . 5 المعلومات  وتقديم  النفايات،  إدارة  في  العاملين  لجميع  دوري  طبي  فحص  إجراء 

الصحة. وزارة  لتعليمات  وفقاً 
تأمين العاملين في إدارة النفايات ضد إصابات العمل وأمراض المهنة، وفقاً ألحكام قانون العمل . 6

النافذ.

مادة )8)
 التزامات مقدم الخدمة عند جمع النفايات 

يلتزم مقدم الخدمة عند جمع النفايات باآلتي:. 1
أ.   توفير المعدات واآلليات والعمالة والتجهيزات الالزمة.

ب. االلتزام بأعمال النظافة وجمع النفايات وفقاً لمواعيد محددة ومعلن عنها بما يتناسب والظروف 
المحلية والمناخية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية للحفاظ على البيئة والصحة العامة.

يقوم مقدم الخدمة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتحديد اآلتي:. 2
أ.   أماكن وضع الحاويات.

ب. أعداد الحاويات وأحجامها بما يتناسب مع كمية النفايات ونوعيتها في كل منطقة.
ج.  ساعات وأيام جمع النفايات.

د.   نوع اآللية المستخدمة في كل منطقة وحجمها.
ه.  عدد عمال النظافة في كل شارع/ منطقة.

و.  الشروط والمعايير الالزم توفرها في عمال النظافة.
ز.  برنامج صيانة اآلليات والمعدات المستخدمة وطبيعتها.

النفايات  جمع  وأولويات  الداخلية،  والطرق  العامة  الطرق  على  النقل  شاحنات  سير  ح.  خط 
باالتفاق مع الهيئة المحلية والجهات المختصة.

ط.  أولويات جمع النفايات في حاالت الطوارئ.
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ب.  التخزين السليم بيئياً للنفايات قبل عمليات المعالجة أو إعادة التدوير أو التخلص النهائي منها، 
وفقاً ألحكام هذا النظام والتشريعات النافذة.

مادة )7)
قواعد السالمة والصحة المهنية

يلتزم مقدمو الخدمة بقواعد السالمة والصحة المهنية، مع وجوب القيام باآلتي:
مطابقة اآلليات والمعدات واألدوات المستخدمة لشروط السالمة والصحة المهنية والمواصفات . 1

الخاصة بذلك. 
توفير وسائل األمان والحماية الشخصية للعاملين في النفايات.. 2
إلزام جميع العاملين في إدارة النفايات بأحكام السالمة والصحة المهنية في جميع مراحل العمل.. 3
تدريب وتأهيل العاملين في إدارة النفايات بكل ما له عالقة بالنفايات والسالمة والصحة المهنية، . 4

وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل.
الالزمة، . 5 المعلومات  وتقديم  النفايات،  إدارة  في  العاملين  لجميع  دوري  طبي  فحص  إجراء 

الصحة. وزارة  لتعليمات  وفقاً 
تأمين العاملين في إدارة النفايات ضد إصابات العمل وأمراض المهنة، وفقاً ألحكام قانون العمل . 6

النافذ.

مادة )8)
 التزامات مقدم الخدمة عند جمع النفايات 

يلتزم مقدم الخدمة عند جمع النفايات باآلتي:. 1
أ.   توفير المعدات واآلليات والعمالة والتجهيزات الالزمة.

ب. االلتزام بأعمال النظافة وجمع النفايات وفقاً لمواعيد محددة ومعلن عنها بما يتناسب والظروف 
المحلية والمناخية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية للحفاظ على البيئة والصحة العامة.

يقوم مقدم الخدمة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتحديد اآلتي:. 2
أ.   أماكن وضع الحاويات.

ب. أعداد الحاويات وأحجامها بما يتناسب مع كمية النفايات ونوعيتها في كل منطقة.
ج.  ساعات وأيام جمع النفايات.

د.   نوع اآللية المستخدمة في كل منطقة وحجمها.
ه.  عدد عمال النظافة في كل شارع/ منطقة.

و.  الشروط والمعايير الالزم توفرها في عمال النظافة.
ز.  برنامج صيانة اآلليات والمعدات المستخدمة وطبيعتها.

النفايات  جمع  وأولويات  الداخلية،  والطرق  العامة  الطرق  على  النقل  شاحنات  سير  ح.  خط 
باالتفاق مع الهيئة المحلية والجهات المختصة.

ط.  أولويات جمع النفايات في حاالت الطوارئ.
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مادة )9)
 التزامات مقدم الخدمة في عملية نقل النفايات

يلتزم مقدم الخدمة في عملية نقل النفايات وبالتنسيق مع الجهات المختصة باآلتي:
توفير وسائل نقل نفايات تتناسب مع المهمة المطلوبة في هذا المجال، وتكون مرخصة ومؤمنة . 1

العامة، وغسل هذه  البيئة والصحة  السلبي على  تقليل األثر  المطلوب، مع ضمان  بالعمل  للقيام 
الوسائط وتعقيمها يومياً.

تسيير وسائل نقل النفايات على الطرق والمسارات التي تحددها الهيئة المحلية أو التي يتم االتفاق . 2
عليها مسبقاً معها بالتعاون مع الجهات المختصة.

اتخاذ االحتياطات والتدابير الالزمة في وسائل نقل النفايات لمنع تساقط  النفايات أو تناثرها منها . 3
أثناء النقل على الطرق المخصصة لذلك، ومنع انبعاث الروائح أو تسرب السوائل منها.

تزويد وسائل نقل النفايات باألدوات والمستلزمات الخاصة والضرورية لمواجهة أي طوارئ . 4
قد تحدث أثناء عملية النقل.

تزويد ناقل النفايات بنماذج لتعبئتها حال استالم النفايات، وحال تسليمها.. 5
تدريب السائقين على االستعداد لحاالت الطوارئ.. 6
 

مادة )10)
التزامات مقدم الخدمة في بناء وتشغيل محطة الترحيل

يلتزم مقدم الخدمة عند بناء أو تشغيل محطة الترحيل بعد الحصول على الموافقة البيئية والتراخيص 
الالزمة، وفقاً ألحكام هذا النظام، والتشريعات النافذة باآلتي:

أن يكون موقع محطة الترحيل بعيداً عن مناطق التجمعات السكانية، ومزارع الثروة الحيوانية، . 1
وفقاً لما تحدده السلطة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 

أن يكون موقع محطة الترحيل محاطاً بسياج أو جدار، وبتصميم مطابق للمواصفات المعتمدة . 2
من السلطة والجهات المختصة.

أن تكون أرضية محطة الترحيل من مادة صلبة وغير نفاذة لمنع تسرب العصارة إلى األرض، . 3
ولضبط عملية تصريف المياه، ولعدم إثارة الغبار أثناء العمل، ولتحمل ضغط المعدات واآلليات 

وحركتها في الموقع.
توفير مكان مناسب لغسل وسائل نقل النفايات قبل مغادرتها محطة الترحيل.. 4
والضغط، . 5 والتنزيل،  التحميل،  لعمليات  الترحيل  محطة  في  والالزمة  الخاصة  المرافق  توفير 

والتوزين، والفرز للنفايات.
توفير المعدات واألدوات الالزمة لتشغيل محطة الترحيل.. 6
توفير نظام لمكافحة الحريق في حاالت الطوارئ، ونظام لألمان والسالمة العامة.. 7
توفير أنظمة تصريف وتجميع للعصارة والمياه الناتجة عن غسل وسائل نقل النفايات، مع توفير . 8

أنظمة تصريف خاصة لمياه األمطار وغيرها، وفق شروط الترخيص.
تسهيل مهمة مراقبي ومفتشي السلطة والجهات ذات العالقة.. 9

لدى . 10 المسجلة  المركبات  لغير  السماح  وعدم  النفايات،  نقل  وسائل  وخروج  دخول  عملية  ضبط 
المحطة أو المصرح لها بالدخول.

التأكد من أن ما تحمله وسائل نقل النفايات هو النفايات المسموح لها بدخول محطة الترحيل وفقاً . 11
ألحكام هذا النظام.
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مكبات . 12 إلى  نقلها  على  العمل  و  ساعة،   )24( من  ألكثر  الترحيل  محطة  في  النفايات  بقاء  عدم 
النفايات الصحية أو منشأت التدوير أو إعادة االستخدام.

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمكافحة القوارض والحشرات.. 13
تسجيل كافة البيانات المتعلقة بالنفايات التي تدخل وتخرج من محطة الترحيل وتوثيقها من حيث . 14

النوعية والكمية والمصدر، وتوفير بيانات الشاحنة والسائق، واالحتفاظ بالسجالت الخاصة بتلك 
البيانات، وتزويدها للوزارة، وإتاحتها للجهات المختصة في حال طلبها.

إعداد خطة شاملة إلدارة محطة الترحيل في حالة الطوارئ.. 15
االلتزام بأدلة تشغيل محطة الترحيل، وفرز النفايات الصادرة عن الجهات المختصة.. 16

مادة )11)
المعالجة والتخلص من النفايات

على  الحصول  بعد  منها  التخلص  أو  النفايات  لمعالجة  محطات  وتطوير  بإنشاء  الخدمة  مقدم  يقوم 
التراخيص والموافقات من الجهات المختصة، بإحدى الطرق اآلتية:

التدوير أو إعادة االستخدام.. 1
التخلص الحراري من خالل عملية الحرق اآللي المحكم للنفايات.. 2
المعالجة بالطرق الكيميائية أو البيولوجية أو الفيزيائية األخرى التي توافق عليها السلطة بالتنسيق . 3

مع الجهات المختصة.
الطمر في المكب. . 4

مادة )12)
الشروط الواجب توافرها في موقع المكب 

يشترط في موقع المكب اآلتي:
أن يكون في مكان مخصص تحدده السلطة بالتعاون مع الجهات المختصة.. 1
أن يكون مبنياً وفقاً للشروط والمواصفات المحددة بموجب تعليمات صادرة عن السلطة بالتنسيق . 2

مع الجهات المختصة. 
أن يتقيد بدراسة تقييم األثر البيئي المعتمدة من قبل السلطة.. 3
المستقبل والمناطق . 4 لها في  الحالية والمخطط  السكانية والتجارية  التجمعات  بعيداً عن  أن يكون 

الحساسة، وفقاً لما تحدده السلطة والجهات المختصة. 
أن يكون بعيداً عن مجاري مياه األمطار بشكٍل كاٍف ومناسب وفقاً لما تحدده سلطة المياه الفلسطينية. . 5
تسرب . 6 عدم  لضمان  التغذية،  ومناطق  والسطحية  الجوفية  المياه  مصادر  عن  بعيداً  يكون  أن 

المواد الملوثة إلى المصادر المائية، وفقاً لما تحدده سلطة المياه الفلسطينية، بالتنسيق مع الجهات 
المختصة.

أن يؤخذ بعين االعتبار عند اختيار الموقع اتجاه الريح السائدة في المنطقة.. 7
أن يكون منسجماً مع استخدامات األرض الحالية والمستقبلية في المنطقة.. 8
أن يكون الوصول إليه سهاًل في جميع فصول السنة، وأال يشكل ذلك ضغطاً على الطرق العامة، . 9

مع مراعاة عدم مرور وسائل نقل النفايات من داخل التجمعات السكنية، كلما أمكن ذلك.
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مكبات . 12 إلى  نقلها  على  العمل  و  ساعة،   )24( من  ألكثر  الترحيل  محطة  في  النفايات  بقاء  عدم 
النفايات الصحية أو منشأت التدوير أو إعادة االستخدام.

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمكافحة القوارض والحشرات.. 13
تسجيل كافة البيانات المتعلقة بالنفايات التي تدخل وتخرج من محطة الترحيل وتوثيقها من حيث . 14

النوعية والكمية والمصدر، وتوفير بيانات الشاحنة والسائق، واالحتفاظ بالسجالت الخاصة بتلك 
البيانات، وتزويدها للوزارة، وإتاحتها للجهات المختصة في حال طلبها.

إعداد خطة شاملة إلدارة محطة الترحيل في حالة الطوارئ.. 15
االلتزام بأدلة تشغيل محطة الترحيل، وفرز النفايات الصادرة عن الجهات المختصة.. 16

مادة )11)
المعالجة والتخلص من النفايات

على  الحصول  بعد  منها  التخلص  أو  النفايات  لمعالجة  محطات  وتطوير  بإنشاء  الخدمة  مقدم  يقوم 
التراخيص والموافقات من الجهات المختصة، بإحدى الطرق اآلتية:

التدوير أو إعادة االستخدام.. 1
التخلص الحراري من خالل عملية الحرق اآللي المحكم للنفايات.. 2
المعالجة بالطرق الكيميائية أو البيولوجية أو الفيزيائية األخرى التي توافق عليها السلطة بالتنسيق . 3

مع الجهات المختصة.
الطمر في المكب. . 4

مادة )12)
الشروط الواجب توافرها في موقع المكب 

يشترط في موقع المكب اآلتي:
أن يكون في مكان مخصص تحدده السلطة بالتعاون مع الجهات المختصة.. 1
أن يكون مبنياً وفقاً للشروط والمواصفات المحددة بموجب تعليمات صادرة عن السلطة بالتنسيق . 2

مع الجهات المختصة. 
أن يتقيد بدراسة تقييم األثر البيئي المعتمدة من قبل السلطة.. 3
المستقبل والمناطق . 4 لها في  الحالية والمخطط  السكانية والتجارية  التجمعات  بعيداً عن  أن يكون 

الحساسة، وفقاً لما تحدده السلطة والجهات المختصة. 
أن يكون بعيداً عن مجاري مياه األمطار بشكٍل كاٍف ومناسب وفقاً لما تحدده سلطة المياه الفلسطينية. . 5
تسرب . 6 عدم  لضمان  التغذية،  ومناطق  والسطحية  الجوفية  المياه  مصادر  عن  بعيداً  يكون  أن 

المواد الملوثة إلى المصادر المائية، وفقاً لما تحدده سلطة المياه الفلسطينية، بالتنسيق مع الجهات 
المختصة.

أن يؤخذ بعين االعتبار عند اختيار الموقع اتجاه الريح السائدة في المنطقة.. 7
أن يكون منسجماً مع استخدامات األرض الحالية والمستقبلية في المنطقة.. 8
أن يكون الوصول إليه سهاًل في جميع فصول السنة، وأال يشكل ذلك ضغطاً على الطرق العامة، . 9

مع مراعاة عدم مرور وسائل نقل النفايات من داخل التجمعات السكنية، كلما أمكن ذلك.
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أن تتوفر فيه التربة الكافية والمناسبة لتغطية النفايات، وعلى بعد مقبول تحدده جهات االختصاص. . 10
التنوع . 11 والثقافية، ومناطق  التراثية  كالمواقع  هامة،  وبيئية  بأي موارد طبيعية  الضرر  يلحق  أال 

الحيوي، والمحميات الطبيعية وغيرها.
أن تكون المنطقة خالية من الظواهر الجيولوجية التي يمكن أن تؤثر على المكب.. 12
أن يكون سهل الربط بالخدمات العامة.. 13
أن يكون مراعياً لحجم المكب لكي يكون كافياً لالستعمال لفترة تتناسب مع أعداد السكان الحالية . 14

والمستقبلية، وطبيعة حياتهم وعملهم، على أال تقل مدة استخدامه عن عشرين سنة. 

مادة )13)
التزامات مشغل المكب عند إنشائه 

يجب على مشغل المكب عند إنشاء المكب االلتزام باآلتي:
الحصول على التراخيص والموافقات الالزمة من الجهات المختصة.. 1
تغطية أرضية وجوانب المكب بطبقات مناسبة من مواد طبيعية أو صناعية غير منفذة للعصارة . 2

الناتجة عن النفايات لحماية المياه الجوفية.
وضع إجراءات فنية لجمع العصارة الناشئة من المكب ومعالجتها.. 3
بهذا . 4 خاصة  مراقبة  آبار  بحفر  المكب  منطقة  في  الجوفية  المياه  لمراقبة  فنية  إجراءات  وضع 

الغرض حسب معايير سلطة المياه الفلسطينية.
وضع خطة إلغالق المكب، وإعادة تأهيله.. 5
اتخاذ اإلجراءات العملية لجمع الغاز أو التخلص منه بطرق آمنة توافق عليها السلطة، بالتنسيق . 6

مع الجهات المختصة.
إحاطة الموقع بسياج مناسب وبوابة.. 7
اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بعدم تطاير النفايات.. 8
اتخاذ اإلجراءات الكفيلة للحد من تواجد الطيور والحيوانات والقوارض في المكب.. 9

10. وضع آلية للتعامل مع النفايات الخطرة التي قد تصل الموقع مختلطة مع النفايات األخرى حسب 
األصول.

11. تركيب ميزان لتوثيق كمية النفايات الموردة للمكب.
12. توفير بيانات الشاحنة والسائق واالحتفاظ بالسجالت الخاصة بها، وتزويدها للوزارة، وإتاحتها 

للجهات المختصة في حال طلبها. 
13. وضع آلية لمراقبة وفحص نوعية النفايات والملوثات التي تسببها.

لألدلة  وفقا  إطاراتها،  المكب، وتطهير  قبل مغادرة  النفايات  نقل  لغسل وسائل  14. تخصيص مكان 
المعتمدة.

15. توفير إجراءات السالمة العامة.
16. تخصيص موقع لفحص النفايات مجهزاً بالمعدات واآلالت الالزمة.

17. إعداد خطة شاملة لتشغيل المكب في حالة الطوارئ.
18. إعداد خطة إدارة بيئية للمكب مصادق عليها من السلطة.
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مادة )14)
 التزامات مشغل المكب عند تشغيله 

يجب على مشغل المكب عند تشغيل المكب االلتزام باآلتي:
ضغط النفايات وتغطيتها يومياً بطبقة من التراب ال يقل سمكها عن )15( سم.. 1
تقييم احتياجات تشغيل المكب بشكل متواصل.. 2
فحص مياه آبار مراقبة المياه الجوفية حول المكب باستمرار، وحسب اآللية التي يتم تحديدها . 3

في دراسات تقييم األثر البيئي، والموافقة الممنوحة لمعرفة إن كان هناك تسرب للعصارة الناتجة 
عن المكب، ورفع التقارير إلى الجهات المختصة. 

اتخاذ اإلجراءات الفورية بالتنسيق مع الجهات المختصة لوقف أي تلوث يصل للمياه الجوفية، . 4
وعالج األثر الناتج عنه.

االحتفاظ بسجالت متعلقة بعمل المكب بشكل يومي تبين كمية النفايات الواردة إلى المكب ونوعيتها . 5
ومصدرها، وسجالت تتعلق بتكاليف تشغيل المكب.

إرسال تقاير شهرية وسنوية إلى الوزارة تحتوي على البيانات الخاصة بعمل المكب.. 6
أن يكون مسؤواًل عن استالم النفايات، ومطابقتها للبيانات التي يقدمها مورد النفايات للمكب.. 7
عدم السماح لألشخاص غير المفوضين بالدخول إلى المكب.. 8
مراقبة وتحليل الغاز المنبعث من المكب والتخلص منه بالطرق المناسبة والتي توصي بها السلطة.. 9

جمع العصارة التي ترشح من المكب، ومعالجتها بالطريقة التي توصي بها السلطة. . 10
يلتزم . 11 وأن  المراقبة،  إجراءات  تكشفها  سلبية  بيئية  تأثيرات  أي  عن  المختصة  الجهات  إخطار 

بقراراتها بشأن طبيعة اإلجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها وتوقيتها.
القيام بأعمال الرقابة الذاتية، وتخصيص فنيين مناسبين للقيام بذلك.. 12
إجراء الفحوصات التي تطلبها الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.. 13

14. تزويد الجهات المختصة بالمعلومات والبيانات والتقارير التي تطلبها وفقاً للتشريعات النافذة.
15. االلتزام بإجراءات التدقيق البيئي الواردة في أحكام سياسة التقييم البيئي، وإعداد التقارير الالزمة.

مادة )15)
المواد والنفايات المحظور وصولها إلى المكب

يمنع دخول المواد الخطرة أو النفايات الخطرة أو السائلة أو النفايات الخاصة إلى المكب، إال إذا كان 
المكب مهيئاً الستقبالها أو الستقبال بعضها، وعلى مشغل المكب التصريح عن ذلك بإشارة أو إعالن 

يوضع بشكل واضح على مدخل المكب.

مادة )16)
إغالق المكب 

للوزير إغالق المكب في أي من الحاالت اآلتية:. 1
استكمال طاقته االستيعابية الفعلية.أ. 
عند استقبال كميات اضافية من النفايات تتسبب في إحداث أضرار بيئية وصحية.ب. 

2.  للجهات المختصة التنسيب للوزير بإغالق المكب.
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مادة )14)
 التزامات مشغل المكب عند تشغيله 

يجب على مشغل المكب عند تشغيل المكب االلتزام باآلتي:
ضغط النفايات وتغطيتها يومياً بطبقة من التراب ال يقل سمكها عن )15( سم.. 1
تقييم احتياجات تشغيل المكب بشكل متواصل.. 2
فحص مياه آبار مراقبة المياه الجوفية حول المكب باستمرار، وحسب اآللية التي يتم تحديدها . 3

في دراسات تقييم األثر البيئي، والموافقة الممنوحة لمعرفة إن كان هناك تسرب للعصارة الناتجة 
عن المكب، ورفع التقارير إلى الجهات المختصة. 

اتخاذ اإلجراءات الفورية بالتنسيق مع الجهات المختصة لوقف أي تلوث يصل للمياه الجوفية، . 4
وعالج األثر الناتج عنه.

االحتفاظ بسجالت متعلقة بعمل المكب بشكل يومي تبين كمية النفايات الواردة إلى المكب ونوعيتها . 5
ومصدرها، وسجالت تتعلق بتكاليف تشغيل المكب.

إرسال تقاير شهرية وسنوية إلى الوزارة تحتوي على البيانات الخاصة بعمل المكب.. 6
أن يكون مسؤواًل عن استالم النفايات، ومطابقتها للبيانات التي يقدمها مورد النفايات للمكب.. 7
عدم السماح لألشخاص غير المفوضين بالدخول إلى المكب.. 8
مراقبة وتحليل الغاز المنبعث من المكب والتخلص منه بالطرق المناسبة والتي توصي بها السلطة.. 9

جمع العصارة التي ترشح من المكب، ومعالجتها بالطريقة التي توصي بها السلطة. . 10
يلتزم . 11 وأن  المراقبة،  إجراءات  تكشفها  سلبية  بيئية  تأثيرات  أي  عن  المختصة  الجهات  إخطار 

بقراراتها بشأن طبيعة اإلجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها وتوقيتها.
القيام بأعمال الرقابة الذاتية، وتخصيص فنيين مناسبين للقيام بذلك.. 12
إجراء الفحوصات التي تطلبها الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.. 13

14. تزويد الجهات المختصة بالمعلومات والبيانات والتقارير التي تطلبها وفقاً للتشريعات النافذة.
15. االلتزام بإجراءات التدقيق البيئي الواردة في أحكام سياسة التقييم البيئي، وإعداد التقارير الالزمة.

مادة )15)
المواد والنفايات المحظور وصولها إلى المكب

يمنع دخول المواد الخطرة أو النفايات الخطرة أو السائلة أو النفايات الخاصة إلى المكب، إال إذا كان 
المكب مهيئاً الستقبالها أو الستقبال بعضها، وعلى مشغل المكب التصريح عن ذلك بإشارة أو إعالن 

يوضع بشكل واضح على مدخل المكب.

مادة )16)
إغالق المكب 

للوزير إغالق المكب في أي من الحاالت اآلتية:. 1
استكمال طاقته االستيعابية الفعلية.أ. 
عند استقبال كميات اضافية من النفايات تتسبب في إحداث أضرار بيئية وصحية.ب. 

2.  للجهات المختصة التنسيب للوزير بإغالق المكب.
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يراعى عند إغالق المكب القيام باآلتي:. 3
االلتزام بخطة اإلغالق، وإعادة التأهيل حسب شروط الترخيص والموافقات الالزمة.أ. 
التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ خطط إغالق مكبات النفايات الصحية واالستفادة منها ب. 

بعد اإلغالق، وال يعتبر المكب مغلقاً إال بعد إقرار الجهات المختصة بذلك.
4.   يعتبر مشغل المكب مسؤواًل عن مراقبة اآلثار الناجمة بعد إغالق المكب ومعالجتها، وذلك لمدة 

عشرين سنة على األقل أو حسب المدة التي تحددها السلطة والوزارة لذلك.
5.    تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة كيفية وشروط االستفادة من موقع المكب بعد إغالقه.

مادة )17)
المكبات العشوائية 

على الجهات المختصة منع استخدام المكبات العشوائية للتخلص من النفايات.. 1
على الهيئات المحلية:. 2

إغالق المكبات العشوائية أو إعادة تأهيلها للحد من آثارها السلبية على الصحة والبيئة.أ. 
التي تقرها وزارة الصحة إلغالق أو إعادة ب.  االلتزام بالمعايير واالشتراطات واإلجراءات 

تأهيل المكبات العشوائية.
لالستراتيجية . 3 وفقاً  العشوائية  المكبات  تأهيل  إعادة  أو  إغالق  أولويات  تحدد  أن  الوزارة  على 

الوطنية إلدارة النفايات.

مادة )18)
حظر حرق النفايات
يحظر التخلص من النفايات بالحرق المكشوف أو العشوائي. 

مادة )19)
الحرق اآللي المحكم للنفايات

بعد  وذلك  منها،  النهائي  التخلص  قبل  النفايات  لمعالجة  المحكم  اآللي  الحرق  استخدام طريقة  يجوز 
الحصول على الموافقات والتراخيص من الجهات المختصة.

مادة )20)
شروط الحرق اآللي المحكم للنفايات

يجب أن تتوفر في مواقع ومنظومة الحرق اآللي المحكم للنفايات الشروط اآلتية:
أن يكون الموقع بعيداً عن التجمعات السكانية والتجارية والثروة الحيوانية، وبما يحقق الشروط . 1

الصحية والبيئية.
أن تكون المنظومة ذات سعة وقدرة مناسبة ومواصفات خاصة تسمح بحرق النفايات حرقاً تاماً . 2

أو تحللها بما يتناسب مع معايير تلوث الهواء واالنبعاث من المصادر الثابتة المعتمدة فلسطينياً 
ودولياً. 
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عملها، . 3 في  واالستمرار  والمالية  واالجتماعية  البيئية  االستدامة  على  قادرة  المنظومة  تكون  أن 
بحيث ال تحدث خلاًل يؤدي إلى فشلها أو توقفها. 

مادة )21)
اإلجراءات الواجب اتباعها عند الحرق اآللي المحكم للنفايات

يجب عند القيام بعملية الحرق اآللي المحكم للنفايات اتباع اإلجراءات اآلتية:
التأكد من خلو النفايات من المواد القابلة لالنفجار.. 1

التخلص من الرماد الناتج عن عملية الحرق بالمعدات واألساليب الالزمة والمناسبة. 2. 
    

مادة )22)
إدارة النفايات الخاصة

يوفر مقدم الخدمة مراكز خاصة الستقبال النفايات الخاصة حسب نوعها، سواء لتخزينها أو نقلها . 1
أو التخلص النهائي منها.

تخضع مراكز تجميع النفايات الخاصة لإلجراءات الالزمة لحماية البيئة.. 2
تلتزم الجهات المختصة باتخاذ التدابير الالزمة لتشجيع إعادة تدوير النفايات الخاصة أو التخلص . 3

منها بطرق مناسبة وآمنة تحقق إجراءات السالمة وحماية البيئة، وتكون مقرة من قبل الجهات 
المختصة بذلك.

 
مادة )23)
الترخيص

يجب الحصول على ترخيص إلنشاء وممارسة النشاطات اآلتية:
إنشاء مكبات النفايات. . 1
إنشاء محطة ترحيل النفايات.. 2
إنشاء محارق للحرق اآللي المحكم للنفايات.. 3
بناء منشآت إعادة التدوير.. 4
بناء أي منشات أخرى لمعالجة النفايات أو التخلص منها.. 5

مادة )24)
رخص منشأة إدارة النفايات

تصدر الوزارة تراخيص إقامة منشأة إدارة النفايات.. 1
النفايات بعد الحصول على موافقة الجهات . 2 إدارة  تصدر وزارة الصحة ترخيص تشغيل منشأة 

المختصة. 
تخضع إقامة وتشغيل هذه المنشأة إلى موافقة بيئية وفق أحكام سياسة تقييم األثر البيئي. . 3
تصدر وزارة االقتصاد الوطني ترخيص إقامة وتشغيل منشأة صناعية إلعادة استخدام النفايات . 4

أو تدويرها، بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
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عملها، . 3 في  واالستمرار  والمالية  واالجتماعية  البيئية  االستدامة  على  قادرة  المنظومة  تكون  أن 
بحيث ال تحدث خلاًل يؤدي إلى فشلها أو توقفها. 

مادة )21)
اإلجراءات الواجب اتباعها عند الحرق اآللي المحكم للنفايات

يجب عند القيام بعملية الحرق اآللي المحكم للنفايات اتباع اإلجراءات اآلتية:
التأكد من خلو النفايات من المواد القابلة لالنفجار.. 1

التخلص من الرماد الناتج عن عملية الحرق بالمعدات واألساليب الالزمة والمناسبة. 2. 
    

مادة )22)
إدارة النفايات الخاصة

يوفر مقدم الخدمة مراكز خاصة الستقبال النفايات الخاصة حسب نوعها، سواء لتخزينها أو نقلها . 1
أو التخلص النهائي منها.

تخضع مراكز تجميع النفايات الخاصة لإلجراءات الالزمة لحماية البيئة.. 2
تلتزم الجهات المختصة باتخاذ التدابير الالزمة لتشجيع إعادة تدوير النفايات الخاصة أو التخلص . 3

منها بطرق مناسبة وآمنة تحقق إجراءات السالمة وحماية البيئة، وتكون مقرة من قبل الجهات 
المختصة بذلك.

 
مادة )23)
الترخيص

يجب الحصول على ترخيص إلنشاء وممارسة النشاطات اآلتية:
إنشاء مكبات النفايات. . 1
إنشاء محطة ترحيل النفايات.. 2
إنشاء محارق للحرق اآللي المحكم للنفايات.. 3
بناء منشآت إعادة التدوير.. 4
بناء أي منشات أخرى لمعالجة النفايات أو التخلص منها.. 5

مادة )24)
رخص منشأة إدارة النفايات

تصدر الوزارة تراخيص إقامة منشأة إدارة النفايات.. 1
النفايات بعد الحصول على موافقة الجهات . 2 إدارة  تصدر وزارة الصحة ترخيص تشغيل منشأة 

المختصة. 
تخضع إقامة وتشغيل هذه المنشأة إلى موافقة بيئية وفق أحكام سياسة تقييم األثر البيئي. . 3
تصدر وزارة االقتصاد الوطني ترخيص إقامة وتشغيل منشأة صناعية إلعادة استخدام النفايات . 4

أو تدويرها، بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
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مادة )25)
مسؤوليات ومهام وزارة الصحة في إدارة النفايات الطبية

مع مراعاة األحكام الخاصة بإدارة النفايات الطبية:
تعتبر وزارة الصحة هي الجهة المختصة بمتابعة عمليات فصل النفايات الطبية وتغليفها وتجميعها . 1

التعليمات  تضع  أن  ولها  والخاصة،  الحكومية  الصحية  والمراكز  الطبية  المنشآت  في  ونقلها، 
واإلجراءات الخاصة بذلك.

تقوم وزارة الصحة بالتعاون والتنسيق مع المجالس المشتركة والهيئات المحلية والقطاع الخاص . 2
بتطبيق نظم نقل النفايات الطبية ومعالجتها، أو التعامل معها بعد معالجتها.

تلتزم وزارة الصحة بتوفير قاعدة بيانات تتعلق بالنفايات الطبية وأخطارها، ومتطلبات السالمة . 3
الخاصة بالتعامل معها.

تكون النفايات الطبية المعالجة من ضمن مسؤولية مقدم الخدمة. . 4

مادة )26)
النفايات الخطرة

مع مراعاة األحكام الخاصة بإدارة النفايات الخطرة:
تخضع حركة النفايات الخطرة عبر الحدود لالتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ذات العالقة، . 1

بما فيها إجراءات اإلعالم، والموافقة المسبقة على النقل.
يعتبر منِتج النفايات الخطرة مسؤواًل عن فصل النفايات الخطرة عن باقي النفايات، وفق القائمة . 2

التي تعتمدها السلطة.
الجهات . 3 مع  بالتنسيق  السلطة  عليه  توافق  داخلي  فني  نظام  بتقديم  الخطرة  النفايات  منِتج  يلتزم 

المختصة إلدارة النفايات الخطرة التي ينتجها، ليتولى تنظيم هذه النفايات من لحظة إنتاجها وحتى 
التخلص النهائي منها.

يحظر التخلص من النفايات الخطرة في مكبات النفايات البلدية دون أخذ االحتياطات واإلجراءات . 4
الالزمة لذلك، وبموافقة السلطة والجهات المختصة.

تكون تكلفة معالجة النفايات الخطرة على حساب منتجها أو الحائز لها.. 5

مادة )27)
 إعادة استخدام النفايات وتدويرها وإنتاج  الدبال

على الجهات المختصة القيام باآلتي:. 1
تشجيع اتخاذ التدابير الالزمة والمالئمة لتقليل إنتاج النفايات إلى أدنى حد ممكن، وإعادة أ. 

استخدامها ما أمكن، أو استرداد مكوناتها، أو إعادة تدويرها. 
االلتزام بالمواصفات والمقاييس الخاصة بإنتاج الدبال.ب. 
الحصول على الموافقة البيئية لمشاريع تدوير النفايات، وإنتاج الدبال، والطاقة.ج. 
التخلص من المواد المرفوضة في عملية التدوير وفق أحكام هذا النظام.د. 

والفنية  والصحية  البيئية  والتبعات  األبعاد  والطاقة،  الدبال  وإنتاج  النفايات  تدوير  عند  يراعى    .2
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واالقتصادية واالجتماعية المترتبة على ذلك، كما يجب أال تتسبب المنتجات المصنعة من النفايات 
في زيادة العبء على البيئة. 

   
مادة )28)

 تفويض القطاع الخاص في إدارة النفايات
له . 1 المشاركة مع طرف آخر مرخص  أو  التفويض  المشتركة  المحلية والمجالس  للهيئات  يجوز 

للقيام بأي من نشاطات إدارة النفايات.
يشترط في المفوض للعمل بأي من أنشطة إدارة النفايات الحصول على ترخيص خاص بإدارة . 2

التي  الفنية والمادية  القدرات واإلمكانيات  يمتلك  المختصة، وأن  الوزارة والجهات  النفايات من 
تؤهله للعمل في هذا المجال، وفقاً ألحكام هذا النظام.

المحلية . 3 الهيئات  مسؤولية  على  المادة،  هذه  من   )2( الفقرة  في  الوارد  التفويض  يؤثر  أال  يجب 
والمجالس المشتركة تجاه التزاماتها في قطاع إدارة النفايات.

يجب على الطرف المفوض في أي من أنشطة إدارة النفايات االلتزام بالتعليمات والشروط التي . 4
تضعها الجهات المختصة، بما في ذلك ضمان دورية التقارير حول سير العمل.

تخضع العقود أو االتفاقيات للمصادقة عليها من قبل الوزارة. . 5

مادة )29)
السجل الوطني للنفايات

للنفايات يتضمن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بإدارة النفايات، . 1 تنشئ الوزارة سجاًل وطنياً 
بهدف توفير قاعدة بيانات ألغراض التخطيط ورسم السياسات.

تتيح الوزارة السجل الوطني للجهات المختصة.. 2

مادة )30)
حفظ السجالت الخاصة بالنفايات

التعليمات . 1 في  المحدد  النسخ  وعدد  الشكل  وفق  بالنفايات  خاصة  بسجالت  الخدمة  مقدم  يحتفظ 
الصادرة عن الوزير.

تتضمن السجالت الخاصة بالنفايات اآلتي: . 2
كمية النفايات ومصدرها، ونوعيتها، ومكوناتها، التي تم تسليمها من قبل المنِتج إلى مقدم أ. 

الخدمة. 
النفايات التي تم تسليمها إلى محطات معالجة النفايات أو محطات الترحيل.ب. 
النفايات التي تمت إعادة استخدامها أو تدويرها.ج. 
النفايات التي ترسل إلى المكب.د. 

يتحمل مقدم الخدمة فيما يتعلق بالسجالت الخاصة بالنفايات مسؤولية اآلتي: . 3
دقة البيانات الواردة في السجالت الخاصة بالنفايات.أ. 
تقديم نسخة من السجالت الخاصة بالنفايات إلى الجهات المختصة. ب. 

تخضع السجالت للكشف الدوري من قبل موظفي الوزارة والجهات الرقابية ذات االختصاص.. 4
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واالقتصادية واالجتماعية المترتبة على ذلك، كما يجب أال تتسبب المنتجات المصنعة من النفايات 
في زيادة العبء على البيئة. 

   
مادة )28)

 تفويض القطاع الخاص في إدارة النفايات
له . 1 المشاركة مع طرف آخر مرخص  أو  التفويض  المشتركة  المحلية والمجالس  للهيئات  يجوز 

للقيام بأي من نشاطات إدارة النفايات.
يشترط في المفوض للعمل بأي من أنشطة إدارة النفايات الحصول على ترخيص خاص بإدارة . 2

التي  الفنية والمادية  القدرات واإلمكانيات  يمتلك  المختصة، وأن  الوزارة والجهات  النفايات من 
تؤهله للعمل في هذا المجال، وفقاً ألحكام هذا النظام.

المحلية . 3 الهيئات  مسؤولية  على  المادة،  هذه  من   )2( الفقرة  في  الوارد  التفويض  يؤثر  أال  يجب 
والمجالس المشتركة تجاه التزاماتها في قطاع إدارة النفايات.

يجب على الطرف المفوض في أي من أنشطة إدارة النفايات االلتزام بالتعليمات والشروط التي . 4
تضعها الجهات المختصة، بما في ذلك ضمان دورية التقارير حول سير العمل.

تخضع العقود أو االتفاقيات للمصادقة عليها من قبل الوزارة. . 5

مادة )29)
السجل الوطني للنفايات

للنفايات يتضمن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بإدارة النفايات، . 1 تنشئ الوزارة سجاًل وطنياً 
بهدف توفير قاعدة بيانات ألغراض التخطيط ورسم السياسات.

تتيح الوزارة السجل الوطني للجهات المختصة.. 2

مادة )30)
حفظ السجالت الخاصة بالنفايات

التعليمات . 1 في  المحدد  النسخ  وعدد  الشكل  وفق  بالنفايات  خاصة  بسجالت  الخدمة  مقدم  يحتفظ 
الصادرة عن الوزير.

تتضمن السجالت الخاصة بالنفايات اآلتي: . 2
كمية النفايات ومصدرها، ونوعيتها، ومكوناتها، التي تم تسليمها من قبل المنِتج إلى مقدم أ. 

الخدمة. 
النفايات التي تم تسليمها إلى محطات معالجة النفايات أو محطات الترحيل.ب. 
النفايات التي تمت إعادة استخدامها أو تدويرها.ج. 
النفايات التي ترسل إلى المكب.د. 

يتحمل مقدم الخدمة فيما يتعلق بالسجالت الخاصة بالنفايات مسؤولية اآلتي: . 3
دقة البيانات الواردة في السجالت الخاصة بالنفايات.أ. 
تقديم نسخة من السجالت الخاصة بالنفايات إلى الجهات المختصة. ب. 

تخضع السجالت للكشف الدوري من قبل موظفي الوزارة والجهات الرقابية ذات االختصاص.. 4



466
130 الرقم المرجعي:2019-3-153ديوان الفتوى والتشريع

2019/3/26 153العدد

مادة )31)
الرقابة والتفتيش

التقيد بأحكام . 1 الرقابة والتفتيش لضمان  تقوم الجهات المختصة كل حسب اختصاصه بعمليات 
النظام. هذا 

عالقة . 2 ذات  منشآت  وأي  الدبال  ومصانع  اآللية  والمحارق  الترحيل  ومحطات  المكبات  تخضع 
بإدارة النفايات للرقابة والتفتيش من قبل الجهات المختصة، كل حسب اختصاصه، وفق أحكام 
القانون، وذلك للتأكد من اتباع اإلجراءات والتعليمات والمعايير والشروط ومتطلبات الترخيص.

باتخاذ . 3 الحق  المختصة  للجهات  يكون  التشغيل،  أو  الترخيص  شروط  أحكام  مخالفة  حال  في 
اإلجراءات المناسبة، بما فيها إلغاء الرخصة. 

مادة )32)
تسهيالت للمفتشين والجهات الرقابية 

القيام  من  النافذة  للتشريعات  وفقاً  المخولين  المفتشين  لتمكين  الالزمة  التسهيالت  جميع  تقديم  يجب 
بمهامهم، وتزويدهم بالمعلومات والبيانات التي يرون ضرورة الحصول عليها لتنفيذ أحكام هذا النظام 

والتشريعات النافذة ذات العالقة.   

مادة )33)
حظر خلط النفايات المنزلية بالنفايات الخطرة

يحظر خلط النفايات المنزلية بالنفايات الخطرة في أي مرحلة من مراحل إدارة النفايات.. 1
المادة )26( . 2 النفايات الخطرة وفق أحكام  المختلطة معاملة  النفايات  في حال االختالط، تعامل 

من هذا النظام.

مادة )34)
استيراد وتصدير النفايات 

التعليمات  وفق  وذلك  المختصة،  والجهات  السلطة  لموافقة  وتصديرها  النفايات  استيراد  يخضع 
الصادرة عنها. 

مادة )35)
العقوبات

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المقررة قانوناً وفقاً للتشريعات النافذة.
           

مادة )36)
إصدار التعليمات

يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
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مادة )37)
اإللغاء 

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
                                        

مادة )38)
السريان والنفاذ

 على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2019/03/05 ميالدية
               الموافق: 28/جمادى اآلخر/1440 هجرية

رامي محد اهلل
رئيس الوزراء
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مادة )37)
اإللغاء 

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
                                        

مادة )38)
السريان والنفاذ

 على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2019/03/05 ميالدية
               الموافق: 28/جمادى اآلخر/1440 هجرية

رامي محد اهلل
رئيس الوزراء
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قرار مجلس الوزراء رقم )6( لسنة 2019م    
بنظام المسالخ في منطقة الهيئة المحلية

جملس الوزراء،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )70( منه،

وألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، ال سيما أحكام 
المادة )15/ب( منه،

وعلى أحكام قانون الزراعة رقم )2( لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )70( منه،
وبعد االطالع على أحكام نظام المسالخ رقم )4( لسنة 1998م، 

وبناًء على تنسيب وزير الحكم المحلي ووزير الزراعة،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2019/08/26م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تعاريف

القرينة  تدل  لم  ما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 
على خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي.
الوزير: وزير الحكم المحلي.

الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين.
المجلس: مجلس الهيئة المحلية، ويشمل مجلس البلدية أو المجلس المحلي أو المجلس القروي أو اللجنة 
اإلدارية أو لجنة التطوير أو أي مجلس آخر يشكل وفقاً ألحكام قانون الهيئات المحلية النافذ، ويتألف 

من الرئيس واألعضاء المنتخبين.
اإلدارة العامة المختصة: اإلدارة العامة للخدمات البيطرية والصحة الحيوانية في وزارة الزراعة.

المسلخ العمومي: المكان الذي تعده الهيئة المحلية لذبح وسلخ الحيوان، ومعاينته، وحفظ لحمه، وفقاً 
للشروط الصحية، وألحكام التشريعات النافذة.

الحيوان: كائن حي موجود في الطبيعة، ويشمل الضأن والماعز والبقر والجاموس والجمال والعجول 
والدواجن واألرانب والخنازير، بجميع فئاتها العمرية.

المحلية  الهيئة  قبل  والمعين من  البيطري،  الطب  مهنة  لممارسة  المجاز  الشخص  البيطري:  الطبيب 
لمعاينة الحيوان والذبائح واللحوم إلجازة استهالكها في حدود الهيئة المحلية.

الطبيب البيطري الرسمي: الطبيب البيطري المعين من قبل اإلدارة العامة المختصة، ويحمل صفة 
الضابطة القضائية وفق أحكام قانون الزراعة النافذ وتعديالته.
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األمن الحيوي: اتباع أكثر الطرق العلمية والعملية للحفاظ على صحة الحيوان المعد للذبح، وسالمة 
الذبائح أثناء وبعد الذبح، من خالل وضع الحيوان المعد للذبح والذبائح في معزل عن مسببات األمراض 

والملوثات، والتعامل السليم مع مخلفات عملية الذبح. 
اللحوم: جميع القطع الصالحة لألكل من ذبائح الحيوانات بجميع أشكالها، سواء أكانت مبردة أم مجمدة 

أم مفرغة من الهواء أم مصنعة.
اللحوم المبردة: لحوم الحيوانات التي تذبح في المسلخ العمومي أو ترد مبردة إليه أو إلى منطقة الهيئة 
المحلية، إضافة إلى األسماك واألحياء المائية، وأحشاء الحيوانات المعدة لالستهالك البشري، والتي 

تحفظ مبردة.
اللحوم المجمدة: لحوم الحيوانات، واألسماك، واألحياء المائية، وأحشاء الحيوانات المعدة لالستهالك 

البشري، والتي تحفظ مجمدة.
اللحوم المفرغة من الهواء: اللحوم المبردة أو أجزاؤها المحفوظة بطريقة التفريغ الهوائي، والمضاف 

غاز ثاني أكسيد الكربون إلى عبواتها المحفوظة بالتبريد.
اللحوم المصنعة: اللحوم المحفوظة بطريقة التمليح أو التدخين أو التجفيف أو التعليب أو الطبخ أو أي 

إضافة أخرى، سواء أكانت مبردة أم مجمدة.

مادة )2)
إنشاء المسلخ العمومي

يجب على كل هيئة محلية يبلغ عدد سكانها عشرة آالف نسمة فأكثر، أن تنشئ مسلخاً عمومياً . 1
أو أكثر، طبقاً للمواصفات الفنية التي توافق عليها وزارة الزراعة.

إنشاء مسلخ عمومي . 2 يجوز  العمومي،  المسلخ  المطلوبة إلنشاء  اإلمكانيات  توافر  في حال عدم 
مشترك ألكثر من هيئة محلية متجاورة.

يخضع المسلخ العمومي لرقابة فنية صحية من اإلدارة العامة المختصة.. 3

مادة )3)
تعيين الطبيب البيطري

يعين المجلس في كل مسلخ عمومي طبيباً بيطرياً أو أكثر.. 1
ينتدب المجلس طبيباً بيطرياً بديالً ليقوم بمهام الطبيب البيطري المعين في حال غيابه.. 2
يعين المجلس طبيباً بيطرياً أو أكثر بما يلبي احتياجات العمل في الهيئة المحلية التي لم ينشأ فيها . 3

مسلخ عمومي من أجل الرقابة والتفتيش على صحة وسالمة اللحوم.
 

مادة )4)
مهام الطبيب البيطري

يتولى الطبيب البيطري المهام اآلتية:
اإلشراف على المسلخ العمومي.. 1
معاينة الحيوان قبل الذبح، والتأكد من الشهادات الصحية البيطرية المرافقة لها.. 2
معاينة الذبائح، والتأكد من صالحية لحومها لالستهالك البشري.. 3
مراقبة اإلجراءات السليمة لعملية الذبح، والتخزين، والنقل.. 4
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األمن الحيوي: اتباع أكثر الطرق العلمية والعملية للحفاظ على صحة الحيوان المعد للذبح، وسالمة 
الذبائح أثناء وبعد الذبح، من خالل وضع الحيوان المعد للذبح والذبائح في معزل عن مسببات األمراض 

والملوثات، والتعامل السليم مع مخلفات عملية الذبح. 
اللحوم: جميع القطع الصالحة لألكل من ذبائح الحيوانات بجميع أشكالها، سواء أكانت مبردة أم مجمدة 

أم مفرغة من الهواء أم مصنعة.
اللحوم المبردة: لحوم الحيوانات التي تذبح في المسلخ العمومي أو ترد مبردة إليه أو إلى منطقة الهيئة 
المحلية، إضافة إلى األسماك واألحياء المائية، وأحشاء الحيوانات المعدة لالستهالك البشري، والتي 

تحفظ مبردة.
اللحوم المجمدة: لحوم الحيوانات، واألسماك، واألحياء المائية، وأحشاء الحيوانات المعدة لالستهالك 

البشري، والتي تحفظ مجمدة.
اللحوم المفرغة من الهواء: اللحوم المبردة أو أجزاؤها المحفوظة بطريقة التفريغ الهوائي، والمضاف 

غاز ثاني أكسيد الكربون إلى عبواتها المحفوظة بالتبريد.
اللحوم المصنعة: اللحوم المحفوظة بطريقة التمليح أو التدخين أو التجفيف أو التعليب أو الطبخ أو أي 

إضافة أخرى، سواء أكانت مبردة أم مجمدة.

مادة )2)
إنشاء المسلخ العمومي

يجب على كل هيئة محلية يبلغ عدد سكانها عشرة آالف نسمة فأكثر، أن تنشئ مسلخاً عمومياً . 1
أو أكثر، طبقاً للمواصفات الفنية التي توافق عليها وزارة الزراعة.

إنشاء مسلخ عمومي . 2 يجوز  العمومي،  المسلخ  المطلوبة إلنشاء  اإلمكانيات  توافر  في حال عدم 
مشترك ألكثر من هيئة محلية متجاورة.

يخضع المسلخ العمومي لرقابة فنية صحية من اإلدارة العامة المختصة.. 3

مادة )3)
تعيين الطبيب البيطري

يعين المجلس في كل مسلخ عمومي طبيباً بيطرياً أو أكثر.. 1
ينتدب المجلس طبيباً بيطرياً بديالً ليقوم بمهام الطبيب البيطري المعين في حال غيابه.. 2
يعين المجلس طبيباً بيطرياً أو أكثر بما يلبي احتياجات العمل في الهيئة المحلية التي لم ينشأ فيها . 3

مسلخ عمومي من أجل الرقابة والتفتيش على صحة وسالمة اللحوم.
 

مادة )4)
مهام الطبيب البيطري

يتولى الطبيب البيطري المهام اآلتية:
اإلشراف على المسلخ العمومي.. 1
معاينة الحيوان قبل الذبح، والتأكد من الشهادات الصحية البيطرية المرافقة لها.. 2
معاينة الذبائح، والتأكد من صالحية لحومها لالستهالك البشري.. 3
مراقبة اإلجراءات السليمة لعملية الذبح، والتخزين، والنقل.. 4
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اإلشراف على محالت الجزارة، ومحالت تجهيز اللحوم، ومحالت بيع اللحوم المجمدة، ومحالت . 5
بيع األسماك في منطقة الهيئة المحلية.

التأكد من تطبيق إجراءات األمن الحيوي في المسلخ العمومي.. 6
رفع تقارير دورية شهرية لإلدارة العامة المختصة بأعداد الحيوانات المذبوحة، وأرقامها، حسب . 7

نظام الترقيم.
رفع تقارير دورية، وكلما استدعت الحاجة، بأسباب إتالف الحيوان أو أجزائه، بما يعزز عملية . 8

الرصد المرضي لإلدارة العامة المختصة.

مادة )5)
ذبح وسلخ الحيوان

ال يجوز ذبح وسلخ الحيوان الذي يراد استعمال لحمه لالستهالك البشري خارج المسلخ العمومي.. 1
في حال عدم وجود مسلخ عمومي في الهيئة المحلية، فإنه يجب ذبح وسلخ الحيوان في المسلخ . 2

العمومي التابع للهيئة المحلية األقرب.
استثناًء من الحكم الوارد في الفقرتين )1، 2( من هذه المادة، يجوز للمجلس بتوصية من الطبيب . 3

المسلخ  خارج  الحيوان  وسلخ  بذبح  يسمح  أن  المختصة،  العامة  اإلدارة  وموافقة  البيطري، 
العمومي، شريطة توافر اآلتي:

أن يبين في اإلذن االستثنائي وقت ومكان الذبح والسلخ.أ. 
المعاينة والفحص ب.  العمومي أصول  أن تسري على الحيوان المسموح بذبحه خارج المسلخ 

المتبعة في معاينة وفحص الحيوان الذي يذبح في المسلخ العمومي.
أن يكون مكان الذبح والسلخ االستثنائي مالئماً من الناحية الصحية، وأال يسبب مكرهة صحية ج. 

أو أضراراً بالبيئة.
تتم عملية الذبح وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية. . 4

مادة )6)
رخص ذبح وسلخ الحيوان

بذبح . 1 يقومون  الذين  العمومي(  المسلخ  طواقم  خارج  )من  واألشخاص  الجزارين  كافة  يلتزم 
حيواناتهم وسلخ جلودها في المسلخ العمومي بالحصول على رخص سنوية من قبل الهيئة المحلية.

قدره . 2 سنوياً  رسماً  جلودها  وسلخ  الحيوانات  ذبح  رخصة  عن  المحلية  الهيئة  تستوفي 
الغاية. لهذه  كاملة  سنة  السنة  جزء  ويعتبر  أردنياً،  ديناراً  خمسين 

يقتضي على حامل الرخصة أثناء وجوده داخل المسلخ العمومي أن يحمل شارة خاصة صادرة . 3
عن الهيئة المحلية.

يشترط على من يحصل على رخصة ذبح الحيوان وسلخ جلده اآلتي:. 4
الئقاً صحياً.أ. 
حاصالً على شهادة خلو أمراض من وزارة الصحة.ب. 
أال يقل عمره عن )18( عاماً.ج. 

تعتبر الرخصة ملغاة إذا لم يتم تجديدها خالل )60( يوماً من تاريخ انتهاء مدتها.. 5
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مادة )7)
المنع من ذبح وسلخ الحيوان

يجوز للهيئة المحلية بناًء على تقرير الطبيب البيطري أن تقرر منع أي من األشخاص المرخص لهم 
بذبح وسلخ الحيوان في إحدى الحاالت اآلتية:

بمقتضى . 1 بها  القيام  يترتب عليه  التي  بأي عمل من األعمال  القيام  أهمل  أو  الشخص  إذا رفض 
أحكام هذا النظام.

إذا أعاق أو رفض تنفيذ أي أمر أصدره الطبيب البيطري.. 2
إذا أصيب بمرض معٍد أو ضار، أو كان عديم النظافة.. 3
إذا سبب عن قصد ضرراً بالمسلخ العمومي أو بأجهزته.. 4
إذا تكرر إهماله أو تسبب عن قصد بإتالف جلود الذبائح.. 5
إذا لم يراعي تدابير الرفق بالحيوان.. 6

مادة )8)
معاينة الحيوان

ال يجوز ذبح وسلخ الحيوان قبل معاينته من قبل الطبيب البيطري، مع ضرورة إبراز الشهادة البيطرية 
الرسمية المرافقة للحيوان.

مادة )9)
منع وحظر دخول المسلخ العمومي

المسلخ، . 1 وعمال  البيطري،  للطبيب  إال  الحيوان  وسلخ  ذبح  وقت  العمومي  المسلخ  دخول  يمنع 
واألشخاص المرخص لهم بذبح وسلخ الحيوان، واألشخاص الذين يحملون إذناً خاصاً من الهيئة 

المحلية، وبموافقة الطبيب البيطري. 
يحظر بأي حال على األطفال ممن لم يبلغوا الثامنة عشر عاماً من دخول المسلخ العمومي وقت ذبح . 2

وسلخ الحيوان.
يحظر دخول المسلخ العمومي كل من ألم به مرض ساٍر أو معٍد، سواء من األشخاص المحددين . 3

في الفقرة )1( من هذه المادة، أو غيرهم من األشخاص، وللطبيب البيطري في سبيل ذلك أن يطلب 
شهادة خلو أمراض من أي شخص يريد دخول المسلخ العمومي.

مادة )10)
شروط العاملين في المسلخ العمومي

يشترط على العاملين في المسلخ العمومي واألشخاص الذين يقومون بذبح الحيوان، ونفخه، وسلخ جلده، 
والجزارين، وموظفي المسلخ العمومي اآلتي: 

ارتداء اللباس الذي تقرره إدارة المسلخ العمومي أثناء وجودهم في المسلخ العمومي.. 1
المحافظة على نظافة األبنية، وحفظ اآلالت واألدوات نظيفة، وغسلها بالماء المغلي والصابون، . 2

وتطهيرها بالمطهرات التي يحددها الطبيب البيطري، ووفق الشروط الصحية المعتمدة.
نفقة . 3 على  أشهر  ستة  كل  دوري  بشكل  األمراض  من  خلو  شهادة  وتقديم  طبي،  فحص  إجراء 

العمومي. المسلخ 
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مادة )7)
المنع من ذبح وسلخ الحيوان

يجوز للهيئة المحلية بناًء على تقرير الطبيب البيطري أن تقرر منع أي من األشخاص المرخص لهم 
بذبح وسلخ الحيوان في إحدى الحاالت اآلتية:

بمقتضى . 1 بها  القيام  يترتب عليه  التي  بأي عمل من األعمال  القيام  أهمل  أو  الشخص  إذا رفض 
أحكام هذا النظام.

إذا أعاق أو رفض تنفيذ أي أمر أصدره الطبيب البيطري.. 2
إذا أصيب بمرض معٍد أو ضار، أو كان عديم النظافة.. 3
إذا سبب عن قصد ضرراً بالمسلخ العمومي أو بأجهزته.. 4
إذا تكرر إهماله أو تسبب عن قصد بإتالف جلود الذبائح.. 5
إذا لم يراعي تدابير الرفق بالحيوان.. 6

مادة )8)
معاينة الحيوان

ال يجوز ذبح وسلخ الحيوان قبل معاينته من قبل الطبيب البيطري، مع ضرورة إبراز الشهادة البيطرية 
الرسمية المرافقة للحيوان.

مادة )9)
منع وحظر دخول المسلخ العمومي

المسلخ، . 1 وعمال  البيطري،  للطبيب  إال  الحيوان  وسلخ  ذبح  وقت  العمومي  المسلخ  دخول  يمنع 
واألشخاص المرخص لهم بذبح وسلخ الحيوان، واألشخاص الذين يحملون إذناً خاصاً من الهيئة 

المحلية، وبموافقة الطبيب البيطري. 
يحظر بأي حال على األطفال ممن لم يبلغوا الثامنة عشر عاماً من دخول المسلخ العمومي وقت ذبح . 2

وسلخ الحيوان.
يحظر دخول المسلخ العمومي كل من ألم به مرض ساٍر أو معٍد، سواء من األشخاص المحددين . 3

في الفقرة )1( من هذه المادة، أو غيرهم من األشخاص، وللطبيب البيطري في سبيل ذلك أن يطلب 
شهادة خلو أمراض من أي شخص يريد دخول المسلخ العمومي.

مادة )10)
شروط العاملين في المسلخ العمومي

يشترط على العاملين في المسلخ العمومي واألشخاص الذين يقومون بذبح الحيوان، ونفخه، وسلخ جلده، 
والجزارين، وموظفي المسلخ العمومي اآلتي: 

ارتداء اللباس الذي تقرره إدارة المسلخ العمومي أثناء وجودهم في المسلخ العمومي.. 1
المحافظة على نظافة األبنية، وحفظ اآلالت واألدوات نظيفة، وغسلها بالماء المغلي والصابون، . 2

وتطهيرها بالمطهرات التي يحددها الطبيب البيطري، ووفق الشروط الصحية المعتمدة.
نفقة . 3 على  أشهر  ستة  كل  دوري  بشكل  األمراض  من  خلو  شهادة  وتقديم  طبي،  فحص  إجراء 

العمومي. المسلخ 
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مادة )11)
نفخ الذبائح

يجب استعمال آالت النفخ الميكانيكية والحديثة في نفخ الذبائح.

مادة )12)
تطهير المسلخ العمومي وأدوات الذبح وسن السكاكين

الذبائح، . 1 عليها  تعلق  التي  والبكرات  وقنواته،  وجدرانه،  العمومي،  المسلخ  أرض  تطهير  يجب 
وأدوات النفخ، والزرائب، وغيرها يومياً، بمحلول مطهر يوافق عليه الطبيب البيطري، وفق الشروط 

الصحية المعتمدة.
يجب سن السكاكين حسب الطرق السليمة التي يحددها الطبيب البيطري.. 2

مادة )13)
حجز الحيوان قبل ذبحه

موعد . 1 من  األقل  )12( ساعة على  قبل  العمومي  المسلخ  إلى  ذبحه  المراد  الحيوان  إحضار  يتم 
ذبحه، ويحجز في الحظائر المعدة لذلك لمعاينته وتهيئته من قبل الطبيب البيطري، وال يسمح بذبح 

الحيوان، ما لم يحجز في المسلخ العمومي للمدة المحددة.
التأكد . 2 البيطري، مع  الطبيب  العمومي إلشراف  المسلخ  المحجوز في حظائر  الحيوان  يخضع 

من تطبيق معايير الرفق بالحيوان.
تستثنى الدواجن من أحكام الفقرتين )1، 2( من هذه المادة.. 3
تجري عملية ذبح وسلخ الحيوان، ومعاينته، في األماكن المخصصة لهذه الغاية في المسلخ العمومي.. 4

مادة )14)
معاينة الذبائح

أجزائها، . 1 وبقية  وأحشائها،  لحومها،  وتحفظ  مباشرة،  الذبح  بعد  الذبائح  البيطري  الطبيب  يعاين 
بشكل يتيسر معه تمييزها، ومعرفة ماهيتها، ريثما يتم فحصها.

لالستهالك . 2 وصالحة  سليمة  أجزاءها  أو  الذبائح  أن  الفحص  بنتيجة  البيطري  للطبيب  تبين  إذا 
بمرض  الذبائح مصابة  أن  الفحص  أظهر  إذا  أما  بذلك،  إشعاراً  وتدمغ  إجازتها،  فتتم  البشري، 
بختم  فتدمغ  البشري،  لالستهالك  صالحة  غير  األخرى  أجزائها  أو  لحمها  من  يجعل  معين 
يفيد عدم صالحيتها، ويتم إتالفها فوراً في حوض خاص بذلك، وبحضور صاحبها أو من يمثله، 

وبحضور الطبيب البيطري، وينظم تقرير بذلك.
ال يسمح ألي شخص غير مخول إدارياً أو قانونياً بدخول مكان المعاينة وقت معاينة الذبائح.. 3
لالستهالك . 4 صالحة  منها  جزء  أي  أو  الذبيحة  كانت  إذا  فيما  البيطري  الطبيب  تقرير  يكون 

البشري أم ال قراراً نهائياً.
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مادة )15)
حجز لحم الحيوان المذبوح خارج المسلخ العمومي

يحظر ذبح الحيوان خارج المسلخ العمومي، أو عرض وبيع وترويج ونقل لحوم تم ذبحها خارج . 1
المسلخ العمومي.

المسلخ . 2 خارج  ذبح  الذي  الحيوان  لحم  بحجز  البيطري  الطبيب  من  بقرار  المحلية  الهيئة  تقوم 
من  أياً  الحال،  لمقتضى  وفقاً  بشأنها  ويقرر  النظام،  هذا  ألحكام  خالفاً  ترخيص  دون  العمومي 

اإلجراءات اآلتية:
إتالفها إذا كانت غير صالحة لالستهالك البشري بقرار من الطبيب البيطري الرسمي.أ. 
إعادتها إلى مالكها إذا وجدت صالحة لالستهالك البشري بعد فحصها، ودفع الرسوم المحددة ب. 

بهذا النظام.
توزيع اللحوم الصالحة لالستهالك البشري على دور الرعاية أو المؤسسات الخيرية، في حال ج. 

تعذر أو رفض مالك اللحوم دفع الرسوم المشار إليها في البند )ب( من الفقرة )2( من هذه المادة.
اتخاذ أي من اإلجراءات المنصوص عليها في الفقرة )2( من هذه المادة، ال تحول دون مساءلة . 3

المخالف جزائياً.

مادة )16)
اللحوم المجمدة

يحظر بيع اللحوم المجمدة على أنها لحوم طازجة.

مادة )17)
حظر التعويض

مع عدم اإلخالل بواجبات إدارة المسلخ العمومي، ال يدفع أي تعويض عن اآلتي:
الحيوان النافق في زريبة المسلخ العمومي قبل الذبح.. 1
الذبائح المتلفة أو أحشاؤها أو أجزاؤها األخرى المتلفة.. 2
اللحوم المصادرة بموجب أحكام هذا النظام.. 3

مادة )18)
حفظ اللحوم

تحفظ اللحوم إذا قرر الطبيب البيطري ذلك في مخزن التبريد التابع للمسلخ العمومي للمدة التي يحددها 
مقابل الرسم المنصوص عليه في هذا النظام.

 
مادة )19)
نقل اللحوم

تنقل اللحوم من المسلخ العمومي بواسطة المركبة المبردة والمعدة لهذه الغاية.. 1
تحدد الهيئة المحلية بالتنسيق مع اإلدارة العامة المختصة مواصفات المركبة المبردة لنقل اللحوم.. 2
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مادة )15)
حجز لحم الحيوان المذبوح خارج المسلخ العمومي

يحظر ذبح الحيوان خارج المسلخ العمومي، أو عرض وبيع وترويج ونقل لحوم تم ذبحها خارج . 1
المسلخ العمومي.

المسلخ . 2 خارج  ذبح  الذي  الحيوان  لحم  بحجز  البيطري  الطبيب  من  بقرار  المحلية  الهيئة  تقوم 
من  أياً  الحال،  لمقتضى  وفقاً  بشأنها  ويقرر  النظام،  هذا  ألحكام  خالفاً  ترخيص  دون  العمومي 

اإلجراءات اآلتية:
إتالفها إذا كانت غير صالحة لالستهالك البشري بقرار من الطبيب البيطري الرسمي.أ. 
إعادتها إلى مالكها إذا وجدت صالحة لالستهالك البشري بعد فحصها، ودفع الرسوم المحددة ب. 

بهذا النظام.
توزيع اللحوم الصالحة لالستهالك البشري على دور الرعاية أو المؤسسات الخيرية، في حال ج. 

تعذر أو رفض مالك اللحوم دفع الرسوم المشار إليها في البند )ب( من الفقرة )2( من هذه المادة.
اتخاذ أي من اإلجراءات المنصوص عليها في الفقرة )2( من هذه المادة، ال تحول دون مساءلة . 3

المخالف جزائياً.

مادة )16)
اللحوم المجمدة

يحظر بيع اللحوم المجمدة على أنها لحوم طازجة.

مادة )17)
حظر التعويض

مع عدم اإلخالل بواجبات إدارة المسلخ العمومي، ال يدفع أي تعويض عن اآلتي:
الحيوان النافق في زريبة المسلخ العمومي قبل الذبح.. 1
الذبائح المتلفة أو أحشاؤها أو أجزاؤها األخرى المتلفة.. 2
اللحوم المصادرة بموجب أحكام هذا النظام.. 3

مادة )18)
حفظ اللحوم

تحفظ اللحوم إذا قرر الطبيب البيطري ذلك في مخزن التبريد التابع للمسلخ العمومي للمدة التي يحددها 
مقابل الرسم المنصوص عليه في هذا النظام.

 
مادة )19)
نقل اللحوم

تنقل اللحوم من المسلخ العمومي بواسطة المركبة المبردة والمعدة لهذه الغاية.. 1
تحدد الهيئة المحلية بالتنسيق مع اإلدارة العامة المختصة مواصفات المركبة المبردة لنقل اللحوم.. 2
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مادة )20)
نقل األحشاء واألطراف والجلود

يجوز نقل أحشاء الذبائح، وأطرافها، وجلودها بعد تنظيفها في عربات أو صناديق بمواصفات صحية 
معتمدة، وبإشراف الطبيب البيطري.

مادة )21)
دمغ الذبائح

يشترط إلخراج الذبائح من المسلخ العمومي اآلتي:
دمغها بختم المسلخ العمومي بما يبين مصدر الذبيحة وعمرها )أقل من سنة أو أكثر(، بحيث تكون . 1

عالمة الدمغ بلون مميز غير مضر لالستهالك البشري.
إبراز إيصال بدفع الرسوم المستحقة عنها بموجب أحكام هذا النظام، ويجب على الشخص الذي دفع . 2

الرسوم أن يحتفظ باإليصاالت من أجل التفتيش.
موافقة الطبيب البيطري.. 3

مادة )22)
حظر إدخال الذبائح إلى منطقة الهيئة المحلية

يحظر إدخال الذبائح أو أي جزٍء منها، باستثناء اللحوم المصنعة أو اللحوم المفرغة من الهواء، . 1
إلى منطقة الهيئة المحلية.

يجب على أصحاب تلك اللحوم عرضها على الطبيب البيطري في المسلخ العمومي حال وصولها، . 2
وقبل التصرف بها لمعاينتها.

يتم استيفاء رسوم المعاينة المحددة في هذا النظام. . 3
يختم الطبيب البيطري اللحوم إذا كانت صالحة لالستهالك البشري، ويتم إتالفها بحضوره بناًء . 4

على قرار من الطبيب البيطري الرسمي.

مادة )23)
التفتيش

يحق للطبيب البيطري أن يدخل أي مكان أو محل معد لبيع اللحوم أو تحضير اللحوم للتفتيش على الذبائح، 
وفحص اللحوم، والتأكد من عدم مخالفة أحكام هذا النظام.

مادة )24)
اإلبالغ عن األمراض

يجب على الطبيب البيطري إبالغ اإلدارة العامة المختصة بشكل فوري عن األمراض الخطرة . 1
المكتشفة.

تسجيلها، . 2 يتم  التي  باألمراض  المختصة  العامة  لإلدارة  شهرياً  تقريراً  البيطري  الطبيب  يرفع 
وكميات وأسباب اإلتالف للذبائح.
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مادة )25)
الرسوم

تستوفي الهيئة المحلية رسماً بالدينار األردني عن كل رأس، وذلك على النحو اآلتي:
زرابة الحيوان لمدة يوم واحد، وذبحه، وسلخه، وغسله، ومعاينته، ونقل لحومه:. 1

رسم الزرابة النوع
والمعاينة

رسم الذبح والسلخ 
والغسل من خالل 

موظف الهيئة المحلية

رسم الذبح 
والسلخ والغسل 
من خالل الجزار

رسم النقل 
داخل حدود 
الهيئة المحلية

530155رأس جمل بأنواعه
رأس جاموس أو بقر بأنواعه 

530155)سنة فأكثر(

520105رأس عجل )أقل من سنة(
بأنواعه  وماعز  ضأن  رأس 

(5 سنوات فأكثر(
2843

بأنواعه  وماعز  ضأن  رأس 
2633)أقل من 5 سنوات( 

0.05-0.2-رأس دجاج أو حمام
حبش  أو  أوز  أو  بط  رأس 

10كغم فأكثر
-3-0.5

حبش  أو  أوز  أو  بط  رأس 
0.2-1-أقل من 10 كغم

حفظ اللحوم عن كل يوم في مخزن التبريد بطلب من مالكها: . 2
عشرة دنانير عن كل رأس جمل أو جاموس أو بقر بأنواعه.أ. 
خمسة دنانير عن كل رأس ضأن أو ماعز بأنواعه.ب. 
(0.1( دينار عن كل رأس طير دجاج أو حمام. ج. 
(0.5( دينار عن كل رأس طير بط أو أوز أو حبش بأنواعه.د. 

معاينة اللحوم التي ترد إلى منطقة الهيئة المحلية: ثالثة دنانير لكل ربع من الجمال أو األبقار . 3
أو العجول، وكل ذبيحة من الضأن والماعز بأنواعه.

الجمال . 4 ديناراً واحداً، وسلخ كل رأس )مفصول( من  سلخ كل رأس )مفصول( من األغنام 
أو األبقار أو العجول ثالثة دنانير.

مادة )26)
دفع الرسوم

المحلية . 1 للهيئة  النظام  هذا  )25( من  المادة  )1( و)4( من  الفقرتين  في  المحددة  الرسوم  تدفع 
قبل ذبح الحيوان أو سلخه.

المسلخ . 2 إلدارة  النظام  هذا  من   )25( المادة  من  و)3(   )2( الفقرتين  في  المحددة  الرسوم  تدفع 
العمومي، عند تسليم الذبيحة للحفظ في الثالجة أو عند تقديم اللحوم للمعاينة.
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مادة )25)
الرسوم

تستوفي الهيئة المحلية رسماً بالدينار األردني عن كل رأس، وذلك على النحو اآلتي:
زرابة الحيوان لمدة يوم واحد، وذبحه، وسلخه، وغسله، ومعاينته، ونقل لحومه:. 1

رسم الزرابة النوع
والمعاينة

رسم الذبح والسلخ 
والغسل من خالل 

موظف الهيئة المحلية

رسم الذبح 
والسلخ والغسل 
من خالل الجزار

رسم النقل 
داخل حدود 
الهيئة المحلية

530155رأس جمل بأنواعه
رأس جاموس أو بقر بأنواعه 

530155)سنة فأكثر(

520105رأس عجل )أقل من سنة(
بأنواعه  وماعز  ضأن  رأس 

(5 سنوات فأكثر(
2843

بأنواعه  وماعز  ضأن  رأس 
2633)أقل من 5 سنوات( 

0.05-0.2-رأس دجاج أو حمام
حبش  أو  أوز  أو  بط  رأس 

10كغم فأكثر
-3-0.5

حبش  أو  أوز  أو  بط  رأس 
0.2-1-أقل من 10 كغم

حفظ اللحوم عن كل يوم في مخزن التبريد بطلب من مالكها: . 2
عشرة دنانير عن كل رأس جمل أو جاموس أو بقر بأنواعه.أ. 
خمسة دنانير عن كل رأس ضأن أو ماعز بأنواعه.ب. 
(0.1( دينار عن كل رأس طير دجاج أو حمام. ج. 
(0.5( دينار عن كل رأس طير بط أو أوز أو حبش بأنواعه.د. 

معاينة اللحوم التي ترد إلى منطقة الهيئة المحلية: ثالثة دنانير لكل ربع من الجمال أو األبقار . 3
أو العجول، وكل ذبيحة من الضأن والماعز بأنواعه.

الجمال . 4 ديناراً واحداً، وسلخ كل رأس )مفصول( من  سلخ كل رأس )مفصول( من األغنام 
أو األبقار أو العجول ثالثة دنانير.

مادة )26)
دفع الرسوم

المحلية . 1 للهيئة  النظام  هذا  )25( من  المادة  )1( و)4( من  الفقرتين  في  المحددة  الرسوم  تدفع 
قبل ذبح الحيوان أو سلخه.

المسلخ . 2 إلدارة  النظام  هذا  من   )25( المادة  من  و)3(   )2( الفقرتين  في  المحددة  الرسوم  تدفع 
العمومي، عند تسليم الذبيحة للحفظ في الثالجة أو عند تقديم اللحوم للمعاينة.
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مادة )27)
تخفيض الرسوم

النظام،  هذا  في  محدد  أي رسم  تخفيض  على  المصادقة  الوزير  تنسيب  على  بناًء  الوزراء  لمجلس 
وبنسبة ال تتجاوز )30%( وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

مادة )28)
العقوبات

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبة الخاصة المقررة للفصل السادس من الباب الخامس 
في قانون الزراعة رقم )2( لسنة 2003م وتعديالته.

مادة )29)
إصدار التعليمات

يصدر وزير الزراعة التعليمات الالزمة لمسالخ الدواجن والخنازير.. 1
مع . 2 يتواءم  وبما  الوزير،  بمصادقة  النظام  هذا  أحكام  لتنفيذ  الالزمة  التعليمات  المجلس  يصدر 

المعايير الدولية لصحة اللحوم.

مادة )30)
اإللغاء

يلغى نظام المسالخ رقم )4( لسنة 1998م.. 1
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.. 2

مادة )31)
السريان والنفاذ

النظام، ويعمل به بعد ثالثين يوماً  تنفيذ أحكام هذا  على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، 
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2019/08/26 ميالدية
                    الموافق: 25/ذو الحجة/1440 هجرية

              
حممد اشتية
رئيس الوزراء
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قرار مجلس الوزراء رقم )11( لسنة 2019م
بالنظام المالي للهيئات المحلية

جملس الوزراء،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )70( منه،

وألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، ال سيما أحكام 
المادة )33( منه، 

وبناًء على تنسيب وزير الحكم المحلي،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2019/12/23م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

الفصل األول
تعاريف وأحكام عامة

مادة )1)
 تعاريف

القرينة  تدل  لم  ما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 
على خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي.
الوزير: وزير الحكم المحلي.

القانون: القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته.
المجلس: مجلس الهيئة المحلية أو البلدية المشتركة أو مجلس الخدمات المشترك.

الرئيس: رئيس المجلس.
المسؤول المالي: المدير المالي أو المحاسب.

الموظف المالي: كل محاسب أو مساعد محاسب أو كاتب حسابات جابي اإليرادات، أو أي موظف 
آخر ذي مسؤولية نقدية أو مالية أو محاسبية مرتبطة بواجباته الرسمية مباشرة أو ناشئة عنها، أو أي 

موظف أعطي سلفة نفقات أو حوالة مالية.
المجلس،  الصادرة عن  الحواالت  أو  الشيكات  بالتوقيع على  المخولون  معتمدو الصرف: األشخاص 

والمعتمدون من قبل الوزير.
قابضو األموال: الموظف أو المفوض بحكم عمله بقبض األموال من المكلفين لحساب خزينة المجلس.
الجهات الرقابية: الجهات التي أنيطت بها حق الرقابة واإلشراف على المجلس وفق التشريعات السارية.
لسنة معينة، والمصادق عليها  التقديرية  المجلس ونفقاته  بيان تفصيلي إليرادات  السنوية:  الموازنة 

وفق األصول.
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قرار مجلس الوزراء رقم )11( لسنة 2019م
بالنظام المالي للهيئات المحلية

جملس الوزراء،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )70( منه،

وألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، ال سيما أحكام 
المادة )33( منه، 

وبناًء على تنسيب وزير الحكم المحلي،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2019/12/23م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

الفصل األول
تعاريف وأحكام عامة

مادة )1)
 تعاريف

القرينة  تدل  لم  ما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 
على خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي.
الوزير: وزير الحكم المحلي.

القانون: القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته.
المجلس: مجلس الهيئة المحلية أو البلدية المشتركة أو مجلس الخدمات المشترك.

الرئيس: رئيس المجلس.
المسؤول المالي: المدير المالي أو المحاسب.

الموظف المالي: كل محاسب أو مساعد محاسب أو كاتب حسابات جابي اإليرادات، أو أي موظف 
آخر ذي مسؤولية نقدية أو مالية أو محاسبية مرتبطة بواجباته الرسمية مباشرة أو ناشئة عنها، أو أي 

موظف أعطي سلفة نفقات أو حوالة مالية.
المجلس،  الصادرة عن  الحواالت  أو  الشيكات  بالتوقيع على  المخولون  معتمدو الصرف: األشخاص 

والمعتمدون من قبل الوزير.
قابضو األموال: الموظف أو المفوض بحكم عمله بقبض األموال من المكلفين لحساب خزينة المجلس.
الجهات الرقابية: الجهات التي أنيطت بها حق الرقابة واإلشراف على المجلس وفق التشريعات السارية.
لسنة معينة، والمصادق عليها  التقديرية  المجلس ونفقاته  بيان تفصيلي إليرادات  السنوية:  الموازنة 

وفق األصول.
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الحساب الختامي: الحساب الذي يتم إعداده وفقاً للمعايير والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، ولنظام 
المحاسبة المعد من قبل الوزارة، وهو بيان لحساب الموازنة ونتيجة لتنفيذها كأرقام فعلية وحقيقية 

في نهاية السنة المالية.
النفقة: النفقة الجارية، والنفقات الرأسمالية والتطويرية.

مادة )2)
نطاق التطبيق

تطبق أحكام هذا النظام على الجهات اآلتية:
الهيئة المحلية.. 1
البلدية المشتركة.. 2
مجلس الخدمات المشتركة.. 3

مادة )3)
معتمدو الصرف

يُحدد معتمدو الصرف بقرار من المجلس وفقاً لآلتي:. 1
الرئيس أو نائب الرئيس في حال غيابه.أ. 
المسؤول المالي.ب. 
عضو أو أكثر يتم اختيارهم من قبل المجلس.	. 

يشترط في القرار الوارد في الفقرة )1( من هذه المادة، أال يزيد عدد أعضاء معتمدي الصرف . 2
على خمسة.

يصادق الوزير على القرار حسب األصول. . 3

مادة )4)
اللجنة المالية 

يشكل المجلس لجنة مالية من بين أعضائه، برئاسة الرئيس وعضوية معتمدي الصرف.. 1
تتولى اللجنة المهام اآلتية:. 2

دراسة ومناقشة مشروع موازنة المجلس السنوية وحسابه الختامي قبل إقرارها من المجلس، أ. 
ومصادقتها من الوزير.

دراسة اقتراحات استحداث أو زيادة أو تخفيض الضرائب، والخصومات التشجيعية، والرسوم، ب. 
والعوائد المحلية لرفعها للمجلس.

اإلشراف على وضع السياسات والخطط إلحداث تنمية اقتصادية مستدامة. 	. 
وضع السياسات الكفيلة بتحسين عمليات تحصيل اإليرادات الخاصة بالمجلس، ومن ضمنها د. 

الديون والشيكات الراجعة.
هـ.  اإلشراف على إجراءات إنفاق األموال كما وردت في بنود الموازنة السنوية.

العمل، وفق اإلجراءات البنوك، وحسن سير  النقد، وحسابات  تقارير حركة  اإلشراف على   و. 
 المحددة.

المختلفة  للمشاريع  الجدوى االقتصادية  المالية، ودراسة  الدراسات والتحاليل  اإلشراف على  ز. 
والمعدة من قبل دوائرها، ومناقشتهم بها قبل رفعها للمجلس والجهات ذات العالقة.
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المتابعة مع الدائرة المالية لترجمة الخطط واالستراتيجيات واألهداف العامة للمجلس ضمن  ح. 
برامج العمل اليومية.

المقدمة  والهبات  والقروض  الديون  إدارة  بكيفية  المالية  الدائرة  مع  والمتابعة  اإلشراف  ط. 
من الجهات المختلفة، وكيفية ترتيب دفعات السداد بما يتالءم مع القدرة المالية.

ي.  مراجعة التقارير المالية الدورية وغير الدورية بخصوص األداء المالي.
االستعانة بالخبراء إلنجاز مهامها في حدود األنظمة والتعليمات، وضمن األصول المتعلقة  ك. 

بعملها. 
بصفته . 3 الرئيس  خالل  من  المادة،  هذه  من   )2( الفقرة  في  الواردة  المهام  متطلبات  تنفيذ  يتم 

الرئيس التنفيذي للمجلس.

مادة )5)
مهام الرئيس

يتولى الرئيس المهام اآلتية:
إدارة موارد المجلس المالية، وترشيد النفقات وأبواب صرف األموال.. 1
مراقبة أداء المسؤول المالي، والتأكد من تنفيذه لإلجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.. 2
االلتزام بالتشريعات الناظمة ألعمال المجلس، ومتابعة تنفيذها.. 3
إعالم أعضاء المجلس بالمركز المالي والتقارير الدورية الخاصة باألمور المالية.. 4
تنفيذ اإلجراءات القانونية على أي مخالفات أو تجاوزات مالية، وإعالم الجهات ذات العالقة.. 5
المحافظة على أموال المجلس المنقولة وغير المنقولة، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لحمايتها وضبط . 6

وترشيد اإلنفاق العام.
تحصيل . 7 ومتابعة  المتاحة،  القانونية  بالسبل  المكلفين  على  المجلس  مستحقات  تحصيل  متابعة 

مستحقات الهيئة المحلية على السلطة التنفيذية، وتعظيم اإليرادات.
اإلشراف على إعداد مشروع موازنة المجلس، وعرضه على أعضاء المجلس قبل بداية السنة . 8

المالية.
رفع مشروع الموازنة للوزارة، للمصادقة خالل األربعة أشهر األخيرة، وقبل شهرين من بداية . 9

السنة المالية الجديدة، ومتابعة تنفيذها.
10. اإلشراف على إعداد التقرير اإلداري والمالي والحساب الختامي السنوي، وعرضهما على أعضاء 

المجلس، على أن يتم رفعهما للوزارة خالل شهرين على األكثر من بداية السنة المالية الجديدة.
وجمع  الصحي  والصرف  والمياه  الكهرباء  وفواتير  الدورية  المجلس  التزامات  تسديد  متابعة   .11

النفايات الصلبة، وأي التزامات أخرى بمقتضى أحكام القانون.

مادة )6)
المسؤول المالي

يعتبر المسؤول المالي مسؤواًل عن المعامالت المالية والحسابية وإدارتها والرقابة عليها، ويتولى . 1
المهام اآلتية:

مراقبة استيفاء األموال وتأمين جبايتها في الوقت المحدد، وفي حال وجود معيقات الستيفاء أ. 
هذه األموال يجب عليه إعالم الرئيس بذلك.

حفظ األموال بعد جبايتها، وكيفية التصرف بها.ب. 
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المتابعة مع الدائرة المالية لترجمة الخطط واالستراتيجيات واألهداف العامة للمجلس ضمن  ح. 
برامج العمل اليومية.

المقدمة  والهبات  والقروض  الديون  إدارة  بكيفية  المالية  الدائرة  مع  والمتابعة  اإلشراف  ط. 
من الجهات المختلفة، وكيفية ترتيب دفعات السداد بما يتالءم مع القدرة المالية.

ي.  مراجعة التقارير المالية الدورية وغير الدورية بخصوص األداء المالي.
االستعانة بالخبراء إلنجاز مهامها في حدود األنظمة والتعليمات، وضمن األصول المتعلقة  ك. 

بعملها. 
بصفته . 3 الرئيس  خالل  من  المادة،  هذه  من   )2( الفقرة  في  الواردة  المهام  متطلبات  تنفيذ  يتم 

الرئيس التنفيذي للمجلس.

مادة )5)
مهام الرئيس

يتولى الرئيس المهام اآلتية:
إدارة موارد المجلس المالية، وترشيد النفقات وأبواب صرف األموال.. 1
مراقبة أداء المسؤول المالي، والتأكد من تنفيذه لإلجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.. 2
االلتزام بالتشريعات الناظمة ألعمال المجلس، ومتابعة تنفيذها.. 3
إعالم أعضاء المجلس بالمركز المالي والتقارير الدورية الخاصة باألمور المالية.. 4
تنفيذ اإلجراءات القانونية على أي مخالفات أو تجاوزات مالية، وإعالم الجهات ذات العالقة.. 5
المحافظة على أموال المجلس المنقولة وغير المنقولة، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لحمايتها وضبط . 6

وترشيد اإلنفاق العام.
تحصيل . 7 ومتابعة  المتاحة،  القانونية  بالسبل  المكلفين  على  المجلس  مستحقات  تحصيل  متابعة 

مستحقات الهيئة المحلية على السلطة التنفيذية، وتعظيم اإليرادات.
اإلشراف على إعداد مشروع موازنة المجلس، وعرضه على أعضاء المجلس قبل بداية السنة . 8

المالية.
رفع مشروع الموازنة للوزارة، للمصادقة خالل األربعة أشهر األخيرة، وقبل شهرين من بداية . 9

السنة المالية الجديدة، ومتابعة تنفيذها.
10. اإلشراف على إعداد التقرير اإلداري والمالي والحساب الختامي السنوي، وعرضهما على أعضاء 

المجلس، على أن يتم رفعهما للوزارة خالل شهرين على األكثر من بداية السنة المالية الجديدة.
وجمع  الصحي  والصرف  والمياه  الكهرباء  وفواتير  الدورية  المجلس  التزامات  تسديد  متابعة   .11

النفايات الصلبة، وأي التزامات أخرى بمقتضى أحكام القانون.

مادة )6)
المسؤول المالي

يعتبر المسؤول المالي مسؤواًل عن المعامالت المالية والحسابية وإدارتها والرقابة عليها، ويتولى . 1
المهام اآلتية:

مراقبة استيفاء األموال وتأمين جبايتها في الوقت المحدد، وفي حال وجود معيقات الستيفاء أ. 
هذه األموال يجب عليه إعالم الرئيس بذلك.

حفظ األموال بعد جبايتها، وكيفية التصرف بها.ب. 
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التحقق من أن اإلجراءات المتبعة في الحسابات بمختلف فروعها قد تمت وفق أحكام التشريعات 	. 
السارية والتعليمات الصادرة عن الوزير، ويكون مسؤواًل عن األخطاء الواردة في الحسابات 

التي يقدمها أو التي تحت مسؤوليته.
اإلشراف على إيرادات ونفقات المجلس وقيدها في أبوابها دون تأخير، وضمان إيجاد نظام د. 

كفؤ وفعال ألي عمليات جدولة إليراداتها بما يتوافق مع أنظمتها.
 هـ.  التحقق من اتخاذ الوسائل واإلجراءات الالزمة للمحافظة على األموال على اختالف أنواعها،

  وأوجه إنفاقها.
و.  مراعاة متابعة وتطبيق أدلة اإلجراءات والسياسات المالية والمحاسبية الصادرة عن الوزارة.
التأكد من صحة جميع عمليات الصرف وفق بنود الموازنة السنوية واإلجراءات القانونية،  ز.  

وعدم دفع أي مبالغ لم يرخص بها.
ح.   إعداد التقارير المالية والدراسات المالية الدورية حسب الطلب.

ط.   التدقيق على عمليات الصرف وفقاً ألحكام هذا النظام.
ي.  إعالم الرئيس خطياً عن أي تجاوز أو نقص على المخصصات، أو فقدان أي وثائق تتعلق 

بعمليات الصرف أو القبض.
السارية . 2 التشريعات  أحكام  تخالف  التي  المالية  المعامالت  رفض  المالي  المسؤول  على  يجب 

الرئيس خطياً  للرئيس بكتاب خطي ومسبب، وفي حال إصرار  وتعليمات الوزير، وإرجاعها 
على تنفيذها، يتحفظ المسؤول المالي عليها خطياً، ويطلب عرضها على المجلس.

مادة )7)
الموازنة السنوية للمجلس 

يتولى المجلس إعداد الموازنة السنوية وفقاً لإلجراءات اآلتية: . 1
تشكيل لجنة تخطيط الموازنة السنوية، والتي تتولى:أ. 

إعداد مشروع الموازنة السنوية وفق التشريعات السارية. ( 1
بالتوضيحات ( 2 معززاً  يكون  أن  الوزير، على  الصادر عن  السنوية  الموازنة  إعداد  بالغ 

والتفصيالت والوثائق المطلوبة. 
الوزارة خالل األربعة أشهر األخيرة، وقبل شهرين ب.  إلى  السنوية، ورفعها  الموازنة  إقرار 

من بداية السنة المالية الجديدة.
إجراء التعديالت المقدمة من قبل الوزارة في حال وجودها بما ينسجم مع التشريعات السارية.	. 

يصادق الوزير على الموازنة السنوية المقترحة والمعدة وفقاً ألحكام الفقرة )1( من هذه المادة.. 2

مادة )8)
الجدول الزمني للموازنة السنوية

يلتزم كل مجلس بالجدول الزمني إلعداد الموازنة السنوية، والمدر	 ببالغ إعداد الموازنة المشار . 1
إليه في الفقرة )1/أ( من المادة )7( من هذا النظام.

ينتهي العمل في الموازنة السنوية وبراءة تشكيالتها بانتهاء السنة المالية.. 2
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مادة )9)
النفقات

يجب أال تتجاوز النفقات التشغيلية المتكررة المقدار األقل مما خصص لها في آخر موازنة مالية . 1
مصادق عليها أو الموازنة السنوية المقترحة أيهما أقل، إلى حين مصادقة الوزير على الموازنة 

الجديدة.
يتم الصرف بمقدار ال يتجاوز واحد على اثني عشر )12/1( من قيمة البند في آخر موازنة سنوية . 2

مصادقة في حالة عدم تقديم الموازنة أو عدم مصادقتها من قبل الوزير.

مادة )10)
مناقلة الموازنة

تعتبر النفقات السنوية قابلة للتنفيذ وفقاً لبنود الموازنة بعد المصادقة النهائية على الموازنة السنوية . 1
بما اشتملت عليه من وظائف ومخصصات، على أال تتجاوز ما خصص لها.

يجوز للمجلس إصدار قرار لمناقلة أي مبالغ لم يتم صرفها من بند إلى آخر في نفس الباب.. 2
السنوية، . 3 للموازنة  بإجراءات تعديل  السير  بعد  إلى آخر  باب  المناقلة من  للمجلس إجراء  يجوز 

ومصادقة الوزير على التعديل.

مادة )11)
الحساب الختامي

يلتزم الرئيس باآلتي:
إعداد الحساب الختامي عن السنة المنتهية خالل شهرين على األكثر من انتهائها.. 1

 إرسال الحساب الختامي إلى الوزير للمصادقة عليه بعد إقراره من المجلس.2. 

مادة )12)
 االقتراض

يجوز للمجلس أن يقترض أموااًل أو اللجوء إلى التسهيالت البنكية من أي جهة بعد موافقة الوزير.. 1
يجب موافقة مجلس الوزراء على معاملة االقتراض المشار إليها في الفقرة )1( من هذه المادة، . 2

إذا تطلبت كفالة السلطة التنفيذية.

الفصل الثاني
إدارة النفقات

مادة )13)
الترخيص بالصرف

يشترط لترخيص صرف النفقات اآلتي:. 1
أن تكون ضمن البنود المقررة في الموازنة السنوية أو ضمن التعديالت أو المالحق التابعة أ. 

لها بعد مصادقتها.
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مادة )9)
النفقات

يجب أال تتجاوز النفقات التشغيلية المتكررة المقدار األقل مما خصص لها في آخر موازنة مالية . 1
مصادق عليها أو الموازنة السنوية المقترحة أيهما أقل، إلى حين مصادقة الوزير على الموازنة 

الجديدة.
يتم الصرف بمقدار ال يتجاوز واحد على اثني عشر )12/1( من قيمة البند في آخر موازنة سنوية . 2

مصادقة في حالة عدم تقديم الموازنة أو عدم مصادقتها من قبل الوزير.

مادة )10)
مناقلة الموازنة

تعتبر النفقات السنوية قابلة للتنفيذ وفقاً لبنود الموازنة بعد المصادقة النهائية على الموازنة السنوية . 1
بما اشتملت عليه من وظائف ومخصصات، على أال تتجاوز ما خصص لها.

يجوز للمجلس إصدار قرار لمناقلة أي مبالغ لم يتم صرفها من بند إلى آخر في نفس الباب.. 2
السنوية، . 3 للموازنة  بإجراءات تعديل  السير  بعد  إلى آخر  باب  المناقلة من  للمجلس إجراء  يجوز 

ومصادقة الوزير على التعديل.

مادة )11)
الحساب الختامي

يلتزم الرئيس باآلتي:
إعداد الحساب الختامي عن السنة المنتهية خالل شهرين على األكثر من انتهائها.. 1

 إرسال الحساب الختامي إلى الوزير للمصادقة عليه بعد إقراره من المجلس.2. 

مادة )12)
 االقتراض

يجوز للمجلس أن يقترض أموااًل أو اللجوء إلى التسهيالت البنكية من أي جهة بعد موافقة الوزير.. 1
يجب موافقة مجلس الوزراء على معاملة االقتراض المشار إليها في الفقرة )1( من هذه المادة، . 2

إذا تطلبت كفالة السلطة التنفيذية.

الفصل الثاني
إدارة النفقات

مادة )13)
الترخيص بالصرف

يشترط لترخيص صرف النفقات اآلتي:. 1
أن تكون ضمن البنود المقررة في الموازنة السنوية أو ضمن التعديالت أو المالحق التابعة أ. 

لها بعد مصادقتها.
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واألنظمة ب.  العام،  الشراء  قانون  في  عليها  المنصوص  واإلجراءات  الشروط  مخالفة  عدم 
والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

أن يكون المبلغ المطلوب صرفه ضمن صالحيات المجلس المحددة بالقانون.	. 
أن يكون المبلغ المخصص للصرف قد تم حجزه سلفاً بالموازنة، وقبل المباشرة بأي إجراء د. 

تنفيذي خاص به.
هـ.  حجز المخصص للصرف بما يتناسب مع أشهر الفترة المالية.

المالي . 2 المسؤول  بينهم  من  يكون  أن  على  أدنى،  كحد  تواقيع  ثالثة  بوجود  الصرف  اعتماد  يتم 
والرئيس أو نائب الرئيس في حال غيابه.

ينتهي الترخيص بالصرف في اليوم األخير من السنة المالية للموازنة السنوية المصادق عليها.. 3

مادة )14)
السقف المالي لاللتزام المالي

بها،  والملتزم  بإنفاقه  المسموح  األقصى  الحد  السنوية  الموازنة  في  لإلنفاق  المعتمدة  المبالغ  تعتبر 
ما لم يرد تعديل على الموازنة حسب األصول.

مادة )15)
تدقيق عمليات الصرف
يلتزم المسؤول المالي بتدقيق عملية الصرف على النحو اآلتي:

توفير آلية لتدقيق وتنظيم عمليات الصرف بما يضمن وجود إجراءات رقابية محكمة.. 1
مراجعة يومية لسجل الصندوق والتسويات البنكية، والتأكد من مطابقة النقد الفعلي في الخزنة . 2

مع الرصيد في السجل.
مراجعة جميع المبالغ المسجلة على البنود المختلفة للتأكد من عدم وجود أي تداخل بين هذه البنود، . 3

أو تحميل بند على اآلخر.
القانونيين . 4 لوكالئهم  السندات، ويجوز صرفها  في  أسمائهم  المذكورة  المبالغ لألشخاص  صرف 

بموجب وكاالت منظمة لدى كاتب العدل، أو للورثة بموجب حصر إرث، أو من يمثلهم قانوناً.

مادة )16)
سندات الصرف

وفق . 1 منظم  صرف  سند  وجود  من  التأكد  بعد  بالنفقة  المجلس  في  المختص  الموظف  يلتزم 
أحكام هذا النظام.

يشترط في تنظيم سندات الصرف أن تكون:. 2
مطبوعة ومرقمة بتسلسل تصاعدي زمنياً ورقمياً حسب ترتيبها وتواريخها في الصرف.أ. 
مقيدة في السجالت المالية والمحاسبية.ب. 
بها المستندات والوثائق األصلية المعززة لقيدها أو صرفها مع مراعاة حجم وطبيعة 	.  مرفقاً 

معاملة الصرف وفق اآلتي:
فاتورة ضريبية.( 1
فاتورة مقاصة.( 2
خصم مصدر.( 3
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رخصة حرفة أو مهنة.( 4
صورة هوية.( 5
إقرار.( 6
عقد.( 7
وثائق عطاء.( 8
وثائق استدرا	 العروض.( 9

10(  قرار المجلس.
11(  أي سند أو وثيقة تلزم للصرف والمؤيدة للنفقة، والواجبة حسب األصول.

موقعة من الموظف الذي صادق عليها، والمسؤول المالي، وصاحب االستحقاق، بجانب كل د. 
تغيير يقع في سندات الصرف.

مادة )17)
فقدان سندات ووثائق الصرف

 في حال فقدان أي سند أو وثيقة تتعلق بالنفقة يتم اتخاذ اإلجراءات اآلتية:
إعالم المسؤول المالي عن السند أو الوثيقة المفقودة من قبل الموظف المالي.. 1
إعالم الرئيس من قبل المسؤول المالي.. 2
في حال كانت الوثيقة المفقودة من معززات عملية الصرف، يتم الطلب من المورد إحضار نسخة . 3

طبق األصل بدياًل عنها.

مادة )18)
توقيع سند الصرف

يكون سند الصرف قابالً للصرف إذا كان حامالً التواقيع التالية وفقاً للترتيب اآلتي:. 1
الرئيس أو نائبه.أ. 
المسؤول المالي.ب. 
المحاسب معد سند الصرف.	. 
الموظف الذي قام بتدقيق سند الصرف، إن وجد.د. 

هـ.  أمين الصندوق.
يراعى عند تطبيق أحكام الفقرة )1( من هذه المادة المسميات الوظيفية لموظفي الدائرة المالية . 2

وعددهم في الهيئة المحلية. 

مادة )19)
عناصر سند الصرف

 يجب أن يشتمل سند الصرف على اآلتي:
اسم المستفيد، وتاريخ السند.. 1
نوع العملة الخاصة بسند الصرف.. 2
سعر التبديل للعمالت األخرى حسب أسعار الصرف المعتمدة لدى سلطة النقد الفلسطينية.. 3
وصف عملية الصرف كاملة.. 4
رقم عملية الشراء أو العقد، وقرار المجلس المتعلق بالصرف، إن وجد.. 5
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رخصة حرفة أو مهنة.( 4
صورة هوية.( 5
إقرار.( 6
عقد.( 7
وثائق عطاء.( 8
وثائق استدرا	 العروض.( 9

10(  قرار المجلس.
11(  أي سند أو وثيقة تلزم للصرف والمؤيدة للنفقة، والواجبة حسب األصول.

موقعة من الموظف الذي صادق عليها، والمسؤول المالي، وصاحب االستحقاق، بجانب كل د. 
تغيير يقع في سندات الصرف.

مادة )17)
فقدان سندات ووثائق الصرف

 في حال فقدان أي سند أو وثيقة تتعلق بالنفقة يتم اتخاذ اإلجراءات اآلتية:
إعالم المسؤول المالي عن السند أو الوثيقة المفقودة من قبل الموظف المالي.. 1
إعالم الرئيس من قبل المسؤول المالي.. 2
في حال كانت الوثيقة المفقودة من معززات عملية الصرف، يتم الطلب من المورد إحضار نسخة . 3

طبق األصل بدياًل عنها.

مادة )18)
توقيع سند الصرف

يكون سند الصرف قابالً للصرف إذا كان حامالً التواقيع التالية وفقاً للترتيب اآلتي:. 1
الرئيس أو نائبه.أ. 
المسؤول المالي.ب. 
المحاسب معد سند الصرف.	. 
الموظف الذي قام بتدقيق سند الصرف، إن وجد.د. 

هـ.  أمين الصندوق.
يراعى عند تطبيق أحكام الفقرة )1( من هذه المادة المسميات الوظيفية لموظفي الدائرة المالية . 2

وعددهم في الهيئة المحلية. 

مادة )19)
عناصر سند الصرف

 يجب أن يشتمل سند الصرف على اآلتي:
اسم المستفيد، وتاريخ السند.. 1
نوع العملة الخاصة بسند الصرف.. 2
سعر التبديل للعمالت األخرى حسب أسعار الصرف المعتمدة لدى سلطة النقد الفلسطينية.. 3
وصف عملية الصرف كاملة.. 4
رقم عملية الشراء أو العقد، وقرار المجلس المتعلق بالصرف، إن وجد.. 5
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رقم البند كاماًل.. 6
المبالغ بالحروف واألرقام.. 7
نوع النفقة.. 8
عليه، . 9 المسحوب  البنك  اسم  مع  الصرف،  عملية  بموجبها  تم  الذي  الشيكات  أو  الشيك  رقم 

وتاريخ استحقاقها.
10. المخولين بالتوقيع على سند الصرف.

مادة )20)
فاتورة الصرف

تكون الفاتورة أو المطالبة المالية جاهزة للصرف بموجب إحدى الحاالت اآلتية: 
بموجب . 1 منظمة  غير  لوازم  بمشتريات  تتعلق  العملية  كانت  إذا  عليه،  مصادق  لوازم  طلب 

عطاء معين.
كتاب موافقة من:. 2

الرئيس، إذا كانت ضمن صالحياته.أ. 
بموجب قرار المجلس للعمليات المتعلقة بأشغال معينة غير المنظمة بعطاء.ب. 

بهذه . 3 الخاصة  السليمة  اإلجراءات  كافة  توفر  من  التأكد  شريطة  بالعطاءات،  خاصة  صرفية 
العطاءات.

سلف المشتريات الخاصة باألقسام، أو بسلف الموظفين والعمال.. 4
سلف مؤقتة بشراء لوازم من خار	 الوطن بقرار من المجلس، على أن يتم تقديم كافة المعززات . 5

الالزمة. 

مادة )21)
منع تكرار الصرف

يحظر تكرار صرف أي فاتورة أو مطالبة مالية.. 1
يلتزم الموظف المالي بتوفير اآلتي:. 2

آليات وسجالت معتمدة.أ. 
الصرف على أساس أصل المعاملة المعدة للصرف.ب. 
ختم سند الصرف "مدفوع أو مسدد" مع توضيح رقم الشيك أو الحوالة، وتاريخه، على جميع 	. 

مرفقات المعاملة.

مادة )22)
استحقاق صرف النفقة

تصرف النفقة بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة، وتقديم الوثائق المعززة للنفقة، . 1
وبعد التأكد من وجود السيولة النقدية لهذه النفقة.

يتم الصرف للمستفيد بعد إحضار براءة ذمة من المجلس.. 2
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يتم توفير إجراءات مالية خاصة لتنظيم صرف كامل المبالغ المترتبة لعمليات الشراء، والتي يجب . 3
أن تتوفر فيها كامل الشروط المنصوص عليها وفق أحكام قانون الشراء العام الساري.

يستثنى من أحكام الفقرة )1( من هذه المادة اآلتي:. 4
ورد أ.  ما  على  بناًء  أو  مقدماً،  الدفع  طبيعتها  تتطلب  التي  السنوية  الموازنة  في  الواردة  النفقة 

بالعقود الموقعة من المجلس.
جميع السلف التي تصرف ألغراض طارئة. ب. 

مادة )23)
سند إدخال المشتريات

بسند  توثيقها  بعد  إال  معينة،  لوازم  أو  لمواد  تمت  شراء  بعمليات  تتعلق  نفقة  أي  صرف  يحظر 
ذلك  في  ويراعى  بها،  الخاص  الختم  المستودع، ووضع  أمين  قبل  مرقم حسب األصول من  إدخال 

الحاالت اآلتية:
اللوازم التي تشترى الستعمال سنة كاملة، يتم إدخالها للمستودعات بسند إدخال تحت رقم الصفحة . 1

الموافقة  الذي تمت  الغرض  المعين، ويتم إخراجها بموجب سندات إخرا	، وبناًء على  والبند 
عليه مسبقاً.

لوازم الموظفين، ويجري ختمها بعد التأكد من إدخالها بعهدة الموظف المختص، وتوقيعه على ذلك.. 2
لوازم المشاريع، تختم على أنها استهلكت ضمن المشروع المحدد، حسب األصول.. 3

مادة )24)
صرف الرواتب واألجور

األمور . 1 من  العمال  وأجور  الموظفين  مستحقات  من  يتبعها  وما  الرواتب  صرف  عملية  تتم 
التحقق  وبعد  الوزارة،  المصادق عليه من  التشكيالت  لبراءة وجدول  وفقاً  المرخصة للصرف 

من اإلجراءات اآلتية:
إصدار سند صرف بجميع المبالغ المسددة وفق كشوفات تفصيلية وموقعة حسب األصول.أ. 
إصدار تحويالت شهرية لحساباتهم بالبنوك، مع مراعاة عقود المياومة المؤقتة التي ال تزيد ب. 

على )3( أشهر.
موظفي 	.  ونظام  السارية  التشريعات  ألحكام  وفقاً  للموظفين  اإلضافي  العمل  بدل  صرف 

الهيئات المحلية.
صرف جميع المستحقات العمالية ضمن المبالغ المرصودة بالموازنة السنوية المصادق عليها.د. 

يتم اعتماد آلية رقابة داخلية محكمة على جميع المبالغ المصروفة على هذا البند، وذلك عن طريق . 2
عمل مقارنة شهرية ما بين قيود محاسبي الرواتب واألجور، والقيود الواردة بموازنة الموظفين، 

للتأكد من مستحقات المستخدمين.

مادة )25)
تسجيل النفقة

يجب على المسؤول المالي تسجيل النفقات مع مراعاة اآلتي:
التأكد بأن النفقات ضمن الموازنة السنوية، وعلى البنود المتعلقة بها.. 1
التسجيل على البند الذي تم حجز المخصصات المطلوبة مسبقاً.. 2
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يتم توفير إجراءات مالية خاصة لتنظيم صرف كامل المبالغ المترتبة لعمليات الشراء، والتي يجب . 3
أن تتوفر فيها كامل الشروط المنصوص عليها وفق أحكام قانون الشراء العام الساري.

يستثنى من أحكام الفقرة )1( من هذه المادة اآلتي:. 4
ورد أ.  ما  على  بناًء  أو  مقدماً،  الدفع  طبيعتها  تتطلب  التي  السنوية  الموازنة  في  الواردة  النفقة 

بالعقود الموقعة من المجلس.
جميع السلف التي تصرف ألغراض طارئة. ب. 

مادة )23)
سند إدخال المشتريات

بسند  توثيقها  بعد  إال  معينة،  لوازم  أو  لمواد  تمت  شراء  بعمليات  تتعلق  نفقة  أي  صرف  يحظر 
ذلك  في  ويراعى  بها،  الخاص  الختم  المستودع، ووضع  أمين  قبل  مرقم حسب األصول من  إدخال 

الحاالت اآلتية:
اللوازم التي تشترى الستعمال سنة كاملة، يتم إدخالها للمستودعات بسند إدخال تحت رقم الصفحة . 1

الموافقة  الذي تمت  الغرض  المعين، ويتم إخراجها بموجب سندات إخرا	، وبناًء على  والبند 
عليه مسبقاً.

لوازم الموظفين، ويجري ختمها بعد التأكد من إدخالها بعهدة الموظف المختص، وتوقيعه على ذلك.. 2
لوازم المشاريع، تختم على أنها استهلكت ضمن المشروع المحدد، حسب األصول.. 3

مادة )24)
صرف الرواتب واألجور

األمور . 1 من  العمال  وأجور  الموظفين  مستحقات  من  يتبعها  وما  الرواتب  صرف  عملية  تتم 
التحقق  وبعد  الوزارة،  المصادق عليه من  التشكيالت  لبراءة وجدول  وفقاً  المرخصة للصرف 

من اإلجراءات اآلتية:
إصدار سند صرف بجميع المبالغ المسددة وفق كشوفات تفصيلية وموقعة حسب األصول.أ. 
إصدار تحويالت شهرية لحساباتهم بالبنوك، مع مراعاة عقود المياومة المؤقتة التي ال تزيد ب. 

على )3( أشهر.
موظفي 	.  ونظام  السارية  التشريعات  ألحكام  وفقاً  للموظفين  اإلضافي  العمل  بدل  صرف 

الهيئات المحلية.
صرف جميع المستحقات العمالية ضمن المبالغ المرصودة بالموازنة السنوية المصادق عليها.د. 

يتم اعتماد آلية رقابة داخلية محكمة على جميع المبالغ المصروفة على هذا البند، وذلك عن طريق . 2
عمل مقارنة شهرية ما بين قيود محاسبي الرواتب واألجور، والقيود الواردة بموازنة الموظفين، 

للتأكد من مستحقات المستخدمين.

مادة )25)
تسجيل النفقة

يجب على المسؤول المالي تسجيل النفقات مع مراعاة اآلتي:
التأكد بأن النفقات ضمن الموازنة السنوية، وعلى البنود المتعلقة بها.. 1
التسجيل على البند الذي تم حجز المخصصات المطلوبة مسبقاً.. 2
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مراعاة فصل أنواع النفقات بالشكل اآلتي: . 3
نفقات رأسمالية، مع التأكد من وجود سجل خاص بها.أ. 
االستمالكات، والتأكد من وجود سجل خاص بها.ب. 
النفقات التشغيلية.	. 

الواردة . 4 المبالغ  المبالغ، والتأكد من مطابقة  تم تسجيله وصرفه من  لما  إجراء مراجعة يومية 
في سندات الصرف، وبنود الموازنة السنوية ذات العالقة.

رفض أي مطالبة لم يتم المصادقة عليها وفق أحكام هذا النظام.. 5

مادة )26)
الصرف من حسابات المجلس
يلتزم المسؤول المالي بالصرف من حسابات المجلس وفق اآلتي:

العطاءات . 1 يتم إحالة  الذين  للمتعهدين  الصادرة  الحق  التأكد من أن االلتزام قد ورد في حواالت 
المختلفة عليهم، وتحويل مستحقاتهم عنها وفق حوالة الحق الصادرة للبنك.

مراقبة األرصدة لدى البنوك، وعدم صرف مبالغ تزيد عن المبالغ المتوفرة.. 2
الالزمة . 3 المصادقات  الحصول على  بعد  المكشوف إال  البنكية على  الحسابات  عدم الصرف من 

بموجب أحكام المادة )12( من هذا النظام.

مادة )27)
دفع النفقات

تسدد نفقات المجلس بإحدى الطرق اآلتية:. 1
حوالة بنكية.أ. 
شيكات حسب األصول، على أن يختم عليها للمستفيد األول.ب. 
المقاصة.	. 
نقداً، وفقاً لآلتي:د. 

 البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، بما ال يزيد على مبلغ )1000( شيكل.( 1
 المجالس القروية، بما ال يزيد على مبلغ )500( شيكل.( 2

البند )د( . 2 المحددة في  المالية  لتجنب األسقف  التحايل  ال يجوز تجزئة عملية الصرف بغرض 
من الفقرة )1( من هذه المادة.

مادة )28)
مطالبات الدفع

يلتزم الموظف المالي باآلتي:
االحتفاظ بنسخة مصدقة عن جميع العقود من أجل مطالبات الدفع.. 1
رفض أي مطالبة لم يتم المصادقة عليها وفق أحكام هذا النظام.. 2
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مادة )29)
المسؤولية عن صرف مبلغ غير مرخص

يعتبر الموظف المالي أو المسؤول المالي أو كالهما بالتضامن مسؤواًل عن أي مطالبة يتم صرفها . 1
دون استيفاء إجراءات الصرف خالفاً ألحكام هذا النظام، إال إذا تم:

التحفَظ خطياً على عملية الصرف.أ. 
إعالم الرئيس خطياً بذلك.ب. 

يتم تقييد المبلغ الذي تم صرفه دون استيفاء إجراءات الصرف كسلفة على من تقع عليه المسؤولية، . 2
على أن تسترد من أي راتب أو عالوة تستحق.

مادة )30)
تصنيف مستندات األمانات

التي قبضت . 1 المستندات  تنظيم  آلية  بذات  المالي مستندات األمانات حين ردها  الموظف  يصنف 
بموجبها، مع بيان عنوان حساباتها، وربط سند صرف استرداد األمانات بسند القبض وتاريخه 

ما أمكن.
يسجل الموظف المالي جميع المبالغ التي تقبض على سبيل األمانات ضمن بند األمانات المستردة، . 2

وينظم سجل خاص يوضح كافة بياناتها، ويتم إجراء تسوية شهرية فيما بينها.

مادة )31)
الواردات المستردة

يسترد الموظف المالي الواردات بموجب سند صرف على الوجه اآلتي: 
عنوان . 1 ذكر  مع  المستردة،  السلف  بند  ضمن  الموازنة  في  المستردة  السلف  مستندات  تصنيف 

الحساب الفرعي الذي قيدت فيه السلفة.
تقييد في حساب النفقات كل ما تم استرداده وفق أحكام هذا النظام، بناًء على مخصصات تخصص . 2

لهذه الغاية ضمن بنود الموازنة السنوية، ويشار في سند الصرف إلى مواد وفصول الواردات 
التي ستسترد منها تلك المبالغ.

تقييد المبالغ التي تسترد وفقاً ألحكام هذا النظام عن واردات استوفيت عن سنين سابقة في حساب . 3
خاص للنفقات العامة باسم المستردات من سنين سابقة، ويشار في سند الصرف إلى مواد وفصول 

الواردات التي ستسترد منها تلك المبالغ.

مادة )32)
التوقيع على سندات الصرف المتعلقة باألميين

يتم الدفع لألميين بوسم السندات ببصمات أو أختام المستفيدين أصحاب االستحقاق بشهادة شخص آخر. 

مادة )33)
تدقيق مبلغ الصرف

شهادة  للصرف  يقدم  سند  أي  على  بالتوقيع  المخولين  أو  المجلس  دوائر  رؤساء  مصادقة  تعتبر 
صريحة بأن:

المبالغ كانت مستحقة وصحيحة.. 1
األثمان الواردة مطابقة ومتوافقة لشروط العقد المبرم.. 2
السندات تمت بعد استصدار الموافقات المطلوبة عليها.. 3
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مادة )29)
المسؤولية عن صرف مبلغ غير مرخص

يعتبر الموظف المالي أو المسؤول المالي أو كالهما بالتضامن مسؤواًل عن أي مطالبة يتم صرفها . 1
دون استيفاء إجراءات الصرف خالفاً ألحكام هذا النظام، إال إذا تم:

التحفَظ خطياً على عملية الصرف.أ. 
إعالم الرئيس خطياً بذلك.ب. 

يتم تقييد المبلغ الذي تم صرفه دون استيفاء إجراءات الصرف كسلفة على من تقع عليه المسؤولية، . 2
على أن تسترد من أي راتب أو عالوة تستحق.

مادة )30)
تصنيف مستندات األمانات

التي قبضت . 1 المستندات  تنظيم  آلية  بذات  المالي مستندات األمانات حين ردها  الموظف  يصنف 
بموجبها، مع بيان عنوان حساباتها، وربط سند صرف استرداد األمانات بسند القبض وتاريخه 

ما أمكن.
يسجل الموظف المالي جميع المبالغ التي تقبض على سبيل األمانات ضمن بند األمانات المستردة، . 2

وينظم سجل خاص يوضح كافة بياناتها، ويتم إجراء تسوية شهرية فيما بينها.

مادة )31)
الواردات المستردة

يسترد الموظف المالي الواردات بموجب سند صرف على الوجه اآلتي: 
عنوان . 1 ذكر  مع  المستردة،  السلف  بند  ضمن  الموازنة  في  المستردة  السلف  مستندات  تصنيف 

الحساب الفرعي الذي قيدت فيه السلفة.
تقييد في حساب النفقات كل ما تم استرداده وفق أحكام هذا النظام، بناًء على مخصصات تخصص . 2

لهذه الغاية ضمن بنود الموازنة السنوية، ويشار في سند الصرف إلى مواد وفصول الواردات 
التي ستسترد منها تلك المبالغ.

تقييد المبالغ التي تسترد وفقاً ألحكام هذا النظام عن واردات استوفيت عن سنين سابقة في حساب . 3
خاص للنفقات العامة باسم المستردات من سنين سابقة، ويشار في سند الصرف إلى مواد وفصول 

الواردات التي ستسترد منها تلك المبالغ.

مادة )32)
التوقيع على سندات الصرف المتعلقة باألميين

يتم الدفع لألميين بوسم السندات ببصمات أو أختام المستفيدين أصحاب االستحقاق بشهادة شخص آخر. 

مادة )33)
تدقيق مبلغ الصرف

شهادة  للصرف  يقدم  سند  أي  على  بالتوقيع  المخولين  أو  المجلس  دوائر  رؤساء  مصادقة  تعتبر 
صريحة بأن:

المبالغ كانت مستحقة وصحيحة.. 1
األثمان الواردة مطابقة ومتوافقة لشروط العقد المبرم.. 2
السندات تمت بعد استصدار الموافقات المطلوبة عليها.. 3
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الفصل الثالث
إدارة المقبوضات

مادة )34)
سند القبض

يجب تعزيز جميع المقبوضات بسندات قبض مرقمة بتسلسل تصاعدي زمنياً ورقمياً.. 1
تقيد المقبوضات في الحسابات الخاصة بها.. 2

مادة )35)
الرقابة على الصناديق

يلتزم المسؤول المالي بضمان إجراءات الرقابة على الصناديق وفقاً لآلتي:
ضبط العالقة بين الصناديق الفرعية بجباية اإليرادات المختلفة مع الصندوق الرئيسي.. 1
التأكد من سالمة إجراءات الصناديق الفرعية والصندوق الرئيسي، عن طريق الجرد المفاجئ، . 2

مع وضع اإلجراءات الالزمة لمنع أي تسيب أو تسريب.
وضع آليات رقابية على إيرادات الصناديق الفرعية يومياً، وضمان تسجيل هذه المبالغ بموجب . 3

كشوف يومية مختومة باالستالم مع سند القبض يومياً، ويتم تحويلها إلى الصندوق الرئيسي.
مراقبة اإليرادات شهرياً، والتأكد من سالمة إجراءات التحصيل المتبعة للوصول لألرقام المتوقعة . 4

في الموازنة السنوية.
التأكد من توفر جميع السجالت الفرعية للحسابات المطلوبة لمتابعة تحصيل اإليرادات بالشكل . 5

المطلوب.
للمبالغ المحصلة والمبالغ المسجلة فعلياً، وتفسير أي فروقات، ومعالجة . 6 عمل تسويات شهرية 

أي إشكاالت تطرأ فوراً.
توثيق كافة اإلجراءات الخاصة بالدائرة المالية فيما يتعلق بكافة جوانب قبض األموال واستالمها . 7

بالشكل السليم، وتعميمها على جميع الموظفين والعاملين فيها.
االعتبار . 8 بعين  األخذ  مع  األقل،  على  يومياً  األرصدة  من سالمة  والتأكد  البنكية،  التسوية  عمل 

استخدام الوسائل اإللكترونية الحديثة.
تقديم بيان حسابي يوضح بالتفصيل التحويالت غير المدفوعة والدفعات غير المقيدة.. 9

مادة )36)
العالقة بين الصناديق

تنظم العالقة بين الصناديق الفرعية والصندوق الرئيسي على النحو اآلتي:. 1
تتم جباية المبالغ المستحقة للصناديق الفرعية بموجب وصوالت فرعية خاصة بالخدمة المقدمة أ. 

من قبلها، وتفرغ بكشوفات بشكل يومي.
يسلم الجباة األموال التي تمت جبايتها بموجب إيصاالت فرعية صادرة بشكل يومي.ب. 
ينظم سند قبض فرعي مطابق لوصوالت المبالغ والكشوف.	. 
سند د.  وإصدار  بموجبه،  المبالغ  لقبض  الرئيسي  الصندوق  إلى  الفرعية  القبض  سندات  تحول 

قبض رئيسي.
هـ.  يشترط أن يكون سند القبض الفرعي وسند القبض الرئيسي على نسختين.

مع مراعاة أحكام الفقرة )1( من هذه المادة، في حال وجود برنامج محاسبة إلكتروني يتم التعامل . 2
معه حسب المنظومة المعدة لذلك.
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مادة )37)
تدقيق مقبوضات الصناديق

يقوم الموظف المالي بتدقيق عملية استالم األموال من الجباة والصناديق الفرعية وفق اآلتي:. 1
التثبت من أن جباية األموال تمت بموجب إيصاالت فرعية، ومن الكشوفات المرفقة بها.أ. 
تدقيق الكشوفات من قبل موظف آخر في الدائرة المالية، ويتم التوقيع عليها ممن دقق الكشوفات ب. 

أو أحد معتمدي الصرف.
وبمطابقة 	.  ثالث،  كشخص  الصندوق  أمين  توقيع  بعد  الكشف  مبلغ  بقيمة  قبض  سند  إصدار 

الكشف مع سند القبض.
ختم وتوقيع اإليصال الفرعي الذي تم تدقيقه، وآخر إيصال تم تدقيقه، وتكتب أرقامه بصراحة د. 

على سند القبض.
هـ.  التأكد من عدم تجاوز تسلسل اإليصاالت بشكل محكم.

و.  التأكد من أن النسخة الثانية خالية من أي عيب، وفي حالة الشك تتم مطابقة النسخة مع األصل.

إلغاء أي إيصال مشكوك فيه ألي سبب وإحضار النسخة األصلية من صاحب العالقة وتدقيقها. ز. 
مع مراعاة أحكام الفقرة )1( من هذه المادة، في حال وجود برنامج محاسبة إلكتروني يتم التعامل . 2

معه حسب المنظومة المعدة لذلك.

مادة )38)
الكفالة العدلية

يلتزم أمناء الصناديق والمستودعات والجباة وقابضو األموال بتزويد المجلس بكفالة مالية عدلية . 1
تتناسب مع حجم المبالغ المقبوضة، المحددة بقرار من المجلس.

تسدد رسوم إجراءات إصدار الكفالة من حساب المجلس.. 2

مادة )39)
إيداع اإليرادات

الخزنة  في  يستلمها  التي  المالية  والمستندات  والتحويالت  النقود  بوضع جميع  األموال  قابضو  يلتزم 
المخصصة لها أو في البنك، وفقاً ألحكام هذا النظام، تحت طائلة المسؤولية الشخصية.

مادة )40)
حظر التصرف باألموال

يحظر على قابضي األموال التصرف في األموال المقبوضة أو استعمالها قطعياً تحت طائلة المسؤولية 
القانونية، وإن كان خالل المدة الواقعة بين قبضها ودفعها إلى الصندوق.

مادة )41)
شروط اإليصاالت لقابضي األموال

يشترط باإليصاالت التي يحملها قابضي األموال بجميع أنواعها أن تكون:
مطبوعة وتحمل أرقام تسلسلية.. 1
معتمدة من المجلس.. 2
وفق األنظمة المالية المحوسبة.. 3
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مادة )37)
تدقيق مقبوضات الصناديق

يقوم الموظف المالي بتدقيق عملية استالم األموال من الجباة والصناديق الفرعية وفق اآلتي:. 1
التثبت من أن جباية األموال تمت بموجب إيصاالت فرعية، ومن الكشوفات المرفقة بها.أ. 
تدقيق الكشوفات من قبل موظف آخر في الدائرة المالية، ويتم التوقيع عليها ممن دقق الكشوفات ب. 

أو أحد معتمدي الصرف.
وبمطابقة 	.  ثالث،  كشخص  الصندوق  أمين  توقيع  بعد  الكشف  مبلغ  بقيمة  قبض  سند  إصدار 

الكشف مع سند القبض.
ختم وتوقيع اإليصال الفرعي الذي تم تدقيقه، وآخر إيصال تم تدقيقه، وتكتب أرقامه بصراحة د. 

على سند القبض.
هـ.  التأكد من عدم تجاوز تسلسل اإليصاالت بشكل محكم.

و.  التأكد من أن النسخة الثانية خالية من أي عيب، وفي حالة الشك تتم مطابقة النسخة مع األصل.

إلغاء أي إيصال مشكوك فيه ألي سبب وإحضار النسخة األصلية من صاحب العالقة وتدقيقها. ز. 
مع مراعاة أحكام الفقرة )1( من هذه المادة، في حال وجود برنامج محاسبة إلكتروني يتم التعامل . 2

معه حسب المنظومة المعدة لذلك.

مادة )38)
الكفالة العدلية

يلتزم أمناء الصناديق والمستودعات والجباة وقابضو األموال بتزويد المجلس بكفالة مالية عدلية . 1
تتناسب مع حجم المبالغ المقبوضة، المحددة بقرار من المجلس.

تسدد رسوم إجراءات إصدار الكفالة من حساب المجلس.. 2

مادة )39)
إيداع اإليرادات

الخزنة  في  يستلمها  التي  المالية  والمستندات  والتحويالت  النقود  بوضع جميع  األموال  قابضو  يلتزم 
المخصصة لها أو في البنك، وفقاً ألحكام هذا النظام، تحت طائلة المسؤولية الشخصية.

مادة )40)
حظر التصرف باألموال

يحظر على قابضي األموال التصرف في األموال المقبوضة أو استعمالها قطعياً تحت طائلة المسؤولية 
القانونية، وإن كان خالل المدة الواقعة بين قبضها ودفعها إلى الصندوق.

مادة )41)
شروط اإليصاالت لقابضي األموال

يشترط باإليصاالت التي يحملها قابضي األموال بجميع أنواعها أن تكون:
مطبوعة وتحمل أرقام تسلسلية.. 1
معتمدة من المجلس.. 2
وفق األنظمة المالية المحوسبة.. 3
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مادة )42)
إيداع المبالغ المقبوضة

يتم إيداع المبالغ المقبوضة وفقاً لآلتي:
إيداع مبالغ المجلس في البنوك المعتمدة يومياً. . 1
الرسمي . 2 الدوام  ساعات  بعد  قبضت  التي  األموال  لجباية  مباشرة  التالي  اليوم  في  اإليداع  يتم 

وأيام عطل المصارف.
عمل بوليصة تأمين تغطي المبلغ المحتفظ بها.. 3

مادة )43)
النقد في الصناديق

بمبالغ  االحتفاظ  للمجلس  يجوز  النظام،  )42( من هذا  المادة  )1( من  الفقرة  في  استثناًء مما ورد 
في الصناديق اآلتية:

الصندوق الرئيسي وفقاً لآلتي:    . 1
البلديات في مراكز المحافظات، بمبلغ ال يزيد على )20,000( شيكل.أ. 
باقي البلديات والبلديات المشتركة، بمبلغ ال يزيد على )10,000( شيكل.ب. 
مجالس الخدمات المشتركة، بمبلغ ال يزيد على )5,000( شيكل.	. 
المجالس القروية، بمبلغ ال يزيد على )2,000( شيكل.د. 

الفقرة )1( من . 2 المذكورة في  المبالغ  تزيد أرصدتها عن نصف  أال  الفرعية، على  الصناديق 
هذه المادة.

مادة )44)
ضوابط استالم الشيكات

يتم استالم الشيكات من دائني المجلس وفق الضوابط اآلتية:
أن يكون الشيك مسحوباً باسم المجلس صراحة. . 1
أن يكون الشيك مسحوباً من حساب صاحب العالقة المباشرة.. 2
يتم قبول الشيكات اآلجلة على النحو اآلتي:. 3

أال تخصم من حسابات أصحابها إال بعد تحصيلها فعلياً.أ. 
 تسليم سندات استالم لدائني المجلس وفق النموذ	 المحدد لذلك.ب. 
إيداع الشيكات في حسابات المجلس في البنوك برسم التحصيل.	. 

المالي، . 4 المسؤول  من  وتوصية  المكلف،  من  خطي  بطلب  المظهرة  الشيكات  قبول  يجوز 
وقرار المجلس، على أن يكون المكلف هو المظهر األخير للشيك.

تحصل . 5 ولم  سابقة،  شيكات  له  وأعيدت  سبق  إذا  العالقة  صاحب  من  شيك  أي  قبول  يحظر 
حتى تاريخه أو حصلت بواسطة إجراءات قضائية.

متابعة الشيكات المرتجعة خالل مده أقصاها )15( يوماً، واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.. 6
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مادة )45)
الرقابة على أعمال قابضي األموال

يلتزم المجلس بوضع آلية للرقابة على أعمال قابضي األموال على النحو اآلتي:
مطابقة المبالغ التي بحوزتهم مع مجموع اإليصاالت الصادرة عنهم.. 1
مراجعة المكلفين المسددين.. 2
مطابقة النسخ األصلية مع نسخ قابضي األموال.. 3
استخدام برنامج محاسبة إلكتروني حسب مقتضى الحال، وفق المنظومة المعدة لذلك.. 4

مادة )46)
عناصر سند القبض

يجب أن يشتمل سند القبض على اآلتي:
اسم المكلف أو الدافع أو الوكيل.. 1
نوع العملة الخاصة بسند القبض.. 2
المبالغ مسجلة بالحروف وباألرقام.. 3
وصف القبض كاماًل.. 4
رقم واسم البند في الموازنة السنوية.. 5
تاريخ االستالم.. 6
ختم أمين الصندوق المعني أو اسمه وتوقيعه.. 7
اسم وتوقيع معد سند القبض.. 8

مادة )47)
فقدان وثائق أو سندات القبض

في حال فقدان أي سند أو وثيقة تتعلق بالمقبوضات يتم اتخاذ اإلجراءات اآلتية:
إعالم الموظف المالي المختص بأرقام السندات المفقودة ألخذ االحتياطات الالزمة.. 1
إعالم المسؤول المالي من قبل الموظف المالي.. 2
إعالم المجلس عن الفقدان في الصحف المحلية، وفي األماكن العامة داخل حدود المجلس.. 3

مادة )48)
حفظ وتعديل سند القبض

تتم عملية نسخ أو إلغاء أو تعديل سند القبض وفق اإلجراءات اآلتية:
االحتفاظ بنسخة من سند القبض بملف المعاملة أو الرخصة أو الشهادة التي صدرت بموجبها، . 1

مع بيانات وتاريخ التسديد.
أن يذيل أي تعديل بتوقيع الشخص المكلف بذلك على السند نفسه، باستثناء تعديل المبلغ المالي . 2

فيجب إلغاء السند بشكل كامل دون تعديل.
تسلسله . 3 في  ويحفظ  اإللغاء،  سبب  ذكر  مع  ملغي  بختم  والختم  متعارضين،  بخطين  التأشير 

في الدفتر، ويحرر بدياًل عنه، عند وقوع خطأ يستوجب إلغاء سند القبض.
ال يتم إلغاء سند القبض إذا تم تسجيله بالدفاتر المحاسبية وترحيله إلى السجالت الخاصة.. 4
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مادة )45)
الرقابة على أعمال قابضي األموال

يلتزم المجلس بوضع آلية للرقابة على أعمال قابضي األموال على النحو اآلتي:
مطابقة المبالغ التي بحوزتهم مع مجموع اإليصاالت الصادرة عنهم.. 1
مراجعة المكلفين المسددين.. 2
مطابقة النسخ األصلية مع نسخ قابضي األموال.. 3
استخدام برنامج محاسبة إلكتروني حسب مقتضى الحال، وفق المنظومة المعدة لذلك.. 4

مادة )46)
عناصر سند القبض

يجب أن يشتمل سند القبض على اآلتي:
اسم المكلف أو الدافع أو الوكيل.. 1
نوع العملة الخاصة بسند القبض.. 2
المبالغ مسجلة بالحروف وباألرقام.. 3
وصف القبض كاماًل.. 4
رقم واسم البند في الموازنة السنوية.. 5
تاريخ االستالم.. 6
ختم أمين الصندوق المعني أو اسمه وتوقيعه.. 7
اسم وتوقيع معد سند القبض.. 8

مادة )47)
فقدان وثائق أو سندات القبض

في حال فقدان أي سند أو وثيقة تتعلق بالمقبوضات يتم اتخاذ اإلجراءات اآلتية:
إعالم الموظف المالي المختص بأرقام السندات المفقودة ألخذ االحتياطات الالزمة.. 1
إعالم المسؤول المالي من قبل الموظف المالي.. 2
إعالم المجلس عن الفقدان في الصحف المحلية، وفي األماكن العامة داخل حدود المجلس.. 3

مادة )48)
حفظ وتعديل سند القبض

تتم عملية نسخ أو إلغاء أو تعديل سند القبض وفق اإلجراءات اآلتية:
االحتفاظ بنسخة من سند القبض بملف المعاملة أو الرخصة أو الشهادة التي صدرت بموجبها، . 1

مع بيانات وتاريخ التسديد.
أن يذيل أي تعديل بتوقيع الشخص المكلف بذلك على السند نفسه، باستثناء تعديل المبلغ المالي . 2

فيجب إلغاء السند بشكل كامل دون تعديل.
تسلسله . 3 في  ويحفظ  اإللغاء،  سبب  ذكر  مع  ملغي  بختم  والختم  متعارضين،  بخطين  التأشير 

في الدفتر، ويحرر بدياًل عنه، عند وقوع خطأ يستوجب إلغاء سند القبض.
ال يتم إلغاء سند القبض إذا تم تسجيله بالدفاتر المحاسبية وترحيله إلى السجالت الخاصة.. 4
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إذا تطلب األمر تعديل سند القبض يعدل بسند قيد رسمي مصادق عليه من الرئيس.. 5
عند إلغاء سند القبض المحوسب، يتم تحرير سند قيد رسمي بمصادقة الرئيس يذكر فيه أنه تعديل . 6

لسند القبض الملغى، مع ذكر الرقم وسبب اإللغاء.

مادة )49)
تسجيل مبيعات المستودعات

تسجل جميع األموال المقبوضة مقابل بيع مواد معينة ضمن البند المخصص لها، معززة بسند إخرا	 
رسمي صادر عن المستودعات.

الفصل الرابع
السجالت ودفاتر الصندوق

مادة )50)
حفظ الدفاتر والسجالت المالية

يلتزم المسؤول المالي بحفظ الدفاتر والسجالت المالية الرئيسية اآلتية: . 1
دفتر الصندوق.أ. 
دفتر السلف.ب. 
دفتر سلف النفقات.	. 
سجل جلود اإليصاالت.د. 

هـ.  سجل المستندات.
و.  سجل الشيكات المالية.

ز. سجل العقود.
ح.  سجل المخصصات والتأمينات.

ط.  سجل الرواتب.
ي. سجل األصول الثابتة واألموال غير المنقولة.

تتم أرشفة الدفاتر والسجالت المنصوص عليها في الفقرة )1( من هذه المادة أرشفة إلكترونية، . 2
وحفظها في أنظمة آمنة بشكل أسبوعي.

يتم استخدام برامج المحاسبة اإللكترونية - إن وجدت - ضمن المنظومة المعدة، على أن تغطى . 3
دفاتر السجالت الواردة في الفقرة )1( من هذه المادة إلكترونياً.

مادة )51)
سجل دفاتر الصندوق

يلتزم الموظف المالي بإمساك دفتر للصندوق يوقع عليه يومياً بعد التحقق من صحة الحسابات . 1
الواردة فيه، وااللتزامات الخاصة بالنظام المحوسب.

يقيد في دفتر الصندوق اآلتي:. 2
المبالغ التي تم استالمها أو دفعها بصفته الرسمية.أ. 
صفحتي ب.  من  كل  في  بالتسلسل  ترقم  أن  على  وقوعها،  تسلسل  حسب  النقد  معامالت  كافة 

المقبوضات والمدفوعات من الدفتر، وتوضع أرقام المعامالت على مستنداتها.
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أرقام اإليصاالت والرخص الصادرة.	. 
رقم وتاريخ كل تحويلة تم استالمها، واسم البنك الذي سحب عليه.د. 

هـ.  رقم وتاريخ كل إذن.
يتم استخدام برامج المحاسبة اإللكترونية - إن وجدت - ضمن المنظومة المعدة في مسك دفتر . 3

الصندوق المشار إليه في الفقرة )1( من هذه المادة.

مادة )52)
الفرق والتباين في األرصدة

يقوم المسؤول المالي بإبالغ الرئيس خطياً عن أي فرق أو تباين في رصيد الصندوق أو البنك.. 1
يتم التصرف بالفرق أو التباين في األرصدة على النحو اآلتي:. 2

الزيادة غير المبررة يجري تقييدها إيراداً.أ. 
النقص غير المبرر يجري تقييده على حساب الموظف المالي المسؤول.ب. 

مادة )53)
تسليم الحسابات

يقوم الموظف المسؤول عن دفتر الصندوق بتسليم حساباته بعد ترصيدها، على أن يدر	 فيها . 1
إقراراً يفيد أن النقد المسلم إلى خلفه موافق للرصيد المبين في دفتر الصندوق.

يلتزم الموظف المستلم لدفتر الصندوق بإدرا	 إقرار يفيد أن القيمة المستلمة مطابقة للرصيد. . 2

الفصل الخامس
 فتح الحساب البنكي والحصول على دفتر شيكات 

مادة )54)
فتح الحساب البنكي

يجوز فتح حسابات بنكية باسم المجلس، ومصادقة الوزير، ووفقاً لإلجراءات المتبعة حسب األصول.

مادة )55)
دفاتر الشيكات

يجوز للمجلس تقديم طلب الحصول على دفتر شيكات من البنك.. 1
تحفظ دفاتر الشيكات غير المستعملة أو التي استعمل قسم منها في الخزنة.. 2
يحتفظ المجلس بأرومات دفتر الشيكات للرجوع إليها عند الحاجة لمدة ال تقل عن سبع سنوات . 3

من تاريخ استحقاقها.

مادة )56)
ترصيد وإغالق الحسابات

يجب على المجلس عند ترصيد الحساب وإغالقه نهائياً القيام باآلتي:
إعادة دفتر الشيكات غير المستعمل إلى البنك.. 1
المادة )61( . 2 الجاري استعماله بموجب أحكام  الشيكات  إتالف ما كان غير مستعمل في دفتر 

من هذا النظام.
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أرقام اإليصاالت والرخص الصادرة.	. 
رقم وتاريخ كل تحويلة تم استالمها، واسم البنك الذي سحب عليه.د. 

هـ.  رقم وتاريخ كل إذن.
يتم استخدام برامج المحاسبة اإللكترونية - إن وجدت - ضمن المنظومة المعدة في مسك دفتر . 3

الصندوق المشار إليه في الفقرة )1( من هذه المادة.

مادة )52)
الفرق والتباين في األرصدة

يقوم المسؤول المالي بإبالغ الرئيس خطياً عن أي فرق أو تباين في رصيد الصندوق أو البنك.. 1
يتم التصرف بالفرق أو التباين في األرصدة على النحو اآلتي:. 2

الزيادة غير المبررة يجري تقييدها إيراداً.أ. 
النقص غير المبرر يجري تقييده على حساب الموظف المالي المسؤول.ب. 

مادة )53)
تسليم الحسابات

يقوم الموظف المسؤول عن دفتر الصندوق بتسليم حساباته بعد ترصيدها، على أن يدر	 فيها . 1
إقراراً يفيد أن النقد المسلم إلى خلفه موافق للرصيد المبين في دفتر الصندوق.

يلتزم الموظف المستلم لدفتر الصندوق بإدرا	 إقرار يفيد أن القيمة المستلمة مطابقة للرصيد. . 2

الفصل الخامس
 فتح الحساب البنكي والحصول على دفتر شيكات 

مادة )54)
فتح الحساب البنكي

يجوز فتح حسابات بنكية باسم المجلس، ومصادقة الوزير، ووفقاً لإلجراءات المتبعة حسب األصول.

مادة )55)
دفاتر الشيكات

يجوز للمجلس تقديم طلب الحصول على دفتر شيكات من البنك.. 1
تحفظ دفاتر الشيكات غير المستعملة أو التي استعمل قسم منها في الخزنة.. 2
يحتفظ المجلس بأرومات دفتر الشيكات للرجوع إليها عند الحاجة لمدة ال تقل عن سبع سنوات . 3

من تاريخ استحقاقها.

مادة )56)
ترصيد وإغالق الحسابات

يجب على المجلس عند ترصيد الحساب وإغالقه نهائياً القيام باآلتي:
إعادة دفتر الشيكات غير المستعمل إلى البنك.. 1
المادة )61( . 2 الجاري استعماله بموجب أحكام  الشيكات  إتالف ما كان غير مستعمل في دفتر 

من هذا النظام.
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الفصل السادس
السلف

مادة )57)
سلفة النفقة النثرية

تنظم آلية منح سلف النفقة النثرية وفق اآلتي:. 1
تحدد أوجه النفقة للسلف النثرية خطياً من قبل المجلس.أ. 
تقدم طلبات السلف النثرية لرئيس المجلس، مع بيان تفصيلي لحالة الضرورة لطلب السلفة ب. 

وقيمتها.
تلتزم الجهة المخولة بالصرف بقيمة السلفة المحددة، بعد مصادقة المجلس ضمن بنود الموازنة.	. 
يصدر الموظف المالي مستند سلف النفقة النثرية مع قرار المصادقة بثالث نسخ، تحفظ نسخة د. 

لدى المجلس، ونسخة للموظف المقرر إعطاؤه السلفة، ونسخة للمسؤول المالي.
هـ.    يذكر في سند الصرف رقم وتاريخ مستند سلفة النفقة النثرية، ويوقع حامل السلفة على المستند

     إشعاراً باالستالم.
إلدخالها     المالية  السنة  نهاية  قبل  موظف  ألي  المدفوعة  النثرية  النفقة  سلف  إعادة  يجب  و. 

في حسابات تلك السنة.
ز.  يتم تقديم المعززات لسلفة النفقة النثرية بعد عملية الصرف إلى المسؤول المالي.

ح.  يقوم المسؤول المالي بإعالم الرئيس خطياً إذا لم يتم رد السلفة النثرية بالوقت المحدد أو لعدم 
من  خصمها  ذلك  في  بما  الالزم،  القانوني  المقتضى  التخاذ  المطلوبة،  المعززات  تقديم 

راتب الموظف.
على المسؤول المالي مراقبة تسديد كافة السلف المصروفة وفق قرارات المصادقة المحددة  ط. 

بموجب أحكام هذا النظام.
مع مراعاة أحكام الفقرة )1( من هذه المادة، إذا وجد برنامج محاسبة إلكتروني يتم التعامل معه . 2

حسب المنظومة المعدة لذلك.

مادة )58)
سلفة الموظف

يجوز للرئيس أن يقرر إعطاء سلفة للموظف وفق الشروط اآلتية:. 1
أن تكون لمرة واحدة في السنة المالية.أ. 
تحدد قيمة السلفة وفق اآلتي:ب. 

أساس ( 1 مقدار راتب شهرين على  مقدارها عن  يزيد  الموظف مصنفاً ومثبتاً ال  كان  إذا 
آخر راتب.

واحد، ( 2 شهر  راتب  مقدار  عن  مقدارها  يزيد  ال  العقود  بند  على  يعمل  الموظف  كان  إذا 
ويشترط كفالة اثنين من موظفي المجلس المصنفين.

تسترد السلفة من الموظف خالل السنة المالية التي حصل فيها على السلفة، وال يجوز تدويرها 	. 
لسنة مالية الحقة.

يعتبر الرئيس مسؤول عن مراقبة استرداد السلف حسب األصول.. 2
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الفصل السابع
جلود اإليصاالت

مادة )59)
استالم وتسليم جلود اإليصاالت

تنظم عملية استالم وتسليم جلود اإليصاالت من قابضي األموال على النحو اآلتي:
تسليم جلود اإليصاالت والتذاكر ذات القيمة النقدية للموظف المالي، وينظم سند إخرا	 يذكر فيه . 1

أول وآخر رقم لكل منها.
المكان . 2 في  وتحفظ  الترقيم،  بالتحقق من صحة  اإليصاالت  لجلود  المستلم  المالي  الموظف  يقوم 

المحدد من قبله.
رسمي . 3 بتقرير  الرئيس  المالي  الموظف  يبلغ  التذاكر  أو  اإليصاالت  جلود  في  نقص  وجد  إذا 

عن النقص.

مادة )60)
طباعة سجالت ومستندات المجلس المالية

تتم طباعة سجالت ومستندات المجلس المالية وفق اآلتي:
خطاب رسمي من الرئيس بناًء على قرار المجلس.. 1
إدخال السجالت والمستندات المالية في عهدة الموظف المالي ضمن عهدته الشخصية.. 2

مادة )61)
حفظ وإتالف السجالت والمستندات المالية

يتم حفظ السجالت والمستندات المالية مع كل ما يتعلق بها وما استعمل أو أبطل منها.. 1
تتم عملية إتالف السجالت والمستندات المالية بقرار من المجلس، على أال يقل عمر آخر إجراء . 2

في هذه السجالت على )15( عاماً، ومؤرشفة إلكترونياً.
يشكل المجلس لجنة إتالف بعد مصادقة الوزارة، على النحو اآلتي:. 3

عضوين من أعضاء المجلس.أ. 
المسؤول المالي.ب. 
موظف من وزارة الحكم المحلي.	. 

تقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها إلى المجلس.. 4
يحظر إتالف السجالت والمستندات المالية اآلتية:. 5

إذا كانت ذات عالقة بقضية منظورة أمام القضاء.أ. 
إذا كان متوقع لها أي أثر قانوني مستقباًل.ب. 
إذا كانت متعلقة بحيازة أو استمالك عقارات وأراضي أو أي أصول منقولة وغير منقولة.	. 
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الفصل السابع
جلود اإليصاالت

مادة )59)
استالم وتسليم جلود اإليصاالت

تنظم عملية استالم وتسليم جلود اإليصاالت من قابضي األموال على النحو اآلتي:
تسليم جلود اإليصاالت والتذاكر ذات القيمة النقدية للموظف المالي، وينظم سند إخرا	 يذكر فيه . 1

أول وآخر رقم لكل منها.
المكان . 2 في  وتحفظ  الترقيم،  بالتحقق من صحة  اإليصاالت  لجلود  المستلم  المالي  الموظف  يقوم 

المحدد من قبله.
رسمي . 3 بتقرير  الرئيس  المالي  الموظف  يبلغ  التذاكر  أو  اإليصاالت  جلود  في  نقص  وجد  إذا 

عن النقص.

مادة )60)
طباعة سجالت ومستندات المجلس المالية

تتم طباعة سجالت ومستندات المجلس المالية وفق اآلتي:
خطاب رسمي من الرئيس بناًء على قرار المجلس.. 1
إدخال السجالت والمستندات المالية في عهدة الموظف المالي ضمن عهدته الشخصية.. 2

مادة )61)
حفظ وإتالف السجالت والمستندات المالية

يتم حفظ السجالت والمستندات المالية مع كل ما يتعلق بها وما استعمل أو أبطل منها.. 1
تتم عملية إتالف السجالت والمستندات المالية بقرار من المجلس، على أال يقل عمر آخر إجراء . 2

في هذه السجالت على )15( عاماً، ومؤرشفة إلكترونياً.
يشكل المجلس لجنة إتالف بعد مصادقة الوزارة، على النحو اآلتي:. 3

عضوين من أعضاء المجلس.أ. 
المسؤول المالي.ب. 
موظف من وزارة الحكم المحلي.	. 

تقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها إلى المجلس.. 4
يحظر إتالف السجالت والمستندات المالية اآلتية:. 5

إذا كانت ذات عالقة بقضية منظورة أمام القضاء.أ. 
إذا كان متوقع لها أي أثر قانوني مستقباًل.ب. 
إذا كانت متعلقة بحيازة أو استمالك عقارات وأراضي أو أي أصول منقولة وغير منقولة.	. 
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الفصل الثامن
أحكام ختامية

مادة )62)
حفظ النقد واألموال

المالي أو أمين الصندوق، خاضعة . 1 يكون في كل مجلس خزنة محكمة تحت عهدة المسؤول 
إلجراءات التأمين المتبعة.

يكون متعهد الخزنة مسؤول مسؤولية شخصية عن موجوداتها، وال يجوز له إيداع أي مقتنيات . 2
شخصية فيها.

مادة )63)
التصحيح في الحسابات

يتم التصحيح في الحسابات على النحو اآلتي:. 1
تكتب أ.  ثم  األحمر،  الحبر  من  واحد  بخط  حذفها  المراد  األرقام  بشطب  اليدوية  السجالت 

األرقام الصحيحة فوقها بالحبر األحمر، ويوقع الموظف المالي المختص بالتصحيح بجانبه.
المحددة ب.  الصالحيات  وفق  إلكترونية  قيد  سندات  بإعداد  المحوسبة  اإللكترونية  البرامج 

بموجب أحكام هذا النظام.
يحظر إجراء المحو في أي حسابات المجلس الورقية أو اإللكترونية.. 2

مادة )64)
وقوع اختالس أو ضياع باألموال أو السجالت

يجب على أي موظف في المجلس إعالم المجلس خطياً عن أي حالة اختالس أو ضياع لألموال . 1
أو السجالت المالية علم بها.

يقوم المجلس باتخاذ اإلجراءات اآلتية:. 2
إجراء التحقيقات وفق األصول.أ. 
اإلحالة إلى الجهات المختصة التخاذ اإلجراءات القانونية والقضائية الالزمة بشكل فوري.ب. 

يتم إعالم الجهات الرقابية خطياً من قبل الرئيس.. 3
يتم إعالم الوزير بكافة اإلجراءات الصادرة عن المجلس.. 4

مادة )65)
تكليف المراقب المالي

يجوز للوزير تكليف مراقب مالي على المجلس في حال وقوع أي مخالفة ألحكام هذا النظام.. 1
خالل . 2 الصرف  معتمدي  وأحد  المعامالت،  جميع  على  أساسي  المالي  المراقب  توقيع  يكون 

فترة تكليفه.
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مادة )66)
اإللغاء

يلغى النظام المالي للهيئات المحلية لسنة 1999م.. 1
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.. 2

مادة )67)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2019/12/23 ميالدية 
                  الموافق: 26/ربيع الثاني/1441 هجرية

د. حممد اشتية
رئيس الوزراء
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مادة )66)
اإللغاء

يلغى النظام المالي للهيئات المحلية لسنة 1999م.. 1
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.. 2

مادة )67)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2019/12/23 ميالدية 
                  الموافق: 26/ربيع الثاني/1441 هجرية

د. حممد اشتية
رئيس الوزراء
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قرار مجلس الوزراء رقم )16( لسنة 2020م
بنظام تعيين حدود المناطق االنتخابية والتجمعات السكانية التابعة لها

جملس الوزراء،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )70( منه،

وألحكام القرار بقانون رقم )1( لسنة 2007م، بشأن االنتخابات العامة، ال سيما أحكام المادة )7( منه، 
وبناًء على تنسيب لجنة االنتخابات المركزية بالتشاور مع مجلس التنظيم األعلى،

وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2020/10/12م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تقسم األراضي الفلسطينية لغايات انتخاب أعضاء المجلس التشريعي إلى ست عشرة منطقة انتخابية 

على النحو اآلتي:
1. منطقة القدس.                                               2. منطقة جنين.

3.  منطقة طولكرم.                                           4. منطقة طوباس. 
5.  منطقة نابلس.                                              6. منطقة قلقيلية. 

7.  منطقة سلفيت.                                             8. منطقة رام هللا والبيرة.
9.  منطقة أريحا.                                               10. منطقة بيت لحم.

11. منطقة الخليل.                                             12. منطقة شمال غزة.
13. منطقة مدينة غزة.                                        14. منطقة دير البلح.

15. منطقة خانيونس.                                         16. منطقة رفح.

مادة )2)
تكون التجمعات السكانية التابعة لكل منطقة من المناطق الواردة في المادة )1( وفقاً للجداول المرفقة 

في الملحق رقم )1( من هذا النظام.

مادة )3)
الملحق رقم )2(  المادة )1( وفقاً للخرائط المرفقة في  الواردة في  المناطق االنتخابية  تُحدد حدود 

من هذا النظام. 

مادة )4)
المراحل  جميع  في  النظام  هذا  بأحكام  العالقة  ذات  الجهات  وكافة  المركزية  االنتخابات  لجنة  تلتزم 

االنتخابية لالنتخابات العامة الرئاسية في فلسطين.
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مادة )5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/10/12 ميالدية 
                          الموافق: 25/صفر/1442 هجرية

د. حممد اشتية
رئيس الوزراء



499
18 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

مادة )5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/10/12 ميالدية 
                          الموافق: 25/صفر/1442 هجرية

د. حممد اشتية
رئيس الوزراء
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ملحق رقم )2)  
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63

العدد التاسع والثمانون

قرار مجلس الوزراء رقم  )16( لعام 2010م
بالالئحة التنفيذية بشأن تنظيم انتفاع موظفي الهيئات المحلية 

والمؤسسات العامة وموظفي مؤسسات العمل األهلي والمجتمع المدني 
والقطاع الخاص وموظفي وأعضاء النقابات المهنية ومنتسبوها بأحكام 

قانون التقاعد العام 

استنادًا إلى القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، والسيما المادة )70( منه،
وإلى قانون التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005م وتعديالته، والسيما المادة )8( منه،

وإلى القرار بقانون رقم )5( لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التقاعد العام وال سيما المادة )2( منه، 
وبناء على تنسيب مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية، 

وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام اهلل بتاريخ 2010/08/09م،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،

وبناء على الصالحيات المخولة لنا قانونا،

أصدر النظام اآلتي:

مـادة )1( 
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القريبة على 
خالف ذلك: 

قانون التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005م وتعديالته. الـقـانـون     :

هيئة التقاعد الفلسطينية. الـهيئـــة      :
مجلس إدارة الهيئة. الـمجلــس    :

رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية.رئيس الهيئة :
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العدد التاسع والثمانون

قرار مجلس الوزراء رقم  )16( لعام 2010م
بالالئحة التنفيذية بشأن تنظيم انتفاع موظفي الهيئات المحلية 

والمؤسسات العامة وموظفي مؤسسات العمل األهلي والمجتمع المدني 
والقطاع الخاص وموظفي وأعضاء النقابات المهنية ومنتسبوها بأحكام 

قانون التقاعد العام 

استنادًا إلى القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، والسيما المادة )70( منه،
وإلى قانون التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005م وتعديالته، والسيما المادة )8( منه،

وإلى القرار بقانون رقم )5( لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التقاعد العام وال سيما المادة )2( منه، 
وبناء على تنسيب مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية، 

وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام اهلل بتاريخ 2010/08/09م،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،

وبناء على الصالحيات المخولة لنا قانونا،

أصدر النظام اآلتي:

مـادة )1( 
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القريبة على 
خالف ذلك: 

قانون التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005م وتعديالته. الـقـانـون     :

هيئة التقاعد الفلسطينية. الـهيئـــة      :
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العدد التاسع والثمانون

الــراتـب     :

القطاع غير 

الحكومي    :

وفقا  والمشغل  الهيئة  بين  عليه  المتفق  التقاعدي  لالستقطاع  الخاضع  الراتب 

ألحكام القانون. 

موظفو الهيئات المحلية والمؤسسات العامة ومؤسسات العمل األهلي والمجتمع 

المدني والقطاع الخاص والعمال وموظفو وأعضاء النقابات المهنية ومنتسبوها 

بأحكام القانون.

مـادة )2)
تاريخ السريان

مع  عليه  المتفق  الزمني  الجدول  وفق  الحكومي  غير  القطاع  موظفي  على  القانون  أحكام  تسري 
المجلس.

مـادة )3)
المساهمة اإلجبارية 

تكون نسبة مساهمة المشغل اإلجبارية في نظام المنافع المحددة )9. 1 %( من الراتب. 
تكون نسبة مساهمة المشترك اإلجبارية في نظام المنافع المحددة )7. 2 %( من الراتب. 

مـادة )4)
المساهمة االختيارية 

تكون مساهمة المشغل والمشترك في نظام المساهمات المحددة اختيارية.

مـادة )5)
تحويل المساهمات 

1. يلتزم المشغل بتحويل المساهمات المنصوص عليها في المادة )3( من هذه الالئحة لصالح حساب 
المنافع المحددة إعتبارًا من التاريخ المذكور في المادة )2( من هذه الالئحة.

لحساب  الالئحة  هذه  من   )4( المادة  في  عليها  المنصوص  المساهمات  بتحويل  المشغل  يلتزم   .2
المساهمات المحددة إعتبارا من التاريخ المحدد في المادة )2( من هذه الالئحة في حال نص اإلتفاق 

المذكور على اإلشتراك في نظام المساهمات المحددة.
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مـادة )6)
األعباء والمسؤوليات

يلتزم المشغل بتسوية حقوق المشتركين فبل تاريخ انضمامهم وفقًا ألحكام التشريعات المعمول بها  1 .

ذات العالقة. 
تتحملها  التي  والمسؤوليات  األعباء  نفس  الحكومي  غير  القطاع  لموظفي  التشغيل  جهات  تتحمل  2 .

جهات التشغيل تجاه موظفي القطاع الحكومي والمنصوص عليها في القانون. 

مـادة )7)
شراء سنوات الخدمة السابقة

لموظف القطاع غير الحكومي الحق في شراء سنوات الخدمة السابقة وتسديد التزاماتها المالية وفقًا 
لتعليمات يضعها المجلس.

مـادة )8)
دفع النسب

المنصوص  النسب  بدفع  الحكومية  القطاعات غير  يقوم موظفو  الهيئة  تحددها  التي  وفقا لإلجراءات 
عليها في الفقرتين )1( و)2( من المادة )3( أعاله لحساب صندوق المنافع المحددة عن السنوات التي 

يتم شراؤها. 

مـادة )9)
شروط االنضمام

ما  للقانون  االنضمام  قبل  لديه  يكون  أن  الحكومية  العمل غير  قطاعات  من  كل مشغل  يتوجب على 
يلي:  

نظام داخلي صادر عن جهة االختصاص يتضمن ما يلي:  1 .

الهيكل التنظيمي للمؤسسة.  أ.   

أسس التعيين والترقيات في الوظائف.  ب.   

جدول بمرتبات الوظائف والعالوات المعتمدة لكل مشغل.  ج.   

سجالت الرواتب التي تحتوي على جميع المعلومات الفردية للعاملين.  د.   

أن يكون المشغل مرخصًا ومسجاًل قانونًا. 2 .
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مـادة )10)
المستندات 

المستندات  وبيان  للقانون  الحكومية  القطاعات غير  الالزمة النضمام  إتخاذ اإلجراءات  الهيئة  تتولى 
الواجب إرفاقها مع طلب االنضمام. 

مـادة )11)
التقدم بالطلب

على كل مشغل يرغب باإلنضمام أن يتقدم بطلب اإلنضمام لالنتفاع بأحكام القانون وفقًا لإلجراءات 
المعتمدة والمحددة من قبل الهيئة مرفقًا به نسخًا أصلية أو مصادق عليها من جهات االختصاص مما 

ورد في المادة )8( من القانون، ومما تطلبه الهيئة من مستندات. 

مـادة )12)
المصادقة على الطلب

يرفع رئيس الهيئة طلب االنضمام حال اكتماله للمجلس للمصادقة عليه مشفوعًا برأيه واقتراحاته.

مـادة )13)
اإلعالم

يعلم رئيس الهيئة الجهة طالبة االنضمام بقرار المجلس خالل شهر من تاريخ صدوره.

مـادة )14)
االلتزامات

تقوم الجهات التي تلتزم برواتب الموظفين المشتركين بنظام التقاعد بما يلي: 
تحويل مساهمات المشترك ومساهمتها إلى الحسابات المخصصة لهذا الغرض لدى حافظ الهيئـة،  1 .

والجهة  الهيئة  إدارة  من  فورًا كال  الحافظ  وُيبِلغ  التحويل،  بهذا  والهيئة  الحافظ  الجهة  هذه  وُتعلم 
المشغلة استالمه لهذه الحوالة. 

بسجالت  لالحتفاظ  الفردية  المعلومات  جميع  على  تحتوي  التي  الرواتب  بسجالت  الهيئة  تزويد  2 .

الحسابات الفردية لألعضاء الخاصة بنظامي المنافع المحددة والمساهمات المحددة. 
إذا تعذر على جهات التشغيل تحويل المساهمات أو لم يتم دفعها في الوقت المحدد، تكون الهيئة  3 .

مخولة لفرض التحويل الفوري لهذه المساهمات، إضافة إلى فرض غرامات تأخير بنسبة )1 %( 
من قيمة أية مساهمات متأخرة. 
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إذا زادت فترة التأخير في تحويل هذه المساهمات عن شهر، يفرض على القيمة المتأخرة سعر  4 .

3 من هذه  فائدة الاليبر+ 1 % خالل السنة األولى باإلضافة إلى الغرامة المفروضة وفقًا للفقرة 
المادة. 

المساهمات وأية دفعات من الغرامات والفوائد المتأخرة وتكاليف تنفيذ التحصيل والرسوم االضافية  5 .

ورسوم التمديد المفروضة على المساهمات المستحقة ولم تدفع في الوقت المحدد يتم تحصيلها وفقًا 
لتعليمات التحصيل اإلدارية الصادرة عن الهيئة. 

خمس  بعد مضي  بالخطأ  الهيئة  إلى  حولت  تحويالت  أية  إعادة  طلب  التشغيل  لجهات  يجوز  ال  6 .

سنوات على تحويلها. 
ترتيب  االعتبار عند  بعين  أخذها  يمكن  المادة  هذه  ( من  7 .6( الفقرة  وفقًا ألحكام  المحولة  الدفعات 

الدفعات المستقبلة في موعد أقصاه السنوات الخمس األولى. 
دفعات الفوائد المتأخرة ومصاريف الجباية وأية رسوم اضافية سوف تمول بالكامل من قبل جهات  8 .

التشغيل وتقدر من قبل الهيئة.

مـادة )15)
التعليمات

يصدر المجلس التعليمات والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذه الالئحة. 

مـادة )16)
التنفيذ والسريان

على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذه الالئحة، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر 
في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام اهلل بتاريخ 2010/08/09م.
                الموافق  28  / شعبان / 1431هـ.
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68 الرقم المرجعي:2016-4-120ديوان الفتوى والتشريع

2016/4/26 120العدد

قرار رقم )1( لسنة 2016م 
بالنظام األساسي لمجالس الخدمات المشتركة

وزيــــــــر احلكم احمللي،
استناداً ألحكام قانون الهيئات المحلية رقم )1( لسنة 1997م وتعديالته، ال سيما المادة )15/ج( منه،

وبعد االطالع على النظام األساسي لمجالس الخدمات المشتركة رقم )1( لسنة 2006م،
وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تعاريف

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة 
على خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي.
الوزير: وزير الحكم المحلي.

المجلس: مجلس الخدمات المشترك.
الهيئة العامة: الهيئات المحلية األعضاء في المجلس، ويمثلها رؤساء مجالس الهيئات المحلية أو من 

ينوب عنهم من أعضاء مجلس الهيئة المحلية.
الهيئة اإلدارية: أعضاء الهيئة اإلدارية المنتخبون من الهيئة العامة واألعضاء الدائمون حسب مقتضى 

الحال والمفوضون بإدارة شؤون المجلس.
الرئيس: رئيس الهيئة اإلدارية المنتخب وفقاً ألحكام هذا النظام. 

المدير التنفيذي: الشخص المعين من المجلس بتنسيب من الهيئة اإلدارية والمصادق عليه من الوزير.

مادة )2)
النطاق 

تطبق أحكام هذا النظام على مجالس الخدمات المشتركة.

مادة )3)
إنشاء المجلس

تقوم الهيئات المحلية الراغبة بإنشاء مجلس خدمات مشترك بتوقيع اتفاقية تمهيدية توضح بالحد   .1
األدنى )الهيئات المحلية األعضاء وعدد سكانها، وأهداف المجلس، والمساهمات، وطبيعة الخدمة 

المقدمة(، وترفق االتفاقية بطلب رسمي للوزير إلصدار قرار اإلنشاء.
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يحدد الوزير بقرار إنشاء المجلس أهدافه وصالحياته، ويُلحق القرار مع أحكام النظام الداخلي له،   .2
ويعتبر جزءاً ال يتجزأ منه.

يتقدم المجلس بنظامه الداخلي للمصادقة عليه من الوزير خالل مدة ستة أشهر من تاريخ إنشائه،   .3
وفقاً ألحكام هذا النظام.

مادة )4) 
الشخصية االعتبارية للمجلس

يكون للمجلس شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، ويتحمل االلتزامات ضمن المهام والصالحيات 
واألهداف المحددة له في قرار إنشائه. 

مادة )5)
حدود صالحيات المجلس

يمارس المجلس صالحياته ضمن حدود صالحيات الهيئات المحلية األعضاء، ما لم ينص قرار اإلنشاء 
على خالف ذلك.

مادة )6)
الهيئة العامة للمجلس

يعتبر عضواً في الهيئة العامة كل هيئة محلية صدر قرار من الوزير باعتبارها عضواً في المجلس، 
ويمثلها رئيس مجلس الهيئة المحلية أو من ينوب عنه من أعضاء مجلس الهيئة المحلية. 

مادة )7)
جلسات الهيئة العامة

للتقرير  الرئيس  بناًء على دعوة من  العامة لجلسة عادية مرتين على األقل سنوياً  الهيئة  تجتمع   .1
بشأن:

المصادقة على التقرير السنوي اإلداري والمالي والموازنة السنوية.   أ. 
إقرار سياسات العمل والخطط االستراتيجية والتنفيذية الموضوعة لتنفيذ هذه السياسات.  ب. 

لقاء  األعضاء  على  المفروضة  والرأسمالية  والتشغيلية  اإلدارية  والنفقات  الرسوم  مقدار   ج. 
الخدمات التي يقدمها المجلس.

إجراء تعديالت على النظام الداخلي أو االتفاقية التمهيدية، ورفعها للوزير للمصادقة.  د. 
انتخاب هيئة إدارية جديدة للمجلس عند انتهاء دورتها.  ه. 

2.   تجتمع الهيئة العامة لجلسة غير عادية في أي وقت بناًء على دعوة من الرئيس أو بطلب مقدم من 
ثلث األعضاء للتقرير بشأن أية مسألة من المسائل اآلتية:

التوصية المرفوعة من الهيئة اإلدارية بحل المجلس المشترك وتصفية أعماله.   أ. 
التوصية المرفوعة من الهيئة اإلدارية بشأن توسيع صالحيات وأهداف المجلس.   ب. 
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التوصية المرفوعة من الهيئة اإلدارية بإضافة أية هيئة محلية جديدة أو تجمعات سكانية أو   ج. 
بفصل أو انسحاب أية هيئة محلية من عضوية المجلس.

التوصية المقدمة من ثلثي أعضاء الهيئة العامة بحجب الثقة عن الهيئة اإلدارية.  د. 
يبلغ األعضاء بموعد كل جلسة وجدول أعمالها قبل عقدها بأسبوع واحد على األقل، وال يجوز   .3
وموافقتهم  العامة،  الهيئة  أعضاء  ثلثي  بحضور  إال  األعمال  جدول  خارج  موضوع  أي  بحث 

باإلجماع على طرح الموضوع للبحث.

مادة )8) 
النصاب القانوني الجتماعات الهيئة العامة

يعتبر انعقاد جلسات الهيئة العامة صحيحاً بحضور ثلثي األعضاء، وبما ال يقل عن )51%( من   .1
عدد األصوات، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في جلستين متتاليتين تعتبر الجلسة الثالثة قانونية بمن 

حضر، على أال يقل الحضور عن ثلث األعضاء.
الهيئة  أعضاء  من  لكل عضو  ويكون  والمباشر،  الحر  بالتصويت  قراراتها  العامة  الهيئة  تتخذ   .2
الداخلي، على أال يزيد  النظام  المجلس أو  إنشاء  العامة عدداً من األصوات حسبما يحدده قرار 
عدد األصوات ألي عضو عن )40%( من مجموع األصوات، وتصدر القرارات بأغلبية عدد 

األصوات.
على الرغم مما ورد في الفقرتين )1، 2( من هذه المادة، يكون لكل عضو من أعضاء الهيئة العامة   .3

صوت واحد عند انتخاب أعضاء الهيئة اإلدارية.

مادة )9) 
الهيئة اإلدارية للمجلس

يتولـى إدارة المجلـس هيئـة إداريـة مكونـة من عدد ال يقل عن خمسة أعضاء، وال يزيد على   .1
عملية  وتجري  ومباشراً،  حراً  انتخاباً  العامة  الهيئة  قبل  من  انتخابهم  يتم  عضواً  عشر  خمسة 

االنتخاب تحت إشراف الوزارة. 
يقتصر حق الترشح لعضوية الهيئة اإلدارية على عضو الهيئة العامة المسدد لكامل التزاماته تجاه   .2

المجلس حتى تاريخ الترشح.
يجوز للمجلس أن ينص في نظامه الداخلي أو قرار إنشائه على وجود أعضاء هيئة إدارية دائمين،   .3

على أال يزيد عددهم عن الثلث.
تنتخب الهيئة اإلدارية رئيساً لها ونائباً للرئيس بطريق االقتراع السري تحت إشراف الوزارة.  .4

يُصدر الوزير قراراً بالمصادقة على انتخاب أعضاء ورئيس ونائب رئيس الهيئة اإلدارية.  .5
الهيئة اإلدارية  للمشاركة في جلسات  انتداب ممثل أو أكثر  الهيئة اإلدارية  بالتنسيق مع  للوزير   .6

بهدف تقديم الدعم والتوجيه، وال يحق له المشاركة بالتصويت على القرارات.
7.  تكون مدة الدورة االنتخابية للهيئة اإلدارية أربع سنوات من تاريخ إعالن نتيجة االنتخابات. 

تقوم الهيئة اإلدارية عند انتهاء دورتها بإعداد تقرير إداري ومالي ختامي عن كافة أعمال المجلس   .8
خالل دورتها، ويرفع للهيئة العامة.
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التوصية المرفوعة من الهيئة اإلدارية بإضافة أية هيئة محلية جديدة أو تجمعات سكانية أو   ج. 
بفصل أو انسحاب أية هيئة محلية من عضوية المجلس.

التوصية المقدمة من ثلثي أعضاء الهيئة العامة بحجب الثقة عن الهيئة اإلدارية.  د. 
يبلغ األعضاء بموعد كل جلسة وجدول أعمالها قبل عقدها بأسبوع واحد على األقل، وال يجوز   .3
وموافقتهم  العامة،  الهيئة  أعضاء  ثلثي  بحضور  إال  األعمال  جدول  خارج  موضوع  أي  بحث 

باإلجماع على طرح الموضوع للبحث.

مادة )8) 
النصاب القانوني الجتماعات الهيئة العامة

يعتبر انعقاد جلسات الهيئة العامة صحيحاً بحضور ثلثي األعضاء، وبما ال يقل عن )51%( من   .1
عدد األصوات، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في جلستين متتاليتين تعتبر الجلسة الثالثة قانونية بمن 

حضر، على أال يقل الحضور عن ثلث األعضاء.
الهيئة  أعضاء  من  لكل عضو  ويكون  والمباشر،  الحر  بالتصويت  قراراتها  العامة  الهيئة  تتخذ   .2
الداخلي، على أال يزيد  النظام  المجلس أو  إنشاء  العامة عدداً من األصوات حسبما يحدده قرار 
عدد األصوات ألي عضو عن )40%( من مجموع األصوات، وتصدر القرارات بأغلبية عدد 

األصوات.
على الرغم مما ورد في الفقرتين )1، 2( من هذه المادة، يكون لكل عضو من أعضاء الهيئة العامة   .3

صوت واحد عند انتخاب أعضاء الهيئة اإلدارية.

مادة )9) 
الهيئة اإلدارية للمجلس

يتولـى إدارة المجلـس هيئـة إداريـة مكونـة من عدد ال يقل عن خمسة أعضاء، وال يزيد على   .1
عملية  وتجري  ومباشراً،  حراً  انتخاباً  العامة  الهيئة  قبل  من  انتخابهم  يتم  عضواً  عشر  خمسة 

االنتخاب تحت إشراف الوزارة. 
يقتصر حق الترشح لعضوية الهيئة اإلدارية على عضو الهيئة العامة المسدد لكامل التزاماته تجاه   .2

المجلس حتى تاريخ الترشح.
يجوز للمجلس أن ينص في نظامه الداخلي أو قرار إنشائه على وجود أعضاء هيئة إدارية دائمين،   .3

على أال يزيد عددهم عن الثلث.
تنتخب الهيئة اإلدارية رئيساً لها ونائباً للرئيس بطريق االقتراع السري تحت إشراف الوزارة.  .4

يُصدر الوزير قراراً بالمصادقة على انتخاب أعضاء ورئيس ونائب رئيس الهيئة اإلدارية.  .5
الهيئة اإلدارية  للمشاركة في جلسات  انتداب ممثل أو أكثر  الهيئة اإلدارية  بالتنسيق مع  للوزير   .6

بهدف تقديم الدعم والتوجيه، وال يحق له المشاركة بالتصويت على القرارات.
7.  تكون مدة الدورة االنتخابية للهيئة اإلدارية أربع سنوات من تاريخ إعالن نتيجة االنتخابات. 

تقوم الهيئة اإلدارية عند انتهاء دورتها بإعداد تقرير إداري ومالي ختامي عن كافة أعمال المجلس   .8
خالل دورتها، ويرفع للهيئة العامة.



540

71 الرقم المرجعي:2016-4-120ديوان الفتوى والتشريع

2016/4/26 120العدد

مادة )10)
اجتماعات الهيئة اإلدارية

تجتمع الهيئة اإلدارية جلسة عادية واحدة على األقل كل شهر، يعين موعدها ومكان انعقادها بقرار   .1
منها.

يجوز للرئيس أو لعدد من األعضاء ال يقل عن الثلث دعوة الهيئة اإلدارية إلى عقد جلسة غير   .2
عادية.

يُبلغ األعضاء بموعد كل جلسة وجدول أعمالها قبل عقدها بثالثة أيام على األقل، وال يجوز بحث   .3
أي موضوع خارج جدول األعمال، إال بحضور ثلثي أعضاء الهيئة اإلدارية وموافقتهم باإلجماع 

على طرح الموضوع للبحث.
يترأس الرئيس جلسات الهيئة اإلدارية، وفي حال غيابه يتولى نائب الرئيس مهامه وصالحياته،   .4

وفي حال غياب الرئيس ونائبه يترأس الجلسات أكبر األعضاء سناً. 

مادة )11) 
النصاب القانوني الجتماعات الهيئة اإلدارية

يعتبر انعقاد جلسات الهيئة اإلدارية صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها ) النصف + 1(، وإذا لم   .1
يتوفر هذا النصاب في جلستين متتاليتين تعتبر الجلسة الثالثة قانونية بمن حضر من األعضاء، 

على أال يقل الحضور عن ثلث األعضاء.
الهيئة اإلدارية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي األصوات يكون  2.  تتخذ 

للرئيس صوتاً مرجحاً.
يعتبر انعقاد جلسات الهيئة اإلدارية للمجلس المكون من هيئتين محليتين فقط صحيحاً بحضور   .3

ثلثي األعضاء، وتتخذ قراراتها بأغلبية الثلثين.
ال يجوز اإلنابة أو التوكيل في حضور جلسات الهيئة اإلدارية.   .4

مادة )12)   
صالحيات وواجبات الهيئة اإلدارية

مع مراعاة أحكام المادة )3( من هذا النظام، يكون للهيئة اإلدارية الصالحيــــات اآلتية: 
متابعة تنفيذ قرار الوزير بإنشاء المجلس وتطوير أهدافه، والتزام  المجلس بالتشريعات القانونية   .1

ذات العالقة.
مراجعة سياسات واستراتيجيات العمل والخطط التنفيذية السنوية الالزمة لتنفيذها ومناقشتها مع   .2

موظفي المجلس، ورفعها للهيئة العامة إلقرارها، ومتابعة تنفيذها. 
إقرار لوائح العمل الداخلية الالزمة لتنفيذ أعمال المجلس.   .3

مراجعة مشروع الموازنة وعرضه على الهيئة العامة إلقراره وإحالته للوزير للمصادقة.   .4
األعضاء،  على  المفروضة  والرأسمالية  والتشغيلية  اإلدارية  والنفقات  الرسوم  مقدار  تحديد    .5
وعرضه على الهيئة العامة إلقراره، ويتم احتساب الرسوم على أساس االسترداد الكامل للتكلفة. 
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تحديد مقدار االحتياط النقدي الذي يجوز االحتفاظ به.   .6
العامة  الهيئة  على  وعرضه  المجلس،  أعمال  عن  السنوي  والمالي  اإلداري  التقرير  مراجعة   .7

إلقراره، ورفعه للوزارة. 
تشكيل اللجان المهنية الضرورية لسير العمل.   .8

التقرير بخصوص تعديالت الرواتب وترقيات الموظفين والزيادات السنوية والمكافآت.  .9
النظر واتخاذ اإلجراءات الالزمة بخصوص أي شكوى أو خالف ترفعه أي هيئة محلية عضو في   .10

المجلس ومتعلق بأداء اإلدارة التنفيذية للمجلس.
11.  تعيين مدقق الحسابات ومناقشة تقريره السنوي، ورفعه للهيئة العامة إلقراره. 
12.  إدراج أي مسألة على جدول أعمال جلسة الهيئة العامة العادية أو غير العادية.

للوزير  والخبرة، ورفعه  العلمي  والمؤهل  التوظيف  بعد مراعاة أصول  التنفيذي  المدير  تعيين    .13
للمصادقة.

14.  االستعانة بالخبراء والمستشارين لالسترشاد بآرائهم وخبراتهم في تطوير أنظمة العمل.

مادة )13)
صالحيات وواجبات الرئيس 

يمارس الرئيس الصالحيــــات التنفيذية اآلتية:
تمثيل المجلس أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية.   .1

والتعهدات  والعطاءات  والصلح  واالقتراض  واإليجار  الرهن  عقود  توقيع  في  المجلس  تمثيل   .2
والمقاوالت وااللتزامات والبيع والشراء، وفقاً للقوانين واألنظمة المعمول بها.

إعداد جدول األعمال وتوجيه الدعوة لجلسات الهيئة اإلدارية والهيئة العامة العادية وغير العادية.  .3
اإلشراف على شؤون الموظفين، وتكون له مرجعية دوائر المجلس.  .4

تقديم التقرير اإلداري والمالي السنوي عن أعمال المجلس للهيئة العامة وفق الخطة االستراتيجية.   .5
متابعة جباية االلتزامات المالية على األعضاء.   .6

متابعة تنفيذ قرارات الهيئة اإلدارية.   .7
المحافظة على حقوق ومصالح المجلس والدفاع عنها بالطرق القانونية.  .8

إصدار األوامر والتعليمات الالزمة لتنظيم أعمال المجلس وتصريف شؤونه.   .9
10.  إيفاد الموظفين للمشاركة في البعثات الدراسية والدورات التدريبية والندوات.

مادة )14)
المكافآت المالية للهيئة اإلدارية 

للوزيـر بتوصية من الهيئة العامة المصادقة على صـرف مكافأة مالية للرئيس أو للرئيس وأعضاء 
الهيئة اإلدارية لمرة واحدة أو بصورة دورية، وفقاً لمعايير تحدد بتعليمات يصدرها الوزير. 
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تحديد مقدار االحتياط النقدي الذي يجوز االحتفاظ به.   .6
العامة  الهيئة  على  وعرضه  المجلس،  أعمال  عن  السنوي  والمالي  اإلداري  التقرير  مراجعة   .7

إلقراره، ورفعه للوزارة. 
تشكيل اللجان المهنية الضرورية لسير العمل.   .8

التقرير بخصوص تعديالت الرواتب وترقيات الموظفين والزيادات السنوية والمكافآت.  .9
النظر واتخاذ اإلجراءات الالزمة بخصوص أي شكوى أو خالف ترفعه أي هيئة محلية عضو في   .10

المجلس ومتعلق بأداء اإلدارة التنفيذية للمجلس.
11.  تعيين مدقق الحسابات ومناقشة تقريره السنوي، ورفعه للهيئة العامة إلقراره. 
12.  إدراج أي مسألة على جدول أعمال جلسة الهيئة العامة العادية أو غير العادية.

للوزير  والخبرة، ورفعه  العلمي  والمؤهل  التوظيف  بعد مراعاة أصول  التنفيذي  المدير  تعيين    .13
للمصادقة.

14.  االستعانة بالخبراء والمستشارين لالسترشاد بآرائهم وخبراتهم في تطوير أنظمة العمل.

مادة )13)
صالحيات وواجبات الرئيس 

يمارس الرئيس الصالحيــــات التنفيذية اآلتية:
تمثيل المجلس أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية.   .1

والتعهدات  والعطاءات  والصلح  واالقتراض  واإليجار  الرهن  عقود  توقيع  في  المجلس  تمثيل   .2
والمقاوالت وااللتزامات والبيع والشراء، وفقاً للقوانين واألنظمة المعمول بها.

إعداد جدول األعمال وتوجيه الدعوة لجلسات الهيئة اإلدارية والهيئة العامة العادية وغير العادية.  .3
اإلشراف على شؤون الموظفين، وتكون له مرجعية دوائر المجلس.  .4

تقديم التقرير اإلداري والمالي السنوي عن أعمال المجلس للهيئة العامة وفق الخطة االستراتيجية.   .5
متابعة جباية االلتزامات المالية على األعضاء.   .6

متابعة تنفيذ قرارات الهيئة اإلدارية.   .7
المحافظة على حقوق ومصالح المجلس والدفاع عنها بالطرق القانونية.  .8

إصدار األوامر والتعليمات الالزمة لتنظيم أعمال المجلس وتصريف شؤونه.   .9
10.  إيفاد الموظفين للمشاركة في البعثات الدراسية والدورات التدريبية والندوات.

مادة )14)
المكافآت المالية للهيئة اإلدارية 

للوزيـر بتوصية من الهيئة العامة المصادقة على صـرف مكافأة مالية للرئيس أو للرئيس وأعضاء 
الهيئة اإلدارية لمرة واحدة أو بصورة دورية، وفقاً لمعايير تحدد بتعليمات يصدرها الوزير. 
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مادة )15)  
شغور منصب الرئيس أو العضو 

يعتبر منصب الرئيس أو العضو في الهيئة اإلدارية شاغراً في أي من الحاالت اآلتية:  .1
االستقالة.  أ. 

صدور حكم قضائي نهائي بجناية أو جنحة مخلة باألمانة أو الشرف.  ب. 
الغياب عن ثالث جلسات متتالية بدون عذر مشروع تقبله الهيئة اإلدارية.   ج. 
شغور أو فقدان ممثل الهيئة المحلية لعضويته في الهيئة المحلية الممثل لها.  د. 

2.   على الهيئة المحلية التي شغر تمثيلها ألي سبب من األسباب المشار إليها في الفقرة )1( من  هذه 
المادة، إجراء المقتضى القانوني بتسمية ممثلها في عضوية المجلس، وذلك خالل مدة ال تزيد على 

شهر من تاريخ الشغور. 
3.   مع مراعاة أحكام الفقرة )2( من هذه المادة، إذا شغر منصب الرئيس يتولى نائب الرئيس إدارة 

شؤون المجلس، على أن يتم انتخاب رئيس جديد خالل شهر من تاريخ الشغور.

مادة )16) 
تعديل نطاق صالحيات المجلس

للهيئة العامة بتوصية من الهيئة اإلدارية اتخاذ قرار بمصادقة الوزير بتعديل صالحيات المجلس أو 
بضم هيئات محلية جديدة أو تجمعات سكانية أو بفصل أية هيئة محلية من أعضائها، ويتضمن القرار 
األحكام التفصيلية، بما في ذلك تسوية الحقوق وااللتزامات المتعلقة بالمجلس أو بالخلف الخاص )دائني 

المجلس ومدينيه(. 

مادة )17)
االنسحاب من المجلس

يشترط النسحاب الهيئات المحلية األعضاء من المجلس اآلتي:   .1
أال يترتب على االنسحاب ضرراً جوهرياً أو إخالاًل بصالحيات وواجبات المجلس. أ . 

ب.  تسديد كافة التزاماتها المالية تجاه المجلس.
للهيئة اإلدارية قبل ستة أشهر من تاريخ سريان االنسحاب، ويحق لها  ج.  تقديم إشعار خطي 

سحب اإلشعار خالل هذه المدة.
والضرر  وااللتزامات  الحقوق  لتحديد  مختصة  لجنة  اإلشعار  مدة  خالل  اإلدارية  الهيئة  تشكل   .2

المتوقع على انسحاب الهيئة المحلية.
المناسب  القرار  التخاذ  العامة  الهيئة  إلى  بتوصياتها  مقروناً  اللجنة  تقرير  اإلدارية  الهيئة  ترفع   .3

بمصادقة الوزير.
المحلية  الهيئة  حقوق  تنحصر  المادة،  هذه  من   )2  ،1( بالفقرتين  الواردة  األحكام  مراعاة  مع   .4

المنسحبة بنسبة مساهماتها في المجلس فقط.
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مادة )18)
إشغال وظائف المجلس

األعضاء  المحلية  الهيئات  لدى  العاملين  للموظفين  المجلس  وظائف  إشغال  في  األولوية  تكون   .1
بطريق التكليف، على أن تتوفر فيهم المؤهالت المطلوبة.

2.  يتقاضى الموظفون رواتبهم من صندوق الهيئة المحلية المكلف منهـا أو من صندوق المجلس، 
وتوقع اتفاقية تفصيلية لهذا الغرض بين المجلس والهيئة المحلية.

في حال تقاضي الموظف لراتبه من صندوق الهيئة المحلية تجـرى أعمال المقاصة شهرياً بين   .3
قيمة هذه الرواتب، وما على الهيئة المحلية من التزامات مالية تجاه صندوق المجلس. 

مادة )19)
حقوق الموظف المكلف

تحتسب مدة تكليف الموظف للعمل بالمجلس مدة خدمة فعلية له في الهيئة المحلية المكلف منها،   .1
وتقع مسؤولية المحافظة على حقوقه اإلدارية والمالية والتقاعدية على عاتقها.

للهيئة المحلية المكلف منها الموظف الحق في إنهاء التكليف بقرار من مجلس الهيئة المحلية بعد   .2
إشعار المجلس بمدة ال تقل عن ثالثة أشهر.

مادة )20)
تعيين الموظفين والعمال

اإلدارية  األجهزة  أو موظفين من خارج  بتشغيل عمال  العمل  إذا دعت ضرورة  المجلس  يقوم   .1
للهيئـات المحلية األعضاء في الهيئة العامة بقرار من الهيئة اإلدارية.

تراعى األصول القانونية في اإلعالن عن الوظائف الشاغرة وشروط إشغالها، ويطبق على هذه   .2
الفئة من العمال والموظفين نظام عقود العمل الفردية، وفقاً ألحكام قانون العمل المعمول بها.

ال تسري األحكام والقواعد المتعلقة بتثبيت الموظفين والعمال المنصوص عليها في نظام موظفي   .3
الهيئات المحلية المعمول بها على الموظفين والعاملين بنظام عقود العمل الفردية بالمجلس. 

بما في ذلك  لديه،  للموظفين والعاملين  المهنية  السالمة والصحة  على كل مجلس توفير شروط   .4
األلبسة الواقية وتأمين إصابات العمل.

مادة )21)
واجبات وصالحيات المدير التنفيذي

يعين المجلس مديراً تنفيذياً بقرار من الهيئة اإلدارية ومصادقة الوزير، يتولى المهام اآلتية:
العادية  وغير  العادية،  للجلسات  اإلدارية  والهيئة  العامة  الهيئة  بدعوة  الخاصة  القرارات  تنفيذ   .1

وتوفير المتطلبات الالزمة للجلسات. 
2.  تدوين وحفظ محاضر جلسات الهيئة العامة والهيئة اإلدارية وأسماء الحاضرين وأسباب التغيب، 

وجدول األعمال والقرارات المتخذة وتعميمها.
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مادة )18)
إشغال وظائف المجلس

األعضاء  المحلية  الهيئات  لدى  العاملين  للموظفين  المجلس  وظائف  إشغال  في  األولوية  تكون   .1
بطريق التكليف، على أن تتوفر فيهم المؤهالت المطلوبة.

2.  يتقاضى الموظفون رواتبهم من صندوق الهيئة المحلية المكلف منهـا أو من صندوق المجلس، 
وتوقع اتفاقية تفصيلية لهذا الغرض بين المجلس والهيئة المحلية.

في حال تقاضي الموظف لراتبه من صندوق الهيئة المحلية تجـرى أعمال المقاصة شهرياً بين   .3
قيمة هذه الرواتب، وما على الهيئة المحلية من التزامات مالية تجاه صندوق المجلس. 

مادة )19)
حقوق الموظف المكلف

تحتسب مدة تكليف الموظف للعمل بالمجلس مدة خدمة فعلية له في الهيئة المحلية المكلف منها،   .1
وتقع مسؤولية المحافظة على حقوقه اإلدارية والمالية والتقاعدية على عاتقها.

للهيئة المحلية المكلف منها الموظف الحق في إنهاء التكليف بقرار من مجلس الهيئة المحلية بعد   .2
إشعار المجلس بمدة ال تقل عن ثالثة أشهر.

مادة )20)
تعيين الموظفين والعمال

اإلدارية  األجهزة  أو موظفين من خارج  بتشغيل عمال  العمل  إذا دعت ضرورة  المجلس  يقوم   .1
للهيئـات المحلية األعضاء في الهيئة العامة بقرار من الهيئة اإلدارية.

تراعى األصول القانونية في اإلعالن عن الوظائف الشاغرة وشروط إشغالها، ويطبق على هذه   .2
الفئة من العمال والموظفين نظام عقود العمل الفردية، وفقاً ألحكام قانون العمل المعمول بها.

ال تسري األحكام والقواعد المتعلقة بتثبيت الموظفين والعمال المنصوص عليها في نظام موظفي   .3
الهيئات المحلية المعمول بها على الموظفين والعاملين بنظام عقود العمل الفردية بالمجلس. 

بما في ذلك  لديه،  للموظفين والعاملين  المهنية  السالمة والصحة  على كل مجلس توفير شروط   .4
األلبسة الواقية وتأمين إصابات العمل.

مادة )21)
واجبات وصالحيات المدير التنفيذي

يعين المجلس مديراً تنفيذياً بقرار من الهيئة اإلدارية ومصادقة الوزير، يتولى المهام اآلتية:
العادية  وغير  العادية،  للجلسات  اإلدارية  والهيئة  العامة  الهيئة  بدعوة  الخاصة  القرارات  تنفيذ   .1

وتوفير المتطلبات الالزمة للجلسات. 
2.  تدوين وحفظ محاضر جلسات الهيئة العامة والهيئة اإلدارية وأسماء الحاضرين وأسباب التغيب، 

وجدول األعمال والقرارات المتخذة وتعميمها.
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متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة العامة والهيئة اإلدارية بالتنسيق مع رئيس المجلس،   .3
واإلحاطة بكل ما يعرقل تنفيذ هذه القرارات. 

4.  اإلشراف اإلداري الشامل على كافة العاملين بالمجلس، وإصدار األوامر والتعليمات والنشرات 
الالزمة لتنظيم وتوزيع األعمال والرقابة اليومية على سير العمل. 

اقتراح الخطة االستراتيجية والخطط التنفيذية، ورفعها للهيئة اإلدارية للتقرير بشأنها.    .5
التوقيع على سندات استالم المواد واألدوات واآلالت والمعدات وقطع الغيار بعد فحصها، والتأكد   .6

من مطابقتها للمواصفات المعتمدة.
متابعة تنفيذ كافة األعمال الالزمة للمباني واإلنشاءات والمعدات واآلالت المملوكة أو الخاصة   .7

بالمجلس، واإلشراف عليها والتوصية بالتصرف بها.
اقتراح مشاريع وخطط لتطوير الشراكة مع القطاع الخاص واالستفادة من الموارد.  .8

وضع وتنسيب خطط لتدريب وتأهيل العاملين للرئيس والعمل على تنفيذها.   .9
المجلس،  بأعمال  المتعلقة  والمستندات  والبيانات  بالمعلومات  الرسمية  الرقابية  الجهات  تزويد   .10

ورفع التقارير الخاصة بذلك لرئيس المجلس. 
التنسيق مع المسؤول المالي بالمجلس في إعداد مشروع الموازنة، وتحصيل اإليرادات التشغيلية.   .11
تنفيذ أية قرارات أو مهام أو مسؤوليات أخرى يصدر قرار من المجلس بإسنادها إليه أو يتضمنها   .12

عقد العمل. 

مادة )22)
      تغيب المدير التنفيذي

في حال غياب المدير التنفيذي يصدر الرئيس قراراً بتكليف من يراه مناسباً من موظفي المجلس تكليفاً 
مؤقتاً خالل فترة غيابه، فإذا تعذر ذلك للهيئة اإلدارية أن تتخذ التدابير التي تراها مناسبة إلشغال موقع 

المدير خالل مدة غيابه. 

مادة )23)
إنهاء عمل المدير التنفيذي

يتم إنهاء عمل المدير التنفيذي بناًء على قرار الهيئة اإلدارية ومصادقة الهيئة العامة، على أن: 
يسلم كافة ما بعهدته من مواد ومستندات وأختام وأموال، ويتم عمل محضر رسمي بذلك.  .1

استيفاء كافة اإلجراءات المنصوص عليها في العقد المبرم مع المدير التنفيذي عند إنهاء العقد.  .2

مادة )24)
اإلجراءات التأديبية لموظفي وعمال المجلس

والعاملين  الموظفين  على  التأديبية  العقوبات  إيقاع  الرئيس  من  بتفويض  التنفيذي  المدير  أو  للرئيس 
بالمجلس مع مراعاة اآلتي:

أحكام قانون العمل والتشريعات الصادرة بموجبه للعاملين بموجب عقد عمل.  .1
توجيه التنبيه للموظف المكلف من الهيئة المحلية العضو.  .2
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بحق  المناسبة  التأديبية  العقوبة  بدورها  تتخذ  والتي  منها،  المكلف  المحلية  للهيئة  شكوى  توجيه   .3
الموظف وفق نظام موظفي الهيئات المحلية.

إنهاء عقد العمل أو إنهاء تكليف الموظف بالتنسيق مع الهيئة المحلية المكلف منها بعد مصادقة   .4
الهيئة اإلدارية.

مادة )25) 
صندوق المجلس

تتكون إيرادات الصندوق من المصادر اآلتية:  .1
رسوم االشتراك المفروض على األعضاء أو متلقي الخدمة.   أ. 

الرسوم واإليرادات اإلدارية والتشغيلية والرأسمالية المستحقة على األعضاء.  ب. 
المنح والتبرعات والهبات غير المشروطة.   ج. 

عوائد إدارة الخدمة واستثمارها.  د. 
أية عوائد أخرى يقرها المجلس وتصادق عليها الوزارة، أو أية ضرائب أو رسوم أو أموال   ه. 
مفروضة أو متأتية بمقتضى أحكام القانون، أو أي نظام صادر باالستناد إليه، أو أي قانون أو 

نظام آخر نص فيه على استيفاء ضرائب أو رسوم أو مخالفات للمجلس.
يدفع من الصندوق كافة النفقات والمصروفات التي يصدر قراراً من الهيئة اإلدارية بصرفها، وفقاً   .2

لألنظمة المالية والمحاسبية المعمول بها لدى الهيئات المحلية. 
ال يدفع أي مبلغ من صندوق المجلس إال إذا كان مدرجاً ضمن الموازنة المعتمدة للسنة الجارية أو   .3

إذا قررت الهيئة اإلدارية صرفه بصورة استثنائية بموافقة مسبقة من الوزير. 

مادة )26)
المسؤول المالي للمجلس

يعين بقرار من الهيئة اإلدارية مسؤول مالي ذو مؤهل علمي متخصص يتولى:  .1
إدارة صندوق المجلس وحساباته.  أ. 

تنفيذ جميع المهام والمسؤوليات المالية وفق الوصف الوظيفي واألنظمة والتعليمات المالية   ب. 
المعمول بها على المجلس.

تستوفي الهيئة اإلدارية من المسؤول المالي والمحاسبين الضمانات والكفاالت وفق النظام المالي   .2
والتعليمات المالية المعمول بها على المجلس.

مادة )27) 
انهاء عمل المسؤول المالي

1.    ال يجوز إقالة المسؤول المالي أو إنهاء عمله أو قبول استقالته إال بموجب قرار من الهيئة اإلدارية.
2.    ال يتم إنهاء عمل المسؤول المالي والمحاسبين إال بعد استالم كافة ما بعهدتهم من أموال ومستندات 

وأختام بمحضر جرد رسمي تصادق عليه الهيئة اإلدارية. 
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بحق  المناسبة  التأديبية  العقوبة  بدورها  تتخذ  والتي  منها،  المكلف  المحلية  للهيئة  شكوى  توجيه   .3
الموظف وفق نظام موظفي الهيئات المحلية.

إنهاء عقد العمل أو إنهاء تكليف الموظف بالتنسيق مع الهيئة المحلية المكلف منها بعد مصادقة   .4
الهيئة اإلدارية.

مادة )25) 
صندوق المجلس

تتكون إيرادات الصندوق من المصادر اآلتية:  .1
رسوم االشتراك المفروض على األعضاء أو متلقي الخدمة.   أ. 

الرسوم واإليرادات اإلدارية والتشغيلية والرأسمالية المستحقة على األعضاء.  ب. 
المنح والتبرعات والهبات غير المشروطة.   ج. 

عوائد إدارة الخدمة واستثمارها.  د. 
أية عوائد أخرى يقرها المجلس وتصادق عليها الوزارة، أو أية ضرائب أو رسوم أو أموال   ه. 
مفروضة أو متأتية بمقتضى أحكام القانون، أو أي نظام صادر باالستناد إليه، أو أي قانون أو 

نظام آخر نص فيه على استيفاء ضرائب أو رسوم أو مخالفات للمجلس.
يدفع من الصندوق كافة النفقات والمصروفات التي يصدر قراراً من الهيئة اإلدارية بصرفها، وفقاً   .2

لألنظمة المالية والمحاسبية المعمول بها لدى الهيئات المحلية. 
ال يدفع أي مبلغ من صندوق المجلس إال إذا كان مدرجاً ضمن الموازنة المعتمدة للسنة الجارية أو   .3

إذا قررت الهيئة اإلدارية صرفه بصورة استثنائية بموافقة مسبقة من الوزير. 

مادة )26)
المسؤول المالي للمجلس

يعين بقرار من الهيئة اإلدارية مسؤول مالي ذو مؤهل علمي متخصص يتولى:  .1
إدارة صندوق المجلس وحساباته.  أ. 

تنفيذ جميع المهام والمسؤوليات المالية وفق الوصف الوظيفي واألنظمة والتعليمات المالية   ب. 
المعمول بها على المجلس.

تستوفي الهيئة اإلدارية من المسؤول المالي والمحاسبين الضمانات والكفاالت وفق النظام المالي   .2
والتعليمات المالية المعمول بها على المجلس.

مادة )27) 
انهاء عمل المسؤول المالي

1.    ال يجوز إقالة المسؤول المالي أو إنهاء عمله أو قبول استقالته إال بموجب قرار من الهيئة اإلدارية.
2.    ال يتم إنهاء عمل المسؤول المالي والمحاسبين إال بعد استالم كافة ما بعهدتهم من أموال ومستندات 

وأختام بمحضر جرد رسمي تصادق عليه الهيئة اإلدارية. 
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مادة )28) 
اللجنة المالية للمجلس

تشكل الهيئة اإلدارية لجنة مالية تضم كاًل من الرئيس والمدير التنفيذي والمسؤول المالي وأي   .1
قراراً  الوزير  ويصدر  توقيعه،  الوزارة ضرورة إلضافة  أو  اإلدارية  الهيئة  ترى  آخر  شخص 

باعتمادها.
الرسمية  المصارف  أحد  مالية على  أي حواالت  أو  بموجب شيكات مسحوبة  المدفوعات  تسدد   .2

العاملة في فلسطين موقعة من اللجنة المالية، وتحفظ دفاتر الشيكات لدى المسؤول المالي.

مادة )29)
الموازنة السنوية

تضع الهيئة اإلدارية مشروع موازنتها السنوية التالية خالل الثلث األخير من السنة المالية الجارية،   .1
وال يعمل بهذه الموازنة إال بعد موافقة الهيئة العامة ومصادقة الوزير.

يجوز للهيئة اإلدارية أن تضع مالحق للموازنة، بنفس الطريقة المنصوص عليها في الفقرة )1(   .2
من هذه المادة.

مادة )30)
التقرير المالي السنوي

العامة خالل  للهيئة  المنصرمة  المالية  السنة  المالي عن  تقريرها  الهيئة اإلدارية أن ترفع  يجب على 
مدة ال تتجاوز شهرين من بداية السنة المالية الجديدة، وال يكتسب هذا التقرير صفته الرسمية إال بعد 

مصادقة الوزير. 

مادة )31) 
أنظمة عمل المجلس

تسري على أعمال المجلس أحكام النظام المالي ونظام توريد المواد وتنفيذ األعمال المعمول بهما   .1
في الهيئات المحلية.

للوزير إصدار قرار بتطبيق أي من األنظمة المعمول بها في الهيئات المحلية على المجلس.  .2

مادة )32) 
السلفة واالحتياطي النقدي

1.  تصدر الهيئة اإلدارية قراراً بتحديد مقدار السلفة واالحتياطي النقدي، الذي يجوز االحتفاظ به في 
صندوق المجلس أو في أي مكان تراه مناسباً لهذه الغاية.

2.  يتم التصرف بمقدار السلفة واالحتياطي النقدي بموجب قرار من الهيئة اإلدارية، ووفقاً لألصول 
المحاسبية المنصوص عليها في النظام المالي والتعليمات الصادرة عن الوزارة. 
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مادة )33) 
تحصيل ديون المجلس

يلتزم كل عضو من أعضاء الهيئة العامة بالوفاء بما عليه من التزامات مالية تجاه صندوق المجلس في 
الموعد الذي تحدده الهيئة اإلدارية، فإذا رفض أو امتنع العضو عن ذلك، للهيئة اإلدارية بعد االجتماع 

معه اتخاذ اآلتي: 
تقييم اآلثار المترتبة على وقف الخدمة أو فصل العضو من حيث األضرار البيئية واالجتماعية،   .1

وغير ذلك. 
وقف تقديم الخدمة التي يختص المجلس بتقديمها مؤقتاً.   .2

التنسيق مع الوزارة لالقتطاع من المخصصات والمساعدات الممنوحة للعضو من الحكومة.  .3
إذا أمعن العضو في عدم االلتزام بالوفاء بما عليه للمجلس، ترفع الهيئة اإلدارية توصية للهيئة   .4
العامة بإنهاء عضويته بالمجلس بعد إشعاره بتطبيق أحكام المادة )17( من هذا النظام على حقوقه 

وآلية احتساب الضرر.

مادة )34)
االقتراض

يجوز للمجلس بتوصية من الهيئة اإلدارية ومصادقة الهيئة العامة أن يقترض أموااًل من أية جهة بعد 
موافقة الوزير.

مادة )35) 
الرقابة على أعمال المجلس

يخضع المجلس في تنفيذ مهامه لجميع إجراءات وآليات التوجيه والرقابة الممنوحة للوزارة على   .1
الهيئات المحلية.

ذلك  في  بما  الوزارة،  قبل  المفوض من  للموظف  التسهيالت  كافة  بتقديم  المجلس  يلتزم موظفو   .2
االطالع على المستندات والسجالت، والحصول على صور عنها أو التحفظ عليها.

للوزير إصدار قرار بوقف أي إجراء مخالف ألحكام هذا النظام، أو أي تشريعات أخرى.  .3

مادة )36)
تعيين مدقق حسابات 

على الرغم مما ورد في المادة )11/12( من هذا النظام، للهيئة اإلدارية أو بتكليف من الوزير خالل 
العام المالي، تعيين مدقق حسابات خارجي لفحص وتدقيق كافة األعمال والمستندات المالية والمحاسبية 

للمجلس، وتقديم تقرير للوزارة والهيئة العامة.
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مادة )33) 
تحصيل ديون المجلس

يلتزم كل عضو من أعضاء الهيئة العامة بالوفاء بما عليه من التزامات مالية تجاه صندوق المجلس في 
الموعد الذي تحدده الهيئة اإلدارية، فإذا رفض أو امتنع العضو عن ذلك، للهيئة اإلدارية بعد االجتماع 

معه اتخاذ اآلتي: 
تقييم اآلثار المترتبة على وقف الخدمة أو فصل العضو من حيث األضرار البيئية واالجتماعية،   .1

وغير ذلك. 
وقف تقديم الخدمة التي يختص المجلس بتقديمها مؤقتاً.   .2

التنسيق مع الوزارة لالقتطاع من المخصصات والمساعدات الممنوحة للعضو من الحكومة.  .3
إذا أمعن العضو في عدم االلتزام بالوفاء بما عليه للمجلس، ترفع الهيئة اإلدارية توصية للهيئة   .4
العامة بإنهاء عضويته بالمجلس بعد إشعاره بتطبيق أحكام المادة )17( من هذا النظام على حقوقه 

وآلية احتساب الضرر.

مادة )34)
االقتراض

يجوز للمجلس بتوصية من الهيئة اإلدارية ومصادقة الهيئة العامة أن يقترض أموااًل من أية جهة بعد 
موافقة الوزير.

مادة )35) 
الرقابة على أعمال المجلس

يخضع المجلس في تنفيذ مهامه لجميع إجراءات وآليات التوجيه والرقابة الممنوحة للوزارة على   .1
الهيئات المحلية.

ذلك  في  بما  الوزارة،  قبل  المفوض من  للموظف  التسهيالت  كافة  بتقديم  المجلس  يلتزم موظفو   .2
االطالع على المستندات والسجالت، والحصول على صور عنها أو التحفظ عليها.

للوزير إصدار قرار بوقف أي إجراء مخالف ألحكام هذا النظام، أو أي تشريعات أخرى.  .3

مادة )36)
تعيين مدقق حسابات 

على الرغم مما ورد في المادة )11/12( من هذا النظام، للهيئة اإلدارية أو بتكليف من الوزير خالل 
العام المالي، تعيين مدقق حسابات خارجي لفحص وتدقيق كافة األعمال والمستندات المالية والمحاسبية 

للمجلس، وتقديم تقرير للوزارة والهيئة العامة.
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مادة )37) 
التقرير السنوي ألعمال المجلس

ترفع الهيئة اإلدارية تقريراً سنوياً للوزارة بعد مصادقة الهيئة العامة، يتضمن كافة أوجه النشاطات 
المالية واإلدارية والفنية والقانونية التي زاولها المجلس في السنة المالية المنصرمة خالل مدة ال تزيد 

على ثالثة أشهر من تاريخ السنة المالية الجديدة. 

مادة )38)
تسجيل أموال المجلس

مـع مراعاة ما نص عليه قرار إنشاء المجلس من أحكام خاصة بتحديد حصص األعضاء:
1.  تُنقل ملكية كافة األموال المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بالخدمة أو الخدمات التي يقدمها المجلس 
من ملكية أعضاء الهيئة العامة إلى ذمة المجلس خالل مدة ستة أشهر من تاريخ قرار اإلنشاء، 

ويعتبر العضو غير الملتزم فاقداً لعضويته.
باسم  إنشائه  تاريخ  بعد  المجلس  إلى  آلت  منقولة  أو غير  منقولة  أخرى  أموال  أية  ملكية  تسجل   .2

المجلس. 

مادة )39) 
التصرف في أموال المجلس

ال يجوز للهيئة اإلدارية أن تتصرف في ملكية أية أموال منقولة أو غير منقولة مملوكة للمجلس   .1
بالبيع أو الرهن أو التبرع أو الهبة أو اإلتالف، إال بقرار يصدر من الهيئة العامة مصادقاً عليه من 

الوزير.
المترتبة  المسؤولية  وتعتبر  المادة،  هذه  من   )1( الفقرة  ألحكام  خالفاً  تصرف  أي  باطاًل  يقع    .2

مسؤولية شخصية تقع على عاتق مرتكبيها، مع عدم اإلخالل بالمسؤولية الجزائية. 

مادة )40)
عجز المجلس عن القيام بواجباته

إذا تبين أن المجلس قد عجز عن القيام بمهامه وتحقيق أهدافه، يجوز للوزير أن يصدر قراراً بتقديم 
المساعدة والعون لضمان استمرار قيام المجلس بواجباته أو تعيين مراقب أو حل الهيئة اإلدارية أو 

حل المجلس وتصفية أعماله. 

مادة )41)
حل المجلس وتصفية أعماله

يتم حل المجلس وتصفية أعماله بعد مراعاة اآلتي:  .1
إصدار الوزير قراراً تمهيدياً باعتبار المجلس تحت التصفية، يتضمن تشكيل لجنة للتصفية  أ . 

ومدة عملها، وينشر القرار في صحيفتين محليتين.
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تحديد اللجنة لكامل األصول والديون الدائنة والمدينة على المجلس، ونسبة مساهمة األعضاء،  ب . 
وآلية التصفية بالتنسيق مع أعضاء الهيئة العامة، وترفع توصياتها إلى الوزير.

إصدار الوزير قراراً بالتصفية النهائية وحل المجلس، وينشر في صحيفتين محليتين، متضمناً  ج . 
توزيع األصول والحقوق من واقع نسبة مساهمة األعضاء في أصول المجلس منذ إنشائه.

تعتبر حقوق العاملين والموظفين حقوق امتياز على باقي ديون المجلس.  .2
للوزير وفق مقتضيات المصلحة العامة عدم تصفية األموال غير المنقولة والتي آلت للمجلس عن   .3
طريق المنح والهبات، ويحدد قرار الوزير آلية التصرف بهذه األموال في خدمة المصلحة العامة، 

بما في ذلك صالحية تمليكها ألي هيئة محلية أو مجلس خدمات آخر.

مادة )42)
أحكام انتقالية

على جميع المجالس القائمة قبل صدور هذا النظام تكييف أوضاعها وفقاً ألحكامه خالل مدة سنة من 
تاريخ سريانه.

مادة )43)
اإللغاء

يلغى العمل بالنظام األساسي لمجالس الخدمات المشتركة رقم )1( لسنة 2006م.  .1
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.  .2

مادة )44 )
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به بعد شهر من تاريخ 
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام هللا بتاريخ: 2016/01/26 ميالدية
             الموافق: 16/ ربيع اآلخر/ 1437هجرية

حسني األعرج
وزير احلكم احمللي
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تحديد اللجنة لكامل األصول والديون الدائنة والمدينة على المجلس، ونسبة مساهمة األعضاء،  ب . 
وآلية التصفية بالتنسيق مع أعضاء الهيئة العامة، وترفع توصياتها إلى الوزير.

إصدار الوزير قراراً بالتصفية النهائية وحل المجلس، وينشر في صحيفتين محليتين، متضمناً  ج . 
توزيع األصول والحقوق من واقع نسبة مساهمة األعضاء في أصول المجلس منذ إنشائه.

تعتبر حقوق العاملين والموظفين حقوق امتياز على باقي ديون المجلس.  .2
للوزير وفق مقتضيات المصلحة العامة عدم تصفية األموال غير المنقولة والتي آلت للمجلس عن   .3
طريق المنح والهبات، ويحدد قرار الوزير آلية التصرف بهذه األموال في خدمة المصلحة العامة، 

بما في ذلك صالحية تمليكها ألي هيئة محلية أو مجلس خدمات آخر.

مادة )42)
أحكام انتقالية

على جميع المجالس القائمة قبل صدور هذا النظام تكييف أوضاعها وفقاً ألحكامه خالل مدة سنة من 
تاريخ سريانه.

مادة )43)
اإللغاء

يلغى العمل بالنظام األساسي لمجالس الخدمات المشتركة رقم )1( لسنة 2006م.  .1
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.  .2

مادة )44 )
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به بعد شهر من تاريخ 
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام هللا بتاريخ: 2016/01/26 ميالدية
             الموافق: 16/ ربيع اآلخر/ 1437هجرية

حسني األعرج
وزير احلكم احمللي
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قرار رقم )2( لسنة 2016م
بنظام بيع فضالت الطرق داخل حدود الهيئات المحلية

وزير احلكم احمللي،
استناداً ألحكام قانون الهيئات المحلية رقم )1( لسنة 1997م وتعديالته، ال سيما المادة )15( منه،

وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:
 

مادة )1)
تعاريف

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على 
خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي. 
الوزير: وزير الحكم المحلي.

الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين.
المجلس: مجلس الهيئة المحلية.

بموجب  المحلية  للهيئة  ملكاً  المجلس وأصبحت  بقرار من  والملغية  المهملة  الطريق  الطريق:  فضلة 
وكان  المحلية  الهيئة  طرق  لغايات  المستملكة  األرض  مساحة  في  الزيادة  أو  السارية،  التشريعات 

االستمالك لصالح الهيئة المحلية.

مادة )2)
النطاق

تطبق أحكام هذا النظام على فضالت الطرق داخل حدود مناطق الهيئات المحلية.

مادة )3)
فضلة الطريق

لغايات تطبيق هذا النظام، ال تعتبر أية أرض فضلة طريق يجوز بيعها بموجبه، إذا كان بإمكان   .1
الهيئة المحلية بمقتضى أحكام التنظيم المعمول بها االستفادة منها عن طريق البناء أو استغاللها 

في أي مشروع من مشاريع المنفعة العامة.
على المجلس عند النظر في اعتبار أية أرض فضلة طريق، أن يراعي في ذلك أحكام ومتطلبات   .2
التنظيم في منطقة األرض، باإلضافة إلى شكلها الهندسي ومساحتها واالعتبارات المماثلة الخاصة 

بالعقارات المجاورة لها.
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مادة )4)
بيع فضلة الطريق

للمجلس بمصادقة الوزير أن يقرر بيع أية فضلة طريق إلى أي من المالكين المجاورين لضمها إلى   .1
عقاره المجاور لها أو إلى أي شخص طبيعي أو معنوي آخر في حال رفض المالكين المجاورين 

الشراء.
إذا كان العقار المجاور لفضلة الطريق المراد بيعها مملوكاً ألكثر من شخص واحد على وجه   .2
الشيوع، فتباع الفضلة لهم جميعاً بنسبة حصة كل منهم في ذلك العقار، إال إذا وافقوا جميعهم على 

بيع فضلة الطريق إلى شخص واحد أو أكثر منهم.
إذا كانت فضلة الطريق على امتداد حدود أكثر من عقار من العقارات المجاورة لها، فيتم تقسيمها   .3
على مالكي تلك العقارات، ويباع لكل منهم الجزء المجاور لعقاره من الفضلة، ويشترط في جميع 

األحوال أال يباع ألي من اولئك األشخاص ما يتجاوز حدود عقاره من تلك الفضلة.
ال يجوز بيع أية فضلة طريق قبل توجيه إشعار لمالكي العقارات المجاورة، وبنشره في إحدى   .4

الصحف اليومية لمرة واحدة على األقل.
يجب أن يتضمن اإلشعار دعوة مالكي العقار المجاورين للتقدم إلى الهيئة المحلية بالطلب لشراء   .5
فضلة الطريق خالل ثالثين يوماً من تاريخ تبليغ أو نشر اإلشعار، وال يجوز بيع فضلة الطريق 

أو اي جزء منها إال لمن تقدم بطلب لشرائها خالل المدة. 
يجب تحديد مساحة فضلة الطريق المراد بيعها وحدودها بموجب مخطط مساحة من قبل مساح   .6

مرخص.

مادة )5)
تقدير ثمن فضلة الطريق

تباع فضلة الطريق حسب األسعار الدارجة لألراضي في موقع الفضلة.  .1
يجوز للمجلس مبادلة أية فضلة طريق بعقار آخر، على أن يتم تحديد ثمن كل من فضلة الطريق   .2

والعقار اآلخر حسب األسعار الدارجة لألراضي في موقع كل منهما.
يقدر ثمن فضلة الطريق المراد بيعها وثمن العقار الذي قد يتم مبادلته بها من قبل لجنة من ذوي   .3

الخبرة يشكلها المجلس لتحديد الثمن النهائي لتلك الفضلة والعقار.

مادة )6)
العدول عن بيع فضلة الطريق أو مبادلتها

للمجلس قبل قبض الثمن ومصادقة الوزير على البيع أن يعدل عن بيع فضلة الطريق.

مادة )7)
نفقات بيع فضلة الطريق أو مبادلتها

عملية  عن  الناجمة  والنفقات  والرسوم  الضرائب  جميع  طريق  فضلة  ألية  المشتري  يتحمل   .1
وإجراءات البيع أو المبادلة، بما في ذلك تكاليف النشر.  
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مادة )4)
بيع فضلة الطريق

للمجلس بمصادقة الوزير أن يقرر بيع أية فضلة طريق إلى أي من المالكين المجاورين لضمها إلى   .1
عقاره المجاور لها أو إلى أي شخص طبيعي أو معنوي آخر في حال رفض المالكين المجاورين 

الشراء.
إذا كان العقار المجاور لفضلة الطريق المراد بيعها مملوكاً ألكثر من شخص واحد على وجه   .2
الشيوع، فتباع الفضلة لهم جميعاً بنسبة حصة كل منهم في ذلك العقار، إال إذا وافقوا جميعهم على 

بيع فضلة الطريق إلى شخص واحد أو أكثر منهم.
إذا كانت فضلة الطريق على امتداد حدود أكثر من عقار من العقارات المجاورة لها، فيتم تقسيمها   .3
على مالكي تلك العقارات، ويباع لكل منهم الجزء المجاور لعقاره من الفضلة، ويشترط في جميع 

األحوال أال يباع ألي من اولئك األشخاص ما يتجاوز حدود عقاره من تلك الفضلة.
ال يجوز بيع أية فضلة طريق قبل توجيه إشعار لمالكي العقارات المجاورة، وبنشره في إحدى   .4

الصحف اليومية لمرة واحدة على األقل.
يجب أن يتضمن اإلشعار دعوة مالكي العقار المجاورين للتقدم إلى الهيئة المحلية بالطلب لشراء   .5
فضلة الطريق خالل ثالثين يوماً من تاريخ تبليغ أو نشر اإلشعار، وال يجوز بيع فضلة الطريق 

أو اي جزء منها إال لمن تقدم بطلب لشرائها خالل المدة. 
يجب تحديد مساحة فضلة الطريق المراد بيعها وحدودها بموجب مخطط مساحة من قبل مساح   .6

مرخص.

مادة )5)
تقدير ثمن فضلة الطريق

تباع فضلة الطريق حسب األسعار الدارجة لألراضي في موقع الفضلة.  .1
يجوز للمجلس مبادلة أية فضلة طريق بعقار آخر، على أن يتم تحديد ثمن كل من فضلة الطريق   .2

والعقار اآلخر حسب األسعار الدارجة لألراضي في موقع كل منهما.
يقدر ثمن فضلة الطريق المراد بيعها وثمن العقار الذي قد يتم مبادلته بها من قبل لجنة من ذوي   .3

الخبرة يشكلها المجلس لتحديد الثمن النهائي لتلك الفضلة والعقار.

مادة )6)
العدول عن بيع فضلة الطريق أو مبادلتها

للمجلس قبل قبض الثمن ومصادقة الوزير على البيع أن يعدل عن بيع فضلة الطريق.

مادة )7)
نفقات بيع فضلة الطريق أو مبادلتها

عملية  عن  الناجمة  والنفقات  والرسوم  الضرائب  جميع  طريق  فضلة  ألية  المشتري  يتحمل   .1
وإجراءات البيع أو المبادلة، بما في ذلك تكاليف النشر.  
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يترتب على المشتري دفع العوائد التنظيمية العامة والخاصة والمستحقات المالية األخرى المترتبة   .2
على فضلة الطريق والعقار اآلخر الذي تمت مبادلته بها.

3.  يشترط أن تكون جميع االلتزامات المالية المنصوص عليها في هذه المادة قد ترتبت على فضلة 
الطريق أو العقار اآلخر قبل صدور قرار المجلس بالموافقة على البيع أو المبادلة.

على المشتري أن يقوم بدفع ثمن فضلة الطريق والرسوم األخرى المترتبة عليها بعد صدور قرار   .4
المجلس بالموافقة ومصادقة الوزير مباشرة.

مادة )8)
الطرق المستملكة

أو  المالك  إلى  الطريق  فضلة  بيع  تعويض  دفع  دون  مالكها  من  استملكت  التي  الطرق  في  للمجلس 
المالكين المنتفعين بالسعر المعقول العادل وإعادة قيمتها إلى صاحب األرض األساسي، فيما لو بقي هو 

المالك لألرض بعد خصم )25%( من محصل البيع الصافي كمصاريف إدارية.

مادة )9)
اإللغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )10)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به بعد ثالثين يوماً من 
تاريخ نشره في الجريدة الرسميـــة.

صدر بمدينة رام هللا بتاريخ: 2016/7/18 ميالدية
                    الموافق: 13/ شوال/1437هجرية

حسني األعرج
وزير احلكم احمللي

45 الرقم المرجعي:2017-1-128ديوان الفتوى والتشريع

2017/1/14 128العدد

قرار رقم )1( لسنة 2017م
بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية بيت جاال

وزارة احلكم احمللي،
استناداً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، ال سيما 

أحكام المادة )15/ب( منه،
وبناًء على قرار مجلس بلدي بيت جاال في جلسته رقم )2015/49(، بتاريخ 2015/12/30م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تعاريف

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على
خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي. 
الوزير: وزير الحكم المحلي.

البلدية: بلدية بيت جاال.
المجلس: مجلس بلدي بيت جاال.
الرئيس: رئيس المجلس البلدي.

الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.
شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي، ويشمل المالك األصلي أو المتصرف الفعلي أو 

المستأجر أو الشخص المعين إلدارة العقار أو اإلشراف عليه.
التجارة أو الصناعة أو تقديم الخدمات أو لممارسة أي  العقـار: أي منشأه تستخدم لغايات السكن أو 

حرفة أو مهنة.
االمتصاص  وحفر  واألشجار  الحدائق  نفايات  إلى  باإلضافة  العقار،  ينتجها  التي  النفايات  النفايات: 

والورش الصغيرة وحظائر الحيوانات والحيوانات الضالة النافقة وأية نفايات أخرى.
زريبة  أو  المدخنة  أو  البئر  أو  المجرى  أو  القناة  أو  الحفرة  أو  المكان  أو  العقار  الصحية:  المكرهة 
الحيوانات، التي تسبب إضراراً بالغير أو بالصحة العامة أو بالراحة العامة، أو تتسبب في إحداث أي 

رائحة كريهة أو صوت مزعج أو دخان أو غبار.
مراقب الصحة: موظف البلدية المختص بالرقابة الصحية، أو أي موظف آخر يعهد إليه المجلس القيام 

بهذه المهام.
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قرار رقم )1( لسنة 2017م
بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية بيت جاال

وزارة احلكم احمللي،
استناداً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، ال سيما 

أحكام المادة )15/ب( منه،
وبناًء على قرار مجلس بلدي بيت جاال في جلسته رقم )2015/49(، بتاريخ 2015/12/30م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تعاريف

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على
خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي. 
الوزير: وزير الحكم المحلي.

البلدية: بلدية بيت جاال.
المجلس: مجلس بلدي بيت جاال.
الرئيس: رئيس المجلس البلدي.

الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.
شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي، ويشمل المالك األصلي أو المتصرف الفعلي أو 

المستأجر أو الشخص المعين إلدارة العقار أو اإلشراف عليه.
التجارة أو الصناعة أو تقديم الخدمات أو لممارسة أي  العقـار: أي منشأه تستخدم لغايات السكن أو 

حرفة أو مهنة.
االمتصاص  وحفر  واألشجار  الحدائق  نفايات  إلى  باإلضافة  العقار،  ينتجها  التي  النفايات  النفايات: 

والورش الصغيرة وحظائر الحيوانات والحيوانات الضالة النافقة وأية نفايات أخرى.
زريبة  أو  المدخنة  أو  البئر  أو  المجرى  أو  القناة  أو  الحفرة  أو  المكان  أو  العقار  الصحية:  المكرهة 
الحيوانات، التي تسبب إضراراً بالغير أو بالصحة العامة أو بالراحة العامة، أو تتسبب في إحداث أي 

رائحة كريهة أو صوت مزعج أو دخان أو غبار.
مراقب الصحة: موظف البلدية المختص بالرقابة الصحية، أو أي موظف آخر يعهد إليه المجلس القيام 

بهذه المهام.
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مادة )2)
توفير وعاء للنفايات

يجب على كل شاغل عقار في منطقة البلدية توفير وعاء محكم اإلغالق لحفظ النفايات وفق المواصفات 
التي يقرها المجلس.

مادة )3)
حفظ النفايات

يجب على كل شاغل عقار أن يضع النفايات داخل أكياس من النايلون معدة لهذا الغرض.

مادة )4)
المكرهة الصحية

يحظر على أي شخص في منطقة البلدية:
إحداث أو التسبب في إحداث أية مكرهة صحية.  .1

التخلص من النفايات في غير األماكن المخصصة لها، أو حفظها بخالف المواصفات التي يقرها   .2
المجلس.

مادة )5)
إزالة المكرهة الصحية

للرئيس بناء على تقرير مراقب الصحة الطلب من أي شخص إزالة المكرهة التي أحدثها خالل المدة 
التي يحددها، وعلى الوجه الذي يعينه، وإذا تخلف عن ذلك يحال إلى المحكمة المختصة، وللرئيس أن 

يقرر إزالة المكرهة على نفقة ذلك الشخص.

مادة )6)
مراقب الصحة

لمراقب الصحة صالحية التثبت من خلو منطقة البلدية من أية مكرهة صحية.

مادة )7)
تحصيل الرسوم

يجب على كل شاغل عقار أن يدفع إلى البلدية الرسوم المحددة بملحق هذا النظام مقابل الخدمات   .1
التي تقدمها في جمع النفايات ونقلها والتخلص منها.

2.  يتم تحصيل الرسوم الواردة في الفقرة )1( من هذه المادة، وفقاً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 
1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته.
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مادة )8)
إعفاءات

تعفى الدوائر والمؤسسات الحكومية والدينية الخيرية في منطقة البلدية من دفع رسوم النظافة وجمع 
النفايات المحددة في هذا النظام.

مادة )9)
العقوبات

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة ال تقل عن مائة شيكل، وال تزيد على ثالثمائة شيكل.

مادة )10)
إصدار التعليمات
يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة )11)
اإللغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )12)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في 
الجريدة الرسميـــة.

صدر بمدينة رام هللا بتاريخ: 2017/01/09 ميالدية 
               الموافق: 11/ربيع الثاني/1438 هجرية

حسني األعرج
                                                                              وزير احلكم احمللي
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مادة )8)
إعفاءات

تعفى الدوائر والمؤسسات الحكومية والدينية الخيرية في منطقة البلدية من دفع رسوم النظافة وجمع 
النفايات المحددة في هذا النظام.

مادة )9)
العقوبات

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة ال تقل عن مائة شيكل، وال تزيد على ثالثمائة شيكل.

مادة )10)
إصدار التعليمات
يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة )11)
اإللغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )12)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في 
الجريدة الرسميـــة.

صدر بمدينة رام هللا بتاريخ: 2017/01/09 ميالدية 
               الموافق: 11/ربيع الثاني/1438 هجرية

حسني األعرج
                                                                              وزير احلكم احمللي
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ملحق
رسوم خدمات النظافة وجمع النفايات لبلدية بيت جاال

قيمة الرسوم السنوية بالشيكلالتفاصيـلالرقم
 أ. دار للسكن مساحتها حتى 200م1.

 ب. دار للسكن مساحتها أكبر من 200م
 ج. فيال مستقلة

300
360
420

600العيادات الخصوصية2.

المؤسسات التعليمية3.
 أ. الجامعات لكل طالب 5 شيكل

 ب. الكليات المتوسطة لكل طالب 5 شيكل
 ج. المدارس الخاصة ورياض األطفال 5 شيكل للطالب

x5 x عدد الطالب المنتسبين
شيكل

150 شيكل لكل سريرمستشفيات خاصة صغيرة لكل سرير 4.

150 شيكل لكل سريرالمستشفيات الخاصة الكبيرة5.

المخابز واألفران العمومية 6.
درجة أ

درجة ب
1500
800

3000مخازن التبريد7.

المحفوظة 8. والفواكه  والمربيات  الحلويات  بيع  محالت 
وصنع المعجنات

2000

1500محالت بيع األسماك واللحوم المجمدة بالمفرق 9.
محالت البقالة                          10.

سوبر ماركت              درجة أ
                              درجة ب
                              درجة ج

3000
2000
1000

2180 محالت بيع فواكه وخضار11.

1584محالت بيع الحليب والزبدة والجبنة ومنتوجات األلبان12.

معاصر الزيتون أ13.
معاصر الزيتون ب

2000
1000

دكاكين لبيع الدواجن وذبحها14.
مسلخ للدواجن 

2250
12000

2000معامل الروائح العطرية والمبيدات الحشرية15.
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1584مصانع الصابون ومواد التنظيفات 16.

2500مصانع الطوب والباطون الجاهز17.

2000معامل السجائر والتبغ والتنباك18.

990معامل الشمع19.

2500مصابغ الجلود واألقمشة والمدابغ20.

1200محالت الغسيل العمومية للكي والتنظيف21.

الجـزارون أ22.
الجـزارون ب           

1980
1500

700الحالقون23.

600محالت بيع الصوف والشعر24.

محالت بيع أدوات منزلية بالمفرق25.
محالت بيع أدوات منزلية بالجملة والمفرق 

1200
1800

500محالت بيع الزجاج والمرايا26.

2000معامل الدهان والورنيش 27.

1700مصانع الكرتون والورق28.

محالت بيع المالبس الجاهزة )نوفوتيه(  أ29.
محالت بيع المالبس الجاهزة )نوفوتيه(   ب

1600
800

محالت بيع األحذية أ30.
محالت بيع األحذية ب

1000
600

900حدادون 31.

400خياطون32.

400سمكريون33.

300محالت إصالح األحذية34.

1050دكاكين لبيع الهدايا واأللعاب35.

محالت بيع مواد البناء ولوازم النجارين والحدادين            36.
درجة أ 

درجة ب
1800
1000

محالت بيع أدوات صحية أ37.
محالت بيع أدوات صحية ب

1400
1000

2000المستودعات38.

600استوديو تصوير39.

1850محالت بيع الزهور40.
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1584مصانع الصابون ومواد التنظيفات 16.

2500مصانع الطوب والباطون الجاهز17.

2000معامل السجائر والتبغ والتنباك18.

990معامل الشمع19.

2500مصابغ الجلود واألقمشة والمدابغ20.

1200محالت الغسيل العمومية للكي والتنظيف21.

الجـزارون أ22.
الجـزارون ب           

1980
1500

700الحالقون23.

600محالت بيع الصوف والشعر24.

محالت بيع أدوات منزلية بالمفرق25.
محالت بيع أدوات منزلية بالجملة والمفرق 

1200
1800

500محالت بيع الزجاج والمرايا26.

2000معامل الدهان والورنيش 27.

1700مصانع الكرتون والورق28.

محالت بيع المالبس الجاهزة )نوفوتيه(  أ29.
محالت بيع المالبس الجاهزة )نوفوتيه(   ب

1600
800

محالت بيع األحذية أ30.
محالت بيع األحذية ب

1000
600

900حدادون 31.

400خياطون32.

400سمكريون33.

300محالت إصالح األحذية34.

1050دكاكين لبيع الهدايا واأللعاب35.

محالت بيع مواد البناء ولوازم النجارين والحدادين            36.
درجة أ 

درجة ب
1800
1000

محالت بيع أدوات صحية أ37.
محالت بيع أدوات صحية ب

1400
1000

2000المستودعات38.

600استوديو تصوير39.

1850محالت بيع الزهور40.
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محالت بيع مواد التنظيف بالتجزئة 41.
محالت بيع مواد التنظيف بالجملة وبالتجزئة 

1250
3000

المطاعم والمالهي والمقاصف42.
درجة أ

درجة ب
درجة ج

2400
1300
1000

الفنادق والمنازل العمومية والمنامات والبونسيونات 43.
درجة أ   

درجة ب+
درجة ب
درجة ج

درجة د )أقل من 30 غرفة(
قاعات األفراح داخل الفنادق 

قاعات أفراح مستقلة

12000
8000
6600
4600
3500
3000
5000

2000محالت تشحيم وتزييت وتنظيف وغسيل السيارات44.

2500برك السباحة والحمامات العمومية45.

1500كراجات إصالح السيارات بودي46.

1000كهربائي سيارات47.

مخازن األخشاب واإلسمنت الحديد 48.
درجة أ

درجة ب
1700
1000

1000محالت تسويق وبيع اسطوانات الغاز ونقله وخزنه49.

البنوك التي مساحتها حتى 500 م 50.
البنوك التي تزيد مساحتها على 500 م 

5000
7000

600المكاتب51.

1000محالت بيع قطع غيار السيارات52.

2000محالت بيع إطارات السيارات وتصليحها 53.

1000محالت إصالح إطارات السيارات54.

1100معامل قطع الحجر ونحته55.

محالت بيع أدوات الكتابة )المكتبات(56.
درجة أ

درجة ب
1320
700

900مكاتب الصرافة57.
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600محالت تسجيل األشرطة الصوتية وبيع االسطوانات58.

الصيدليات 59.
الصيدليات ومستلزمات أخرى 

1000
1500

2000مستودعات األدوية60.

600ميكانيكيو األسنان61.

2500مصانع ومشاغل الذهب والفضة62.

محالت بيع أجهزة كهربائية ومختلف أنواع األجهزة أ63.
محالت بيع أجهزة كهربائية ومختلف أنواع األجهزة ب                                                      

1250
800

450محالت إصالح األجهزة الكهربائية64.

650محالت بيع الساعات وإصالحها65.

700مدارس تعليم السياقة66.

700محالت فحص النظر وبيع النظارات الطبية67.

المخارط68.
درجة أ

درجة ب
1500
1000

صاالت البلياردو أ69.
صاالت البلياردو ب

1700
1200

600بيع مواد زراعية70.

400مشاغل خشب الزيتون71.

1000محالت بيع السجاد والبرادي72.

1700المقاهي73.

3000محطات المحروقات74.

3000شركات النسيج75.

330المؤسسات الخيرية والثقافية76.

1300محالت بيع األلمنيوم77.

4000دير كريمزان78.

1800مصنع المواد الالصقة79.

5600مصانع مناشير الحجر والرخام80.

3000مصانع البالستيك81.

600محل بيع التحف الشرقية82.

600المخيطة83.

450مخازن84.
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600محالت تسجيل األشرطة الصوتية وبيع االسطوانات58.

الصيدليات 59.
الصيدليات ومستلزمات أخرى 

1000
1500

2000مستودعات األدوية60.

600ميكانيكيو األسنان61.

2500مصانع ومشاغل الذهب والفضة62.

محالت بيع أجهزة كهربائية ومختلف أنواع األجهزة أ63.
محالت بيع أجهزة كهربائية ومختلف أنواع األجهزة ب                                                      

1250
800

450محالت إصالح األجهزة الكهربائية64.

650محالت بيع الساعات وإصالحها65.

700مدارس تعليم السياقة66.

700محالت فحص النظر وبيع النظارات الطبية67.

المخارط68.
درجة أ

درجة ب
1500
1000

صاالت البلياردو أ69.
صاالت البلياردو ب

1700
1200

600بيع مواد زراعية70.

400مشاغل خشب الزيتون71.

1000محالت بيع السجاد والبرادي72.

1700المقاهي73.

3000محطات المحروقات74.

3000شركات النسيج75.

330المؤسسات الخيرية والثقافية76.

1300محالت بيع األلمنيوم77.

4000دير كريمزان78.

1800مصنع المواد الالصقة79.

5600مصانع مناشير الحجر والرخام80.

3000مصانع البالستيك81.

600محل بيع التحف الشرقية82.

600المخيطة83.

450مخازن84.
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1000نادي كمال األجسام85.

1000صالونات التجميل )كوزمتكس(86.

500النثريات87.

الشركات88.
 أ. شركات الخدمات
 ب. شركات تجارية
 ج. شركات صناعية

2000
2500
2500

1800معارض السيارات89.

2200النوادي والصاالت والمالهي الخاصة90.

1000مكاتب تأجير السيارات91.

1000مكاتب التكاسي92.

8000مصانع األدوية93.

1800المطابع 94.

المزارع الحيوانية / كبيرة95.
المزارع الحيوانية / متوسطة
المزارع الحيوانية / صغيرة

1320
660
400

660الحضانات96.

600تنجيد أثاث97.

500بيع أطعمة98.

500بيع بهارات99.
1100تصليح إطارات مناشير الحجر100.
600ساحات عمومية لوقوف السيارات101.
1000محالت بيع اسطوانات ولوازم اإلطفاء102.
1000مكتب تصميم دعاية ولوحات دعائية103.
8000مول )مجمع تجاري(104.
800محالت بيع وإصالح األجهزة الخلوية105.

53 الرقم المرجعي:2017-1-128ديوان الفتوى والتشريع

2017/1/14 128العدد

قرار رقم )2( لسنة 2017م
بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية بيت لحم

وزارة احلكم احمللي،
استناداً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، ال سيما 

أحكام المادة )15/ب( منه،
وبناًء على قرار مجلس بلدي بيت لحم في جلسته رقم )230(، بتاريخ 2016/05/18م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تعاريف

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على
خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي. 
الوزير: وزير الحكم المحلي.

البلدية: بلدية بيت لحم.
المجلس: مجلس بلدي بيت لحم.
الرئيس: رئيس المجلس البلدي.

الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.
شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي، ويشمل المالك األصلي أو المتصرف الفعلي أو 

المستأجر أو الشخص المعين إلدارة العقار أو اإلشراف عليه.
العقـار: أي منشأه تستخدم لغايات السكن أو التجارة أو الصناعة أو تقديم الخدمات، أو لممارسة أي 

حرفة أو مهنة.
االمتصاص  وحفر  واألشجار  الحدائق  نفايات  إلى  باإلضافة  العقار،  ينتجها  التي  النفايات  النفايات: 

والورش الصغيرة وحظائر الحيوانات والحيوانات الضالة النافقة وأية نفايات أخرى.
زريبة  أو  المدخنة  أو  البئر  أو  المجرى  أو  القناة  أو  الحفرة  أو  المكان  أو  العقار  الصحية:  المكرهة 
الحيوانات، التي تسبب إضراراً بالغير أو بالصحة العامة أو بالراحة العامة، أو تتسبب في إحداث أي 

رائحة كريهة أو صوت مزعج أو دخان أو غبار.
مراقب الصحة: موظف البلدية المختص بالرقابة الصحية أو أي موظف آخر يعهد إليه المجلس القيام 

بهذه المهام.
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قرار رقم )2( لسنة 2017م
بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية بيت لحم

وزارة احلكم احمللي،
استناداً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، ال سيما 

أحكام المادة )15/ب( منه،
وبناًء على قرار مجلس بلدي بيت لحم في جلسته رقم )230(، بتاريخ 2016/05/18م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تعاريف

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على
خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي. 
الوزير: وزير الحكم المحلي.

البلدية: بلدية بيت لحم.
المجلس: مجلس بلدي بيت لحم.
الرئيس: رئيس المجلس البلدي.

الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.
شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي، ويشمل المالك األصلي أو المتصرف الفعلي أو 

المستأجر أو الشخص المعين إلدارة العقار أو اإلشراف عليه.
العقـار: أي منشأه تستخدم لغايات السكن أو التجارة أو الصناعة أو تقديم الخدمات، أو لممارسة أي 

حرفة أو مهنة.
االمتصاص  وحفر  واألشجار  الحدائق  نفايات  إلى  باإلضافة  العقار،  ينتجها  التي  النفايات  النفايات: 

والورش الصغيرة وحظائر الحيوانات والحيوانات الضالة النافقة وأية نفايات أخرى.
زريبة  أو  المدخنة  أو  البئر  أو  المجرى  أو  القناة  أو  الحفرة  أو  المكان  أو  العقار  الصحية:  المكرهة 
الحيوانات، التي تسبب إضراراً بالغير أو بالصحة العامة أو بالراحة العامة، أو تتسبب في إحداث أي 

رائحة كريهة أو صوت مزعج أو دخان أو غبار.
مراقب الصحة: موظف البلدية المختص بالرقابة الصحية أو أي موظف آخر يعهد إليه المجلس القيام 

بهذه المهام.
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مادة )2)
توفير وعاء للنفايات

يجب على كل شاغل عقار في منطقة البلدية توفير وعاء محكم اإلغالق لحفظ النفايات وفق المواصفات 
التي يقرها المجلس.

مادة )3)
حفظ النفايات

يجب على كل شاغل عقار أن يضع النفايات داخل أكياس من النايلون معدة لهذا الغرض.

مادة )4)
المكرهة الصحية

يحظر على أي شخص في منطقة البلدية:
إحداث أو التسبب في إحداث أية مكرهة صحية.  .1

التخلص من النفايات في غير األماكن المخصصة لها، أو حفظها بخالف المواصفات التي يقرها   .2
المجلس.

مادة )5)
إزالة المكرهة الصحية

للرئيس بناء على تقرير مراقب الصحة الطلب من أي شخص إزالة المكرهة التي أحدثها خالل المدة 
التي يحددها، وعلى الوجه الذي يعينه، وإذا تخلف عن ذلك يحال إلى المحكمة المختصة، وللرئيس أن 

يقرر إزالة المكرهة على نفقة ذلك الشخص.

مادة )6)
مراقب الصحة

لمراقب الصحة صالحية التثبت من خلو منطقة البلدية من أية مكرهة صحية.

مادة )7)
تحصيل الرسوم

يجب على كل شاغل عقار أن يدفع إلى البلدية الرسوم المحددة بملحق هذا النظام مقابل الخدمات   .1
التي تقدمها في جمع النفايات ونقلها والتخلص منها.

2.  يتم تحصيل الرسوم الواردة في الفقرة )1( من هذه المادة، وفقاً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 
1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته.
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مادة )8)
إعفاءات

تعفى الدوائر والمؤسسات الحكومية والدينية الخيرية في منطقة البلدية من دفع رسوم النظافة وجمع 
النفايات المحددة في هذا النظام.

مادة )9)
العقوبات

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة ال تقل عن مائة شيكل، وال تزيد على ثالثمائة شيكل.

مادة )10)
إصدار التعليمات
يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة )11)
اإللغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )12)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في 
الجريدة الرسميـة.

صدر بمدينة رام هللا بتاريخ: 2017/01/09 ميالدية 
               الموافق: 11/ربيع الثاني/1438 هجرية

حسني األعرج
                                                                              وزير احلكم احمللي
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مادة )8)
إعفاءات

تعفى الدوائر والمؤسسات الحكومية والدينية الخيرية في منطقة البلدية من دفع رسوم النظافة وجمع 
النفايات المحددة في هذا النظام.

مادة )9)
العقوبات

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة ال تقل عن مائة شيكل، وال تزيد على ثالثمائة شيكل.

مادة )10)
إصدار التعليمات
يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة )11)
اإللغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )12)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في 
الجريدة الرسميـة.

صدر بمدينة رام هللا بتاريخ: 2017/01/09 ميالدية 
               الموافق: 11/ربيع الثاني/1438 هجرية

حسني األعرج
                                                                              وزير احلكم احمللي
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ملحق
رسوم خدمات النظافة وجمع النفايات لبلدية بيت لحم

قيمة الرسوم السنوية بالشيكلالتصنيفالحرفةالرقم
160 أ. )من 1 - 3 غرف(رسوم منازل1.

200 ب. )من 4 - 5 غرف(
300 ج. )ما فوق 6 غرف(

4400 أ.بيع خضار وفواكه2.
2750 ب.
1375 ج.

990 أ.بيع نثريات وإكسسوارات3.
660 ب.
500 ج.

1210 أ.بيع مواد تنظيف4.
770 ب.

 أ. مول أو سوق كبير بقال5.
الحجم

8250

4400 ب. سوبر ماركت
3300 ج. ميني ماركت

2200 د. بقالة
بلياردو/ أتاري / ملهى /6.

نادي
2200 أ.

1210 ب.
825 ج.

8250بنك7.

1320 أ.بيع أثاث8.
770 ب.

بيع أجهزة وأدوات 9.
كهربائية وإلكترونية 

بأنواعها

1320 أ.
770 ب.

2200 أ.بيع أحذية10.
1650 ب.

57 الرقم المرجعي:2017-1-128ديوان الفتوى والتشريع

2017/1/14 128العدد

440تصليح أحذية 11.

1650 أ.بيع أخشاب12.
1000 ب.

1660 أ.بيع أدوات الكتابة والكتب13.
1000 ب.

1650 أ.بيع أدوات صحية14.
1000 ب.

1375 أ.بيع أدوات منزلية15.
825 ب.

2200 أ.نوفوتية/ أقمشة/ أصواف16.
1650 ب.
1210 ج.

1210 أ.بيع ألعاب وهدايا17.
770 ب.

بيع آثار18.
2200 أ.

1375 ب.
825 ج.

2200محطة وقود/ بيع البترول/ الزيوت19.

1540 أ.بيع سجاد/ برادي20.
770 ب.

1650 أ.بيع تحف وهدايا21.
1100 ب.

معمل أو بيع حلويات 22.
ومعجنات )المفرق(

1000 أ.
660 ب.

معمل أو بيع حلويات 23.
ومعجنات )بالجملة(

4400 أ.
2750 ب.

1650 أ.بيع دهانات24.
1000 ب.

16500 أ. مسلخذبح دواجن25.
5500 ب. بيع
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57 الرقم المرجعي:2017-1-128ديوان الفتوى والتشريع

2017/1/14 128العدد

440تصليح أحذية 11.

1650 أ.بيع أخشاب12.
1000 ب.

1660 أ.بيع أدوات الكتابة والكتب13.
1000 ب.

1650 أ.بيع أدوات صحية14.
1000 ب.

1375 أ.بيع أدوات منزلية15.
825 ب.

2200 أ.نوفوتية/ أقمشة/ أصواف16.
1650 ب.
1210 ج.

1210 أ.بيع ألعاب وهدايا17.
770 ب.

بيع آثار18.
2200 أ.

1375 ب.
825 ج.

2200محطة وقود/ بيع البترول/ الزيوت19.

1540 أ.بيع سجاد/ برادي20.
770 ب.

1650 أ.بيع تحف وهدايا21.
1100 ب.

معمل أو بيع حلويات 22.
ومعجنات )المفرق(

1000 أ.
660 ب.

معمل أو بيع حلويات 23.
ومعجنات )بالجملة(

4400 أ.
2750 ب.

1650 أ.بيع دهانات24.
1000 ب.

16500 أ. مسلخذبح دواجن25.
5500 ب. بيع
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58 الرقم المرجعي:2017-1-128ديوان الفتوى والتشريع
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1760 أ.بيع زجاج مرايا وبراويز26.
1540 ب.
1100 ج.

1925بيع زهور27.

825بيع سجاير28.

1000 أ.بيع عطور29.
660 ب.
500 ج.

بيع قطع وكماليات 30.
السيارات

1375 أ.
825 ب.

2090 أ.تصنيع وبيع أرقام سيارات31.
1210 ب.
880 ج.

1000بيع قطع وأجهزة غاز32.

1650بيع لحوم مجمدة33.

بيع لوازم نجارين 34.
وحدادين ومناشير

1650 أ.
1000 ب.

1650بيع معدات زراعية وصناعية35.

1000بيع مواد إلكترونية وأجهزة اتصاالت36.

1650 أ.بيع مواد بناء37.
1000 ب.

1540 أ.بيع مواد تنظيف38.
770 ب.

1540 أ.بيع مواد تجميل39.
770 ج.

990بيع مواد للشؤون الزراعية والبيطرية واألشتال40.

بيع/ تسجيل اشرطة 41.
وكاسيتات

990 أ.
660 ب.

بيع/ تصليح أجهزة 42.
إلكترونية وكهربائية

1650 أ.
990 ب.

710 أ.بيع/ تصليح الدراجات43.
430 ب.

59 الرقم المرجعي:2017-1-128ديوان الفتوى والتشريع
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710 أ.بيع/ تصليح ساعات44.
430 ب.

430تصليح أحذية45.

2090تشحيم/ غسيل سيارات46.

تصليح ثالجات 47.
وتلفزيونات

1000 أ.
660 ب.

1060تصليح خزانات48.

1000 أ.تنجيد فرش49.
660 ب.

1540 أ.تنجيد موبيليا50.
770 ب.

1210 أ.تنظيف وكوي مالبس51.
880 ب.
610 ج.

عدد الطالب  X6 X أ. الجامعاتالمؤسسات التعليمية52.
بما ال يقل عن 550

عدد الطالبX 5 X ب. الكليات
بما ال يقل عن 550

 ج. مدارس ورياض 
أطفال

X 4 X عدد الطالب
بما ال يقل عن 550

1375 أ.حالق53.
1000 ب.
715 ج.

1940حمام تركي54.

1210 أ.خياط55.
880 ب.
605 ج.

1650ساحة عمومية56.

880 أ.ستوديو تصوير57.
660 ب.

880سمكري58.
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59 الرقم المرجعي:2017-1-128ديوان الفتوى والتشريع

2017/1/14 128العدد

710 أ.بيع/ تصليح ساعات44.
430 ب.

430تصليح أحذية45.

2090تشحيم/ غسيل سيارات46.

تصليح ثالجات 47.
وتلفزيونات

1000 أ.
660 ب.

1060تصليح خزانات48.

1000 أ.تنجيد فرش49.
660 ب.

1540 أ.تنجيد موبيليا50.
770 ب.

1210 أ.تنظيف وكوي مالبس51.
880 ب.
610 ج.

عدد الطالب  X6 X أ. الجامعاتالمؤسسات التعليمية52.
بما ال يقل عن 550

عدد الطالبX 5 X ب. الكليات
بما ال يقل عن 550

 ج. مدارس ورياض 
أطفال

X 4 X عدد الطالب
بما ال يقل عن 550

1375 أ.حالق53.
1000 ب.
715 ج.

1940حمام تركي54.

1210 أ.خياط55.
880 ب.
605 ج.

1650ساحة عمومية56.

880 أ.ستوديو تصوير57.
660 ب.

880سمكري58.
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60 الرقم المرجعي:2017-1-128ديوان الفتوى والتشريع

2017/1/14 128العدد

2750 أ.سنتواري59.
1650 ب.
1100 ج.

1375صالون لتجميل السيدات60.

1760 أ.صائغ61.
1210 ب.

1210صيدلية62.

605عيادة63.

فحص قوة البصر وبيع 64.
نظارات

1210 أ.
880 ب.

1375 أ.فرن65.
825 ب.

16500 أ.فندق66.
11000 ب.
3300 ج.

5500 أ.دار منامة 67.
3300 ب.

1240 أ.كراج/ ميكانيك أو بناشر68.
1000 ب.
880 ج.

3300كسارة حجار69.

4400 أ.قصاب70.
3300 ب.

لف ماتورات/ محددة/ 71.
مخرطة

2090 أ.
1210 ب.
880 ج.

3300 أ.محمص72.
2200 ب.
1100 ج.

1000مدرسة لتعليم السواقة73.

1650 أ.مختبر للتحليل الطبي74.
330 ب.

61 الرقم المرجعي:2017-1-128ديوان الفتوى والتشريع

2017/1/14 128العدد

3300 أ.مخزن مواد غذائية75.
1650 ب.

3300مخمر موز76.

8250مستشفى77.

3300مستوصف78.

2200مسبح79.

1650 أ.مستودع أدوية80.

1000 ب.81.
1100 أ.مستودع حبوب

660 ب.82.
980مطحنة حبوب

1210مطبعة83.

مشغل/ معمل، يدار 84.
باآلالت

2090 أ.
1210 ب.
880 ج.

8250 أ.مصنع85.
2750 ب.

3575 أ.مقهى86.
2640 ب.
1925 ج.

3575 أ.مطعم87.
2640 ب.
1925 ج.

825 أ.مكتب88.
610 ب.
440 ج.

1925 أ. شركة تأمينمكتب تأمين89.
1100 ب. مكتب تأمين

1100 أ.مكتب تكسي90.
770 ب.
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61 الرقم المرجعي:2017-1-128ديوان الفتوى والتشريع

2017/1/14 128العدد

3300 أ.مخزن مواد غذائية75.
1650 ب.

3300مخمر موز76.

8250مستشفى77.

3300مستوصف78.

2200مسبح79.

1650 أ.مستودع أدوية80.

1000 ب.81.
1100 أ.مستودع حبوب

660 ب.82.
980مطحنة حبوب

1210مطبعة83.

مشغل/ معمل، يدار 84.
باآلالت

2090 أ.
1210 ب.
880 ج.

8250 أ.مصنع85.
2750 ب.

3575 أ.مقهى86.
2640 ب.
1925 ج.

3575 أ.مطعم87.
2640 ب.
1925 ج.

825 أ.مكتب88.
610 ب.
440 ج.

1925 أ. شركة تأمينمكتب تأمين89.
1100 ب. مكتب تأمين

1100 أ.مكتب تكسي90.
770 ب.
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62 الرقم المرجعي:2017-1-128ديوان الفتوى والتشريع

2017/1/14 128العدد

2090 أ.منجرة91.
1210 ب.
880 ج.

2090 أ.منشار92.
1210 ب.
880 ج.

1650 أ.مؤسسة خيرية أو ثقافية93.
275 ب.

16500مسلخ ذبح مواشي94.

2750 أ. تلفزيونمحطات اإلذاعة95.
1375 ب. راديو

5500مخازن تبريد96.

4400محالت بيع الحليب ومنتوجات األلبان )بالجملة(97.

6400قاعات األفراح98.

5500مخازن بيع أخشاب وإسمنت وحديد بالجملة99.
4400محالت بيع وتسويق اسطوانات الغاز بالجملة100.
4400معرض بيع سيارات101.
2750معرض تأجير سيارات102.
4400 أ.الشركات الخدماتية103.

3300 ب.
2200 ج.

5500 أ.الشركات التجارية104.
4400 ب.
3300 ج.

7700 أ.الشركات الصناعية105.
5500 ب.
4400 ج.

1100 أ.المعاهد/ تعليمي/ فني106.
880 ب.

2200صراف آلي107.

47 الرقم المرجعي:2017-7-134ديوان الفتوى والتشريع

2017/7/18 134العدد

قرار رقم )3( لسنة 2017م
بنظام مواقف المركبات في مناطق الهيئات المحلية

وزير احلكم احمللي،
أحكام  سيما  ال  وتعديالته،  المحلية  الهيئات  بشأن  1997م،  لسنة   )1( رقم  القانون  ألحكام  استناداً 

المادة )15/ب( منه،
وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تعاريف 

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، مالم تدل القرينة على 
خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي.
الوزير: وزير الحكم المحلي.

الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين.
المجلس: مجلس الهيئة المحلية.

مالك المركبة: الشخص الذي أصدرت سلطة الترخيص رخصة المركبة باسمه أو الشخص الموكل 
بالتصرف بها.

المركبة: وسيلة النقل أو الجر المعدة للسير أو الجر على عجالت أو جنزير وتسير بقوة آلية أو جسدية.
المركبة العمومية: المركبة المستعملة أو المعدة لالستعمال في نقل ركاب لقاء أجر.

الحافلة العمومية: المركبة العمومية من نوع حافلة مخصصة لنقل ركاب بأجر.
الموقف العام: المكان المخصص لوقوف المركبات ضمن منطقة الهيئة المحلية، سواء أكانت ملكية 

خاصة أم تعود ملكيتها للهيئة المحلية.
المخصصة  الساحة  أو  الطريق  بجانب  معينة  مركبة  لوقوف  المخصص  المكان  الخاص:  الموقف 

لشخص أو جهة معينة.

مادة )2)
تنظيم الموقف

يقوم المجلس بالمهام اآلتية:
في  الفرعية  المرور  لجنة  مع  بالتشاور  للمركبات،  والخاصة  العامة  المواقف  وتعيين  إنشاء   .1

المحافظة.
تنظيم ومراقبة المواقف العامة والخاصة للمركبات.  .2
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47 الرقم المرجعي:2017-7-134ديوان الفتوى والتشريع

2017/7/18 134العدد

قرار رقم )3( لسنة 2017م
بنظام مواقف المركبات في مناطق الهيئات المحلية

وزير احلكم احمللي،
أحكام  سيما  ال  وتعديالته،  المحلية  الهيئات  بشأن  1997م،  لسنة   )1( رقم  القانون  ألحكام  استناداً 

المادة )15/ب( منه،
وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تعاريف 

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، مالم تدل القرينة على 
خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي.
الوزير: وزير الحكم المحلي.

الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين.
المجلس: مجلس الهيئة المحلية.

مالك المركبة: الشخص الذي أصدرت سلطة الترخيص رخصة المركبة باسمه أو الشخص الموكل 
بالتصرف بها.

المركبة: وسيلة النقل أو الجر المعدة للسير أو الجر على عجالت أو جنزير وتسير بقوة آلية أو جسدية.
المركبة العمومية: المركبة المستعملة أو المعدة لالستعمال في نقل ركاب لقاء أجر.

الحافلة العمومية: المركبة العمومية من نوع حافلة مخصصة لنقل ركاب بأجر.
الموقف العام: المكان المخصص لوقوف المركبات ضمن منطقة الهيئة المحلية، سواء أكانت ملكية 

خاصة أم تعود ملكيتها للهيئة المحلية.
المخصصة  الساحة  أو  الطريق  بجانب  معينة  مركبة  لوقوف  المخصص  المكان  الخاص:  الموقف 

لشخص أو جهة معينة.

مادة )2)
تنظيم الموقف

يقوم المجلس بالمهام اآلتية:
في  الفرعية  المرور  لجنة  مع  بالتشاور  للمركبات،  والخاصة  العامة  المواقف  وتعيين  إنشاء   .1

المحافظة.
تنظيم ومراقبة المواقف العامة والخاصة للمركبات.  .2
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48 الرقم المرجعي:2017-7-134ديوان الفتوى والتشريع

2017/7/18 134العدد

مادة )3)
الشروط الفنية لمواقف المركبات العمومية

يجب توافر الشروط الفنية التالية لجميع المواقف العامة والخاصة بالمركبات العمومية:  .1
تحقيق المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة بها، من حيث أبعادها وتخطيطها ومواقعها  أ . 

على شبكة الطرق، ومواءمتها مع ما يصدر عن المجلس األعلى للمرور.
مراعاة قوانين المرور في التصميم من حيث عوامل السالمة المرورية الفيزيائية، كالعالمات  ب . 

األرضية والشواخص والجزر والمصدات.
توفير وحدات صحية لكال الجنسين. ج . 

وضع لوحات إرشادية وتوجيهية. د . 
توفير التهوية الكاملة للمواقف المغلقة. ه . 

توفير اإلضاءة الكافية للمواقف المغلقة والمواقف التي تعمل بساعات الليل. و . 
توفير شروط الصحة واألمان والسالمة العامة. ز . 

توفير غرفة استراحة للسائقين. ح . 
توفير مقاعد لالستراحة للركاب. ط . 

توفير أماكن للصالة. ي . 
مواءمة الموقف مع متطلبات ذوي اإلعاقة. ك . 

إبراز تسعيرة المواصالت وفق التسعيرة المعتمدة من وزارة المواصالت. ل . 
يتحمل المجلس مسؤولية تنفيذ كافة الشروط الواردة في الفقرة )1( من هذه المادة، وتقوم الوزارة   .2

بالرقابة والتحقق من تنفيذ الهيئة المحلية لهذه لشروط.
 

مادة )4)
رسوم المواقف العامة للمركبات والحافالت العمومية
تحدد رسوم المواقف العامة للمركبات والحافالت العمومية على النحو اآلتي:

للهيئة  الساحة  مالك  من  وتدفع  الخاصة،  الساحات  في  العمومية  والحافالت  المركبات  مواقف   .1
المحلية على النحو اآلتي: 

)500( شيقل سنوياً عن كل مركبة عمومية. أ . 
ب .  )1000( شيقل سنوياً عن كل حافلة عمومية.

مالك  من  وتدفع  الخاصة،  الساحات  أو  المجمعات  في  العمومية  والحافالت  المركبات  مواقف   .2
المركبة للهيئة المحلية أو لمالك الساحة حسب مقتضى الحال على النحو اآلتي:

)160( شيقل شهرياً عن كل مركبة.  أ. 
)180( شيقل شهرياً عن كل حافلة حجم صغير.  ب. 

)240( شيقل شهرياً عن كل حافلة حجم كبير.  ج. 
مواقف المركبات والحافالت العمومية على جوانب الطرق، وتدفع من مالك المركبة للهيئة المحلية   .3

على النحو اآلتي:
)50( شيقل شهرياً عن كل مركبة. أ . 
)70( شيقل شهرياً عن كل حافلة. ب . 
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مادة )5)
رسوم مواقف عدادات الدفع المسبق
تحدد رسوم مواقف عدادات الدفع المسبق بــــ )3( شيقل لكل ساعة.

مادة )6)
المواقف الخاصة

ال يجوز ألي شخص أن يستعمل أو يدير موقفاً خاصاً إال بموجب ترخيص من الهيئة المحلية.  .1
تكون مدة الرخصة سنة واحدة تبدأ من تاريخ إصدارها، وعلى طالب الرخصة ان يتقدم بطلب   .2

جديد عند انتهائها للحصول على رخصة جديدة.

مادة )7)
الشروط الفنية للمواقف الخاصة

يجب توافر الشروط الفنية التالية للمواقف الخاصة:  .1
تحقيق المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة بمواقف المركبات من حيث أبعادها وتخطيطها   أ. 

ومواقعها على شبكة الطرق، ومواءمتها مع ما يصدر عن المجلس األعلى للمرور.
مراعاة قوانين المرور في التصميم من حيث عوامل السالمة المرورية الفيزيائية كالعالمات   ب. 

األرضية والشواخص والجزر والمصدات.
التأشير على الموقف الخاص بلوحات تحدد نوع المركبات المسموح لها بالوقوف.  ج. 

توفير التهوية واإلضاءة الكافية للمواقف المغلقة والمواقف التي تعمل بساعات الليل.  د. 
توفير شروط الصحة واألمان والسالمة العامة.  ه. 

في  المواقف  عدد  من   )25/1( تقل عن  ال  بنسبة  االعاقة  لذوي  مؤهلة  مواقف  عدد  توفير   و. 
الساحات الخاصة.

عدم إعاقة حركة المرور، أو مشاريع الهيئة المحلية في التنظيم والتوسعة للطرق.  ز. 
يحق للهيئة المحلية إلغاء رخصة موقف خاص قبل انتهاء مدتها، في حال مخالفة صاحب الرخصة   .2

للشروط الممنوحة بموجبها تلك الرخصة.

مادة )8)
رسوم المواقف الخاصة بمدارس تعليم السياقة

تحدد رسوم المواقف الخاصة بمدارس تعليم السياقة عن كل مركبة وفق عدد المواقف المحددة من 
الهيئة المحلية على النحو اآلتي:

(1200( شيقل سنوياً للمركبات الصغيرة.  .1
(1800( شيقل سنوياً لمركبات الشحن والحافالت.  .2
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مادة )5)
رسوم مواقف عدادات الدفع المسبق
تحدد رسوم مواقف عدادات الدفع المسبق بــــ )3( شيقل لكل ساعة.

مادة )6)
المواقف الخاصة

ال يجوز ألي شخص أن يستعمل أو يدير موقفاً خاصاً إال بموجب ترخيص من الهيئة المحلية.  .1
تكون مدة الرخصة سنة واحدة تبدأ من تاريخ إصدارها، وعلى طالب الرخصة ان يتقدم بطلب   .2

جديد عند انتهائها للحصول على رخصة جديدة.

مادة )7)
الشروط الفنية للمواقف الخاصة

يجب توافر الشروط الفنية التالية للمواقف الخاصة:  .1
تحقيق المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة بمواقف المركبات من حيث أبعادها وتخطيطها   أ. 

ومواقعها على شبكة الطرق، ومواءمتها مع ما يصدر عن المجلس األعلى للمرور.
مراعاة قوانين المرور في التصميم من حيث عوامل السالمة المرورية الفيزيائية كالعالمات   ب. 

األرضية والشواخص والجزر والمصدات.
التأشير على الموقف الخاص بلوحات تحدد نوع المركبات المسموح لها بالوقوف.  ج. 

توفير التهوية واإلضاءة الكافية للمواقف المغلقة والمواقف التي تعمل بساعات الليل.  د. 
توفير شروط الصحة واألمان والسالمة العامة.  ه. 

في  المواقف  عدد  من   )25/1( تقل عن  ال  بنسبة  االعاقة  لذوي  مؤهلة  مواقف  عدد  توفير   و. 
الساحات الخاصة.

عدم إعاقة حركة المرور، أو مشاريع الهيئة المحلية في التنظيم والتوسعة للطرق.  ز. 
يحق للهيئة المحلية إلغاء رخصة موقف خاص قبل انتهاء مدتها، في حال مخالفة صاحب الرخصة   .2

للشروط الممنوحة بموجبها تلك الرخصة.

مادة )8)
رسوم المواقف الخاصة بمدارس تعليم السياقة

تحدد رسوم المواقف الخاصة بمدارس تعليم السياقة عن كل مركبة وفق عدد المواقف المحددة من 
الهيئة المحلية على النحو اآلتي:

(1200( شيقل سنوياً للمركبات الصغيرة.  .1
(1800( شيقل سنوياً لمركبات الشحن والحافالت.  .2
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مادة )9)
رسوم المواقف الخاصة للمركبات على جوانب الطرق

تحدد رسوم المواقف الخاصة للمركبات على جوانب الطرق عن كل مركبة وفق عدد المواقف المحددة 
من الهيئة المحلية على النحو اآلتي:

(1500( شيقل سنوياً لمواقف مكتب التاكسي.  .1
(5000( شيقل سنوياً للمواقف الخاصة.  .2

مادة )10)
رسوم المواقف الخاصة في الساحات

تحدد رسوم المواقف الخاصة للمركبات في الساحات بـــــ )250( شيقل سنوياً عن كل موقف وفق عدد 
المواقف المتاحة في كل ساحة وتدفع من مالك الساحة للهيئة المحلية.

مادة )11)
استيفاء الرسوم

لغايات استيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام تصنف الهيئات المحلية إلى الفئات اآلتية:
الفئة )أ(: تشمل بلديات مراكز المحافظات الفلسطينية، وتستوفي ما نسبته )100%( من الرسوم.  .1

الفئة )ب(: تشمل البلديات المشتركة والبلديات المنشأة قبل عام 1993م، وتستوفي ما نسبته )%80(   .2
من الرسوم.

الفئة )ج(: تشمل البلديات المستحدثة، وتستوفي ما نسبته )65%( من الرسوم.  .3
الفئة )د(: تشمل كافة المجالس القروية، وتستوفي ما نسبته )50%( من الرسوم.  .4

مادة )12)
حظر الوقوف

ال يجوز ألي شخص أن يوقف مركبته إال في المواقف المحددة من الهيئة المحلية، ويستثنى من ذلك 
المدة الالزمة لصعود الركاب وتنزيلهم أو لشحن البضائع وتفريغها.

مادة )13)
حجز المركبة

للهيئة المحلية ربط أية مركبة متوقفة بشكل يخالف أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة عن   .1
الهيئة المحلية.

مكان غير مسموح  في  تقف  مركبة  أية  الفلسطينية حجز  الشرطة  مع  وبالتنسيق  المحلية  للهيئة   .2
الوقوف به، وجرها بواسطة مركبة مؤهلة ومرخصة لهذه الغاية.

تستوفي الهيئة غرامة مقدارها )200( شيقل من صاحب المركبة، باإلضافة إلى )20( شيقاًل عن   .3
كل يوم إضافي من تاريخ حجز المركبة.
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مادة )14)
العقوبات

يعاقب بالعقوبات التالية كل من:
أدار موقفاً دون الحصول على رخصة، يعاقب بإغالق الموقف وغرامة مقدارها )500( شيقل،   .1

وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
أوقف مركبته في مواقف عدادات الدفع المسبق دون دفع األجرة، أو تجاوز مدة الوقوف المدفوعة،   .2
بغرامة  يعاقب  اشغل موقفين،  أو  العدادات،  المقررة في مواقف  الوقوف  لمدة  الحد األقصى  أو 

مقدارها )25( شيقاًل.
بغرامة  يعاقب  العالقة،  ذات  اإلرشادية  اللوحات  أو  المسبق،  الدفع  بأجهزة  أضراراً  أحدث   .3

مقدارها )300( شيقل مضافاً إليها قيمة األضرار.
أوقف مركبته في المواقف المخصصة لذوي اإلعاقة، يعاقب بغرامة مالية مقدارها )200( شيقل.  .4
جوانب  على  الخاصة  المواقف  أو  العمومية  المركبات  أو  الحافالت  مواقف  في  الوقوف   .5
يعاقب  والتنزيل،  التحميل  محطات  في  أو  للحاويات  المخصصة  األماكن  في  أو  الشارع 

بغرامة مقدارها )100( شيقل.
حجز موقف خاص دون الحصول على رخصة من الهيئة المحلية، يعاقب بغرامة مقدارها )100(   .6

شيقل.
العقوبة  وتتعدد  )250( شيقل،  مقدارها  بغرامة  يعاقب  الخاصة،  للمواقف  الفنية  الشروط  خالف   .7

بتعدد المخالفة.

مادة )15)
تخفيض الرسوم

للهيئة المحلية بمصادقة الوزير تخفيض أي رسم في هذا النظام بنسبة ال تتجاوز )30%( وفقاً لمقتضيات 
المصلحة العامة.

مادة )16)
التعليمات

تضع الهيئة المحلية التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة )17)
اإللغاء

1.    يلغى نظام مواقف المركبات للهيئات المحلية رقم )2( لسنة 1998م.
2.    يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
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مادة )14)
العقوبات

يعاقب بالعقوبات التالية كل من:
أدار موقفاً دون الحصول على رخصة، يعاقب بإغالق الموقف وغرامة مقدارها )500( شيقل،   .1

وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
أوقف مركبته في مواقف عدادات الدفع المسبق دون دفع األجرة، أو تجاوز مدة الوقوف المدفوعة،   .2
بغرامة  يعاقب  اشغل موقفين،  أو  العدادات،  المقررة في مواقف  الوقوف  لمدة  الحد األقصى  أو 

مقدارها )25( شيقاًل.
بغرامة  يعاقب  العالقة،  ذات  اإلرشادية  اللوحات  أو  المسبق،  الدفع  بأجهزة  أضراراً  أحدث   .3

مقدارها )300( شيقل مضافاً إليها قيمة األضرار.
أوقف مركبته في المواقف المخصصة لذوي اإلعاقة، يعاقب بغرامة مالية مقدارها )200( شيقل.  .4
جوانب  على  الخاصة  المواقف  أو  العمومية  المركبات  أو  الحافالت  مواقف  في  الوقوف   .5
يعاقب  والتنزيل،  التحميل  محطات  في  أو  للحاويات  المخصصة  األماكن  في  أو  الشارع 

بغرامة مقدارها )100( شيقل.
حجز موقف خاص دون الحصول على رخصة من الهيئة المحلية، يعاقب بغرامة مقدارها )100(   .6

شيقل.
العقوبة  وتتعدد  )250( شيقل،  مقدارها  بغرامة  يعاقب  الخاصة،  للمواقف  الفنية  الشروط  خالف   .7

بتعدد المخالفة.

مادة )15)
تخفيض الرسوم

للهيئة المحلية بمصادقة الوزير تخفيض أي رسم في هذا النظام بنسبة ال تتجاوز )30%( وفقاً لمقتضيات 
المصلحة العامة.

مادة )16)
التعليمات

تضع الهيئة المحلية التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة )17)
اإللغاء

1.    يلغى نظام مواقف المركبات للهيئات المحلية رقم )2( لسنة 1998م.
2.    يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
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مادة )18)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به بعد شهر من تاريخ 
نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام هللا بتاريخ: 2017/05/17 ميالدية
                    الموافق: 20/شعبان/1438 هجرية

حسني األعـرج
وزير احلكم احمللي

 

41 الرقم المرجعي:2018-4-142ديوان الفتوى والتشريع

2018/4/22 142العدد

قرار رقم )3( لسنة 2018م 
بتعديل القرار رقم )3( لسنة 2017م بنظام مواقف المركبات 

في مناطق الهيئات المحلية 

وزير احلكم احمللي،
استناداً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، ال سيما 

أحكام المادة )15/ ب( منه،
وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
يشار إلى القرار رقم )3( لسنة 2017م، بنظام مواقف المركبات في مناطق الهيئات المحلية، لغايات 

إجراء هذا التعديل بالنظام األصلي.

مادة )2)
تعدل المادة )9( من النظام األصلي، وذلك على النحو اآلتي:

تحدد رسوم المواقف الخاصة للمركبات على جوانب الطرق عن كل مركبة وفق عدد المواقف   .1
المحددة من الهيئة المحلية على النحو اآلتي:

)800( شيكل سنوياً لمواقف مكاتب التكسي في بلديات مراكز المحافظات الفلسطينية.  أ. 
المنشأة  والبلديات  المشتركة  البلديات  في  التكسي  مكاتب  لمواقف  سنوياً  شيكل   )700(  ب. 

1993م. قبل عام 
)600( شيكل سنوياً لمواقف مكاتب التكسي في البلديات المستحدثة والمجالس القروية.  ج. 

)5000( شيكل سنوياً للمواقف الخاصة.  د. 
 )1( الفقرة  من  ج(  ب،  )أ،  البنود  على  األصلي  النظام  من   )11( المادة  أحكام  تسري  ال   .2

المادة. هذه  من 

 مادة )3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.



577

41 الرقم المرجعي:2018-4-142ديوان الفتوى والتشريع

2018/4/22 142العدد

قرار رقم )3( لسنة 2018م 
بتعديل القرار رقم )3( لسنة 2017م بنظام مواقف المركبات 

في مناطق الهيئات المحلية 

وزير احلكم احمللي،
استناداً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، ال سيما 

أحكام المادة )15/ ب( منه،
وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
يشار إلى القرار رقم )3( لسنة 2017م، بنظام مواقف المركبات في مناطق الهيئات المحلية، لغايات 

إجراء هذا التعديل بالنظام األصلي.

مادة )2)
تعدل المادة )9( من النظام األصلي، وذلك على النحو اآلتي:

تحدد رسوم المواقف الخاصة للمركبات على جوانب الطرق عن كل مركبة وفق عدد المواقف   .1
المحددة من الهيئة المحلية على النحو اآلتي:

)800( شيكل سنوياً لمواقف مكاتب التكسي في بلديات مراكز المحافظات الفلسطينية.  أ. 
المنشأة  والبلديات  المشتركة  البلديات  في  التكسي  مكاتب  لمواقف  سنوياً  شيكل   )700(  ب. 

1993م. قبل عام 
)600( شيكل سنوياً لمواقف مكاتب التكسي في البلديات المستحدثة والمجالس القروية.  ج. 

)5000( شيكل سنوياً للمواقف الخاصة.  د. 
 )1( الفقرة  من  ج(  ب،  )أ،  البنود  على  األصلي  النظام  من   )11( المادة  أحكام  تسري  ال   .2

المادة. هذه  من 

 مادة )3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
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مادة )4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2018/03/29 ميالدية
                         الموافق: 11/رجب/1439 هجرية

حسني األعرج
وزير احلكم احمللي

60 الرقم المرجعي:2017-11-138ديوان الفتوى والتشريع

2017/11/29 138العدد

قرار رقم )4( لسنة 2017م
بنظام صيانة الشوارع في بلدية جنين

وزير احلكم احمللي،	
استناداً ألحكام قانون الهيئات المحلية رقم )1( لسنة 1997م، السيما أحكام المادة )15/أ( منه، 

وبناًء على قرار مجلس بلدية جنين الصادر في الجلسة رقم )6( بتاريخ 2017/07/08م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على 

خالف ذلك:
المجلس: مجلس بلدية جنين. 

الشارع: أي طريق أو ميدان أو ممر يملك الجمهور حق المرور فيه، نافذاً كان أم غير نافذ، والطريق 
القائمة على أي جسر عام، أو أي طريق أو ممر مستعمل للوصول إلى دارين أو أكثر، أو أنشئ بقصد 
استعماله لهذه الغاية، سواء أكان للجمهور حق المرور فيه أم لم يكن. وتعتبر جميع األقنية واألخاديد 

الكائنة على جانبي الشارع أو المشمولة فيه جزءاً منه.

مادة )2)
تسري أحكام هذا النظام على جميع الشوارع العامة داخل حدود بلدية جنين.

مادة )3)
يحظر على أي شخص وضع العوائق في الشوارع، وتعتبر األفعال التالية عائقاً:  .1

بناء أو إنشاء أو إقامة أو إبقاء حائط أو سياج أو عامود في أي شارع أو في أي جزء منه. أ. 
تغطية أو إعاقة مجرى مكشوف أو مصرف أو قناة واقعة على جانب أي شارع عام. ب. 

وضع صندوق أو طرد أو بضائع أو أي مواد أخرى في أي شارع، أو التسبب في وضعها  ج. 
فيه بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف، أو تعيقهم أو تؤخرهم عن القيام بعملهم.

أو  الصندوق  تنزيل  أو  لتحميل  المعقولة  المدة  يتجاوز  بما  السير  حركة  إعاقة  أو  عرقلة  د. 
البضائع.

نقل صندوق أو طرد أو بضائع أو أي مواد أخرى من أي بناية أو أرض، ووضعها في شارع  ه. 
عام.
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قرار رقم )4( لسنة 2017م
بنظام صيانة الشوارع في بلدية جنين

وزير احلكم احمللي،	
استناداً ألحكام قانون الهيئات المحلية رقم )1( لسنة 1997م، السيما أحكام المادة )15/أ( منه، 

وبناًء على قرار مجلس بلدية جنين الصادر في الجلسة رقم )6( بتاريخ 2017/07/08م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على 

خالف ذلك:
المجلس: مجلس بلدية جنين. 

الشارع: أي طريق أو ميدان أو ممر يملك الجمهور حق المرور فيه، نافذاً كان أم غير نافذ، والطريق 
القائمة على أي جسر عام، أو أي طريق أو ممر مستعمل للوصول إلى دارين أو أكثر، أو أنشئ بقصد 
استعماله لهذه الغاية، سواء أكان للجمهور حق المرور فيه أم لم يكن. وتعتبر جميع األقنية واألخاديد 

الكائنة على جانبي الشارع أو المشمولة فيه جزءاً منه.

مادة )2)
تسري أحكام هذا النظام على جميع الشوارع العامة داخل حدود بلدية جنين.

مادة )3)
يحظر على أي شخص وضع العوائق في الشوارع، وتعتبر األفعال التالية عائقاً:  .1

بناء أو إنشاء أو إقامة أو إبقاء حائط أو سياج أو عامود في أي شارع أو في أي جزء منه. أ. 
تغطية أو إعاقة مجرى مكشوف أو مصرف أو قناة واقعة على جانب أي شارع عام. ب. 

وضع صندوق أو طرد أو بضائع أو أي مواد أخرى في أي شارع، أو التسبب في وضعها  ج. 
فيه بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف، أو تعيقهم أو تؤخرهم عن القيام بعملهم.

أو  الصندوق  تنزيل  أو  لتحميل  المعقولة  المدة  يتجاوز  بما  السير  حركة  إعاقة  أو  عرقلة  د. 
البضائع.

نقل صندوق أو طرد أو بضائع أو أي مواد أخرى من أي بناية أو أرض، ووضعها في شارع  ه. 
عام.
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المخالف  نفقة  على  بإزالته  اإليعاز  أو  العائق،  بإزالة  المخالف  الشخص  إخطار  المجلس  على   .2
خالل )24( ساعة من تبليغه إخطاراً كتابياً بذلك. 

يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة )1( من هذه المادة، بغرامة التزيد على )100( دينار أردني   .3
وال تقل عن )30( دينار أردني، سواء قام بتلك األفعال مشغل البناية أو األرض بنفسه أو بواسطة 

الغير، أو سمح لشخص آخر القيام بإحدى هذه األفعال.

مادة )4)
يجب على كل شخص يضع أي مادة أو إنشاءات مؤقتة من مواد البناء في أي شارع، أو أن يحفر   .1

حفرة أو أخدوداً فيه، أن:
يحصل على إذن خطي من المجلس، على أن يتضمن اإلذن بيان المساحة التي يراد إشغالها،  أ. 

ومدة العمل فيه.
يتخذ اإلجراءات التالية إلى أن ترفع تلك المواد من الشارع، أو تطمر الحفرة أو األخدود: ب. 
اتباع شروط السالمة العامة في وضع المواد أو اإلنشاءات أو حفر حفرة أو األخدود.  )1

إقامة سياج واٍق حول تلك المواد أو الحفرة أو األخدود.  )2
وضع إضاءة كافية خالل الليل.  )3

يجوز للمجلس سحب اإلذن الخطي في الحالتين اآلتيتين:  .2
إذا ثبت أن هناك مخالفة من قبل الشخص الحاصل على اإلذن. أ . 

إذا كانت تلك المواد أو الحفرة أو األخدود تشكل خطراً محدقاً على السالمة العامة. ب . 

مادة )5)
على المجلس إخطار الشخص المخالف ألحكام المادة )1/4( من هذا النظام، بإزالة المخالفة، أو   .1

اإليعاز بإزالتها على نفقة المخالف خالل )24( ساعة من تبليغه إخطاراً كتابياً بذلك.
دينار   )100( تزيد على  بغرامة ال  النظام،  هذا  )1/4( من  المادة  أحكام  يخالف  يعاقب كل من   .2

أردني، وال تقل عن )30( دينار أردني.

مادة )6)
يجب على المجلس في حال وجود بناء أو بئر أو حفرة تشكل خطراً على السالمة العامة، لوجود   .1
خلل في ترميمه أو صيانته أو تسييجه، إخطار مالك البناء أو الحفرة أو المكان الخطر وتكليفه 

بإصالحه، أو وقايته، أو إقامة سياج حوله، على وجه يمنع الخطر الناشئ عنه.
إذا تخلف المالك عن العمل بما ورد في اإلخطار المحدد في الفقرة )1( من هذه المادة، يعاقب   .2

بغرامة ال تزيد على )150( دينار أردني، وال تقل عن )50( دينار أردني.
على المجلس إصالح الضرر، واستيفاء جميع النفقات من مالك البناية أو البئر أو الحفرة.  .3
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مادة )7)
يحظر على أي شخص رفع أو إزالة أو تخريب أو تغيير سطح الشارع أو الرصيف أو إلحاق   .1

الضرر به.
2.  يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة )1( من هذه المادة، بغرامة ال تزيد على )150( دينار أردني، 

وال تقل عن )50( دينار أردني.

مادة )8)
يجب على المجلس في حال لحق بأي شارع من الشوارع العامة، أو بأي قسم منه، ضرر طارئ   .1
وغير مقصود بسبب حفريات أجريت في أرض مجاورة، أن يخطر مالك األرض التي أجريت 
فيها حفريات أو الشخص الذي قام بها، إخطاراً يتضمن تكليفه بإصالح الضرر الذي لحق بالشارع 

خالل مدة معينة.
في حال عدم قيام المخالف باإلجراء المحدد في الفقرة )1( من هذه المادة، على المجلس إصالح   .2

الضرر المتسبب عن الحفريات، ويستوفي النفقات من المخالف.

مادة )9)
يلغى نظام صيانة الشوارع في جنين لسنة 1941م.  .1

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.  .2

  مادة )10)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في 

الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا  بتاريخ: 2017/10/24 ميالدية
                           الموافق: 04/صفر/1439 هجرية

حسني األعرج
وزير احلكم احمللي
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مادة )7)
يحظر على أي شخص رفع أو إزالة أو تخريب أو تغيير سطح الشارع أو الرصيف أو إلحاق   .1

الضرر به.
2.  يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة )1( من هذه المادة، بغرامة ال تزيد على )150( دينار أردني، 

وال تقل عن )50( دينار أردني.

مادة )8)
يجب على المجلس في حال لحق بأي شارع من الشوارع العامة، أو بأي قسم منه، ضرر طارئ   .1
وغير مقصود بسبب حفريات أجريت في أرض مجاورة، أن يخطر مالك األرض التي أجريت 
فيها حفريات أو الشخص الذي قام بها، إخطاراً يتضمن تكليفه بإصالح الضرر الذي لحق بالشارع 

خالل مدة معينة.
في حال عدم قيام المخالف باإلجراء المحدد في الفقرة )1( من هذه المادة، على المجلس إصالح   .2

الضرر المتسبب عن الحفريات، ويستوفي النفقات من المخالف.

مادة )9)
يلغى نظام صيانة الشوارع في جنين لسنة 1941م.  .1

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.  .2

  مادة )10)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في 

الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا  بتاريخ: 2017/10/24 ميالدية
                           الموافق: 04/صفر/1439 هجرية

حسني األعرج
وزير احلكم احمللي
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قرار رقم )5( لسنة 2017م
بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية نابلس

وزير احلكم احمللي،
استناداً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م وتعديالته، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية، ال سيما 

أحكام المادة )15/ب( منه،
وبناًء على قرار مجلس بلدي نابلس في جلسته رقم )45(، بتاريخ 2017/11/13م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تعاريف

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على 
خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي. 
الوزير: وزير الحكم المحلي. 

البلدية: بلدية نابلس.
المجلس: مجلس بلدي نابلس.

الرئيس: رئيس المجلس البلدي.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم في منطقة البلدية أو المتواجد فيها ألي سبب.

العقار: األرض أو المنشأة والمرافق المكونة لها التي تستخدم لغايات السكن أو التجارة أو الصناعة أو 
تقديم الخدمات أو لممارسة أي حرفة أو مهنة.

شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي، ويشمل المالك األصلي أو المتصرف الفعلي أو 
المستأجر أو الشخص المعين إلدارة العقار أو اإلشراف عليه.

والزراعية  والتجارية  المنزلية  النشاطات  مختلف  من  البلدية  حدود  في  ناشئة  نفايات  أي  النفايات: 
والصناعية والعمرانية والرواسب الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة، والنفايات الصلبة وأي 

نفايات أخرى.
إليه  البلدية المختص بالشؤون أو الرقابة الصحية أو أي موظف آخر يعهد  مراقب الصحة: موظف 

المجلس القيام بهذه المهام.
المكرهة الصحية: التسبب أو اإلضرار بالغير أو بالصحة العامة أو الراحة العامة أو إحداث أي رائحة 
كريهة أو صوت مزعج أو دخان أو غبار، سواء كان مصدره عقار أو مكان أو حفرة أو قناة أو مجرى 

أو بئر أو مدخنة أو زريبة أو مأوى للحيوانات.
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مادة )2)
المكرهة الصحية

تعتبر أي من األعمال التالية مكرهة صحية: 
إنشاء أي عقار أو استعماله بصورة تلحق ضرراً بالصحة العامة.  .1

إقالق  إلى  تؤدي  أو  العامة  بالصحة  الضرر  تلحق  حرفة  أو  عمل  أي  إدارة  أو  ممارسة   .2
العامة.  الراحة 

أي أشجار أو شجيرات برزت أغصانها أو امتدت عبر أي شارع أو أي عقار، وسببت عرقلة   .3
المنازل  عن  النهار  ضوء  أو  التهوية  أو  الشمس  أشعة  حجب  أو  والمرور  السير  حركة  في 

المالصقة لها. 

مادة )3)
حفظ النفايات

يجب على كل شاغل عقار في منطقة البلدية اآلتي:
توفير وعاء محكم اإلغالق لحفظ النفايات، وفق المواصفات التي يقرها المجلس.  .1

وضع النفايات داخل أكياس مغلقة من النايلون معدة لهذا الغرض.  .2
وضع الكيس داخل الوعاء أو الحاوية المخصصة لذلك.  .3

مادة )4)
التخلص من النفايات

يجب على كل شخص القيام باآلتي: 
إلقاء النفايات في الحاويات الموزعة في منطقة البلدية، والمخصصة لنوع النفايات المراد التخلص   .1

منها، وفقاً لتعليمات المجلس.
منطقة  في  الموزعة  الحاويات  أو  األوعية  في  الشخصي  االستخدام  عن  الناتجة  النفايات  إلقاء   .2

البلدية.
إلقاء النفايات الناتجة عن تنظيف العقار، وكنسه اليومي في الحاويات المخصصة، والحفاظ على   .3

نظافة الرصيف األمامي للعقار.

مادة )5)
التخلص من نفايات ورش البناء

على جميع االشخاص التخلص من نفايات ورش البناء ومخلفات البناء أو الترميم أو الهدم، على   .1
النحو اآلتي: 

 أ.  وضع النفايات بحاويات خاصة يتم توفيرها على نفقتهم بمعرفة البلدية.
النقل اآلمن للنفايات إلى األماكن التي تخصصها أو توافق عليها البلدية.   ب. 

أي ضرر يلحق بعاملي البلدية أو آلياتها، نتيجة عدم االلتزام بأحكام البندين )أ، ب( من الفقرة )1(   .2
من هذه المادة، يُلزم صاحبه التعويض ودفع قيمة المخالفة المحددة في المادة ) 14( من هذا النظام.
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مادة )2)
المكرهة الصحية

تعتبر أي من األعمال التالية مكرهة صحية: 
إنشاء أي عقار أو استعماله بصورة تلحق ضرراً بالصحة العامة.  .1

إقالق  إلى  تؤدي  أو  العامة  بالصحة  الضرر  تلحق  حرفة  أو  عمل  أي  إدارة  أو  ممارسة   .2
العامة.  الراحة 

أي أشجار أو شجيرات برزت أغصانها أو امتدت عبر أي شارع أو أي عقار، وسببت عرقلة   .3
المنازل  عن  النهار  ضوء  أو  التهوية  أو  الشمس  أشعة  حجب  أو  والمرور  السير  حركة  في 

المالصقة لها. 

مادة )3)
حفظ النفايات

يجب على كل شاغل عقار في منطقة البلدية اآلتي:
توفير وعاء محكم اإلغالق لحفظ النفايات، وفق المواصفات التي يقرها المجلس.  .1

وضع النفايات داخل أكياس مغلقة من النايلون معدة لهذا الغرض.  .2
وضع الكيس داخل الوعاء أو الحاوية المخصصة لذلك.  .3

مادة )4)
التخلص من النفايات

يجب على كل شخص القيام باآلتي: 
إلقاء النفايات في الحاويات الموزعة في منطقة البلدية، والمخصصة لنوع النفايات المراد التخلص   .1

منها، وفقاً لتعليمات المجلس.
منطقة  في  الموزعة  الحاويات  أو  األوعية  في  الشخصي  االستخدام  عن  الناتجة  النفايات  إلقاء   .2

البلدية.
إلقاء النفايات الناتجة عن تنظيف العقار، وكنسه اليومي في الحاويات المخصصة، والحفاظ على   .3

نظافة الرصيف األمامي للعقار.

مادة )5)
التخلص من نفايات ورش البناء

على جميع االشخاص التخلص من نفايات ورش البناء ومخلفات البناء أو الترميم أو الهدم، على   .1
النحو اآلتي: 

 أ.  وضع النفايات بحاويات خاصة يتم توفيرها على نفقتهم بمعرفة البلدية.
النقل اآلمن للنفايات إلى األماكن التي تخصصها أو توافق عليها البلدية.   ب. 

أي ضرر يلحق بعاملي البلدية أو آلياتها، نتيجة عدم االلتزام بأحكام البندين )أ، ب( من الفقرة )1(   .2
من هذه المادة، يُلزم صاحبه التعويض ودفع قيمة المخالفة المحددة في المادة ) 14( من هذا النظام.
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مادة )6)
المحظورات

يحظر على كل شخص القيام باآلتي:
إلقاء النفايات التالية في الطرق واألماكن العامة:  .1

 أ.  النشرات أو اإلعالنات.
الزجاج أو المسامير أو المواد الحادة أو الحجارة أو الرمل أو هياكل السيارات المحطمة أو   ب. 

أي مادة من مواد البناء.
مخلفات التدخين أو المشروبات والمأكوالت، وأغلفتها بأنواعها.  ج. 

إلقاء النفايات من شبابيك السيارات العامة أو الخاصة.  .2
جمع أو التصرف بالنفايات داخل حدود البلدية دون إذن مسبق من المجلس.  .3
التخلص من نفايات التعشيب، وتقليم األشجار في الحاويات أو بالقرب منها.  .4

مباشرة أعمال البناء قبل تسوير ورشة البناء بألواح معدنية صماء بارتفاع ال يقل عن )180( سم،   .5
معتمدة من البلدية.

مباشرة أعمال تجميع وترحيل الخردة والحديد التالف قبل تسوير أماكن التجميع بسور ال يقل عن   .6
ارتفاع )2.5( م، عن الشارع العام.

التخلص من النفايات السائلة في شبكات الصرف الصحي أو األماكن غير المخصصة لها.  .7

مادة )7)
حظر استخدام األراضي

يحظر استخدام األراضي الخاصة أو العامة لتجميع أو تخزين أو التخلص أو إلقاء النفايات فيها، 
أو إقامة أي إنشاءات خاصة بذلك، إال بناء على موافقة خطية من البلدية حسب األصول. 

مادة )8)
ملكية النفايات

تعتبر النفايات التالية ملكاً للبلدية:
النفايات داخل الحاويات أو األوعية المخصصة لذلك.  .1

النفايات التي تلقى خارج العقار.  .2
النفايات الملقاة أو الموجودة في األماكن العامة أو أزقة وشوارع المدينة.  .3

مادة )9)
صالحيات مراقب الصحة

لمراقب الصحة التأكد من خلو منطقة البلدية من أي مكرهة صحية.  .1
يحرر مراقب الصحة إشعاراً بإزالة المكرهة الصحية، محدداً فيها:  .2

 أ.  الجهة المكلفة بإزالة المكرهة الصحية.
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طبيعة وخطورة المكرهة الصحية.  ب. 
المدة الزمنية الممنوحة إلزالة المكرهة الصحية.  ج. 

اإلجراءات الالزمة إلزالة المكرهة الصحية، وعدم تكرارها.  د. 

مادة )10)
مسؤولية إزالة المكرهة الصحية

في  بحقه  المساس  دون  وذلك  الصحية،  المكرهة  عنه  يزيل  أن  للعقار  شاغل  كل  على  يتوجب   .1
المطالبة بالنفقات من أي شخص آخر.

كل مكرهة صحية يرى مراقب الصحة أنها ناشئة عن خلل وعيب في بناء العقار، أو عدم االلتزام   .2
بشروط الترخيص والبناء، تعتبر الجهات التالية مكلفة بإزالتها:

 أ.  المالك األول للعقار أو الشخص الحاصل على ترخيص البناء، مسؤول بالتضامن مع شاغلي 
العقار الحاليين بإزالة المكرهة الصحية، وتحمل آثارها.

مالكو العقار على الشيوع، متضامنون في إزالة أي مكرهة صحية فيه، وللبلدية مالحقتهم   ب. 
جميعاً أو منفردين، وللمالك العودة على باقي الشركاء بأي نفقات بالخصوص.

سكان أي عمارة مسؤولون بالتضامن عن أي مكرهة صحية موجودة باألجزاء المشتركة   ج. 
أو في قطع األراضي المجاورة بشكل مباشر للبناء، في حال تعذر معرفة الشخص مسبب 

المكرهة الصحية.

مادة )11)
إزالة المكرهة الصحية

إذا تخلف أي شخص عن تنفيذ إشعار مراقب الصحة بإزالة المكرهة الصحية، يحق للبلدية:
الطلب بإزالة المكرهة الصحية التي أحدثها خالل المدة التي تحددها، وعلى الوجه الذي تعينه.  .1
إحالته إلى المحكمة المختصة في حال عدم تنفيذه ما ورد في أحكام الفقرة )1( من هذه المادة.  .2

إزالة المكرهة الصحية على نفقة الشخص المخالف.  .3

مادة ) 12)
تحصيل الرسوم

يجب على كل شاغل عقار أن يدفع إلى البلدية مقابل الخدمات التي تقدمها في جمع النفايات ونقلها   .1
والتخلص منها، الرسوم المحددة بالملحق رقم )1( من هذا النظام.

 )1( رقم  القانون  ألحكام  وفقاً  المادة،  هذه  من   )1( الفقرة  في  الواردة  الرسوم  تحصيل  يتم   .2
الفلسطينية. المحلية  الهيئات  بشأن  وتعديالته،  1997م  لسنة 
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طبيعة وخطورة المكرهة الصحية.  ب. 
المدة الزمنية الممنوحة إلزالة المكرهة الصحية.  ج. 

اإلجراءات الالزمة إلزالة المكرهة الصحية، وعدم تكرارها.  د. 

مادة )10)
مسؤولية إزالة المكرهة الصحية

في  بحقه  المساس  دون  وذلك  الصحية،  المكرهة  عنه  يزيل  أن  للعقار  شاغل  كل  على  يتوجب   .1
المطالبة بالنفقات من أي شخص آخر.

كل مكرهة صحية يرى مراقب الصحة أنها ناشئة عن خلل وعيب في بناء العقار، أو عدم االلتزام   .2
بشروط الترخيص والبناء، تعتبر الجهات التالية مكلفة بإزالتها:

 أ.  المالك األول للعقار أو الشخص الحاصل على ترخيص البناء، مسؤول بالتضامن مع شاغلي 
العقار الحاليين بإزالة المكرهة الصحية، وتحمل آثارها.

مالكو العقار على الشيوع، متضامنون في إزالة أي مكرهة صحية فيه، وللبلدية مالحقتهم   ب. 
جميعاً أو منفردين، وللمالك العودة على باقي الشركاء بأي نفقات بالخصوص.

سكان أي عمارة مسؤولون بالتضامن عن أي مكرهة صحية موجودة باألجزاء المشتركة   ج. 
أو في قطع األراضي المجاورة بشكل مباشر للبناء، في حال تعذر معرفة الشخص مسبب 

المكرهة الصحية.

مادة )11)
إزالة المكرهة الصحية

إذا تخلف أي شخص عن تنفيذ إشعار مراقب الصحة بإزالة المكرهة الصحية، يحق للبلدية:
الطلب بإزالة المكرهة الصحية التي أحدثها خالل المدة التي تحددها، وعلى الوجه الذي تعينه.  .1
إحالته إلى المحكمة المختصة في حال عدم تنفيذه ما ورد في أحكام الفقرة )1( من هذه المادة.  .2

إزالة المكرهة الصحية على نفقة الشخص المخالف.  .3

مادة ) 12)
تحصيل الرسوم

يجب على كل شاغل عقار أن يدفع إلى البلدية مقابل الخدمات التي تقدمها في جمع النفايات ونقلها   .1
والتخلص منها، الرسوم المحددة بالملحق رقم )1( من هذا النظام.

 )1( رقم  القانون  ألحكام  وفقاً  المادة،  هذه  من   )1( الفقرة  في  الواردة  الرسوم  تحصيل  يتم   .2
الفلسطينية. المحلية  الهيئات  بشأن  وتعديالته،  1997م  لسنة 
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مادة )13)
اإلعفاءات

تعفى الدوائر والمؤسسات الحكومية والدينية الخيرية في منطقة البلدية من دفع رسوم خدمات النظافة، 
وجمع النفايات ونقلها، المحددة في هذا النظام.

مادة )14)
العقوبات

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة ال تقل عن مائتي شيكل، وال تزيد على خمسمائة   .1
شيكل.

العامة  النظافة  على  بالمحافظة  الملتزمين  لغير  فورية  مخالفات  تحرير  الصحة  لمراقب  يجوز   .2
المحددة بالملحق رقم )2( من هذا النظام. 

مادة )15)
إصدار التعليمات

والنفايات  النفايات  ونقل  وجمع  إخراج  وأوقات  آلية  بتنظيم  الخاصة  التعليمات  المجلس  يصدر   .1
الصلبة الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية.

يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.  .2

مادة )16)
اإللغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )17)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 
الرسمية. الجريدة  في 

صدر بمدينة رام هللا بتاريخ: 2017/12/4 ميالدية
             الموافق: 16/ربيع األول/1439 هجرية

حسني األعـرج
وزير احلكم احمللي
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ملحق رقم )1)
رسوم خدمات النظافة وجمع النفايات ونقلها لبلدية نابلس

1. االشتراكات المنزلية 

قيمة الرسوم التصنيفالبيانالرقم
الشهرية بالشيكل

قيمة الرسوم 
السنوية بالشيكل

للبيت 1. المنزلية  االشتراكات 
واحدة خارج  كوحدة  المستقل 
البلدة القديمة بما تزيد مساحته 

على 150 متر مربع

منزلي درجة 
أولى

30360

21252منزلي درجة ثانيةاالشتراكات المنزلية2.

2. االشتراكات التجارية والصناعية

قيمة الرسوم التصنيفالبيانالرقم
الشهرية بالشيكل

قيمة الرسوم 
السنوية بالشيكل

للمحال 1. التجارية  االشتراكات 
ذيل  صنف  في  المذكورة 
والصناعات  الحرف  قانون 
1953م  لسنة   )16( رقم 
ذكرها  يرد  لم  ما  وتعديالته، 

في هذا الجدول

-42504

1802160درجة أولىسوبر ماركت2.
901080درجة ثانية

1201440درجة أولىمحل صنع وبيع الحلويات3.
42504درجة ثانية

1201440درجة أولىمحل بيع السمك4.
42504درجة ثانية

1802160درجة أولىمحل بيع الفواكه والخضار5.
901080درجة ثانية

1802160درجة أولىمحل ذبح و بيع الدواجن6.
901080درجة ثانية

1201440ـــــمعمل إسمنت7.
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ملحق رقم )1)
رسوم خدمات النظافة وجمع النفايات ونقلها لبلدية نابلس

1. االشتراكات المنزلية 

قيمة الرسوم التصنيفالبيانالرقم
الشهرية بالشيكل

قيمة الرسوم 
السنوية بالشيكل

للبيت 1. المنزلية  االشتراكات 
واحدة خارج  كوحدة  المستقل 
البلدة القديمة بما تزيد مساحته 

على 150 متر مربع

منزلي درجة 
أولى

30360

21252منزلي درجة ثانيةاالشتراكات المنزلية2.

2. االشتراكات التجارية والصناعية

قيمة الرسوم التصنيفالبيانالرقم
الشهرية بالشيكل

قيمة الرسوم 
السنوية بالشيكل

للمحال 1. التجارية  االشتراكات 
ذيل  صنف  في  المذكورة 
والصناعات  الحرف  قانون 
1953م  لسنة   )16( رقم 
ذكرها  يرد  لم  ما  وتعديالته، 

في هذا الجدول

-42504

1802160درجة أولىسوبر ماركت2.
901080درجة ثانية

1201440درجة أولىمحل صنع وبيع الحلويات3.
42504درجة ثانية

1201440درجة أولىمحل بيع السمك4.
42504درجة ثانية

1802160درجة أولىمحل بيع الفواكه والخضار5.
901080درجة ثانية

1802160درجة أولىمحل ذبح و بيع الدواجن6.
901080درجة ثانية

1201440ـــــمعمل إسمنت7.
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1802160ـــــمصبغة8.

2402880درجة أولىملحمة9.
1201440درجة ثانية

1201440ـــــكسارة حجارة باآلالت10.

الجاهزة 11. المالبس  بيع  محل 
واألقمشة والنوفوتيه

72864درجة أولى
42504درجة ثانية

1201440درجة أولىمحل بيع األدوات المنزلية12.
42504درجة ثانية

1201440درجة أولىمحل نجارة بآلة13.
42504درجة ثانية

1201440درجة أولىمحل خياطة14.
42504درجة ثانية

72864درجة أولىمحل صنع وبيع األحذية15.
42504درجة ثانية

72864درجة أولىمحل بيع األخشاب16.
42504درجة ثانية

واللعب 17. الهدايا  بيع  محل 
واألدوات الرياضية

841008درجة أولى
42504درجة ثانية

صالون تجميل ومركز عناية 18.
بالبشرة

1201440درجة أولى
42504درجة ثانية

ومرايا 19. زجاج  بيع  محل 
وبراويز

1201440درجة أولى
42504درجة ثانية

ولوازم 20. البناء  مواد  بيع  محل 
النجارين والحدادين

901080درجة أولى
42504درجة ثانية

صحية 21. أدوات  بيع  محل 
والتمديدات

901080درجة أولى 
42504درجة ثانية

901080ـــــالمستودعات بجميع أنواعها22.

1802160درجة أولىمحمص بزر ومكسرات23.
901080درجة ثانية

1201440ـــــمالهي عمومية ودور السينما24.

3604320ـــــمطعم كبير25.

1802160ـــــمطعم متوسط26.
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901080ـــــمطعم صغير27.

العمومية 28. والمنازل  الفنادق 
والمنامات والبنسيونات

3604320درجة أولى
1802160درجة ثانية
901080درجة ثالثه

والحمامات 29. السباحة  برك 
العمومية

1201440ـــــ

1201440درجة أولىكراج إلصالح المركبات30.
42504درجة ثانية

3003600ـــــالبنك وفروع البنك 31.

1802160ـــــالصراف اآللي32.

الزراعية 33. المواد  بيع  محل 
والبيطرية واألشتال

72864درجة أولى
42504درجة ثانية

1081296ـــــشركة تأمين34.

1201440ـــــمحل بيع المشروبات الروحية35.

محل بيع قطع غيار وكماليات 36.
للمركبات

1201440درجة أولى
42504درجة ثانية

1201440ـــــمحل بيع اإلطارات/ بناشر37.

قطع 38. مصنع  حجار/  كسارة 
الحجر

2402880ـــــ

لف ماتورات/ محددة/ 39.
مخرطة

1201440درجة أولى
42504درجة ثانية

72864ـــــمدرسة لتعليم السواقة40.

1201440درجة أولىمختبر تحاليل طبية41.
72864درجة ثانية

أو 42. الكتابة  أدوات  لبيع  محل 
الكتب

72864درجة أولى 
42504درجة ثانية

901080ـــــالصيدلية43.

1201440ـــــمحل صياغة ومجوهرات44.

1201440درجة أولىمحل بيع نثريات وإكسسوارات45.
42504درجة ثانية

1201440ـــــبلياردو/ أتاري/ ملهى/ نادي46.

1201440ـــــمحل صنع وبيع األثاث47.

1201440ـــــمحل تنجيد كنب وأثاث48.
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للمركبات

1201440درجة أولى
42504درجة ثانية

1201440ـــــمحل بيع اإلطارات/ بناشر37.

قطع 38. مصنع  حجار/  كسارة 
الحجر

2402880ـــــ

لف ماتورات/ محددة/ 39.
مخرطة

1201440درجة أولى
42504درجة ثانية

72864ـــــمدرسة لتعليم السواقة40.

1201440درجة أولىمختبر تحاليل طبية41.
72864درجة ثانية

أو 42. الكتابة  أدوات  لبيع  محل 
الكتب

72864درجة أولى 
42504درجة ثانية

901080ـــــالصيدلية43.

1201440ـــــمحل صياغة ومجوهرات44.

1201440درجة أولىمحل بيع نثريات وإكسسوارات45.
42504درجة ثانية

1201440ـــــبلياردو/ أتاري/ ملهى/ نادي46.

1201440ـــــمحل صنع وبيع األثاث47.

1201440ـــــمحل تنجيد كنب وأثاث48.
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2102520ـــــمحطة وقود49.

1201440درجة أولىمحل بيع لحوم مجمدة50.
72864درجة ثانية

961152درجة أولىمحل بيع مواد تجميل51.
42504درجة ثانية

وروضة 52. خاصة  مدرسة 
أطفال

1201440ـــــ

72864ـــــمطحنة حبوب53.

1201440ـــــمطبعة54.

يدار 55. معمل  مشغل/  محل/ 
باآلالت

1201440درجة أولى
42504درجة ثانية

3604320درجة أولىقاعة أفراح ومناسبات56.
1802160درجة ثانية

1201440ـــــمعرض بيع سيارات57.

841008ـــــمعهد خاص/ تعليمي/ فني58.

1201440ـــــشركة خدماتية59.

1802160ـــــشركة تجارية60.

2402880ـــــشركة صناعية61.

3. نقالت الحاويات الخاصة وتكلفة نقل ودفن طن النفايات

رسوم التكلفة حجم الحاويةالبيانالرقم
بالشيكل

ومعالجتها 1. األحجام  مختلفة  نفايات  حاوية  نقل 
تجاري/ محل  شركة/  لمصنع/  منها  والتخلص 
)حسب  خاص  مستشفى  متوسطة/  كلية  جامعة/ 

حجم حاوية النفايات الموجودة لديهم(

130 كوب
10250 كوب
15300 كوب
20350 كوب
30400 كوب

النفايات 2. نقل  محطة  من  النفايات  طن  ودفن  نقل 
التابعة للبلدية إلى مكب زهرة الفنجان

80واحد طن 

محطة 3. إلى  المصدر  من  النفايات  طن  ودفن  نقل 
النفايات التابعة للبلدية ثم إلى مكب زهرة الفنجان 

150واحد طن 
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ملحق رقم )2)
الئحة الغرامات والجزاءات الفورية المتعلقة بالنظافة العامة

الغرامة بيان المخالفةالرقم
)بالشيكل(

الجزاءات

إلقاء النفايات في غير األماكن المخصصة 1. 
لها:

 أ.    فضالت الطعام:
1( من المواطنين على األرصفة والطرقات 

والحدائق
40

2250( من شبابيك البنايات والمنازل  
3350( من المطاعم والمطابخ 

4100( من السيارات 
 ب.   النفايات التجارية:

من أسواق الخضار والفواكه  )1500
الدواجن  ومحالت  اللحوم  أسواق  من   )2

واألسماك والمسالخ األهلية
1000

من البقاالت والمحالت األخرى  )3500
 ج.   النفايات الصناعية:
من مصانع األغذية  )13000

غير  )نفايات  األخرى  المصانع  من   )2
خطرة(

2000

والمستوصفات  المستشفيات  نفايات   د.  
الخاصة:

2000نفايات عادية )غير طبية(
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ملحق رقم )2)
الئحة الغرامات والجزاءات الفورية المتعلقة بالنظافة العامة

الغرامة بيان المخالفةالرقم
)بالشيكل(

الجزاءات

إلقاء النفايات في غير األماكن المخصصة 1. 
لها:

 أ.    فضالت الطعام:
1( من المواطنين على األرصفة والطرقات 

والحدائق
40

2250( من شبابيك البنايات والمنازل  
3350( من المطاعم والمطابخ 

4100( من السيارات 
 ب.   النفايات التجارية:

من أسواق الخضار والفواكه  )1500
الدواجن  ومحالت  اللحوم  أسواق  من   )2

واألسماك والمسالخ األهلية
1000

من البقاالت والمحالت األخرى  )3500
 ج.   النفايات الصناعية:
من مصانع األغذية  )13000

غير  )نفايات  األخرى  المصانع  من   )2
خطرة(

2000

والمستوصفات  المستشفيات  نفايات   د.  
الخاصة:

2000نفايات عادية )غير طبية(
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والساحات 2. الشوارع  في  المياه  تسرب 
والحدائق العامة، وما في حكمها من:

المساكن 100 أ. 
المطاعم والمحالت التجارية، وما في   ب. 

حكمها
200

مياه غسيل المركبات 500 ج. 
غير  في  النضح  صهاريج  تفريغ   د. 

األماكن المخصصة لذلك
إيقاف السيارة عن 3000  .1

العمل لمدة أسبوع 
عند تكرار المخالفة 

للمرة األولى.
2.  تضاعف المدة عند 
التكرار لمرة ثانية. 

تسـرب مياه الصـرف الصـحي في الشوارع 3.
من: 

المساكن 500 أ. 
المباني االستثمارية   1000 ب. 

صهاريج الشفط  2000 ج. 
البناء الخاصة بورشات العمل 4. وضع مواد 

خارج حدود األرض
ال يعطى إذن الصب ألي 3000

ورشة مخالفة
ال يعطى إذن الصب ألي 5000عدم تسوير صاحب ورشة البناء لألرض  5.

ورشة مخالفة  
والردم 6. والهدم  البناء  مخلفات  من  التخلص 

واإلنتاجية  الفنية  العمليات  ومخلفات 
غير  في  والمؤسسات  والمصانع  للشركات 

المواقع المخصصة

إيقاف السيارة عن 5000  .1
العمل لمدة أسبوع 
عند تكرار المخالفة 

للمرة األولى.
تضاعف المدة عند   .2
التكرار لمرة ثانية. 

أو 7. المحل  داخل  للنفايات  وعاء  توفر  عدم 
العقار

100
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مركبات 8. من  سائلة  أو  صلبة  مواد  تساقط 
على  سيرها  أثناء  الجاهزة  الخرسانة  نقل 
غير  في  منها  التخلص  أو  العام  الطريق 

المواقع المخصصة

1.   يطالب بإزالة3000
      المخلفات المتساقطة.
عن  السيارة  إيقاف   .2
أسبوع  لمدة  العمل 
المخالفة  تكرار  عند 

للمرة األولى.
عند  المدة  تضاعف   .3
التكرار لمرة ثانية. 

ومياه 9. المستعملة   الزيوت  من  التخلص 
شبكات  في  الزيتون  ومعاصر  المناشير 
الصرف الصحي أو الحفر االمتصاصية أو 
إسالتها على األرصفة والطرق أو في غير 

األماكن المخصصة

5000

في 10. والحدائق  األشجار  مخلفات  إلقاء 
اإلدارة  قبل  من  المخصصة  األماكن  غير 

المختصة

1000

الحرق 11. طريق  عن  النفايات  من  التخلص 
المفتوح

1000

المركبات 12. في  المحمولة  النفايات  تفريغ 
حاويات  في  الخاصة  للشركات  التابعة 

البلدية الغير مخصصة لذلك

1000

5000عدم تسوير شاغل األرض الخالية ألرضه13.

5000عدم تنظيف شاغل األرض الخالية ألرضه14.

إشعال النيران أو الشواء في األماكن العامة 15.
غير المسموح بها من البلدية

1500

وضع هيكل سيارات أو سيارات تالفة على 16.
األرصفة واألماكن العامة 

2000

أماكن 17. أصحاب  من  العام  المنظر  تشويه 
التالف  والحديد  الخردة  وترحيل  تجميع 

وعدم تسوير هذه األماكن

5000

ترك مركبات تالفة أو أي معدات مهملة في 18.
األماكن العامة بصورة من شأنها اإلضرار 
أو  العامة  السالمة  أو  الصحة  بمقتضيات 

تشويه المنظر العام 

1000
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مركبات 8. من  سائلة  أو  صلبة  مواد  تساقط 
على  سيرها  أثناء  الجاهزة  الخرسانة  نقل 
غير  في  منها  التخلص  أو  العام  الطريق 

المواقع المخصصة

1.   يطالب بإزالة3000
      المخلفات المتساقطة.
عن  السيارة  إيقاف   .2
أسبوع  لمدة  العمل 
المخالفة  تكرار  عند 

للمرة األولى.
عند  المدة  تضاعف   .3
التكرار لمرة ثانية. 

ومياه 9. المستعملة   الزيوت  من  التخلص 
شبكات  في  الزيتون  ومعاصر  المناشير 
الصرف الصحي أو الحفر االمتصاصية أو 
إسالتها على األرصفة والطرق أو في غير 

األماكن المخصصة

5000

في 10. والحدائق  األشجار  مخلفات  إلقاء 
اإلدارة  قبل  من  المخصصة  األماكن  غير 

المختصة

1000

الحرق 11. طريق  عن  النفايات  من  التخلص 
المفتوح

1000

المركبات 12. في  المحمولة  النفايات  تفريغ 
حاويات  في  الخاصة  للشركات  التابعة 

البلدية الغير مخصصة لذلك

1000

5000عدم تسوير شاغل األرض الخالية ألرضه13.

5000عدم تنظيف شاغل األرض الخالية ألرضه14.

إشعال النيران أو الشواء في األماكن العامة 15.
غير المسموح بها من البلدية

1500

وضع هيكل سيارات أو سيارات تالفة على 16.
األرصفة واألماكن العامة 

2000

أماكن 17. أصحاب  من  العام  المنظر  تشويه 
التالف  والحديد  الخردة  وترحيل  تجميع 

وعدم تسوير هذه األماكن

5000

ترك مركبات تالفة أو أي معدات مهملة في 18.
األماكن العامة بصورة من شأنها اإلضرار 
أو  العامة  السالمة  أو  الصحة  بمقتضيات 

تشويه المنظر العام 

1000
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التابعة 19. النفايات  حاوية  موقع  تغيير  أو  نقل 
للبلدية دون موافقة اإلدارة المختصة

200

1000اإلضرار بحاويات النفايات أو حرقها 20.

وقوف المركبات أو ترك معدات أو بضائع 21.
من شأنها إعاقة عملية وضع المخلفات من 
بواسطة  محتوياتها  تفريغ  أو  األفراد  قبل 

مركبات البلدية

1000

بصورة 22. والمطبوعات  اإلعالنات  لصق 
تشوه المنظر العام للمدينة

500

اإلطارات 23. بيع  أصحاب  من  النفايات  إلقاء 
وصيانتها في األماكن غير المخصصة لها 

من البلدية 

1500

األماكن 24. في  والخردة  التالف  األثاث  إلقاء 
غير المخصصة لها من البلدية

1000
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قرار رقم )1( لسنة 2018م
بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية جنين

وزير احلكم احمللي،
استناداً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م وتعديالته، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية، ال سيما 

أحكام المادة )15/ب( منه،
وبناًء على قرار مجلس بلدي جنين في جلسته رقم )121(، بتاريخ 2017/11/13م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تعاريف

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على 
خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي. 
الوزير: وزير الحكم المحلي. 

البلدية: بلدية جنين.
المجلس: مجلس بلدي جنين.

الرئيس: رئيس المجلس البلدي.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم في منطقة البلدية أو المتواجد فيها ألي سبب.

العقار: األرض أو المنشأة والمرافق المكونة لها التي تستخدم لغايات السكن أو التجارة أو الصناعة 
أو تقديم الخدمات أو لممارسة أي حرفة أو مهنة.

شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي، ويشمل المالك األصلي أو المتصرف الفعلي 
أو المستأجر أو الشخص المعين إلدارة العقار أو اإلشراف عليه.

والزراعية  والتجارية  المنزلية  النشاطات  مختلف  من  البلدية  حدود  في  ناشئة  نفايات  أي  النفايات: 
والصناعية والعمرانية والرواسب الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة، والنفايات الصلبة، وأي 

نفايات أخرى.
مراقب الصحة: موظف البلدية المختص بشؤون الرقابة الصحية أو أي موظف آخر يعهد إليه المجلس 

القيام بهذه المهام.
المكرهة الصحية: التسبب أو اإلضرار بالغير أو بالصحة العامة أو الراحة العامة أو إحداث أي رائحة 
كريهة أو صوت مزعج أو دخان أو غبار، سواء كان مصدره عقار أو مكان أو حفرة أو قناة أو مجرى 

أو بئر أو مدخنة أو زريبة أو مأوى للحيوانات.
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قرار رقم )1( لسنة 2018م
بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية جنين

وزير احلكم احمللي،
استناداً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م وتعديالته، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية، ال سيما 

أحكام المادة )15/ب( منه،
وبناًء على قرار مجلس بلدي جنين في جلسته رقم )121(، بتاريخ 2017/11/13م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تعاريف

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على 
خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي. 
الوزير: وزير الحكم المحلي. 

البلدية: بلدية جنين.
المجلس: مجلس بلدي جنين.

الرئيس: رئيس المجلس البلدي.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم في منطقة البلدية أو المتواجد فيها ألي سبب.

العقار: األرض أو المنشأة والمرافق المكونة لها التي تستخدم لغايات السكن أو التجارة أو الصناعة 
أو تقديم الخدمات أو لممارسة أي حرفة أو مهنة.

شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي، ويشمل المالك األصلي أو المتصرف الفعلي 
أو المستأجر أو الشخص المعين إلدارة العقار أو اإلشراف عليه.

والزراعية  والتجارية  المنزلية  النشاطات  مختلف  من  البلدية  حدود  في  ناشئة  نفايات  أي  النفايات: 
والصناعية والعمرانية والرواسب الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة، والنفايات الصلبة، وأي 

نفايات أخرى.
مراقب الصحة: موظف البلدية المختص بشؤون الرقابة الصحية أو أي موظف آخر يعهد إليه المجلس 

القيام بهذه المهام.
المكرهة الصحية: التسبب أو اإلضرار بالغير أو بالصحة العامة أو الراحة العامة أو إحداث أي رائحة 
كريهة أو صوت مزعج أو دخان أو غبار، سواء كان مصدره عقار أو مكان أو حفرة أو قناة أو مجرى 

أو بئر أو مدخنة أو زريبة أو مأوى للحيوانات.
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مادة )2)
المكرهة الصحية

تعتبر أي من األعمال التالية مكرهة صحية: 
إنشاء أي عقار أو استعماله بصورة تلحق ضرراً بالصحة العامة.  .1

إقالق  إلى  تؤدي  أو  العامة  بالصحة  الضرر  تلحق  حرفة  أو  عمل  أي  إدارة  أو  ممارسة   .2
العامة.  الراحة 

أي أشجار أو شجيرات برزت أغصانها أو امتدت عبر أي شارع أو أي عقار، وسببت عرقلة في   .3
حركة السير والمرور أو حجب أشعة الشمس أو التهوية أو ضوء النهار عن المنازل المالصقة لها. 

مادة )3)
حفظ النفايات

يجب على كل شاغل عقار في منطقة البلدية اآلتي:
توفير وعاء محكم اإلغالق لحفظ النفايات، وفق المواصفات التي يقرها المجلس.  .1

وضع النفايات داخل أكياس مغلقة من النايلون معدة لهذا الغرض.  .2
وضع الكيس داخل الوعاء أو الحاوية المخصصة لذلك.  .3

مادة )4)
التخلص من النفايات

يجب على كل شخص القيام باآلتي: 
المراد  النفايات  لنوع  والمخصصة  البلدية،  منطقة  في  الموزعة  الحاويات  في  النفايات  إلقاء   .1

التخلص منها، وفقاً لتعليمات المجلس.
منطقة  في  الموزعة  الحاويات  أو  األوعية  في  الشخصي  االستخدام  عن  الناتجة  النفايات  إلقاء   .2

البلدية.
إلقاء النفايات الناتجة عن تنظيف العقار، وكنسه اليومي في الحاويات المخصصة، والحفاظ على   .3

نظافة الرصيف األمامي للعقار.

مادة )5)
التخلص من نفايات ورش البناء

على جميع األشخاص التخلص من نفايات ورش البناء ومخلفات البناء أو الترميم أو الهدم، على   .1
النحو اآلتي: 

 أ.  وضع النفايات بحاويات خاصة يتم توفيرها على نفقتهم بمعرفة البلدية.
النقل اآلمن للنفايات إلى األماكن التي تخصصها أو توافق عليها البلدية.   ب. 

أي ضرر يلحق بعاملي البلدية أو آلياتها، نتيجة عدم االلتزام بأحكام البندين )أ، ب( من الفقرة )1(   .2
من هذه المادة، يُلزم صاحبه بالتعويض ودفع قيمة المخالفة المحددة في المادة )14( من هذا النظام.
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مادة )6)
المحظورات

يحظر على كل شخص القيام باآلتي:
إلقاء النفايات التالية في الطرق واألماكن العامة:  .1

 أ.  النشرات أو اإلعالنات.
الزجاج أو المسامير أو المواد الحادة أو الحجارة أو الرمل أو هياكل السيارات المحطمة أو   ب. 

أي مادة من مواد البناء.
مخلفات التدخين أو المشروبات والمأكوالت، وأغلفتها بأنواعها.  ج. 

إلقاء النفايات من شبابيك السيارات العامة أو الخاصة.  .2
جمع أو التصرف بالنفايات داخل حدود البلدية دون إذن مسبق من المجلس.  .3
التخلص من نفايات التعشيب، وتقليم األشجار في الحاويات أو بالقرب منها.  .4

مباشرة أعمال البناء قبل تسوير ورشة البناء بألواح معدنية صماء بارتفاع ال يقل عن )180( سم،   .5
معتمدة من البلدية.

مباشرة أعمال تجميع وترحيل الخردة والحديد التالف قبل تسوير أماكن التجميع بسور ال يقل عن   .6
ارتفاع )2.5( م، عن الشارع العام.

التخلص من النفايات السائلة في شبكات الصرف الصحي أو األماكن غير المخصصة لها.  .7

مادة )7)
حظر استخدام األراضي

يحظر استخدام األراضي الخاصة أو العامة لتجميع أو تخزين أو التخلص أو إلقاء النفايات فيها، 
أو إقامة أي إنشاءات خاصة بذلك، إال بناًء على موافقة خطية من البلدية حسب األصول. 

مادة )8)
ملكية النفايات

تعتبر النفايات التالية ملكاً للبلدية:
النفايات داخل الحاويات أو األوعية المخصصة لذلك.  .1

النفايات التي تلقى خارج العقار.  .2
النفايات الملقاة أو الموجودة في األماكن العامة أو أزقة وشوارع المدينة.  .3

مادة )9)
صالحيات مراقب الصحة

لمراقب الصحة التأكد من خلو منطقة البلدية من أي مكرهة صحية.  .1
يحرر مراقب الصحة إشعاراً بإزالة المكرهة الصحية، محدداً فيها:  .2

 أ.  الجهة المكلفة بإزالة المكرهة الصحية.



597

50 الرقم المرجعي:2018-3-141ديوان الفتوى والتشريع

2018/3/25 141العدد

مادة )6)
المحظورات

يحظر على كل شخص القيام باآلتي:
إلقاء النفايات التالية في الطرق واألماكن العامة:  .1

 أ.  النشرات أو اإلعالنات.
الزجاج أو المسامير أو المواد الحادة أو الحجارة أو الرمل أو هياكل السيارات المحطمة أو   ب. 

أي مادة من مواد البناء.
مخلفات التدخين أو المشروبات والمأكوالت، وأغلفتها بأنواعها.  ج. 

إلقاء النفايات من شبابيك السيارات العامة أو الخاصة.  .2
جمع أو التصرف بالنفايات داخل حدود البلدية دون إذن مسبق من المجلس.  .3
التخلص من نفايات التعشيب، وتقليم األشجار في الحاويات أو بالقرب منها.  .4

مباشرة أعمال البناء قبل تسوير ورشة البناء بألواح معدنية صماء بارتفاع ال يقل عن )180( سم،   .5
معتمدة من البلدية.

مباشرة أعمال تجميع وترحيل الخردة والحديد التالف قبل تسوير أماكن التجميع بسور ال يقل عن   .6
ارتفاع )2.5( م، عن الشارع العام.

التخلص من النفايات السائلة في شبكات الصرف الصحي أو األماكن غير المخصصة لها.  .7

مادة )7)
حظر استخدام األراضي

يحظر استخدام األراضي الخاصة أو العامة لتجميع أو تخزين أو التخلص أو إلقاء النفايات فيها، 
أو إقامة أي إنشاءات خاصة بذلك، إال بناًء على موافقة خطية من البلدية حسب األصول. 

مادة )8)
ملكية النفايات

تعتبر النفايات التالية ملكاً للبلدية:
النفايات داخل الحاويات أو األوعية المخصصة لذلك.  .1

النفايات التي تلقى خارج العقار.  .2
النفايات الملقاة أو الموجودة في األماكن العامة أو أزقة وشوارع المدينة.  .3

مادة )9)
صالحيات مراقب الصحة

لمراقب الصحة التأكد من خلو منطقة البلدية من أي مكرهة صحية.  .1
يحرر مراقب الصحة إشعاراً بإزالة المكرهة الصحية، محدداً فيها:  .2

 أ.  الجهة المكلفة بإزالة المكرهة الصحية.
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طبيعة وخطورة المكرهة الصحية.  ب. 
المدة الزمنية الممنوحة إلزالة المكرهة الصحية.  ج. 

اإلجراءات الالزمة إلزالة المكرهة الصحية، وعدم تكرارها.  د. 

مادة )10)
مسؤولية إزالة المكرهة الصحية

في  بحقه  المساس  دون  وذلك  الصحية،  المكرهة  عنه  يزيل  أن  للعقار  شاغل  كل  على  يتوجب   .1
المطالبة بالنفقات من أي شخص آخر.

كل مكرهة صحية يرى مراقب الصحة أنها ناشئة عن خلل وعيب في بناء العقار، أو عدم االلتزام   .2
بشروط الترخيص والبناء، تعتبر الجهات التالية مكلفة بإزالتها:

 أ.  المالك األول للعقار أو الشخص الحاصل على ترخيص البناء، مسؤول بالتضامن مع شاغلي 
العقار الحاليين بإزالة المكرهة الصحية، وتحمل آثارها.

مالكو العقار على الشيوع، متضامنون في إزالة أي مكرهة صحية فيه، وللبلدية مالحقتهم   ب. 
جميعاً أو منفردين، وللمالك العودة على باقي الشركاء بأي نفقات بالخصوص.

سكان أي عمارة مسؤولون بالتضامن عن أي مكرهة صحية موجودة باألجزاء المشتركة   ج. 
أو في قطع األراضي المجاورة بشكل مباشر للبناء، في حال تعذر معرفة الشخص مسبب 

المكرهة الصحية.

مادة )11)
إزالة المكرهة الصحية

إذا تخلف أي شخص عن تنفيذ إشعار مراقب الصحة بإزالة المكرهة الصحية، يحق للبلدية:
الطلب بإزالة المكرهة الصحية التي أحدثها خالل المدة التي تحددها، وعلى الوجه الذي تعينه.  .1
إحالته إلى المحكمة المختصة في حال عدم تنفيذه ما ورد في أحكام الفقرة )1( من هذه المادة.  .2

إزالة المكرهة الصحية على نفقة الشخص المخالف.  .3

مادة )12)
تحصيل الرسوم

يجب على كل شاغل عقار أن يدفع إلى البلدية مقابل الخدمات التي تقدمها في جمع النفايات ونقلها   .1
والتخلص منها، الرسوم المحددة بالملحق رقم )1( من هذا النظام.

 )1( رقم  القانون  ألحكام  وفقاً  المادة،  هذه  من   )1( الفقرة  في  الواردة  الرسوم  تحصيل  يتم   .2
الفلسطينية. المحلية  الهيئات  بشأن  وتعديالته،  1997م  لسنة 
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مادة )13)
اإلعفاءات

تعفى الدوائر والمؤسسات الحكومية والدينية الخيرية في منطقة البلدية من دفع رسوم خدمات النظافة، 
وجمع النفايات ونقلها، المحددة في هذا النظام.

مادة )14)
العقوبات

على  تزيد  وال  شيكل،  مائتي  عن  تقل  ال  بغرامة  النظام  هذا  أحكام  يخالف  من  كل  يعاقب   .1
شيكل. خمسمائة 

العامة  النظافة  على  بالمحافظة  الملتزمين  لغير  فورية  مخالفات  تحرير  الصحة  لمراقب  يجوز   .2
المحددة بالملحق رقم )2( من هذا النظام.

مادة )15)
إصدار التعليمات

يصدر المجلس التعليمات الخاصة بتنظيم آلية وأوقات إخراج وجمع ونقل النفايات والنفايات   .1
البلدية. الواقعة ضمن حدود منطقة  الصلبة 

يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.  .2

مادة )16)
اإللغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )17)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في 
الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2018/01/21 ميالدية
              الموافق: 04/جمادى األولى/1439 هجرية

حسني األعرج
وزير احلكم احمللي
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مادة )13)
اإلعفاءات

تعفى الدوائر والمؤسسات الحكومية والدينية الخيرية في منطقة البلدية من دفع رسوم خدمات النظافة، 
وجمع النفايات ونقلها، المحددة في هذا النظام.

مادة )14)
العقوبات

على  تزيد  وال  شيكل،  مائتي  عن  تقل  ال  بغرامة  النظام  هذا  أحكام  يخالف  من  كل  يعاقب   .1
شيكل. خمسمائة 

العامة  النظافة  على  بالمحافظة  الملتزمين  لغير  فورية  مخالفات  تحرير  الصحة  لمراقب  يجوز   .2
المحددة بالملحق رقم )2( من هذا النظام.

مادة )15)
إصدار التعليمات

يصدر المجلس التعليمات الخاصة بتنظيم آلية وأوقات إخراج وجمع ونقل النفايات والنفايات   .1
البلدية. الواقعة ضمن حدود منطقة  الصلبة 

يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.  .2

مادة )16)
اإللغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )17)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في 
الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2018/01/21 ميالدية
              الموافق: 04/جمادى األولى/1439 هجرية

حسني األعرج
وزير احلكم احمللي



600

53 الرقم المرجعي:2018-3-141ديوان الفتوى والتشريع

2018/3/25 141العدد

ملحق رقم )1(
رسوم خدمات النظافة وجمع النفايات ونقلها لبلدية جنين

قيمة الرسوم المقررة بالشيكلالتصنيفالبيانالرقم
سنوياًشهرياً

21252أ.   فيالمنزلي1.
18216ب. شقق سكنية

851020محل بيع خضار وفواكه2.

75900محل بيع نثريات وإكسسوارات3.

1001200أ.    مصنعمواد التنظيف4.
50600ب. محل بيع

بقالة5.
1501800أ.   سوبر ماركت
1001200ب. ميني ماركت

50600ج.  بقالة
851020بلياردو - أتاري - ملهى - نادي6.
2002400البنك/ فرع بنك7.
1501800صراف آلي8.
75900محل بيع أثاث9.
75900أ. مع صالةمحل بيع أجهزة كهربائية10.

60720ب. بدون صالة
67804محل بيع أحذية11.
20240محل تصليح أحذية12.
851020محل بيع أدوات الكتابة والمكتبات13.
1001200أمحل بيع أدوات صحية14.

851020ب
1501800أمحل بيع أدوات منزلية15.

1001200ب
1672004أمنجرة16.

1201440ب
67804نوفيتيه - محل بيع أقمشة17.
67804محل بيع ألعاب وهدايا18.
40480محل بيع آثار19.
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75900محل بيع أخشاب20.

1702040محطات وقود - تغيير زيوت21.

1702040محل بيع سجاد وبرادي22.

42504محل بيع تحف وهدايا23.

1251500محل بيع حلويات24.

50600محل بيع معجنات25.

67804محل بيع دهانات26.

دواجن27.

100012000أ.  مسلخ أوتوماتيك
دواجن   ب.  مذبح 

يدوي
4175004

بيع  محل  ج. 
دواجن - معاطة

1672004

921104محل بيع زجاج ومرايا وبراويز28.

67804محل بيع زهور29.

50600محل بيع سجائر30.

42504محل بيع عطور31.

841008محل بيع قطع غيار وكماليات سيارات32.

841008محل طباعة أرقام سيارات33.

67804محل بيع غاز وقطعها34.

1001200محل بيع لحوم مجمدة35.

841008محل بيع لوازم حدادين ونجارين ومناشير36.

841008محل بيع معدات زراعية37.

841008محل بيع مواد إلكترونية وأجهزة اتصال38.

841008محل بيع مواد بناء39.

1251500محل بيع مواد تجميل40.

50600مشتل وأزهار41.

50600محل بيع أشرطة كاسيتات42.

34408محل تصليح أجهزة كهربائية43.

34408محل تصليح دراجات44.

34408محل بيع ساعات وتصليحها45.

1251500مشحمة وغسيل سيارات46.

40480محل كوي وتصليح خزانات47.

50600محل تنجيد سيارات48.
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75900محل بيع أخشاب20.

1702040محطات وقود - تغيير زيوت21.

1702040محل بيع سجاد وبرادي22.

42504محل بيع تحف وهدايا23.

1251500محل بيع حلويات24.

50600محل بيع معجنات25.

67804محل بيع دهانات26.

دواجن27.

100012000أ.  مسلخ أوتوماتيك
دواجن   ب.  مذبح 

يدوي
4175004

بيع  محل  ج. 
دواجن - معاطة

1672004

921104محل بيع زجاج ومرايا وبراويز28.

67804محل بيع زهور29.

50600محل بيع سجائر30.

42504محل بيع عطور31.

841008محل بيع قطع غيار وكماليات سيارات32.

841008محل طباعة أرقام سيارات33.

67804محل بيع غاز وقطعها34.

1001200محل بيع لحوم مجمدة35.

841008محل بيع لوازم حدادين ونجارين ومناشير36.

841008محل بيع معدات زراعية37.

841008محل بيع مواد إلكترونية وأجهزة اتصال38.

841008محل بيع مواد بناء39.

1251500محل بيع مواد تجميل40.

50600مشتل وأزهار41.

50600محل بيع أشرطة كاسيتات42.

34408محل تصليح أجهزة كهربائية43.

34408محل تصليح دراجات44.

34408محل بيع ساعات وتصليحها45.

1251500مشحمة وغسيل سيارات46.

40480محل كوي وتصليح خزانات47.

50600محل تنجيد سيارات48.
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75900محل تنجيد موبيليا49.

42504محل تنظيف وكوي مالبس50.

75900صالون شعر وحالقة51.

مركز 52. سيدات/  شعر  صالون 
تجميل وعناية بالبشرة

841008 أ.    سوق
42504 ب.  حارات

59708الحمامات العمومية53.

1201440أمحل بيع السمك54.
60720ب

841008ساحة عامة ومواقف سيارات55.

59708استديو تصوير وتسجيل56.

59708سمكرة57.

30360سنتواري58.

42504أمحل صياغة وبيع ذهب59.
1001200ب

67804صيدلية60.

50600عيادة61.

50600مركز بصريات62.

921104فرن63.

67804بنسيون64.

1672004فندق65.

75900كراج ميكانيك66.

1001200محل بيع إطارات وبناشر67.

1251500ملحمة68.

67804كراج لف ماتورات/ محددة/ مخرطة69.

1001200محمص70.

75900مدرسة تعليم السياقة71.

59708مختبر تحاليل طبية72.

62744مخمر موز73.

4175004مستشفى خاص74.

2503000مستوصف75.

1251500مستودع طبي76.

841008مسبح77.

56 الرقم المرجعي:2018-3-141ديوان الفتوى والتشريع
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1001200مطحنة حبوب78.

1001200مطبعة79.

محل خياطة80.
1251500أ

841008ب
67804ج

مصنع81.
841008أ.   بلوك

1251500ب. باطون
1672004ج.  حديد

1251500مقهى82.

مطعم83.

841008أ.   بدون صالة
 30 صالة  ب. 

مقعد فما دون
1251500

 ج.  صالة بما يزيد 
عن 30 مقعد

3344008

75900مكتب84.

1001200مكتب تأمين85.

3344008منشار/ كسارة/ مصنع لقطع حجر86.

62744مؤسسة خيرية أو ثقافية87.

75900محطة إذاعة/ محطة تلفزيون88.

2503000مخزن تبريد89.

841008محل بيع حليب وألبان وأجبان90.

2092508قاعة أفراح91.

1702040محطة تعبأة غاز92.

1501800معرض بيع سيارات93.

1251500مكتب تأجير سيارات94.

1001200شركة خدمات95.

1802160شركة تجارية96.

2503000شركة صناعية97.

34408معهد )تعليمي - فني - مهني(98.

50600محل بيع وتصليح رديترات99.
50600كراج تجليس ودهان100.
841008محل بيع أكياس نايلون101.
67804كراج تصليح اكزوستات102.
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1001200مطحنة حبوب78.

1001200مطبعة79.

محل خياطة80.
1251500أ

841008ب
67804ج

مصنع81.
841008أ.   بلوك

1251500ب. باطون
1672004ج.  حديد

1251500مقهى82.

مطعم83.

841008أ.   بدون صالة
 30 صالة  ب. 

مقعد فما دون
1251500

 ج.  صالة بما يزيد 
عن 30 مقعد

3344008

75900مكتب84.

1001200مكتب تأمين85.

3344008منشار/ كسارة/ مصنع لقطع حجر86.

62744مؤسسة خيرية أو ثقافية87.

75900محطة إذاعة/ محطة تلفزيون88.

2503000مخزن تبريد89.

841008محل بيع حليب وألبان وأجبان90.

2092508قاعة أفراح91.

1702040محطة تعبأة غاز92.

1501800معرض بيع سيارات93.

1251500مكتب تأجير سيارات94.

1001200شركة خدمات95.

1802160شركة تجارية96.

2503000شركة صناعية97.

34408معهد )تعليمي - فني - مهني(98.

50600محل بيع وتصليح رديترات99.
50600كراج تجليس ودهان100.
841008محل بيع أكياس نايلون101.
67804كراج تصليح اكزوستات102.
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50600محل بيع قطع غساالت وثالجات103.

50600محل بيع أجهزة تبريد وتكييف وصيانتها104.

50600محل بيع أثاث مستعمل105.

1001200مصبغة106.

50600محل بيع أسمدة ومواد زراعية107.

841008محل بيع لوحات حمامات شمسية108.

1001200المستودعات بجميع أنواعها109.

1201440مالهي عمومية ودور سينما110.

1201440مدرسة خاصة ورياض أطفال111.

كل محل تجاري ذكر في صنف ذيل قانون الحرف 112.
وتعديالته،  1953م  لسنة   )16( رقم  والصناعات 

باستثناء ما ذكر في الجدول أعاله

50600
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ملحق رقم )2(
الئحة الغرامات والجزاءات الفورية المتعلقة بالنظافة العامة

الغرامة بيان المخالفةالرقم
)بالشيكل(

الجزاءات

إلقاء النفايات في غير األماكن المخصصة لها:1.
 أ.   فضالت الطعام:

والطرقات  األرصفة  على  المواطنين  من   )1
والحدائق.

40

2250( من شبابيك البنايات والمنازل.
3350( من المطاعم والمطابخ.

4100( من السيارات.
ب. النفايات التجارية:

1500( من أسواق الخضار والفواكه.
الدواجن  ومحالت  اللحوم  أسواق  من   )2

واألسماك والمسالخ األهلية.
1000

3500( من البقاالت والمحالت األخرى.
ج. النفايات الصناعية:
13000( من مصانع األغذية.

22000( من المصانع األخرى )نفايات غير خطرة(.
د. نفايات المستشفيات والمستوصفات الخاصة:

2000نفايات عادية )غير طبية(
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ملحق رقم )2(
الئحة الغرامات والجزاءات الفورية المتعلقة بالنظافة العامة

الغرامة بيان المخالفةالرقم
)بالشيكل(

الجزاءات

إلقاء النفايات في غير األماكن المخصصة لها:1.
 أ.   فضالت الطعام:

والطرقات  األرصفة  على  المواطنين  من   )1
والحدائق.

40

2250( من شبابيك البنايات والمنازل.
3350( من المطاعم والمطابخ.

4100( من السيارات.
ب. النفايات التجارية:

1500( من أسواق الخضار والفواكه.
الدواجن  ومحالت  اللحوم  أسواق  من   )2

واألسماك والمسالخ األهلية.
1000

3500( من البقاالت والمحالت األخرى.
ج. النفايات الصناعية:
13000( من مصانع األغذية.

22000( من المصانع األخرى )نفايات غير خطرة(.
د. نفايات المستشفيات والمستوصفات الخاصة:

2000نفايات عادية )غير طبية(
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والحدائق 2. والساحات  الشوارع  في  المياه  تسرب 
العامة، وما في حكمها من:

100أ. المساكن.
200ب. المطاعم والمحالت التجارية، وما في حكمها.

500ج. مياه غسيل المركبات.
األماكن  غير  في  النضح  صهاريج  تفريغ  د. 

المعدة لذلك.
عن 3000 السيارة  إيقاف   .1

أسبوع عند  لمدة  العمل 
للمرة  المخالفة  تكرار 

األولى.
عند  المدة  تضاعف   .2

التكرار لمرة ثانية.

تسـرب مياه الصـرف الصـحي في الشوارع من:3.
500 أ.   المساكن.

1000 ب. المباني االستثمارية.
2000 ج.  صهاريج الشفط.

وضع مواد البناء الخاصة بورشات العمل خارج 4.
حدود األرض.

ألي 3000 الصب  إذن  يعطى  ال 
ورشة مخالفة.

ألي 5000عدم تسوير صاحب ورشة البناء لألرض.5. الصب  إذن  يعطى  ال 
ورشة مخالفة.

والردم 6. والهدم  البناء  مخلفات  من  التخلص 
للشركات  واإلنتاجية  الفنية  العمليات  ومخلفات 
المواقع  غير  في  والمؤسسات  والمصانع 

المخصصة.

عن 5000 السيارة  إيقاف   .1
أسبوع عند  لمدة  العمل 
للمرة  المخالفة  تكرار 

األولى.
عند  المدة  تضاعف   .2

التكرار لمرة ثانية.

100عدم توفر وعاء للنفايات داخل المحل أو العقار.7.

طالباً

60 الرقم المرجعي:2018-3-141ديوان الفتوى والتشريع
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نقل 8. مركبات  من  سائلة  أو  صلبة  مواد  تساقط 
الخرسانة الجاهزة أثناء سيرها على الطريق العام 

أو التخلص منها في غير المواقع المخصصة.

المخلفات 3000 بإزالة  يطالب   .1
المتساقطة.

عن  السيارة  إيقاف   .2
أسبوع عند  لمدة  العمل 
للمرة  المخالفة  تكرار 

األولى.
عند  المدة  تضاعف   .3

التكرار لمرة ثانية.

المناشير 9. ومياه  المستعملة  الزيوت  من  التخلص 
ومعاصر الزيتون في شبكات الصرف الصحي 
أو الحفر االمتصاصية أو إسالتها على األرصفة 

والطرق أو في غير األماكن المخصصة.

5000

إلقاء مخلفات األشجار والحدائق في غير األماكن 10.
المخصصة من قبل اإلدارة المختصة.

1000

1000التخلص من النفايات عن طريق الحرق المفتوح.11.

التابعة 12. المركبات  في  المحمولة  النفايات  تفريغ 
غير  البلدية  حاويات  في  الخاصة  للشركات 

المخصصة لذلك.

1000

5000عدم تسوير شاغل األرض الخالية ألرضه.13.

5000عدم تنظيف شاغل األرض الخالية ألرضه.14.

إشعال النيران أو الشواء في األماكن العامة غير 15.
المسموح بها من البلدية.

1500

على 16. تالفة  سيارات  أو  سيارات  هيكل  وضع 
األرصفة واألماكن العامة.

2000

تجميع 17. أماكن  العام من أصحاب  المنظر  تشويه 
تسوير  وعدم  التالف  والحديد  الخردة  وترحيل 

هذه األماكن.

5000

في 18. مهملة  معدات  أي  أو  تالفة  مركبات  ترك 
اإلضرار  شأنها  من  بصورة  العامة  األماكن 
أو تشويه  العامة  السالمة  أو  بمقتضيات الصحة 

المنظر العام.

1000

نقل أو تغيير موقع حاوية النفايات التابعة للبلدية 19.
دون موافقة اإلدارة المختصة.

200

1000اإلضرار بحاويات النفايات أو حرقها.20.
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نقل 8. مركبات  من  سائلة  أو  صلبة  مواد  تساقط 
الخرسانة الجاهزة أثناء سيرها على الطريق العام 

أو التخلص منها في غير المواقع المخصصة.

المخلفات 3000 بإزالة  يطالب   .1
المتساقطة.

عن  السيارة  إيقاف   .2
أسبوع عند  لمدة  العمل 
للمرة  المخالفة  تكرار 

األولى.
عند  المدة  تضاعف   .3

التكرار لمرة ثانية.

المناشير 9. ومياه  المستعملة  الزيوت  من  التخلص 
ومعاصر الزيتون في شبكات الصرف الصحي 
أو الحفر االمتصاصية أو إسالتها على األرصفة 

والطرق أو في غير األماكن المخصصة.

5000

إلقاء مخلفات األشجار والحدائق في غير األماكن 10.
المخصصة من قبل اإلدارة المختصة.

1000

1000التخلص من النفايات عن طريق الحرق المفتوح.11.

التابعة 12. المركبات  في  المحمولة  النفايات  تفريغ 
غير  البلدية  حاويات  في  الخاصة  للشركات 

المخصصة لذلك.

1000

5000عدم تسوير شاغل األرض الخالية ألرضه.13.

5000عدم تنظيف شاغل األرض الخالية ألرضه.14.

إشعال النيران أو الشواء في األماكن العامة غير 15.
المسموح بها من البلدية.

1500

على 16. تالفة  سيارات  أو  سيارات  هيكل  وضع 
األرصفة واألماكن العامة.

2000

تجميع 17. أماكن  العام من أصحاب  المنظر  تشويه 
تسوير  وعدم  التالف  والحديد  الخردة  وترحيل 

هذه األماكن.

5000

في 18. مهملة  معدات  أي  أو  تالفة  مركبات  ترك 
اإلضرار  شأنها  من  بصورة  العامة  األماكن 
أو تشويه  العامة  السالمة  أو  بمقتضيات الصحة 

المنظر العام.

1000

نقل أو تغيير موقع حاوية النفايات التابعة للبلدية 19.
دون موافقة اإلدارة المختصة.

200

1000اإلضرار بحاويات النفايات أو حرقها.20.
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بضائع 21. أو  معدات  ترك  أو  المركبات  وقوف 
من  المخلفات  وضع  عملية  إعاقة  شأنها  من 
بواسطة  محتوياتها  تفريغ  أو  األفراد  قبل 

البلدية. مركبات 

1000

تشوه 22. بصورة  والمطبوعات  اإلعالنات  لصق 
المنظر العام للمدينة.

500

اإلطارات 23. بيع  أصحاب  من  النفايات  إلقاء 
من  لها  المخصصة  غير  األماكن  في  وصيانتها 

البلدية.

1500

غير 24. األماكن  في  والخردة  التالف  األثاث  إلقاء 
البلدية. من  لها  المخصصة 

1000

141 الرقم المرجعي:2019-3-153ديوان الفتوى والتشريع

2019/3/26 153العدد

قرار رقم )1( لسنة 2019م
المكاره  منع  بنظام  2018م  لسنة   )1( رقم  القرار  بتعديل 

ورسوم جمع النفايات لبلدية جنين

وزير احلكم احمللي،
استناداً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، ال سيما 

أحكام المادة )15/ب( منه،
وبناًء على قرار مجلس بلدي جنين في جلسته رقم )10(، بتاريخ 2019/02/17م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
يشار الى القرار رقم )1( لسنة 2018م، بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية جنين، لغايات 

إجراء هذا التعديل بالنظام األصلي.

مادة )2)
جنين  لبلدية  ونقلها  النفايات  النظافة وجمع  برسوم خدمات  الخاص   )1( رقم  بالملحق  العمل  يلغى 

النظام. الملحق بهذا  بالجدول  النظام األصلي، ويستعاض عنه  في 

مادة )3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2019/02/26 ميالدية
               الموافق: 21/جمادى اآلخر/1440 هجرية

حسني األعرج
وزير احلكم احمللي
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قرار رقم )1( لسنة 2019م
المكاره  منع  بنظام  2018م  لسنة   )1( رقم  القرار  بتعديل 

ورسوم جمع النفايات لبلدية جنين

وزير احلكم احمللي،
استناداً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، ال سيما 

أحكام المادة )15/ب( منه،
وبناًء على قرار مجلس بلدي جنين في جلسته رقم )10(، بتاريخ 2019/02/17م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
يشار الى القرار رقم )1( لسنة 2018م، بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية جنين، لغايات 

إجراء هذا التعديل بالنظام األصلي.

مادة )2)
جنين  لبلدية  ونقلها  النفايات  النظافة وجمع  برسوم خدمات  الخاص   )1( رقم  بالملحق  العمل  يلغى 

النظام. الملحق بهذا  بالجدول  النظام األصلي، ويستعاض عنه  في 

مادة )3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2019/02/26 ميالدية
               الموافق: 21/جمادى اآلخر/1440 هجرية

حسني األعرج
وزير احلكم احمللي
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2019/3/26 153العدد

ملحق رقم )1)
رسوم خدمات النظافة وجمع النفايات ونقلها لبلدية جنين

قيمة الرسوم الشهرية التصنيفالبيانالرقم
)شيكل(

20منزلي1.

60محل بيع خضار وفواكه2.

60محل بيع نثريات واكسسوارات3.

100مصنعمواد تنظيف4.
50محل بيع

.5

محل بيع مواد تموينية 
150سوبرماركت
100ميني ماركت

50بقالة
60بلياردو - أتاري - ملهى6.
200البنك / المصرف7.
150صراف آلي8.
60محل بيع أثاث9.
.10

محل بيع أجهزة كهربائية
60أ

50ب
60محل بيع أحذية11.
20محل تصليح أحذية12.
70مع صالةمحل بيع أدوات الكتابة والمكتبات13.

50بدون صالة
100أمحل بيع أدوات صحية14.

50ب
100أمحل بيع أدوات منزلية15.

60ب
100منجرة16.
50نوفيتيه - محل بيع أقمشة17.
60محل بيع ألعاب وهدايا18.
40محل بيع آثار19.
70محل بيع أخشاب20.
170محطات وقود - تغيير زيوت21.
150أمحل بيع سجاد وبرادي22.

100ب

143 الرقم المرجعي:2019-3-153ديوان الفتوى والتشريع

2019/3/26 153العدد

40محل بيع تحف وهدايا23.

120محل بيع حلويات24.

50محل بيع معجنات25.

50محل بيع دهانات26.

دواجن27.
600مسلخ أوتوماتيك

150مذبح دواجن يدوي
90محل بيع زجاج ومرايا وبراويز28.
50محل بيع زهور29.
50محل بيع سجائر30.
40محل بيع عطور31.
محل بيع قطع غيار وكماليات 32.

60سيارات

60محل طباعة أرقام سيارات33.

50محل بيع غاز وقطعها34.

80محل بيع لحوم مجمدة35.

80محل بيع لوازم حدادين36.

60محل بيع معدات زراعية37.

60محل بيع مواد إلكترونية38.

60محل بيع مواد بناء39.

60محل بيع مواد تجميل40.

50مشتل أزهار41.

50محل بيع أشرطة كاسيتات42.

30محل تصليح أجهزة كهربائية43.

30محل تصليح دراجات44.

30محل بيع ساعات وتصليحها45.

100مشحمة وغسيل سيارات46.

40محل كوي وتصليح خزانات47.

50محل تنجيد سيارات48.

60محل تنجيد موبيليا49.

40محل تنظيف وكوي مالبس50.

50صالون شعر وحالقة وتجميل51.

50حمامات عمومية52.

80محل بيع سمك53.

80ساحة عامة ومواقف سيارات54.
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143 الرقم المرجعي:2019-3-153ديوان الفتوى والتشريع

2019/3/26 153العدد

40محل بيع تحف وهدايا23.

120محل بيع حلويات24.

50محل بيع معجنات25.

50محل بيع دهانات26.

دواجن27.
600مسلخ أوتوماتيك

150مذبح دواجن يدوي
90محل بيع زجاج ومرايا وبراويز28.
50محل بيع زهور29.
50محل بيع سجائر30.
40محل بيع عطور31.
محل بيع قطع غيار وكماليات 32.

60سيارات

60محل طباعة أرقام سيارات33.

50محل بيع غاز وقطعها34.

80محل بيع لحوم مجمدة35.

80محل بيع لوازم حدادين36.

60محل بيع معدات زراعية37.

60محل بيع مواد إلكترونية38.

60محل بيع مواد بناء39.

60محل بيع مواد تجميل40.

50مشتل أزهار41.

50محل بيع أشرطة كاسيتات42.

30محل تصليح أجهزة كهربائية43.

30محل تصليح دراجات44.

30محل بيع ساعات وتصليحها45.

100مشحمة وغسيل سيارات46.

40محل كوي وتصليح خزانات47.

50محل تنجيد سيارات48.

60محل تنجيد موبيليا49.

40محل تنظيف وكوي مالبس50.

50صالون شعر وحالقة وتجميل51.

50حمامات عمومية52.

80محل بيع سمك53.

80ساحة عامة ومواقف سيارات54.
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144 الرقم المرجعي:2019-3-153ديوان الفتوى والتشريع

2019/3/26 153العدد

50استوديو تصوير وتسجيل55.

50سمكرة56.

30سنتواري57.

محل صياغة وبيع ذهب58.
100أ

40ب
50صيدلية59.
50عيادة60.
50مركز بصريات61.
60فرن62.
50بنسيون63.
150فندق64.
60كراج ميكانيك65.
100محل بيع إطارات وبناشر66.
80ملحمة67.
كراج لف ماتورات / محددة / 68.

60مخرطة

70محمص69.

50مدرسة تعليم سياقة70.

50مختبر تحاليل طبية71.

60مخمر موز72.

400مستشفى خاص73.

250مستوصف74.

100مستودع طبي75.

50مسبح76.

100مطحنة حبوب77.

100مطبعة78.

محل خياطة79.
100أ

60ب
50ج

مصنع80.
120حديد

100باطون
80بلوك

80مقهى81.

145 الرقم المرجعي:2019-3-153ديوان الفتوى والتشريع

2019/3/26 153العدد

مطعم82.
330أ

200ب

80ج )بدون صالة(
60مكتب / محامي / تأمين83.
100شركة تأمين واتصاالت84.
200منشار / كسارة / مصنع لقطع حجر85.
50مؤسسة خيرية أو ثقافية86.
50محطة إذاعة / محطة تلفزيون87.
120مخزن تبريد88.
60محل بيع حليب وألبان وأجبان89.
200قاعة أفراح90.
120محطة تعبأة غاز91.
80معرض بيع سيارات92.
70مكتب تأجير سيارات93.
70شركة ومحالت الخدمات94.
80شركة تجارية95.
200شركة صناعية96.
30معهد ) تعليمي - فني - مهني(97.
50محل بيع وتصليح روديترات98.
50كراج تجليس ودهان99.
50محل بيع أكياس نايلون100.
60كراج تصليح اكزوستات101.
50محل بيع قطع غساالت102.
محل بيع أجهزة تبريد وتكييف 103.

50وصيانتها

50محل بيع أثاث مستعمل104.

50مصبغة105.

50محل بيع أسمدة ومواد زراعية106.

60محل بيع لوحات حمامات شمسية107.

المستودعات بجميع أنواعها108.
50أ    لغاية 50 م2
100ب  فوق 50 م2

120مالهي عمومية ودور سينما109.

120مدرسة خاصة110.
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145 الرقم المرجعي:2019-3-153ديوان الفتوى والتشريع

2019/3/26 153العدد

مطعم82.
330أ

200ب

80ج )بدون صالة(
60مكتب / محامي / تأمين83.
100شركة تأمين واتصاالت84.
200منشار / كسارة / مصنع لقطع حجر85.
50مؤسسة خيرية أو ثقافية86.
50محطة إذاعة / محطة تلفزيون87.
120مخزن تبريد88.
60محل بيع حليب وألبان وأجبان89.
200قاعة أفراح90.
120محطة تعبأة غاز91.
80معرض بيع سيارات92.
70مكتب تأجير سيارات93.
70شركة ومحالت الخدمات94.
80شركة تجارية95.
200شركة صناعية96.
30معهد ) تعليمي - فني - مهني(97.
50محل بيع وتصليح روديترات98.
50كراج تجليس ودهان99.
50محل بيع أكياس نايلون100.
60كراج تصليح اكزوستات101.
50محل بيع قطع غساالت102.
محل بيع أجهزة تبريد وتكييف 103.

50وصيانتها

50محل بيع أثاث مستعمل104.

50مصبغة105.

50محل بيع أسمدة ومواد زراعية106.

60محل بيع لوحات حمامات شمسية107.

المستودعات بجميع أنواعها108.
50أ    لغاية 50 م2
100ب  فوق 50 م2

120مالهي عمومية ودور سينما109.

120مدرسة خاصة110.
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2019/3/26 153العدد

100رياض أطفال وحضانات111.

كل محل تجاري ذكر في صنف ذيل 112.
قانون الحرف والصناعات رقم )16( 
لسنة 1953م وتعديالته، باستثناء ما 

ذكر في الجدول أعاله
50

103 الرقم المرجعي: 2021-10-184ديوان الفتوى والتشريع

2021/10/27 184العدد

mjr.lab.pna.ps

قرار رقم )6( لسنة 2021م
بتعديل القرار رقم )1( لسنة 2018م

بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية جنين وتعديالته

وزارة احلكم املحيل،
الفلسطينية وتعديالته، ال سيما  المحلية  الهيئات  بشأن  1997م  لسنة   )1( القانون رقم  استناًدا ألحكام 

أحكام المادة )15/ب( منه،
وبعد االطالع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2019م بنظام إدارة النفايات الصلبة،

وبناًء على قرار مجلس بلدي جنين في جلسته رقم )426( بتاريخ 2020/12/03م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيًقا للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1(
يشار إلى القرار رقم )1( لسنة 2018م بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية جنين وتعديالته، 

لغايات إجراء هذا التعديل بالنظام األصلي.

مادة )2(
تعدل المادة )13( من النظام األصلي لتصبح على النحو التالي:

تعفى المساجد والكنائس ودور العبادة المسجلة رسمًيا واألبنية التابعة للبلدية من دفع رسوم خدمات 
النظافة، وجمع النفايات ونقلها، المحددة في الملحق رقم )1( من النظام.

مادة )3(
يعدل الملحق رقم )1( الخاص برسوم خدمات النظافة وجمع النفايات ونقلها لبلدية جنين من النظام 

األصلي، على النحو اآلتي:
تلغى البنود )73، 74، 110، 111( من الملحق.. 1
يضاف الجدول التالي إلى الملحق:. 2

قيمة الرسوم السنوية البيانالرقم
)شيكل(

1500 لكل سريرمستشفى/ مستوصف )حكومي، خاص، غير ذلك(1.

2000 المراكز الصحية2.

2000الجمعيات الخيرية3.

270 لكل 1 طن المؤسسات األمنية4.
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103 الرقم المرجعي: 2021-10-184ديوان الفتوى والتشريع

2021/10/27 184العدد

mjr.lab.pna.ps

قرار رقم )6( لسنة 2021م
بتعديل القرار رقم )1( لسنة 2018م

بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية جنين وتعديالته

وزارة احلكم املحيل،
الفلسطينية وتعديالته، ال سيما  المحلية  الهيئات  بشأن  1997م  لسنة   )1( القانون رقم  استناًدا ألحكام 

أحكام المادة )15/ب( منه،
وبعد االطالع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2019م بنظام إدارة النفايات الصلبة،

وبناًء على قرار مجلس بلدي جنين في جلسته رقم )426( بتاريخ 2020/12/03م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيًقا للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1(
يشار إلى القرار رقم )1( لسنة 2018م بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية جنين وتعديالته، 

لغايات إجراء هذا التعديل بالنظام األصلي.

مادة )2(
تعدل المادة )13( من النظام األصلي لتصبح على النحو التالي:

تعفى المساجد والكنائس ودور العبادة المسجلة رسمًيا واألبنية التابعة للبلدية من دفع رسوم خدمات 
النظافة، وجمع النفايات ونقلها، المحددة في الملحق رقم )1( من النظام.

مادة )3(
يعدل الملحق رقم )1( الخاص برسوم خدمات النظافة وجمع النفايات ونقلها لبلدية جنين من النظام 

األصلي، على النحو اآلتي:
تلغى البنود )73، 74، 110، 111( من الملحق.. 1
يضاف الجدول التالي إلى الملحق:. 2

قيمة الرسوم السنوية البيانالرقم
)شيكل(

1500 لكل سريرمستشفى/ مستوصف )حكومي، خاص، غير ذلك(1.

2000 المراكز الصحية2.

2000الجمعيات الخيرية3.

270 لكل 1 طن المؤسسات األمنية4.
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104 الرقم المرجعي: 2021-10-184ديوان الفتوى والتشريع

2021/10/27 184العدد

mjr.lab.pna.ps

2000مراكز المؤسسات الحكومية المدنية5.

5 لكل طالبالمدارس الحكومية والخاصة/ رياض األطفال/ دور الحضانة6.

5 لكل طالبالجامعات7.

1200 كشك أو بسطة8.

مادة )4(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )5(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2021/10/07 ميالدية
                   الموافق: 01/ربيع األول/1443 هجرية 

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل

137 الرقم المرجعي:2018-6-144ديوان الفتوى والتشريع

2018/6/25 144العدد

قرار رقم )4( لسنة 2018م
بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لمجلس قروي تل

وزارة احلكم احمللي،
استناداً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، ال سيما 

أحكام المادة )15/ب( منه،
وبناًء على قرار مجلس قروي تل في جلسته رقم )91( بتاريخ 2017/12/16م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تعاريف

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على 
خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي. 
الوزير: وزير الحكم المحلي.
المجلس: مجلس قروي تل.

الرئيس: رئيس مجلس قروي تل.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم في منطقة المجلس أو المتواجد فيها ألي سبب.

العقـار: األرض أو المنشأة والمرافق المكونة لها التي تستخدم لغايات السكن أو التجارة أو الصناعة 
أو تقديم الخدمات أو لممارسة أي حرفة أو مهنة.

شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي، ويشمل المالك األصلي أو المتصرف الفعلي 
أو المستأجر أو الشخص المعين إلدارة العقار أو اإلشراف عليه.

النفايات: أي نفايات ناشئة في حدود المجلس من مختلف النشاطات المنزلية والتجارية والزراعية 
الصلبة،  والنفايات  العادمة،  المياه  الناتجة عن محطات معالجة  والرواسب  والعمرانية،  والصناعية 

وأي نفايات أخرى.
المكرهة الصحية: التسبب أو اإلضرار بالغير أو بالصحة العامة أو الراحة العامة أو إحداث أي رائحة 
كريهة أو صوت مزعج أو دخان أو غبار، سواء كان مصدره عقار أو مكان أو حفرة أو قناة أو مجرى 

أو بئر أو مدخنة أو زريبة أو مأوى للحيوانات.
مراقب الصحة: موظف المجلس المختص بالرقابة الصحية أو أي موظف آخر يعهد إليه المجلس القيام 

بهذه المهام.
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137 الرقم المرجعي:2018-6-144ديوان الفتوى والتشريع

2018/6/25 144العدد

قرار رقم )4( لسنة 2018م
بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لمجلس قروي تل

وزارة احلكم احمللي،
استناداً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، ال سيما 

أحكام المادة )15/ب( منه،
وبناًء على قرار مجلس قروي تل في جلسته رقم )91( بتاريخ 2017/12/16م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تعاريف

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على 
خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي. 
الوزير: وزير الحكم المحلي.
المجلس: مجلس قروي تل.

الرئيس: رئيس مجلس قروي تل.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم في منطقة المجلس أو المتواجد فيها ألي سبب.

العقـار: األرض أو المنشأة والمرافق المكونة لها التي تستخدم لغايات السكن أو التجارة أو الصناعة 
أو تقديم الخدمات أو لممارسة أي حرفة أو مهنة.

شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي، ويشمل المالك األصلي أو المتصرف الفعلي 
أو المستأجر أو الشخص المعين إلدارة العقار أو اإلشراف عليه.

النفايات: أي نفايات ناشئة في حدود المجلس من مختلف النشاطات المنزلية والتجارية والزراعية 
الصلبة،  والنفايات  العادمة،  المياه  الناتجة عن محطات معالجة  والرواسب  والعمرانية،  والصناعية 

وأي نفايات أخرى.
المكرهة الصحية: التسبب أو اإلضرار بالغير أو بالصحة العامة أو الراحة العامة أو إحداث أي رائحة 
كريهة أو صوت مزعج أو دخان أو غبار، سواء كان مصدره عقار أو مكان أو حفرة أو قناة أو مجرى 

أو بئر أو مدخنة أو زريبة أو مأوى للحيوانات.
مراقب الصحة: موظف المجلس المختص بالرقابة الصحية أو أي موظف آخر يعهد إليه المجلس القيام 

بهذه المهام.



618

138 الرقم المرجعي:2018-6-144ديوان الفتوى والتشريع

2018/6/25 144العدد

مادة )2)
المكرهة الصحية

تعتبر أي من األعمال التالية مكرهة صحية: 
إنشاء أي عقار أو استعماله بصورة تلحق ضرراً بالصحة العامة.  .1

الراحة  إقالق  إلى  تؤدي  أو  العامة  بالصحة  الضرر  تلحق  أو حرفة  إدارة أي عمل  أو  ممارسة   .2
العامة.

أي أشجار أو شجيرات برزت أغصانها أو امتدت عبر أي شارع أو أي عقار، وسببت عرقلة   .3
المنازل  عن  النهار  ضوء  أو  التهوية  أو  الشمس  أشعة  حجب  أو  والمرور  السير  حركة  في 

المالصقة لها.

مادة )3)
حفظ النفايات

يجب على كل شاغل عقار في منطقة المجلس اآلتي:
توفير وعاء محكم اإلغالق لحفظ النفايات، وفق المواصفات التي يقرها المجلس.  .1

وضع النفايات داخل أكياس مغلقة من النايلون معدة لهذا الغرض.  .2
وضع الكيس داخل الوعاء أو الحاوية المخصصة لذلك.  .3

مادة )4)
التخلص من النفايات

يجب على كل شخص القيام باآلتي: 
المراد  النفايات  لنوع  والمخصصة  المجلس،  منطقة  في  الموزعة  الحاويات  في  النفايات  إلقاء   .1

التخلص منها، وفقاً لتعليمات المجلس.
منطقة  في  الموزعة  الحاويات  أو  األوعية  في  الشخصي  االستخدام  عن  الناتجة  النفايات  إلقاء   .2

المجلس.
والحفاظ  المخصصة،  الحاويات  في  اليومي  وكنسه  العقار،  تنظيف  عن  الناتجة  النفايات  إلقاء   .3

على نظافة الرصيف األمامي للعقار.

مادة )5)
حظر استخدام األراضي

يحظر استخدام األراضي الخاصة أو العامة لتجميع أو تخزين أو التخلص أو إلقاء النفايات فيها، 
أو إقامة أي إنشاءات خاصة بذلك، إال بناًء على موافقة خطية من المجلس حسب األصول. 
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مادة )6)
ملكية النفايات

تعتبر النفايات التالية ملكاً للمجلس:
النفايات داخل الحاويات أو األوعية المخصصة لذلك.  .1

النفايات التي تلقى خارج العقار.  .2
النفايات الملقاة أو الموجودة في األماكن العامة أو أزقة وشوارع المدينة.  .3

مادة )7)
صالحيات مراقب الصحة

لمراقب الصحة التأكد من خلو منطقة المجلس من أي مكرهة صحية.  .1
يحرر مراقب الصحة إشعاراً بإزالة المكرهة الصحية، محدداً فيها:  .2

 أ.  الجهة المكلفة بإزالة المكرهة الصحية.
طبيعة وخطورة المكرهة الصحية.  ب. 

المدة الزمنية الممنوحة إلزالة المكرهة الصحية.  ج. 
اإلجراءات الالزمة إلزالة المكرهة الصحية، وعدم تكرارها.  د. 

مادة )8)
مسؤولية إزالة المكرهة الصحية

بحقه  المساس  دون  وذلك  الصحية،  المكرهة  عنه  يزيل  أن  للعقار  شاغل  كل  على  يتوجب   .1
آخر. أي شخص  من  بالنفقات  المطالبة  في 

كل مكرهة صحية يرى مراقب الصحة أنها ناشئة عن خلل وعيب في بناء العقار، أو عدم االلتزام   .2
بشروط الترخيص والبناء، تعتبر الجهات التالية مكلفة بإزالتها:

 أ.  المالك األول للعقار أو الشخص الحاصل على ترخيص البناء، مسؤول بالتضامن مع شاغلي 
العقار الحاليين بإزالة المكرهة الصحية، وتحمل آثارها.

مالكو العقار على الشيوع، متضامنون في إزالة أي مكرهة صحية فيه، وللمجلس مالحقتهم   ب. 
جميعاً أو منفردين، وللمالك العودة على باقي الشركاء بأي نفقات بالخصوص.

سكان أي عمارة مسؤولون بالتضامن عن أي مكرهة صحية موجودة باألجزاء المشتركة   ج. 
أو في قطع األراضي المجاورة بشكل مباشر للبناء، في حال تعذر معرفة الشخص مسبب 

المكرهة الصحية.

مادة )9)
إزالة المكرهة الصحية

إذا تخلف أي شخص عن تنفيذ إشعار مراقب الصحة بإزالة المكرهة الصحية، يحق للمجلس:
الطلب بإزالة المكرهة الصحية التي أحدثها خالل المدة التي تحددها، وعلى الوجه الذي تعينه.  .1
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مادة )6)
ملكية النفايات

تعتبر النفايات التالية ملكاً للمجلس:
النفايات داخل الحاويات أو األوعية المخصصة لذلك.  .1

النفايات التي تلقى خارج العقار.  .2
النفايات الملقاة أو الموجودة في األماكن العامة أو أزقة وشوارع المدينة.  .3

مادة )7)
صالحيات مراقب الصحة

لمراقب الصحة التأكد من خلو منطقة المجلس من أي مكرهة صحية.  .1
يحرر مراقب الصحة إشعاراً بإزالة المكرهة الصحية، محدداً فيها:  .2

 أ.  الجهة المكلفة بإزالة المكرهة الصحية.
طبيعة وخطورة المكرهة الصحية.  ب. 

المدة الزمنية الممنوحة إلزالة المكرهة الصحية.  ج. 
اإلجراءات الالزمة إلزالة المكرهة الصحية، وعدم تكرارها.  د. 

مادة )8)
مسؤولية إزالة المكرهة الصحية

بحقه  المساس  دون  وذلك  الصحية،  المكرهة  عنه  يزيل  أن  للعقار  شاغل  كل  على  يتوجب   .1
آخر. أي شخص  من  بالنفقات  المطالبة  في 

كل مكرهة صحية يرى مراقب الصحة أنها ناشئة عن خلل وعيب في بناء العقار، أو عدم االلتزام   .2
بشروط الترخيص والبناء، تعتبر الجهات التالية مكلفة بإزالتها:

 أ.  المالك األول للعقار أو الشخص الحاصل على ترخيص البناء، مسؤول بالتضامن مع شاغلي 
العقار الحاليين بإزالة المكرهة الصحية، وتحمل آثارها.

مالكو العقار على الشيوع، متضامنون في إزالة أي مكرهة صحية فيه، وللمجلس مالحقتهم   ب. 
جميعاً أو منفردين، وللمالك العودة على باقي الشركاء بأي نفقات بالخصوص.

سكان أي عمارة مسؤولون بالتضامن عن أي مكرهة صحية موجودة باألجزاء المشتركة   ج. 
أو في قطع األراضي المجاورة بشكل مباشر للبناء، في حال تعذر معرفة الشخص مسبب 

المكرهة الصحية.

مادة )9)
إزالة المكرهة الصحية

إذا تخلف أي شخص عن تنفيذ إشعار مراقب الصحة بإزالة المكرهة الصحية، يحق للمجلس:
الطلب بإزالة المكرهة الصحية التي أحدثها خالل المدة التي تحددها، وعلى الوجه الذي تعينه.  .1
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إحالته إلى المحكمة المختصة في حال عدم تنفيذه ما ورد في أحكام الفقرة )1( من هذه المادة.  .2
إزالة المكرهة الصحية على نفقة الشخص المخالف.  .3

مادة )10)
تحصيل الرسوم

النفايات  التي تقدمها في جمع  يجب على كل شاغل عقار أن يدفع إلى المجلس مقابل الخدمات   .1
ونقلها والتخلص منها، الرسوم المحددة بالملحق رقم )1( من هذا النظام.

 )1( رقم  القانون  ألحكام  وفقاً  المادة،  هذه  من   )1( الفقرة  في  الواردة  الرسوم  تحصيل  يتم   .2
وتعديالته. الفلسطينية  المحلية  الهيئات  بشأن  1997م،  لسنة 

مادة )11)
اإلعفاءات

تعفى الدوائر والمؤسسات الحكومية والدينية الخيرية في منطقة المجلس من دفع رسوم خدمات النظافة، 
وجمع النفايات ونقلها، المحددة في هذا النظام.

مادة )12)
العقوبات 

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة ال تقل عن مائة شيكل، وال تزيد عن ثالثمائة شيكل.  .1
يجوز لمراقب الصحة تحرير مخالفات فورية لغير الملتزمين بالمحافظة على النظافة العامة وفق   .2

الئحة الغرامات والجزاءات في الملحق رقم )2( من هذا النظام.

مادة )13)
إصدار التعليمات

والنفايات  النفايات  ونقل  وجمع  إخراج  وأوقات  آلية  بتنظيم  الخاصة  التعليمات  المجلس  يصدر   .1
الصلبة الواقعة ضمن حدود منطقة المجلس.

يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.  .2

مادة )14)
اإللغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
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مادة )15)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 
الرسمية. الجريدة  في 

صدر بمدينة رام هللا بتاريخ: 2018/05/27 ميالدية
                   الموافق: 11/رمضان/1439 هجرية

حسني األعـرج
وزير احلكم احمللي
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مادة )15)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 
الرسمية. الجريدة  في 

صدر بمدينة رام هللا بتاريخ: 2018/05/27 ميالدية
                   الموافق: 11/رمضان/1439 هجرية

حسني األعـرج
وزير احلكم احمللي
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ملحق رقم )1)
رسوم خدمات النظافة وجمع النفايات ونقلها لمجلس قروي تل

الرسوم الشهرية بالشيكلالتصنيفالرقم
18االشتراكات المنزلية1.
25سوبر ماركت2.
18ميني ماركت3.
18محل حلويات4.
25محل بيع فواكه وخضار5.
25محل بيع و ذبح دواجن6.
25ملحمة7.
18محل بيع مالبس واكسسوارات8.
18منجرة/ محددة/ مشغل ألمنيوم9.
18مطعم10.
25محل بيع أدوات صحية ومستلزمات بناء11.
18محل بيع قرطاسية ونثريات12.
18مكتب نقل عمومي13.
18صيدلية14.
18قهوة/ كوفي شوب15.
25بناشر وصيانة سيارات16.
25)مدرسة/ روضة/ حضانة( خاصة17.
18شركة/ مؤسسة خدماتية18.
25صناعات خفيفة أو تحويلية19.
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ملحق رقم )2)
الئحة الغرامات والجزاءات الفورية المتعلقة بالنظافة العامة ومنع المكاره

الغرامة بالشيكلبيان المخالفةالرقم
الحاويات 1. وبجانب  الطرق  جوانب  على  المنازل  نفايات  إلقاء 

المخصصة
200

الصناعية 2. سواء  األمطار  مياه  مجاري  في  المنازل  نفايات  إلقاء 
منها أو الطبيعية

250

إلقاء نفايات المالحم ومحالت الخضار والفواكه في األماكن غير 3.
المخصصة لها من المجلس

200

جوانب 4. على  والصلبة  الصناعية  والمخلفات  البناء  مخلفات  إلقاء 
الطرق

300

األراضي 5. في  أو  الطرق  جوانب  على  الحيوانات  مخلفات  إلقاء 
الزراعية غير المملوكة للمسؤول عن المخلفات دون إذن صاحب 

األرض

300

في 6. أو  الطرق  جوانب  على  دفن  دون  النافقة  الحيوانات  إلقاء 
األراضي الزراعية

300

300حفر الطرق المعبدة7.

200مد مواسير أو صهاريج على الشارع المعبد8.

المياه 9. شبكات  أو  العامة  المؤسسات  أو  المدارس  على  التعدي 
والكهرباء أو إنارة الشوارع أو أي من المرافق العامة

300

المعتمد 10. للقانون والنظام  تنفيذ أي أعمال حفر أو تجريف مخالفة 
من قبل المجلس

200

سكب المياه المتسخة في الشوارع والطرقات من أصحاب البيوت 11.
أو المنشآت التجارية

100

300اإلضرار بحاويات النفايات أو حرقها12.

100نقل الحاويات أو تغيير مواقعها دون موافقة المجلس13.

ترك مركبات تالفة أو أي معدات مهملة في األماكن العامة أو على 14.
جوانب الطرق بما يضر بالمصلحة العامة

200

100التخلص من النفايات عن طريق الحرق المفتوح15.

200تسرب مياه الصرف الصحي من المنشآت كافة16.

الماتورات والبالستيك وغيرها لغايات استخراج األلمنيوم 17. حرق 
والنحاس منها

300



623

143 الرقم المرجعي:2018-6-144ديوان الفتوى والتشريع

2018/6/25 144العدد

ملحق رقم )2)
الئحة الغرامات والجزاءات الفورية المتعلقة بالنظافة العامة ومنع المكاره

الغرامة بالشيكلبيان المخالفةالرقم
الحاويات 1. وبجانب  الطرق  جوانب  على  المنازل  نفايات  إلقاء 

المخصصة
200

الصناعية 2. سواء  األمطار  مياه  مجاري  في  المنازل  نفايات  إلقاء 
منها أو الطبيعية

250

إلقاء نفايات المالحم ومحالت الخضار والفواكه في األماكن غير 3.
المخصصة لها من المجلس

200

جوانب 4. على  والصلبة  الصناعية  والمخلفات  البناء  مخلفات  إلقاء 
الطرق

300

األراضي 5. في  أو  الطرق  جوانب  على  الحيوانات  مخلفات  إلقاء 
الزراعية غير المملوكة للمسؤول عن المخلفات دون إذن صاحب 

األرض

300

في 6. أو  الطرق  جوانب  على  دفن  دون  النافقة  الحيوانات  إلقاء 
األراضي الزراعية

300

300حفر الطرق المعبدة7.

200مد مواسير أو صهاريج على الشارع المعبد8.

المياه 9. شبكات  أو  العامة  المؤسسات  أو  المدارس  على  التعدي 
والكهرباء أو إنارة الشوارع أو أي من المرافق العامة

300

المعتمد 10. للقانون والنظام  تنفيذ أي أعمال حفر أو تجريف مخالفة 
من قبل المجلس

200

سكب المياه المتسخة في الشوارع والطرقات من أصحاب البيوت 11.
أو المنشآت التجارية

100

300اإلضرار بحاويات النفايات أو حرقها12.

100نقل الحاويات أو تغيير مواقعها دون موافقة المجلس13.

ترك مركبات تالفة أو أي معدات مهملة في األماكن العامة أو على 14.
جوانب الطرق بما يضر بالمصلحة العامة

200

100التخلص من النفايات عن طريق الحرق المفتوح15.

200تسرب مياه الصرف الصحي من المنشآت كافة16.

الماتورات والبالستيك وغيرها لغايات استخراج األلمنيوم 17. حرق 
والنحاس منها

300
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قرار رقم )5( لسنة 2018م
بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية يطا

وزارة احلكم احمللي،
استناداً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، ال سيما 

أحكام المادة )15/ب( منه،
وبناًء على قرار مجلس بلدي يطا رقم )160( في جلسته رقم )2017/29(، بتاريخ 2017/10/25م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تعاريف

القرينة  لم تدل  أدناه، ما  لها  المخصصة  المعاني  النظام  الواردة في هذا  للكلمات والعبارات  يكون 
على خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي. 
الوزير: وزير الحكم المحلي.

البلدية: بلدية يطا.
المجلس: مجلس بلدي يطا.

الرئيس: رئيس المجلس البلدي.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم في منطقة البلدية أو المتواجد فيها ألي سبب.

العقـار: األرض أو المنشأة والمرافق المكونة لها التي تستخدم لغايات السكن أو التجارة أو الصناعة 
أو تقديم الخدمات أو لممارسة أي حرفة أو مهنة.

شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي، ويشمل المالك األصلي أو المتصرف الفعلي 
أو المستأجر أو الشخص المعين إلدارة العقار أو اإلشراف عليه.

والزراعية  والتجارية  المنزلية  النشاطات  مختلف  من  البلدية  حدود  في  ناشئة  نفايات  أي  النفايات: 
الصلبة  والنفايات  العادمة،  المياه  معالجة  محطات  عن  الناتجة  والرواسب  والعمرانية،  والصناعية 

وأي نفايات أخرى.
المكرهة الصحية: التسبب أو اإلضرار بالغير أو بالصحة العامة أو الراحة العامة أو إحداث أي رائحة 
كريهة أو صوت مزعج أو دخان أو غبار، سواء كان مصدره عقار أو مكان أو حفرة أو قناة أو مجرى 

أو بئر أو مدخنة أو زريبة أو مأوى للحيوانات.
مراقب الصحة: موظف البلدية المختص بالرقابة الصحية أو أي موظف آخر يعهد إليه المجلس القيام 

بهذه المهام.
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مادة )2)
المكرهة الصحية

تعتبر أي من األعمال التالية مكرهة صحية: 
إنشاء أي عقار أو استعماله بصورة تلحق ضرراً بالصحة العامة.  .1

إقالق  إلى  تؤدي  أو  العامة  بالصحة  الضرر  تلحق  حرفة  أو  عمل  أي  إدارة  أو  ممارسة   .2
العامة.  الراحة 

أي أشجار أو شجيرات برزت أغصانها أو امتدت عبر أي شارع أو أي عقار، وسببت عرقلة   .3
المنازل  عن  النهار  ضوء  أو  التهوية  أو  الشمس  أشعة  حجب  أو  والمرور  السير  حركة  في 

المالصقة لها. 
التعديات على الطرق العامة، واستعمال االرتدادات التنظيمية دون ترخيص مسبق.  .4

مادة )3)
حفظ النفايات

يجب على كل شاغل عقار في منطقة البلدية اآلتي:
توفير وعاء محكم اإلغالق لجمع النفايات، وفق المواصفات التي يقرها المجلس.  .1

وضع النفايات داخل أكياس مغلقة من النايلون معدة لهذا الغرض.  .2
وضع الكيس داخل الوعاء أو الحاوية المخصصة لذلك.  .3

مادة )4)
التخلص من النفايات

يجب على كل شخص القيام باآلتي: 
المراد  النفايات  لنوع  والمخصصة  البلدية،  منطقة  في  الموزعة  الحاويات  في  النفايات  إلقاء   .1

التخلص منها، وفقاً لتعليمات المجلس.
منطقة  في  الموزعة  الحاويات  أو  األوعية  في  الشخصي  االستخدام  عن  الناتجة  النفايات  إلقاء   .2

البلدية.
والحفاظ  المخصصة،  الحاويات  في  اليومي  وكنسه  العقار،  تنظيف  عن  الناتجة  النفايات  إلقاء   .3

على نظافة الرصيف األمامي للعقار.

مادة )5)
حظر استخدام األراضي

يحظر استخدام األراضي الخاصة أو العامة لتجميع أو تخزين أو التخلص أو إلقاء النفايات فيها، 
أو إقامة أي إنشاءات خاصة بذلك، إال بناًء على موافقة خطية من البلدية حسب األصول. 
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مادة )6)
ملكية النفايات

تعتبر النفايات التالية ملكاً للبلدية:
النفايات داخل الحاويات أو األوعية المخصصة لذلك.  .1

النفايات التي تلقى خارج العقار.  .2
النفايات الملقاة أو الموجودة في األماكن العامة أو أزقة وشوارع المدينة.  .3

مادة )7)
صالحيات مراقب الصحة

لمراقب الصحة التأكد من خلو منطقة البلدية من أي مكرهة صحية.  .1
يحرر مراقب الصحة إشعاراً بإزالة المكرهة الصحية، محدداً فيها:  .2

 أ.  الجهة المكلفة بإزالة المكرهة الصحية.
طبيعة وخطورة المكرهة الصحية.  ب. 

المدة الزمنية الممنوحة إلزالة المكرهة الصحية.  ج. 
اإلجراءات الالزمة إلزالة المكرهة الصحية، وعدم تكرارها.  د. 

مادة )8)
مسؤولية إزالة المكرهة الصحية

يتوجب على كل شاغل للعقار أن يزيل المكرهة الصحية الناتجة عنه، وذلك دون المساس بحقه   .1
في المطالبة بالنفقات من أي شخص آخر.

كل مكرهة صحية يرى مراقب الصحة أنها ناشئة عن خلل وعيب في بناء العقار، أو عدم االلتزام   .2
بشروط الترخيص والبناء، تعتبر الجهات التالية مكلفة بإزالتها:

 أ.  المالك األول للعقار أو الشخص الحاصل على ترخيص البناء، مسؤول بالتضامن مع شاغلي 
العقار الحاليين بإزالة المكرهة الصحية، وتحمل آثارها.

مالكو العقار على الشيوع، متضامنون بإزالة أي مكرهة صحية فيه، وللبلدية مالحقتهم جميعاً   ب. 
أو منفردين، وللمالك العودة على باقي الشركاء بأي نفقات بالخصوص.

سكان أي عمارة مسؤولون بالتضامن عن أي مكرهة صحية موجودة باألجزاء المشتركة   ج. 
أو في قطع األراضي المجاورة بشكل مباشر للبناء، في حال تعذر معرفة الشخص مسبب 

المكرهة الصحية.

مادة )9)
إزالة المكرهة الصحية

إذا تخلف أي شخص عن تنفيذ مضمون إشعار مراقب الصحة بإزالة المكرهة الصحية، يحق للبلدية:
الطلب بإزالة المكرهة الصحية التي أحدثها خالل المدة التي تحددها، وعلى الوجه الذي تعينه.  .1
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إحالته إلى المحكمة المختصة في حال عدم تنفيذه ما ورد في أحكام الفقرة )1( من هذه المادة.  .2
إزالة المكرهة الصحية على نفقة الشخص المخالف.  .3

مادة )10)
تحصيل الرسوم

يجب على كل شاغل عقار أن يدفع إلى البلدية مقابل الخدمات التي تقدمها في جمع النفايات، ونقلها   .1
والتخلص منها، الرسوم المحددة بالملحق رقم )1( من هذا النظام.

 )1( رقم  القانون  ألحكام  وفقاً  المادة،  هذه  من   )1( الفقرة  في  الواردة  الرسوم  تحصيل  يتم   .2
وتعديالته. الفلسطينية  المحلية  الهيئات  بشأن  1997م،  لسنة 

مادة )11)
اإلعفاءات

تعفى الدوائر والمؤسسات الحكومية والدينية الخيرية في منطقة البلدية من دفع رسوم خدمات النظافة، 
وجمع النفايات ونقلها، المحددة في هذا النظام.

مادة )12)
العقوبات

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة ال تقل عن مائة شيكل، وال تزيد على ثالثمائة   .1
شيكل، وتضاعف العقوبة في حال التكرار خالل ستة أشهر.

العامة  النظافة  على  بالمحافظة  الملتزمين  لغير  فورية  مخالفات  تحرير  الصحة  لمراقب  يجوز   .2
المحددة بالملحق رقم )2( من هذا النظام.

مادة )13)
إصدار التعليمات

والنفايات  النفايات  ونقل  وجمع  إخراج  وأوقات  آلية  بتنظيم  الخاصة  التعليمات  المجلس  يصدر   .1
الصلبة الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية.

يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.  .2

مادة )14)
اإللغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
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مادة )15)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 
الرسميـة. الجريدة  في 

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2018/07/16 ميالدية
                    الموافق: 03/ذو القعدة/1439 هجرية

حسيـن األعرج
وزير احلكم احمللي
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ملحق رقم )1)
رسوم خدمات النظافة وجمع النفايات ونقلها لبلدية يطا

قيمة الرسوم السنوية التصنيفنوع الرسومالرقم
)شيكل(

180-المنازل1.

3600-هايبر ماركت2.

2400-مؤسسة استهالكية3.

1080-سوبر ماركت4.

720-ميني ماركت5.

480-بقالة6.

1500-تجار الجملة 7.

840أالمخابز واألفران العمومية8.
660ب
480ج

2400أمحالت الخضار والفواكه/ الحسبة9.
1200ب
720ج

720-جمعيات ذات الصبغة السياسية10.

240-جمعيات اعتيادية11.

0-جمعيات خيرية12.

600أمراكز التعليم )تعليمي/ ثقافي/ مهني(13.
480ب
300ج
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3600-الجامعات14.

2400-الكليات المتوسطة15.

1800-المدارس الخاصة16.

840-رياض األطفال17.

600-حضانة أطفال18.

960أمقاصف المدارس الحكومية19.
600ب
360ج

2400-مستشفى 20.

1500أمركز طبي21.
720ب

660أعيادة خاصة22.
540ب
360ج

480-فني أسنان23.

720-البصريات24.

960أبيع أجهزة وأدوات طبية25.
600ب

1200-مستودعات األدوية26.

840أمختبر27.
480ب

960أصيدلية28.
600ب

131 الرقم المرجعي:2018-7-145ديوان الفتوى والتشريع

2018/7/26 145العدد

840أتصوير أشعة29.
480ب

480-مراكز العالج الطبيعي30.

720أمدرسة لتعليم السواقة31.
480ب

960أمكتب التكسي32.
600ب

1680أمكتب تأمين33.
840ب

840أالصرافة34.
540ب
360ج

1440أمعرض بيع سيارات35.
960ب

1200أمكتب تأجير سيارات36.
600ب

600أمكاتب الخدمات العامة37.
420ب

840-مكاتب حكومية38.

مكاتب أخرى )هندسية/ ديكور/ محاماة/ 39.
سياحة وسفر/ حج وعمرة(

-360

1440- اإلذاعة والتلفزيون40.

960أالسينما41.
600ب

960-المطابع42.

540-مكتب دعاية وإعالن وتصميم43.
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مكاتب أخرى )هندسية/ ديكور/ محاماة/ 39.
سياحة وسفر/ حج وعمرة(

-360

1440- اإلذاعة والتلفزيون40.

960أالسينما41.
600ب

960-المطابع42.

540-مكتب دعاية وإعالن وتصميم43.
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840أالمكتبات44.
360ب

األدوات 45. وتصليح  صيانة  محالت 
واألجهزة الكهربائية والماكينات

960أ
600ب

1200أمحددة46.
840ب
600ج

1200أمنجرة47.
840ب
600ج

محالت بيع أدوات الحدادين والنجارين 48.
والمناشير ومشاغل األلمنيوم

1200أ
960ب
600ج

الكراجات )مكانيك + كهربائي+ بودي 49.
ودهان(

1440أ
1200ب
960ج

السيارات 50. وكماليات  قطع  بيع  محالت 
)جديد(

840أ
720ب
480ج

السيارات 51. وكماليات  قطع  بيع  محالت 
)مستعمل(

1800أ
1440ب
960ج

وبيع 52. وتزييت  وتشحيم  غسيل  محالت 
إطارات السيارات وتصليحها )مشحمة(

3600أ
2400ب
1200ج
960د

1200أالمغاسل )للسيارات(53.
720ب

مستلزمات 54. تأجير  أو  بيع  محالت 
األفراح

960أ
540ب

960أالمخرطة )الميكانيك(55.
600ب

133 الرقم المرجعي:2018-7-145ديوان الفتوى والتشريع
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4440أالمالحم )دجاج/ أغنام/ أبقار(56.
3600ب
2400ج
1800د
1200هـ
800و

وبيع 57. والعصائر  المثلجات  محالت 
اللحوم والخضروات والفواكه المجمدة

1200أ
960ب
600ج

1200أالمطاحن وبيع الحبوب58.
960ب
600ج

والمكسرات 59. والقهوة  العطارة  محالت 
)المحامص(

720أ
600ب
420ج

محالت بيع المالبس الجاهزة واألقمشة 60.
)نوفوتيه(

960أ
600ب
480ج

840أمحالت بيع األحذية61.
720ب
480ج

240-محالت إصالح األحذية62.

720أمحالت الخياطة63.
480ب
360ج

720أمحالت النسيج ولوازم الخياطة64.
420ب

600أمحالت تنجيد الفرش65.
420ب

960أمحالت تنجيد الكنب )الموبيلبا(66.
600ب

480-محالت بيع وتصليح الساعات67.



633

133 الرقم المرجعي:2018-7-145ديوان الفتوى والتشريع

2018/7/26 145العدد

4440أالمالحم )دجاج/ أغنام/ أبقار(56.
3600ب
2400ج
1800د
1200هـ
800و

وبيع 57. والعصائر  المثلجات  محالت 
اللحوم والخضروات والفواكه المجمدة

1200أ
960ب
600ج

1200أالمطاحن وبيع الحبوب58.
960ب
600ج

والمكسرات 59. والقهوة  العطارة  محالت 
)المحامص(

720أ
600ب
420ج

محالت بيع المالبس الجاهزة واألقمشة 60.
)نوفوتيه(

960أ
600ب
480ج

840أمحالت بيع األحذية61.
720ب
480ج

240-محالت إصالح األحذية62.

720أمحالت الخياطة63.
480ب
360ج

720أمحالت النسيج ولوازم الخياطة64.
420ب

600أمحالت تنجيد الفرش65.
420ب

960أمحالت تنجيد الكنب )الموبيلبا(66.
600ب

480-محالت بيع وتصليح الساعات67.
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والهدايا 68. والورود  العطور  بيع  محالت 
واإلكسسوارات واأللعاب

960أ
600ب
480ج
360د

1200أمحالت بيع الزجاج والمرايا والبراويز69.
600ب
420ج

1200أمحالت بيع السجاد والبرادي70.
840ب
480ج

قرميد/ زجاج/ 71. المعامل )طوب/ بالط/ 
خشب/ تصنيع الضبانات......(

1200أ
840ب
720ج
600د

مواد 72. فوط/  فاين/  )ورق/  مصانع 
تنظيف/ دهانات(

1800أ
1500ب
1200ج
840د

الصحية 73. األدوات  بيع  محالت 
الدهانات الخفيفة/  البناء  ومستلزمات 

1500أ
1200ب
840ج
600د

3600أمحالت بيع مواد البناء )الثقيلة(74.
1500ب
960ج

والمخارط 75. والرخام  الحجر  مناشير 
ونحت الحجر

1800أ
1500ب
1200ج
960د

1200-الكسارة76.

135 الرقم المرجعي:2018-7-145ديوان الفتوى والتشريع
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الكهربائية 77. األدوات  بيع  محالت 
الخفيفة واإللكترونية 

960أ
720ب
480ج

1200أمحالت بيع وإصالح األجهزة الخلوية78.
720ب
480ج

الكهربائية 79. األجهزة  معارض 
وغيرها والمفروشات 

1200أ
960ب
720ج

واأللعاب 80. البلياردو  وصاالت  المقاهي 
والكمبيوتر

960أ
600ب
480ج

2400أالمطاعم 81.
1500ب
960ج
720د

600-محالت بيع وتصليح الدراجات الهوائية82.

1800أمحطات المحروقات والمواد المشتعلة83.
1500ب
960ج

الغاز 84. اسطوانات  وتعبئة  بيع  محالت 
ولوازم اإلطفاء

960أ
600ب

360-السمكري85.

محالت بيع المالبس واألثاث المستعمل 86.
والخردة

1320أ
960ب
720ج

960أمحالت التصوير/ ستوديو87.
420ب
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الكهربائية 77. األدوات  بيع  محالت 
الخفيفة واإللكترونية 

960أ
720ب
480ج

1200أمحالت بيع وإصالح األجهزة الخلوية78.
720ب
480ج

الكهربائية 79. األجهزة  معارض 
وغيرها والمفروشات 

1200أ
960ب
720ج

واأللعاب 80. البلياردو  وصاالت  المقاهي 
والكمبيوتر

960أ
600ب
480ج

2400أالمطاعم 81.
1500ب
960ج
720د

600-محالت بيع وتصليح الدراجات الهوائية82.

1800أمحطات المحروقات والمواد المشتعلة83.
1500ب
960ج

الغاز 84. اسطوانات  وتعبئة  بيع  محالت 
ولوازم اإلطفاء

960أ
600ب

360-السمكري85.

محالت بيع المالبس واألثاث المستعمل 86.
والخردة

1320أ
960ب
720ج

960أمحالت التصوير/ ستوديو87.
420ب
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والباعة 88. والبسطات  األكشاك  أصحاب 
المتجولون

600أ
360ب
240ج

1800أالفقاسات والمزارع الحيوانية89.
1200ب
720ج

720أمحالت بيع الطيور والدجاج واألسماك90.
480ب

720أمراكز اللياقة البدنية/ كمال األجسام91.
480ب

600أالكوافير الرجالي/ حالق92.
480ب

للسيدات/ 93. التجميل  صالونات  محالت 
مواد التجميل

1800أ
1200ب
720ج

1500أشركات خدماتية94.
1140ب
840ج

1800أشركات تعهدات ومقاوالت95.
1200ب
840ج

1560أشركات تجارية96.
1320ب
960ج

2400أشركات صناعية97.
1800ب
1200ج

720أمحالت بيع منتجات األلبان98.
480ب

960أمحالت بيع وتعبئة مواد التنظيف99.
600ب
480ج

137 الرقم المرجعي:2018-7-145ديوان الفتوى والتشريع
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960أمحالت بيع األخشاب والحطب100.
600ب

720أمحالت تأجير معدات البناء101.
480ب

5400أالبنوك ومكاتبها102.
3000ب

1200-الصراف اآللي103.

1200أمحالت بيع الحلويات104.
840ب
540ج

960-المستودعات105.

1500-معاصر الزيتون106.

840أمحالت دراي كلين107.
540ب

960أمحالت بيع األدوات المنزلية 108.
600ب
480ج

2400أقاعات األفراح109.
1200ب

960-المسابح/ الحمام التركي110.

محالت بيع المواد والمعدات الزراعية 111.
والمشاتل

-960

1200أمشاغل األلمنيوم112.
960ب
480ج

محالت بيع الدخان والمعسل واألراجيل 113.
والتبغ

960أ
720ب

1200-ساحة عمومية/ مواقف خاصة114.
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960أمحالت بيع األخشاب والحطب100.
600ب

720أمحالت تأجير معدات البناء101.
480ب

5400أالبنوك ومكاتبها102.
3000ب

1200-الصراف اآللي103.

1200أمحالت بيع الحلويات104.
840ب
540ج

960-المستودعات105.

1500-معاصر الزيتون106.

840أمحالت دراي كلين107.
540ب

960أمحالت بيع األدوات المنزلية 108.
600ب
480ج

2400أقاعات األفراح109.
1200ب

960-المسابح/ الحمام التركي110.

محالت بيع المواد والمعدات الزراعية 111.
والمشاتل

-960

1200أمشاغل األلمنيوم112.
960ب
480ج

محالت بيع الدخان والمعسل واألراجيل 113.
والتبغ

960أ
720ب

1200-ساحة عمومية/ مواقف خاصة114.
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960أصياغة وبيع الذهب115.
540ب

960-المالعب116.

3600أالمالهي العمومية والمنتزهات 117.
2400ب
1500ج
960د

3600-فنادق118.

12000أالمسالخ )دجاج/ أغنام/ حبش(119.
6000ب
3600ج

المحالت رسوم غير دورية/ دفع مسبق120. نقل من أصحاب  استيفاء رسم  يتم 
بواقع )300 شيكل( عن كل عملية نقل، على 

أن تدفع تلك الرسوم مسبقاً.
في حال تعذر دفع الرسوم بشكل مسبق وألي رسوم غير دورية/ دفع متأخر121.

شيكل(   400( قيمته  ما  قيد  يتم  كان  سبب 
المحالت. نقل على أصحاب  عن كل عملية 

139 الرقم المرجعي:2018-7-145ديوان الفتوى والتشريع
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ملحق رقم )2)
الئحة الغرامات والجزاءات الفورية المتعلقة بالنظافة العامة

الحد األدنى نوع المخالفة
للغرامة 
)شيكل(

الحد األعلى 
للغرامة 
)شيكل(

الجزاءات 

األماكن  غير  في  التالية  النفايات  إلقاء   .1
المخصصة لها : 

 

 أ.    فضالت الطعام )من المنازل أو المطاعم أو 
المطابخ أو السيارات(

100500 

الخضار  أسواق  )من  التجارية  النفايات   ب. 
والفواكه، أو من أسواق اللحوم، ومحالت 
األهلية،  والمسالخ  واألسماك،  الدواجن 

األخرى( والمحالت  البقاالت،  أو 

100500 

المصانع  )مخلفات  الصناعية  النفايات   ج. 
الغذائية، وغيرها(

300500 

 د.    نفايات المستشفيات والمستوصفات الخاصة 
)نفايات عادية أو نفايات خطرة(

3002000 

والساحات  الشوارع  في  المياه  تسرب    .2
)من  حكمها  في  وما  العامة،  والحدائق 
المساكن أو المطاعم أو المحالت التجارية، 

وما في حكمها(

100500

غير  في  الصرف  مياه  صهاريج  تفريغ    .3
لذلك المعدة  األماكن 

إيقاف السيارة عن 300500
العمل لمدة أسبوع 
عند تكرارالمخالفة 

للمرة األولى 
وتضاعف المدة 

عند التكرار 
لمرة ثانية

4.    تسـرب مياه الصـرف الصـحي في الشوارع 
أو مجاري السيول )من المساكن أو المباني 

االستثمارية أو صهاريج الشفط(

100500 
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ملحق رقم )2)
الئحة الغرامات والجزاءات الفورية المتعلقة بالنظافة العامة

الحد األدنى نوع المخالفة
للغرامة 
)شيكل(

الحد األعلى 
للغرامة 
)شيكل(

الجزاءات 

األماكن  غير  في  التالية  النفايات  إلقاء   .1
المخصصة لها : 

 

 أ.    فضالت الطعام )من المنازل أو المطاعم أو 
المطابخ أو السيارات(

100500 

الخضار  أسواق  )من  التجارية  النفايات   ب. 
والفواكه، أو من أسواق اللحوم، ومحالت 
األهلية،  والمسالخ  واألسماك،  الدواجن 

األخرى( والمحالت  البقاالت،  أو 

100500 

المصانع  )مخلفات  الصناعية  النفايات   ج. 
الغذائية، وغيرها(

300500 

 د.    نفايات المستشفيات والمستوصفات الخاصة 
)نفايات عادية أو نفايات خطرة(

3002000 

والساحات  الشوارع  في  المياه  تسرب    .2
)من  حكمها  في  وما  العامة،  والحدائق 
المساكن أو المطاعم أو المحالت التجارية، 

وما في حكمها(

100500

غير  في  الصرف  مياه  صهاريج  تفريغ    .3
لذلك المعدة  األماكن 

إيقاف السيارة عن 300500
العمل لمدة أسبوع 
عند تكرارالمخالفة 

للمرة األولى 
وتضاعف المدة 

عند التكرار 
لمرة ثانية

4.    تسـرب مياه الصـرف الصـحي في الشوارع 
أو مجاري السيول )من المساكن أو المباني 

االستثمارية أو صهاريج الشفط(

100500 
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5.    تسرب المواد النفطية والزيوت )من مغاسل 
الوقود  أو محطات  الكراجات  أو  السيارات 

ومراكز الخدمة(

200500 

6.  النظافة العامة )تدني مستوى النظافة العامة 
عدم  أو  المطاعم،  أو  التجارية  للمحالت 
النفايات  تـراكم  أو  النفايات،  أوعية  تغطية 

وعدم التخلص منها أواًل بأول(

100500 

7.  الحاويات )حرق الحاوية أو إتالفها أو نقلها 
أو تحريكها من مكانها(

1001000 

أمام  أو  العام  الشارع  في  )بسطة  البسطات    .8
المحل أو عربة بيع متجول(

100500 

في  بناء  مخلفات  )وضع  اإلنشائية  النفايات    .9
على  أو  وإغالقه  الشارع  في  أو  الحاوية 

جانب الطريق بشكل عشوائي(

100500 

األرض  في  سماد  )وضع  األرض  تسميد   .10
دون إذن البلدية أو تجميع روث الحيوانات 

داخل األحياء السكنية(

100300 

تنور  أو  طابون  )عمل  الهواء  ملوثات   .11
السكنية( األحياء  داخل  أو حرق بالستيك 

100500 

12. المزارع الحيوانية )تربية مواشي أو دواجن 
داخل األحياء السكنية(

100500 

79 الرقم المرجعي:2018-11-149ديوان الفتوى والتشريع

2018/11/28 149العدد

قرار رقم )6( لسنة 2018م
بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية بيت ساحور

وزارة احلكم احمللي،
استناداً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته ، ال سيما 

أحكام المادة )15/ب( منه،
وبناًء على قرار مجلس بلدي بيت ساحور رقم )5( في جلسته رقم )49( بتاريخ 2018/08/29م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

اصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تعاريف

القرينة  تدل  لم  ما  أدناه  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 
على خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي.
الوزير: وزير الحكم المحلي.

البلدية: بلدية بيت ساحور.
المجلس: مجلس بلدي بيت ساحور.

الرئيس: رئيس المجلس البلدي.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم في منطقة البلدية أو المتواجد فيها ألي سبب.

العقـار: األرض أو المنشأة والمرافق المكونة لها التي تستخدم لغايات السكن أو التجارة أو الصناعة 
أو تقديم الخدمات أو لممارسة أي حرفة أو مهنة.

شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي، ويشمل المالك األصلي أو المتصرف الفعلي 
أو المستأجر أو الشخص المعين إلدارة العقار أو اإلشراف عليه.

والزراعية  والتجارية  المنزلية  النشاطات  مختلف  من  البلدية  حدود  في  ناشئة  نفايات  أي  النفايات: 
الصلبة  والنفايات  العادمة،  المياه  الناتجة عن محطات معالجة  والرواسب  والعمرانية،   والصناعية 

وأي نفايات أخرى.
المكرهة الصحية: التسبب أو اإلضرار بالغير أو بالصحة العامة أو الراحة العامة أو إحداث أي رائحة 
كريهة أو صوت مزعج أو دخان أو غبار، سواء كان مصدره عقار أو مكان أو حفرة أو قناة أو مجرى 

أو بئر أو مدخنة أو زريبة أو مأوى للحيوانات.
مراقب الصحة: موظف البلدية المختص بشؤون الرقابة الصحية أو أي موظف آخر يعهد إليه المجلس 

القيام بهذه المهام.
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قرار رقم )6( لسنة 2018م
بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية بيت ساحور

وزارة احلكم احمللي،
استناداً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته ، ال سيما 

أحكام المادة )15/ب( منه،
وبناًء على قرار مجلس بلدي بيت ساحور رقم )5( في جلسته رقم )49( بتاريخ 2018/08/29م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

اصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تعاريف

القرينة  تدل  لم  ما  أدناه  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 
على خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي.
الوزير: وزير الحكم المحلي.

البلدية: بلدية بيت ساحور.
المجلس: مجلس بلدي بيت ساحور.

الرئيس: رئيس المجلس البلدي.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم في منطقة البلدية أو المتواجد فيها ألي سبب.

العقـار: األرض أو المنشأة والمرافق المكونة لها التي تستخدم لغايات السكن أو التجارة أو الصناعة 
أو تقديم الخدمات أو لممارسة أي حرفة أو مهنة.

شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي، ويشمل المالك األصلي أو المتصرف الفعلي 
أو المستأجر أو الشخص المعين إلدارة العقار أو اإلشراف عليه.

والزراعية  والتجارية  المنزلية  النشاطات  مختلف  من  البلدية  حدود  في  ناشئة  نفايات  أي  النفايات: 
الصلبة  والنفايات  العادمة،  المياه  الناتجة عن محطات معالجة  والرواسب  والعمرانية،   والصناعية 

وأي نفايات أخرى.
المكرهة الصحية: التسبب أو اإلضرار بالغير أو بالصحة العامة أو الراحة العامة أو إحداث أي رائحة 
كريهة أو صوت مزعج أو دخان أو غبار، سواء كان مصدره عقار أو مكان أو حفرة أو قناة أو مجرى 

أو بئر أو مدخنة أو زريبة أو مأوى للحيوانات.
مراقب الصحة: موظف البلدية المختص بشؤون الرقابة الصحية أو أي موظف آخر يعهد إليه المجلس 

القيام بهذه المهام.
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مادة )2)
المكرهة الصحية

تعتبر أي من األعمال التالية مكرهة صحية: 
إنشاء أي عقار أو استعماله بصورة تلحق ضرراً بالصحة العامة.  .1

الراحة  إقالق  إلى  تؤدي  أو  العامة  بالصحة  الضرر  تلحق  أو حرفة  إدارة أي عمل  أو  ممارسة   .2
العامة. 

أي أشجار أو شجيرات برزت أغصانها أو امتدت عبر أي شارع أو أي عقار، وسببت عرقلة   .3
المنازل  عن  النهار  ضوء  أو  التهوية  أو  الشمس  أشعة  حجب  أو  والمرور  السير  حركة  في 

المالصقة لها. 
التعديات على الطرق العامة، واستعمال االرتدادات التنظيمية دون ترخيص مسبق.  .4

مادة )3)
حفظ النفايات

يجب على كل شاغل عقار في منطقة البلدية اآلتي:
توفير وعاء محكم اإلغالق لحفظ النفايات، وفق المواصفات التي يقرها المجلس.  .1

وضع النفايات داخل أكياس مغلقة من النايلون معدة لهذا الغرض.  .2
وضع الكيس داخل الوعاء أو الحاوية المخصصة لذلك.  .3

مادة )4)
التخلص من النفايات

يجب على كل شخص القيام باآلتي: 
إلقاء النفايات في الحاويات الموزعة في منطقة البلدية، والمخصصة لنوع النفايات المراد التخلص   .1

منها، وفقاً لتعليمات المجلس.
منطقة  في  الموزعة  الحاويات  أو  األوعية  في  الشخصي  االستخدام  عن  الناتجة  النفايات  إلقاء   .2

البلدية.
والحفاظ  المخصصة،  الحاويات  في  اليومي  وكنسه  العقار،  تنظيف  عن  الناتجة  النفايات  إلقاء   .3

على نظافة الرصيف األمامي للعقار.

مادة )5)
حظر استخدام األراضي

يحظر استخدام األراضي الخاصة أو العامة لتجميع أو تخزين أو التخلص أو إلقاء النفايات فيها، 
أو إقامة أي إنشاءات خاصة بذلك، إال بناًء على موافقة خطية من البلدية حسب األصول. 
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مادة )6)
ملكية النفايات

تعتبر النفايات التالية ملكاً للبلدية:
النفايات داخل الحاويات أو األوعية المخصصة لذلك.  .1

النفايات التي تلقى خارج العقار.  .2
النفايات الملقاة أو الموجودة في األماكن العامة أو أزقة وشوارع المدينة.  .3

مادة )7)
صالحيات مراقب الصحة

لمراقب الصحة التأكد من خلو منطقة البلدية من أي مكرهة صحية.  .1
يحرر مراقب الصحة إشعاراً بإزالة المكرهة الصحية، محدداً فيها:  .2

أ.  الجهة المكلفة بإزالة المكرهة الصحية.
طبيعة وخطورة المكرهة الصحية. ب. 

المدة الزمنية الممنوحة إلزالة المكرهة الصحية. ج. 
اإلجراءات الالزمة إلزالة المكرهة الصحية، وعدم تكرارها. د. 

مادة )8)
مسؤولية إزالة المكرهة الصحية

يتوجب على كل شاغل للعقار أن يزيل المكرهة الصحية الناتجة عنه، وذلك دون المساس بحقه   .1
في المطالبة بالنفقات من أي شخص آخر.

كل مكرهة صحية يرى مراقب الصحة أنها ناشئة عن خلل وعيب في بناء العقار، أو عدم االلتزام   .2
بشروط الترخيص والبناء، تعتبر الجهات التالية مكلفة بإزالتها:

أ.  المالك األول للعقار أو الشخص الحاصل على ترخيص البناء، مسؤول بالتضامن مع شاغلي 
العقار الحاليين بإزالة المكرهة الصحية، وتحمل آثارها.

مالكو العقار على الشيوع، متضامنون في إزالة أي مكرهة صحية فيه، وللبلدية مالحقتهم  ب. 
جميعاً أو منفردين، وللمالك العودة على باقي الشركاء بأي نفقات بالخصوص.

سكان أي عمارة مسؤولون بالتضامن عن أي مكرهة صحية موجودة باألجزاء المشتركة  ج. 
أو في قطع األراضي المجاورة بشكل مباشر للبناء، في حال تعذر معرفة الشخص مسبب 

المكرهة الصحية.

مادة )9)
إزالة المكرهة الصحية

إذا تخلف أي شخص عن تنفيذ إشعار مراقب الصحة بإزالة المكرهة الصحية، يحق للمجلس:
الطلب بإزالة المكرهة الصحية التي أحدثها خالل المدة التي تحددها، وعلى الوجه الذي تعينه.  .1
إحالته إلى المحكمة المختصة في حال عدم تنفيذه ما ورد في أحكام الفقرة )1( من هذه المادة.  .2

إزالة المكرهة الصحية على نفقة الشخص المخالف.  .3
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مادة )6)
ملكية النفايات

تعتبر النفايات التالية ملكاً للبلدية:
النفايات داخل الحاويات أو األوعية المخصصة لذلك.  .1

النفايات التي تلقى خارج العقار.  .2
النفايات الملقاة أو الموجودة في األماكن العامة أو أزقة وشوارع المدينة.  .3

مادة )7)
صالحيات مراقب الصحة

لمراقب الصحة التأكد من خلو منطقة البلدية من أي مكرهة صحية.  .1
يحرر مراقب الصحة إشعاراً بإزالة المكرهة الصحية، محدداً فيها:  .2

أ.  الجهة المكلفة بإزالة المكرهة الصحية.
طبيعة وخطورة المكرهة الصحية. ب. 

المدة الزمنية الممنوحة إلزالة المكرهة الصحية. ج. 
اإلجراءات الالزمة إلزالة المكرهة الصحية، وعدم تكرارها. د. 

مادة )8)
مسؤولية إزالة المكرهة الصحية

يتوجب على كل شاغل للعقار أن يزيل المكرهة الصحية الناتجة عنه، وذلك دون المساس بحقه   .1
في المطالبة بالنفقات من أي شخص آخر.

كل مكرهة صحية يرى مراقب الصحة أنها ناشئة عن خلل وعيب في بناء العقار، أو عدم االلتزام   .2
بشروط الترخيص والبناء، تعتبر الجهات التالية مكلفة بإزالتها:

أ.  المالك األول للعقار أو الشخص الحاصل على ترخيص البناء، مسؤول بالتضامن مع شاغلي 
العقار الحاليين بإزالة المكرهة الصحية، وتحمل آثارها.

مالكو العقار على الشيوع، متضامنون في إزالة أي مكرهة صحية فيه، وللبلدية مالحقتهم  ب. 
جميعاً أو منفردين، وللمالك العودة على باقي الشركاء بأي نفقات بالخصوص.

سكان أي عمارة مسؤولون بالتضامن عن أي مكرهة صحية موجودة باألجزاء المشتركة  ج. 
أو في قطع األراضي المجاورة بشكل مباشر للبناء، في حال تعذر معرفة الشخص مسبب 

المكرهة الصحية.

مادة )9)
إزالة المكرهة الصحية

إذا تخلف أي شخص عن تنفيذ إشعار مراقب الصحة بإزالة المكرهة الصحية، يحق للمجلس:
الطلب بإزالة المكرهة الصحية التي أحدثها خالل المدة التي تحددها، وعلى الوجه الذي تعينه.  .1
إحالته إلى المحكمة المختصة في حال عدم تنفيذه ما ورد في أحكام الفقرة )1( من هذه المادة.  .2

إزالة المكرهة الصحية على نفقة الشخص المخالف.  .3
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مادة )10)
تحصيل الرسوم

يجب على كل شاغل عقار أن يدفع إلى البلدية مقابل الخدمات التي تقدمها في جمع النفايات،   .1
ونقلها والتخلص منها، الرسوم المحددة بملحق هذا النظام.

 )1( رقم  القانون  ألحكام  وفقاً  المادة،  هذه  من   )1( الفقرة  في  الواردة  الرسوم  تحصيل  يتم   .2
وتعديالته. الفلسطينية  المحلية  الهيئات  بشأن  1997م،  لسنة 

مادة )11)
اإلعفاءات

تعفى الكنائس والجوامع واألديرة المسجلة رسمياً فقط في منطقة البلدية من دفع رسوم خدمات النظافة، 
وجمع النفايات ونقلها، المحددة في هذا النظام.

مادة )12)
العقوبات

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة ال تقل عن مائة شيكل، وال تزيد على خمسمائة شيكل، 
وتضاعف العقوبة في حال التكرار خالل ستة أشهر.

مادة )13)
إصدار التعليمات

والنفايات  النفايات  ونقل  وجمع  إخراج  وأوقات  آلية  بتنظيم  الخاصة  التعليمات  المجلس  يصدر   .1
الصلبة الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية.

يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.  .2

مادة )14)
اإللغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
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مادة )15)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 11/06/ 2018 ميالدية
                            الموافق:28/صفر/1440 هجرية

حسني األعـرج
وزير احلكم احمللي
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مادة )15)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 11/06/ 2018 ميالدية
                            الموافق:28/صفر/1440 هجرية

حسني األعـرج
وزير احلكم احمللي
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ملحق
رسوم خدمات النظافة وجمع النفايات ونقلها لبلدية بيت ساحور

 قيمة الرسوم السنوية
بالشيكل

مواصفات التصنيف البيان الرقم

150  منزل يقطنه
شخص واحد

أ المنازل .1

250  منزل يقطنه
شخصين

ب

350  منزل يقطنه أكثر
من شخصين

ج

400  منزل يقع خارج
 حدود البلدية
 داخل حدود

التنظيم/ مناطق ج

د

600  كافة أنواع
 العيادات من
 الطب العام،

 األسنان، النفسية،
البيطري

 العيادات الطبية
التخصصية

.2

1000  كراج إصالح
 إطارات
السيارات

أ كراج )يشمل بودي، 
دهان، بناشر(

.3

1000  كراج تصليح
سيارات

ب

1000  كراج كهرباء
سيارات

ج

2000  تشحيم، تزييت
 وتنظيف وغسيل

سيارات

د

1000  محل بيع قطع غيار
السيارات

.4

1000  محل بيع مستلزمات
السيارات

.5
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1500  محل بيع إطارات
 السيارات

.6

700 باب واحد أ 7. مشغل خراطة، محددة
1000 بابان وأكثر ب
1100  مشاغل قطع الحجر

والرخام والنحت
.8

2500 9. مصنع طوب
2500 10. مصنع باطون
1000 مساحة أقل 

من 50م2
أ 11. مراكز تسوق

2000 مساحة 
تتراوح  من

 50م2 - 150م2

ب

3100 مساحة أكبر 
من 150م2

ج

1200 صيدلية .12
2000 مستودع أدوية .13

x 100 عدد األسرة مستشفى/ سرير أ مراكز طبية .14
2000 مركز طبي ب
2000 مخزن بمساحة 

أقل من 100م2 
أ  مخازن اسمنت

وأخشاب
.15

4000  مخزن بمساحة
100م2 فأكثر

ب

1000 تخزين وتوزيع 
أقل من 70م2 

أ  مستودعات ومخازن
متنوعة

.16

1800 تخزين وتوزيع 
بمساحة 70م2 

فأكثر

ب

550 مساحة أقل 
من 50م2

أ مشغل خياطة .17

750 مساحة بين
 50م2 - 100م2

ب

1750 مساحة أكبر 
من  100م2

ج
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1500  محل بيع إطارات
 السيارات

.6

700 باب واحد أ 7. مشغل خراطة، محددة
1000 بابان وأكثر ب
1100  مشاغل قطع الحجر

والرخام والنحت
.8

2500 9. مصنع طوب
2500 10. مصنع باطون
1000 مساحة أقل 

من 50م2
أ 11. مراكز تسوق

2000 مساحة 
تتراوح  من

 50م2 - 150م2

ب

3100 مساحة أكبر 
من 150م2

ج

1200 صيدلية .12
2000 مستودع أدوية .13

x 100 عدد األسرة مستشفى/ سرير أ مراكز طبية .14
2000 مركز طبي ب
2000 مخزن بمساحة 

أقل من 100م2 
أ  مخازن اسمنت

وأخشاب
.15

4000  مخزن بمساحة
100م2 فأكثر

ب

1000 تخزين وتوزيع 
أقل من 70م2 

أ  مستودعات ومخازن
متنوعة

.16

1800 تخزين وتوزيع 
بمساحة 70م2 

فأكثر

ب

550 مساحة أقل 
من 50م2

أ مشغل خياطة .17

750 مساحة بين
 50م2 - 100م2

ب

1750 مساحة أكبر 
من  100م2

ج
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600 معجنات أ مخبز وفرن )حلويات/ 
خبز/ معجنات(

.18
1000 حلويات ب
1000  معجنات

وحلويات
ج

2000 مخبز د
1000  محل بيع حلويات

ومعجنات
.19

800 مساحة أقل 
من 100م2

أ  محل بيع أجهزة
كهربائية

.20

1250 مساحة  100م2 
فأكثر

ب

700 مساحة أقل 
من 150م2 

أ  محل بيع أثاث
ومفروشات

.21

1000 مساحة  150م2 
فأكثر

ب

750 محل للدهان والورنيش .22
800  محل بيع وتصنيع

 الشمع
.23

1500  بيع دجاج بدون
ذبح

أ 24. محل بيع الدواجن

2250 بيع دجاج مع ذبح ب
2250 محالت بيع اللحوم 

)الجزارون(
.25

750  محل بيع السجائر
والتبغ والتمباك

.26

800  مكتب تأجير
السيارات

أ معارض سيارات .27

1200  معرض لبيع
السيارات

ب

600 28. مدرسة تعليم سياقة
800 مكتب تكسي .29
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1000  أدوات منزلية
بالمفرق

أ 30. محل بيع أدوات منزلية

1800  أدوات منزلية
بالجملة

ب

1000 مساحة أقل 
من 50م2  

أ  محل بيع مواد بناء
 ولوازم نجارين

وحدادين

.31

2000 مساحة 50م2 
فأكثر

ب

800 محل صرافة .32
1000 مكتبة .33
600 مكتب )تأمين/ تعهدات/ 

استيراد...(
.34

800 للرجال أ  محالت الحالقة
وصالونات التجميل

.35
800 للسيدات ب
1300 مطاعم صغيرة أ مطاعم .36
2600 مطاعم متوسطة ب
6500 مطاعم كبيرة ج
550 خشب زيتون مشغل .37
750 أثاث وموبيليا منجرة .38
1000 مساحة أقل 

من  40م2
أ مقهى/ “كوفيشوب” .39

1250 مساحة 40م2 
فأكثر

ب

400  محل تصليح
أحذية

أ محالت األحذية .40

600 محل بيع أحذية ب
1000 مساحة أقل 

من 100م2
أ  محالت بيع أدوات

صحية
.41

2000 مساحة 100م2 
فأكثر

ب



649

87 الرقم المرجعي:2018-11-149ديوان الفتوى والتشريع

2018/11/28 149العدد

1000  أدوات منزلية
بالمفرق

أ 30. محل بيع أدوات منزلية

1800  أدوات منزلية
بالجملة

ب

1000 مساحة أقل 
من 50م2  

أ  محل بيع مواد بناء
 ولوازم نجارين

وحدادين

.31

2000 مساحة 50م2 
فأكثر

ب

800 محل صرافة .32
1000 مكتبة .33
600 مكتب )تأمين/ تعهدات/ 

استيراد...(
.34

800 للرجال أ  محالت الحالقة
وصالونات التجميل

.35
800 للسيدات ب
1300 مطاعم صغيرة أ مطاعم .36
2600 مطاعم متوسطة ب
6500 مطاعم كبيرة ج
550 خشب زيتون مشغل .37
750 أثاث وموبيليا منجرة .38

1000 مساحة أقل 
من  40م2

أ مقهى/ “كوفيشوب” .39

1250 مساحة 40م2 
فأكثر

ب

400  محل تصليح
أحذية

أ محالت األحذية .40

600 محل بيع أحذية ب
1000 مساحة أقل 

من 100م2
أ  محالت بيع أدوات

صحية
.41
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800 محالت الغسيل 
والكي والتنظيف 

)dry clean)

.42

600  محل بيع مواد
تنظيف بالمفرق

أ محل بيع مواد تنظيف .43

1000 محل بيع مواد 
تنظيف بالجملة/ 

مصنع

ب

600  محل بيع ورود
وأزهار

أ   محل بيع ورود
وأشتال

.44

1000 مشتل ب
600 استوديو تصوير .45

2200  محل بيع خضار
وفواكه

.46

750  محل بيع وتركيب
 زجاج

.47

600 مساحة أقل 
من 50م2

أ مشغل ألمنيوم .48

1000 مساحة 50م2 
فأكثر

ب

1000 49. مخزن تبريد
1000 معصرة زيتون .50
1200  مصنع صابون ومواد

تنظيف
.51

2350  مصنع للكرتون
والورق

.52

1000  محل بيع الهدايا
واأللعاب

.53

3000 داخلية أ قاعات أفراح .54
6500 منفصلة ب
5500 أقل من 50 سرير أ فنادق ومنامات .55
8000 50 - 100 سرير ب

12000 أكثر من 100 
سرير

ج
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1000  محالت تخزين وبيع
اسطوانات الغاز

.56

1750 داخلية أ 57. برك سباحة
2500 خارجية ب
7500 مساحة أقل 

من 150م2
أ بنك .58

9000 مساحة 150م2 
فأكثر

ب

750 أقل من 50 طفل أ حضانة ورياض أطفال .59
1500 50 طفل فأكثر ب
600 مشغل تنجيد أثاث .60
1520 نادي كمال أجسام .61
2000 محل بيع لوازم مناشير .62
2000 محل بيع بالط .63
2000  محل بيع جبصين

وديكورات
.64

1000  محل بيع سجاد
وموكيت وبرادي

.65

1000  أقل من 5
موظفين

أ شركة تجارة عامة .66

2000 5 موظفين فما 
أكثر

ب

1500  محل بيع أسماك ولحوم
مجمدة

.67

550 محل بيع نثريات .68
600  محالت بيع وتسجيل

األشرطة الصوتية
.69

600  معامل تصنيع
 مستلزمات طب

 األسنان

.70

800  محل بيع وصياغة
الذهب والفضة

.71
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550  محل بيع مواد
تنظيف بالمفرق

أ 72. محل بيع مواد تنظيف

600  محل بيع مواد
تنظيف بالجملة

ب

550  محالت بيع وتصليح
األجهزة الخلوية

.73

1200  محالت تصليح
األجهزة الكهربائية

.74

1200 مكتب تصميم دعاية 
وإعالنات )مطابع (

.75

700  محل بيع النظارات
 الطبية

.76

1700 صاالت بلياردو .77
600 محل بيع مواد زراعية .78
500 3 عمال فأقل أ 79. مشغل خشب زيتون
750 أكثر من 3 عمال ب
2000 80. مشغل صدف
600 المؤسسات التعاونية، 

المدنية، الخيرية .....
.81

2500  محل بيع التحف
 الشرقية

.82
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قرار رقم )7( لسنة 2018م
بنظام صيانة الشوارع في بلدية العيزرية 

وزير احلكم احمللي،
وتعديالته، السيما  الفلسطينية  المحلية  الهيئات  بشأن  1997م،  لسنة   )1( القانون رقم  ألحكام  استناداً 

أحكام المادة )15/أ( منه، 
وبناًء على قرار مجلس بلدية العيزرية، الصادر في الجلسة رقم )45( بتاريخ 2018/10/23م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
القرينة  تدل  لم  ما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 

على خالف ذلك:
المجلس: مجلس بلدية العيزرية.

الشارع: أي طريق أو ميدان أو ممر يملك الجمهور حق المرور فيه، نافذاً كان أم غير نافذ، والطريق 
القائمة على أي جسر عام أو أي طريق أو ممر مستعمل للوصول إلى دارين أو أكثر أو أنشئ بقصد 
استعماله لهذه الغاية، سواء أكان للجمهور حق المرور فيه أم لم يكن، وتعتبر جميع األقنية واألخاديد 

الكائنة على جانبي الشارع أو المشمولة فيه جزءاً منه.

مادة )2)
تسري أحكام هذا النظام على جميع الشوارع العامة داخل حدود بلدية العيزرية.

مادة )3)
يحظر على أي شخص وضع العوائق في الشوارع، وتعتبر األفعال التالية عائقاً:  .1

بناء أو إنشاء أو إقامة أو إبقاء حائط أو سياج أو عمود في أي شارع أو في أي جزء منه. أ. 
تغطية أو إعاقة مجرى مكشوف أو مصرف أو قناة واقعة على جانب أي شارع عام. ب. 

وضع صندوق أو طرد أو بضائع أو أي مواد أخرى في أي شارع، أو تسبب في وضعها فيه  ج. 
بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف أو تعيقهم أو تؤخرهم عن القيام بعملهم.

عرقلة أو إعاقة حركة السير بما يتجاوز المدة المعقولة لتحميل أو تنزيل الصندوق أو البضائع.  د. 
نقل صندوق أو طرد أو بضائع أو أي مواد أخرى من أي بناية أو أرض، ووضعها في شارع  ه. 

عام.
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المخالف  نفقة  على  بإزالته  اإليعاز  أو  العائق،  بإزالة  المخالف  الشخص  إخطار  المجلس  على   .2
خالل )24( ساعة من تبليغه إخطاراً كتابياً بذلك.

يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة )1( من هذه المادة، بغرامة التزيد على )100( ديناراً أردنياً،   .3
وال تقل عن )30( ديناراً أردنياً، سواء قام بتلك األفعال مشغل البناية أو األرض بنفسه أو بواسطة 

الغير أو سمح لشخص آخر بالقيام بإحدى هذه األفعال.

مادة )4)
يجب على كل شخص يرغب في وضع أي مادة أو إنشاءات مؤقتة من مواد البناء في أي شارع،   .1

أو أن يحفر حفرة أو أخدوداً فيه، أن: 
يحصل على إذن خطي من المجلس، على أن يتضمن اإلذن بيان المساحة التي يراد إشغالها،  أ. 

ومدة العمل فيه.
يتخذ اإلجراءات التالية إلى أن ترفع تلك المواد من الشارع أو تطمر الحفرة أو األخدود: ب. 

اتباع شروط  السالمة العامة في وضع المواد أو اإلنشاءات أو حفر حفرة أو األخدود.  )1
2(  إقامة سياج واٍق حول تلك المواد أو الحفرة أو األخدود.

3(  وضع إضاءة كافية خالل الليل.
يجوز للمجلس سحب اإلذن الخطي في الحالتين اآلتيتين:  .2

إذا ثبت أن هناك مخالفة من قبل الشخص الحاصل على اإلذن.  أ. 
إذا كانت تلك المواد أو الحفرة أو األخدود تشكل خطراً محدقاً على السالمة العامة. ب. 

مادة )5)
على المجلس إخطار الشخص المخالف ألحكام المادة )1/4( من هذا النظام، بإزالة المخالفة،   .1

أو اإليعاز بإزالتها على نفقة المخالف خالل )24( ساعة من تبليغه إخطاراً كتابياً بذلك.
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة )1/4( من هذا النظام، بغرامة ال تزيد على )100( ديناراً أردنياً،   .2

وال تقل عن )30(  ديناراً أردنياً.

مادة )6)
العامة،  السالمة  على  تشكل خطراً  حفرة  أو  بئر  أو  بناء  وجود  حال  في  المجلس  على  يجب   .1
لوجود خلل في ترميمه أو صيانته أو تسييجه، إخطار مالك البناء أو الحفرة أو المكان الخطر 

وتكليفه بإصالحه أو وقايته أو إقامة سياج حوله، على وجه يمنع الخطر الناشئ عنه.
المادة،  هذه  من   )1( الفقرة  في  المحدد  اإلخطار  في  ورد  بما  العمل  عن  المالك  تخلف  إذا   .2

يعاقب بغرامة ال تزيد على )150( ديناراً أردنياً، وال تقل عن )50( ديناراً أردنياً.
على المجلس إصالح الضرر، ويستوفي جميع النفقات من مالك البناية أو البئر أو الحفرة.  .3
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مادة )7)
يحظر على أي شخص رفع أو إزالة أو تخريب أو تغيير بسطح الشارع أو الرصيف أو إلحاق   .1

الضرر به.
2.  يعاقب من يخالف أحكام الفقرة )1( من هذه المادة، بغرامة ال تزيد على )150( ديناراً أردنياً، 

وال تقل عن )50( ديناراً أردنياً.

مادة )8)
يجب على المجلس في حال لحق بأي شارع من الشوارع العامة أو بأي قسم منه، ضرر طارئ،   .1
وغير مقصود بسبب حفريات أجريت في أرض مجاورة، أن يخطر مالك األرض التي أجريت 
فيها حفريات أو الشخص الذي قام بها، إخطاراً يتضمن تكليفه بإصالح الضرر الذي لحق بالشارع 

خالل مدة معينة.
في حال عدم قيام المخالف باإلجراء المحدد في الفقرة )1( من هذه المادة، على المجلس إصالح   .2

الضرر المتسبب عن الحفريات، ويستوفي النفقات من المخالف.

مادة )9)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )10)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2018/11/27 ميالدية
                   الموافق: 20/ربيع األول/1440 هجرية

حسني األعرج
وزير احلكم احمللي
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في حال عدم قيام المخالف باإلجراء المحدد في الفقرة )1( من هذه المادة، على المجلس إصالح   .2

الضرر المتسبب عن الحفريات، ويستوفي النفقات من المخالف.

مادة )9)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )10)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2018/11/27 ميالدية
                   الموافق: 20/ربيع األول/1440 هجرية

حسني األعرج
وزير احلكم احمللي
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قرار رقم )2( لسنة 2019م
بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية طوباس

وزير احلكم احمللي،
استناداً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، ال سيما 

أحكام المادة )15/ب( منه،
وبناًء على قرار مجلس بلدي طوباس في جلسته رقم )2018/26( بتاريخ 2018/10/27م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تعاريف

القرينة  لم تدل  أدناه، ما  لها  المخصصة  المعاني  النظام  الواردة في هذا  للكلمات والعبارات  يكون 
على خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي. 
وزير الحكم المحلي.  الوزير: 

البلدية: بلدية طوباس.
المجلس: مجلس بلدي طوباس.
الرئيس: رئيس المجلس البلدي.

الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم في منطقة البلدية أو المتواجد فيها ألي سبب.
العقار: األرض أو المنشأة، والمرافق المكونة لها التي تستخدم لغايات السكن، أو التجارة، أو الصناعة، 

أو تقديم الخدمات، أو لممارسة أي حرفة أو مهنة.
شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي، ويشمل المالك األصلي، أو المتصرف الفعلي، 

أو المستأجر، أو الشخص المعين إلدارة العقار، أو اإلشراف عليه.
النفايات: أي نفايات ناشئة في حدود البلدية من مختلف النشاطات المنزلية، والتجارية، والزراعية، 
الصلبة،  والنفايات  العادمة،  المياه  معالجة  الناتجة عن محطات  والرواسب  والعمرانية،  والصناعية، 

وأي نفايات أخرى.
مراقب الصحة: موظف البلدية المختص بشؤون الرقابة الصحية، أو أي موظف آخر يعهد إليه المجلس 

القيام بهذه المهام.
المكرهة الصحية: التسبب أو اإلضرار بالغير أو بالصحة العامة أو الراحة العامة، أو إحداث أي رائحة 
كريهة، أو صوت مزعج، أو دخان أو غبار، سواء كان مصدره عقار، أو مكان، أو حفرة، أو قناة، 

أو مجرى، أو بئر، أو مدخنة، أو زريبة، أو مأوى للحيوانات.
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مادة )2)
المكرهة الصحية

تعتبر أي من األعمال التالية مكرهة صحية: 
إنشاء أي عقار، أو استعماله بصورة تلحق ضرراً بالصحة العامة.. 1
ممارسة أو إدارة أي عمل أو حرفة تلحق الضرر بالصحة العامة، أو تؤدي إلى إقالق الراحة . 2

العامة. 
أي أشجار أو شجيرات برزت أغصانها، أو امتدت عبر أي شارع أو أي عقار، وسببت عرقلة . 3

المنازل  عن  النهار  أو ضوء  التهوية،  أو  الشمس،  أشعة  أو حجب  والمرور،  السير  حركة  في 
المالصقة لها. 

التعديات على الطرق العامة، واستعمال االرتدادات التنظيمية دون ترخيص مسبق.. 4

مادة )3)
حفظ النفايات

يجب على كل شاغل عقار في منطقة البلدية اآلتي:
توفير وعاء محكم اإلغالق لحفظ النفايات، وفق المواصفات التي يقرها المجلس.. 1
وضع النفايات داخل أكياس مغلقة من النايلون معدة لهذا الغرض.. 2
وضع الكيس داخل الوعاء أو الحاوية المخصصة لذلك.. 3

مادة )4)
التخلص من النفايات

يجب على كل شخص القيام باآلتي: 
إلقاء النفايات في الحاويات الموزعة في منطقة البلدية، والمخصصة لنوع النفايات المراد التخلص . 1

منها، وفقاً لقرارات البلدية.
إلقاء النفايات الناتجة عن االستخدام الشخصي في األوعية أو الحاويات الموزعة في منطقة البلدية.. 2
والحفاظ . 3 المخصصة،  الحاويات  في  اليومي  وكنسه  العقار،  تنظيف  عن  الناتجة  النفايات  إلقاء 

على نظافة الرصيف األمامي للعقار.

مادة )5)
التخلص من نفايات ورش البناء

الهدم، . 1 أو  الترميم  أو  البناء  ومخلفات  البناء  ورش  نفايات  من  التخلص  األشخاص  جميع  على 
على النحو اآلتي: 

 وضع النفايات بحاويات خاصة يتم توفيرها على نفقتهم بمعرفة البلدية.أ. 
النقل اآلمن للنفايات إلى األماكن التي تخصصها أو توافق عليها البلدية. ب. 

ب( . 2 )أ،  البندين  بأحكام  االلتزام  عدم  نتيجة  آلياتها،  أو  البلدية  بعاملي  يلحق  ضرر  أي 
المحددة  المخالفة  قيمة  ودفع  بالتعويض،  صاحبه  يُلزم  المادة،  هذه  من   )1 ( الفقرة  من 

النظام. هذا  من   )13 ( المادة  في 
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مادة )2)
المكرهة الصحية

تعتبر أي من األعمال التالية مكرهة صحية: 
إنشاء أي عقار، أو استعماله بصورة تلحق ضرراً بالصحة العامة.. 1
ممارسة أو إدارة أي عمل أو حرفة تلحق الضرر بالصحة العامة، أو تؤدي إلى إقالق الراحة . 2

العامة. 
أي أشجار أو شجيرات برزت أغصانها، أو امتدت عبر أي شارع أو أي عقار، وسببت عرقلة . 3

المنازل  عن  النهار  أو ضوء  التهوية،  أو  الشمس،  أشعة  أو حجب  والمرور،  السير  حركة  في 
المالصقة لها. 

التعديات على الطرق العامة، واستعمال االرتدادات التنظيمية دون ترخيص مسبق.. 4

مادة )3)
حفظ النفايات

يجب على كل شاغل عقار في منطقة البلدية اآلتي:
توفير وعاء محكم اإلغالق لحفظ النفايات، وفق المواصفات التي يقرها المجلس.. 1
وضع النفايات داخل أكياس مغلقة من النايلون معدة لهذا الغرض.. 2
وضع الكيس داخل الوعاء أو الحاوية المخصصة لذلك.. 3

مادة )4)
التخلص من النفايات

يجب على كل شخص القيام باآلتي: 
إلقاء النفايات في الحاويات الموزعة في منطقة البلدية، والمخصصة لنوع النفايات المراد التخلص . 1

منها، وفقاً لقرارات البلدية.
إلقاء النفايات الناتجة عن االستخدام الشخصي في األوعية أو الحاويات الموزعة في منطقة البلدية.. 2
والحفاظ . 3 المخصصة،  الحاويات  في  اليومي  وكنسه  العقار،  تنظيف  عن  الناتجة  النفايات  إلقاء 

على نظافة الرصيف األمامي للعقار.

مادة )5)
التخلص من نفايات ورش البناء

الهدم، . 1 أو  الترميم  أو  البناء  ومخلفات  البناء  ورش  نفايات  من  التخلص  األشخاص  جميع  على 
على النحو اآلتي: 

 وضع النفايات بحاويات خاصة يتم توفيرها على نفقتهم بمعرفة البلدية.أ. 
النقل اآلمن للنفايات إلى األماكن التي تخصصها أو توافق عليها البلدية. ب. 

ب( . 2 )أ،  البندين  بأحكام  االلتزام  عدم  نتيجة  آلياتها،  أو  البلدية  بعاملي  يلحق  ضرر  أي 
المحددة  المخالفة  قيمة  ودفع  بالتعويض،  صاحبه  يُلزم  المادة،  هذه  من   )1 ( الفقرة  من 

النظام. هذا  من   )13 ( المادة  في 
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مادة )6)
المحظورات

يحظر على كل شخص القيام باآلتي:
إلقاء النفايات التالية في الطرق واألماكن العامة:. 1

 النشرات، أو اإلعالنات.أ. 
السيارات ب.  هياكل  أو  الرمل،  أو  الحجارة،  أو  الحادة،  المواد  أو  المسامير،  أو  الزجاج، 

المحطمة، أو أي مادة من مواد البناء.
مخلفات التدخين، أو المشروبات والمأكوالت، وأغلفتها بأنواعها.ج. 

إلقاء النفايات من شبابيك السيارات العامة أو الخاصة.. 2
جمع أو التصرف بالنفايات داخل حدود البلدية دون إذن مسبق من المجلس.. 3
التخلص من نفايات التعشيب، وتقليم األشجار في الحاويات أو بالقرب منها.. 4
)180(سم، . 5 يقل عن  ال  بارتفاع  معدنية صماء  بألواح  الورش  تسوير  قبل  البناء  أعمال  مباشرة 

معتمدة من البلدية.
مباشرة أعمال تجميع وترحيل الخردة والحديد التالف قبل تسوير أماكن التجميع بسور ال يقل . 6

عن ارتفاع )2.5(م، عن الشارع العام.
التخلص من النفايات السائلة في شبكات الصرف الصحي أو األماكن غير المخصصة لها.. 7

مادة )7)
حظر استخدام األراضي

يحظر استخدام األراضي الخاصة أو العامة لتجميع أو تخزين أو التخلص أو إلقاء النفايات فيها، 
أو إقامة أي إنشاءات خاصة بذلك، إال بناًء على موافقة خطية من البلدية حسب األصول. 

مادة )8)
ملكية النفايات

تعتبر النفايات التالية ملكاً للبلدية:
النفايات داخل الحاويات أو األوعية المخصصة لذلك.. 1
النفايات التي تلقى خارج العقار.. 2
النفايات الملقاة أو الموجودة في األماكن العامة أو أزقة وشوارع المدينة.. 3

مادة )9)
صالحيات مراقب الصحة

لمراقب الصحة التأكد من خلو منطقة البلدية من أي مكرهة صحية.. 1
يحرر مراقب الصحة إشعاراً بإزالة المكرهة الصحية، محدداً فيها:. 2

  الجهة المكلفة بإزالة المكرهة الصحية.أ. 
طبيعة، وخطورة المكرهة الصحية.ب. 
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المدة الزمنية الممنوحة إلزالة المكرهة الصحية.ج. 
اإلجراءات الالزمة إلزالة المكرهة الصحية، وعدم تكرارها.د. 

مادة )10)
مسؤولية إزالة المكرهة الصحية

يتوجب على كل شاغل للعقار أن يزيل المكرهة الصحية الناتجة عنه، وذلك دون المساس بحقه . 1
في المطالبة بالنفقات من أي شخص آخر.

كل مكرهة صحية يرى مراقب الصحة أنها ناشئة عن خلل وعيب في بناء العقار، أو عدم االلتزام . 2
بشروط الترخيص والبناء، تعتبر الجهات التالية مكلفة بإزالتها:

 المالك األول للعقار أو الشخص الحاصل على ترخيص البناء، مسؤول بالتضامن مع شاغلي أ. 
العقار الحاليين بإزالة المكرهة الصحية، وتحمل آثارها.

مالكو العقار على الشيوع، متضامنون في إزالة أي مكرهة صحية فيه، وللبلدية مالحقتهم ب. 
جميعاً أو منفردين، وللمالك العودة على باقي الشركاء بأي نفقات بالخصوص.

سكان أي عمارة مسؤولون بالتضامن عن أي مكرهة صحية موجودة باألجزاء المشتركة ج. 
أو في قطع األراضي المجاورة بشكل مباشر للبناء، في حال تعذر معرفة الشخص مسبب 

المكرهة الصحية.

مادة )11)
إزالة المكرهة الصحية

إذا تخلف أي شخص عن تنفيذ إشعار مراقب الصحة بإزالة المكرهة الصحية، يحق للبلدية:
الطلب بإزالة المكرهة الصحية التي أحدثها خالل المدة التي تحددها، وعلى الوجه الذي تعينه.. 1
إحالته إلى المحكمة المختصة في حال عدم تنفيذه ماورد في أحكام الفقرة )1( من هذه المادة.. 2
إزالة المكرهة الصحية على نفقة الشخص المخالف.. 3

مادة ) 12)
تحصيل الرسوم

النفايات، . 1 تقدمها في جمع  التي  الخدمات  مقابل  البلدية  إلى  يدفع  أن  يجب على كل شاغل عقار 
ونقلها، والتخلص منها، الرسوم المحددة بالملحق رقم )1( من هذا النظام.

2 . )1( رقم  القانون  ألحكام  وفقاً  المادة،  هذه  من   )1( الفقرة  في  الواردة  الرسوم  تحصيل  يتم 
وتعديالته. الفلسطينية  المحلية  الهيئات  بشأن  1997م،  لسنة 

مادة )13)
العقوبات

على . 1 تزيد  وال  شيكل،  مائتي  عن  تقل  ال  بغرامة  النظام  هذا  أحكام  يخالف  من  كل  يعاقب 
أشهر. ستة  خالل  التكرار  حال  في  العقوبة  وتضاعف  شيكل،  خمسمائة 
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المدة الزمنية الممنوحة إلزالة المكرهة الصحية.ج. 
اإلجراءات الالزمة إلزالة المكرهة الصحية، وعدم تكرارها.د. 

مادة )10)
مسؤولية إزالة المكرهة الصحية

يتوجب على كل شاغل للعقار أن يزيل المكرهة الصحية الناتجة عنه، وذلك دون المساس بحقه . 1
في المطالبة بالنفقات من أي شخص آخر.

كل مكرهة صحية يرى مراقب الصحة أنها ناشئة عن خلل وعيب في بناء العقار، أو عدم االلتزام . 2
بشروط الترخيص والبناء، تعتبر الجهات التالية مكلفة بإزالتها:

 المالك األول للعقار أو الشخص الحاصل على ترخيص البناء، مسؤول بالتضامن مع شاغلي أ. 
العقار الحاليين بإزالة المكرهة الصحية، وتحمل آثارها.

مالكو العقار على الشيوع، متضامنون في إزالة أي مكرهة صحية فيه، وللبلدية مالحقتهم ب. 
جميعاً أو منفردين، وللمالك العودة على باقي الشركاء بأي نفقات بالخصوص.

سكان أي عمارة مسؤولون بالتضامن عن أي مكرهة صحية موجودة باألجزاء المشتركة ج. 
أو في قطع األراضي المجاورة بشكل مباشر للبناء، في حال تعذر معرفة الشخص مسبب 

المكرهة الصحية.

مادة )11)
إزالة المكرهة الصحية

إذا تخلف أي شخص عن تنفيذ إشعار مراقب الصحة بإزالة المكرهة الصحية، يحق للبلدية:
الطلب بإزالة المكرهة الصحية التي أحدثها خالل المدة التي تحددها، وعلى الوجه الذي تعينه.. 1
إحالته إلى المحكمة المختصة في حال عدم تنفيذه ماورد في أحكام الفقرة )1( من هذه المادة.. 2
إزالة المكرهة الصحية على نفقة الشخص المخالف.. 3

مادة ) 12)
تحصيل الرسوم

النفايات، . 1 تقدمها في جمع  التي  الخدمات  مقابل  البلدية  إلى  يدفع  أن  يجب على كل شاغل عقار 
ونقلها، والتخلص منها، الرسوم المحددة بالملحق رقم )1( من هذا النظام.

2 . )1( رقم  القانون  ألحكام  وفقاً  المادة،  هذه  من   )1( الفقرة  في  الواردة  الرسوم  تحصيل  يتم 
وتعديالته. الفلسطينية  المحلية  الهيئات  بشأن  1997م،  لسنة 

مادة )13)
العقوبات

على . 1 تزيد  وال  شيكل،  مائتي  عن  تقل  ال  بغرامة  النظام  هذا  أحكام  يخالف  من  كل  يعاقب 
أشهر. ستة  خالل  التكرار  حال  في  العقوبة  وتضاعف  شيكل،  خمسمائة 
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العامة المحددة . 2 النظافة  الملتزمين بالمحافظة على  لمراقب الصحة تحرير مخالفات فورية لغير 
بالملحق رقم )2( من هذا النظام.

مادة )14)
إصدار التعليمات

يصدر المجلس التعليمات الخاصة بتنظيم آلية، وأوقات إخراج، وجمع، ونقل النفايات والنفايات . 1
الصلبة الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية.

يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.. 2

مادة )15)
اإللغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )16)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 
الرسمية. الجريدة  في 

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2019/04/04 ميالدية
                         الموافق: 28/رجب/1440 هجرية

                                                                       
                                                                                                                        

حسني األعـرج
وزير احلكم احمللي
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ملحق رقم )1(
رسوم خدمات النظافة وجمع النفايات ونقلها لبلدية طوباس

النفايات المنزلية:. 1

قيمة الرسوم السنوية بالشيكل البيانالرقم

216 )على كل اشتراك كهرباء(االشتراكات المنزلية1.

النفايات التجارية:. 2

قيمة الرسوم السنوية التصنيفالبيانالرقم
بالشيكل 

.1
1000 أ: الشارع الرئيسيسوبرماركت 

450ب: الشارع الفرعي

700مقهى كوفي شوب بلياردو2.

600محمص )قهوة/ مكسرات/ شوكالته(3.

.4
1000أ: الشارع الرئيسي محل بيع خضار وفواكه

600ب: الشارع الفرعي

.5
1200أ: الشارع الرئيسيمطعم

600ب: الشارع الفرعي

600مخبز وفرن6.

600محل حلويات7.

600محل بيع معجنات8.

450محل بيع ألبان وأجبان9.

800مطحنة حبوب10.

800محل بيع أسماك11.

800محل بيع مجمدات12.
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ملحق رقم )1(
رسوم خدمات النظافة وجمع النفايات ونقلها لبلدية طوباس

النفايات المنزلية:. 1

قيمة الرسوم السنوية بالشيكل البيانالرقم

216 )على كل اشتراك كهرباء(االشتراكات المنزلية1.

النفايات التجارية:. 2

قيمة الرسوم السنوية التصنيفالبيانالرقم
بالشيكل 

.1
1000 أ: الشارع الرئيسيسوبرماركت 

450ب: الشارع الفرعي

700مقهى كوفي شوب بلياردو2.

600محمص )قهوة/ مكسرات/ شوكالته(3.

.4
1000أ: الشارع الرئيسي محل بيع خضار وفواكه

600ب: الشارع الفرعي

.5
1200أ: الشارع الرئيسيمطعم

600ب: الشارع الفرعي

600مخبز وفرن6.

600محل حلويات7.

600محل بيع معجنات8.

450محل بيع ألبان وأجبان9.

800مطحنة حبوب10.

800محل بيع أسماك11.

800محل بيع مجمدات12.
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.13

1200أ: الشارع الرئيسيمحل بيع دواجن

 700ب: الشارع الفرعي

1000محل بيع لحوم 14.

600محل بيع ألبسة 15.

700محل بيع أحذية16.

.17
1000أ: الشارع الرئيسيمحل بيع األدوات المنزلية

500ب: الشارع الفرعي
600محل بيع مواد تنظيف18.

600محل بيع السجائر والتبغ والمعسل19.

400دراي كلين20.

700محل بيع أجهزة خلوية21.

500صالون للرجال22.

500صالون للسيدات23.

500محل بيع مواد تجميل24.

1500صالة أفراح25.

600محل بيع األجهزة الكهربائية26.

550محل أدوات صحية 27.

750محل لوازم نجارين28.

750محل لوازم حدادين29.

450محل تصليح األدوات الكهربائية30.

400محل بيع ساعات أشرطة نظارات31.

700محل بيع أحذية جديدة أو قديمة32.

محل الصاغة )ذهب/ فضة/ معادن 33.
ثمينة(

500

600مشتل34.

400محل بيع زهور35.

400محل بيع عطور36.

900محل بيع أثاث37.

1000محل بيع أثاث قديم38.

700محل بيع سجاد39.

500محل بيع آثار وتراثيات40.
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700محل بيع هدايا وألعاب41.

500محل بيع أدوات بيطرية42.

500محل بيع مواد زراعية وأسمدة 43.

500محل بيع أعالف 44.

700بنسيون45.

نفايات المؤسسات:. 3

قيمة الرسوم السنوية بالشيكلالبيانالرقم 
1500جامعة1.
600مدرسة2.
600رياض األطفال3.
600مكتبة4.
600مركز ثقافي5.
600مراكز التعليم6.
600مركز رياضي/ نادي7.
800شركة تأمين8.
1000فندق9.
1500بنك10.
600صراف آلي11.
400محل صرافة12.
400مكتب حواالت/ وكاالت 13.
400مكتب سياحي14.
400مكتب عقارات15.
500مكتب تكسي16.
400مكتب خدمات عامة17.
400مكتب نقابة18.
800شركة بيع سيارات19.
400شركة ومكتب دعاية وإعالن20.
400استوديو تصوير21.
800شركات خدماتية22.
800شركات مقاولين23.
400مكتب محامين24.
800مصنع بلوك 25.
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700محل بيع هدايا وألعاب41.

500محل بيع أدوات بيطرية42.

500محل بيع مواد زراعية وأسمدة 43.

500محل بيع أعالف 44.

700بنسيون45.

نفايات المؤسسات:. 3

قيمة الرسوم السنوية بالشيكلالبيانالرقم 
1500جامعة1.
600مدرسة2.
600رياض األطفال3.
600مكتبة4.
600مركز ثقافي5.
600مراكز التعليم6.
600مركز رياضي/ نادي7.
800شركة تأمين8.
1000فندق9.
1500بنك10.
600صراف آلي11.
400محل صرافة12.
400مكتب حواالت/ وكاالت 13.
400مكتب سياحي14.
400مكتب عقارات15.
500مكتب تكسي16.
400مكتب خدمات عامة17.
400مكتب نقابة18.
800شركة بيع سيارات19.
400شركة ومكتب دعاية وإعالن20.
400استوديو تصوير21.
800شركات خدماتية22.
800شركات مقاولين23.
400مكتب محامين24.
800مصنع بلوك 25.



664
32 الرقم المرجعي:2019-5-155ديوان الفتوى والتشريع

2019/5/15 155العدد

1200مصنع باطون26.

100محالت بيع اإلسمنت والحديد27.

450محل بيع نايلون28.

600محل بيع أدوات رياضية29.

800معرض بيع سيارات30.

800شركة تأجير سيارات31.

400محل تصليح دراجات 32.

700محل بناشر سيارات33.

600كراج تصليح سيارات34.

700محل مشاحم وزيوت سيارات35.

700محل قطع سيارات 36.

800محطة وقود37.

800ساحات عامة ومواقف سيارات38.

600تنجيد سيارات39.

700مغسلة سيارات40.

600مدرسة تعليم قيادة السيارات41.

750منجرة42.

750محددة43.

600تنجيد44.

600مخيطة 45.

600مطبعة46.

500محل تصليح ثالجات/ غساالت47.

750محل تركيب ألمنيوم48.

800محل تركيب زجاج49.

550محل بيع أدوات صحية50.

550محل بيع مواد بناء51.

550محل بيع الدهان52.
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النفايات البلدية الناتجة عن المؤسسات الطبية:. 4

قيمة الرسوم السنوية بالشيكلالبيانالرقم
450عيادة خاصة1.
500صيدلية2.
450مختبرات3.

1000مستودع أدوية4.

1000مستوصف5.
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النفايات البلدية الناتجة عن المؤسسات الطبية:. 4

قيمة الرسوم السنوية بالشيكلالبيانالرقم
450عيادة خاصة1.
500صيدلية2.
450مختبرات3.

1000مستودع أدوية4.

1000مستوصف5.
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ملحق رقم )2(
الئحة الغرامات والجزاءات الفورية المتعلقة بالنظافة العامة

غرامات إلقاء النفايات في األماكن غير المخصصة لها
الغرامة بيان المخالفةالرقم

)بالشيكل(
الجزاءات

األرصفة 1. على  الطعام  فضالت  إلقاء 
والطرقات وفي الحدائق

40 

البنايات 2. شبابيك  من  النفايات  إلقاء 
والمنازل  

50 

من 3. العامة  والمطابخ  المطاعم  تخلص 
نفاياتها في غير األماكن المخصصة لها 

350 

 50إلقاء الفضالت من نوافذ السيارات 4.

ومحالت 5. اللحوم  أسواق  مخلفات  إلقاء 
غير  في  والمسالخ  واألسماك  الدواجن 

األماكن المخصصة لها 

1000 

المنتجات 6. من  األغذية  مصانع  تخلص 
في  مدة صالحيتها  المنتهية  أو  الفاسدة 

غير األماكن المخصصة لها  

3000 

نفايات 7. من  األقمشة  مصانع  تخلص 
األماكن  غير  في  بضائعها  تغليف 
حركة  تعيق  وبطريقة  لها  المخصصة 

العامة 

2000 

مخلفات 8. من  البالستيك  مصانع  تخلص 
األماكن  غير  في  وتغليفها  صناعاتها 
حركة  تعيق  وبطريقة  لها  المخصصة 

العامة 

2000 

عمليات 9. مخلفات  من  المطابع  تخلص 
الطباعة أو المطبوعات غير المستعملة 
األماكن  غير  في  إتالفه  تريد  ما  أو 

المخصصة لها

2000 

غير 10. نفاياتها  من  المستشفيات  تخلص 
الطبية في غير األماكن المخصصة لها 

2000 
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والعيادات 11. المستوصفات  تخلص 
في  الطبية  غير  نفاياتها  من  الخاصة 

غير األماكن المخصصة لها

2000 

نفاياتها 12. من  الطبية  المختبرات  تخلص 
غير الطبية في غير األماكن المخصص 

لها

2000 

بورشات 13. الخاصة  البناء  مواد  وضع 
العمل خارج حدود األرض

 ال يعطى إذن الصب ألي ورشة 3000
مخالفة

ورشة 14. صاحب  وحماية  إحاطة  عدم 
البناء لألرض التي تقع فيها ورشة البناء 

  ال يعطى إذن الصب ألي ورشة 5000
مخالفة

البناء 15. مخلفات  من  العشوائي  التخلص 
المواقع  غير  وفي  والردم  والهدم 

المخصصة لها

إيقاف السيارة عن العمل لمدة 5000  .1
المخالفة  تكرار  عند  أسبوع 

للمرة األولى
تكرار  عند  المدة  تضاعف   .2

المخالفة للمرة الثانية

تساقط مواد صلبة أو سائلة من مركبات 16.
نقل الخرسانة الجاهزة أو نقل مخلفات 
عمليات الهدم والحفر أثناء سيرها على 

الطريق العام 

المخلفات 3000 بإزالة  يطالب   .1
المتساقطة

إيقاف السيارة عن العمل لمدة   .2
المخالفة  تكرار  عند  أسبوع 

للمرة األولى
تكرار  عند  المدة  تضاعف   .3

المخالفة للمرة الثانية

تخلص مركبات نقل الخرسانة الجاهزة 17.
غير  في  الصب  عمليات  بقايا  من 

األماكن المخصصة لها

المخلفات 3000 بإزالة  يطالب   .1
المتساقطة

إيقاف السيارة عن العمل لمدة   .2
المخالفة  تكرار  عند  أسبوع 

للمرة األولى
تكرار  عند  المدة  تضاعف   .3

المخالفة للمرة الثانية

في 18. والحدائق  األشجار  مخلفات  إلقاء 
قبل  من  المخصصة  األماكن  غير 
األوقات  خارج  أوقات  في  أو  البلدية 

المخصصة لها 

300
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والعيادات 11. المستوصفات  تخلص 
في  الطبية  غير  نفاياتها  من  الخاصة 

غير األماكن المخصصة لها

2000 

نفاياتها 12. من  الطبية  المختبرات  تخلص 
غير الطبية في غير األماكن المخصص 

لها

2000 

بورشات 13. الخاصة  البناء  مواد  وضع 
العمل خارج حدود األرض

 ال يعطى إذن الصب ألي ورشة 3000
مخالفة

ورشة 14. صاحب  وحماية  إحاطة  عدم 
البناء لألرض التي تقع فيها ورشة البناء 

  ال يعطى إذن الصب ألي ورشة 5000
مخالفة

البناء 15. مخلفات  من  العشوائي  التخلص 
المواقع  غير  وفي  والردم  والهدم 

المخصصة لها

إيقاف السيارة عن العمل لمدة 5000  .1
المخالفة  تكرار  عند  أسبوع 

للمرة األولى
تكرار  عند  المدة  تضاعف   .2

المخالفة للمرة الثانية

تساقط مواد صلبة أو سائلة من مركبات 16.
نقل الخرسانة الجاهزة أو نقل مخلفات 
عمليات الهدم والحفر أثناء سيرها على 

الطريق العام 

المخلفات 3000 بإزالة  يطالب   .1
المتساقطة

إيقاف السيارة عن العمل لمدة   .2
المخالفة  تكرار  عند  أسبوع 

للمرة األولى
تكرار  عند  المدة  تضاعف   .3

المخالفة للمرة الثانية

تخلص مركبات نقل الخرسانة الجاهزة 17.
غير  في  الصب  عمليات  بقايا  من 

األماكن المخصصة لها

المخلفات 3000 بإزالة  يطالب   .1
المتساقطة

إيقاف السيارة عن العمل لمدة   .2
المخالفة  تكرار  عند  أسبوع 

للمرة األولى
تكرار  عند  المدة  تضاعف   .3

المخالفة للمرة الثانية

في 18. والحدائق  األشجار  مخلفات  إلقاء 
قبل  من  المخصصة  األماكن  غير 
األوقات  خارج  أوقات  في  أو  البلدية 

المخصصة لها 

300
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إلقاء هياكل السيارات أو سيارات تالفة 19.
على األرصفة واألماكن العامة 

2000

تشويه المنظر العام من أصحاب أماكن 20.
التالف  تجميع وترحيل الخردة والحديد 

وعدم تسوير هذه األماكن

2000

معدات 21. أي  أو  تالفة  مركبات  ترك 
من  بصورة  العامة  األماكن  في  مهملة 
أو  الصحة  بمقتضيات  اإلضرار  شأنها 
السالمة العامة أو تشويه المنظر العام 

500

إلقاء األثاث التالف والخردة في األماكن 22.
غير المخصصة لها من البلدية

500

التخلص من النفايات عن طريق الحرق 23.
المفتوح

200

النفايات 24. حاوية  موقع  تغيير  أو  نقل 
اإلدارة  موافقة  دون  للبلدية  التابعة 

المختصة

200 

 500اإلضرار بحاويات النفايات أو حرقها 25.

أو 26. معدات  ترك  أو  المركبات  وقوف 
وضع  عملية  إعاقة  شأنها  من  بضائع 
تفريغ  أو  األفراد  قبل  من  المخلفات 

محتوياتها بواسطة مركبات البلدية

1000 

لصق اإلعالنات والمطبوعات بصورة 27.
تشوه المنظر العام للمدينة

500 

الصـرف 28. مياه  التخلص من  أو  تسـرب 
الصـحي في الشوارع من:

1500. المساكن  
21000. المباني االستثمارية

 32000. صهاريج نضح المياه العادمة
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قرار رقم )3( لسنة 2019م
بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات 

لبلديات رام اهلل والبيرة وبيتونيا

وزير احلكم احمللي،
استناداً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، ال سيما 

أحكام المادة )15/ب( منه،
وبناًء على قراري مجلس بلدي رام هللا في جلسته رقم )2014/35( بتاريخ 2014/10/14م، وجلسته 
 )2017 /9 ( رقم  البيرة  بلدي  مجلس  وقرار  2017م،  /01 /31 بتاريخ   )2017 /5 ( رقم 

2019م، /03 /20 بتاريخ  البلديات  وتنسيب  2017م،  /03 /01 بتاريخ 
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تعاريف

القرينة  تدل  لم  ما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 
على خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي. 
الوزير: وزير الحكم المحلي. 

البلدية: بلدية رام هللا، أو بلدية البيرة، أو بلدية بيتونيا.
المجلس: مجلس بلدي رام هللا، أو مجلس بلدي البيرة، أو مجلس بلدي بيتونيا.

الرئيس: رئيس المجلس البلدي.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم في منطقة البلدية أو المتواجد فيها ألي سبب.

العقار: األرض أو المنشأة، والمرافق المكونة لها التي تستخدم لغايات السكن، أو التجارة، أو الصناعة، 
أو تقديم الخدمات، أو لممارسة أي حرفة أو مهنة.

شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي، ويشمل المالك األصلي، أو المتصرف الفعلي، 
أو المستأجر، أو الشخص المعين إلدارة العقار أو اإلشراف عليه.

المالك: المالك المسجل باسمه العقار، أو الشخص المعروف والمتصرف في الملك أو وكيله. 
النفايات: أي نفايات ناشئة في حدود البلدية من مختلف النشاطات المنزلية، والتجارية، والزراعية، 
الصلبة،  والنفايات  العادمة،  المياه  معالجة  الناتجة عن محطات  والرواسب  والعمرانية،  والصناعية، 

وأي نفايات أخرى.
مراقب الصحة: موظف البلدية المختص بشؤون الرقابة الصحية، أو أي موظف آخر يعهد إليه المجلس 

القيام بهذه المهام.
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قرار رقم )3( لسنة 2019م
بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات 

لبلديات رام اهلل والبيرة وبيتونيا

وزير احلكم احمللي،
استناداً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، ال سيما 

أحكام المادة )15/ب( منه،
وبناًء على قراري مجلس بلدي رام هللا في جلسته رقم )2014/35( بتاريخ 2014/10/14م، وجلسته 
 )2017 /9 ( رقم  البيرة  بلدي  مجلس  وقرار  2017م،  /01 /31 بتاريخ   )2017 /5 ( رقم 

2019م، /03 /20 بتاريخ  البلديات  وتنسيب  2017م،  /03 /01 بتاريخ 
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تعاريف

القرينة  تدل  لم  ما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 
على خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي. 
الوزير: وزير الحكم المحلي. 

البلدية: بلدية رام هللا، أو بلدية البيرة، أو بلدية بيتونيا.
المجلس: مجلس بلدي رام هللا، أو مجلس بلدي البيرة، أو مجلس بلدي بيتونيا.

الرئيس: رئيس المجلس البلدي.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم في منطقة البلدية أو المتواجد فيها ألي سبب.

العقار: األرض أو المنشأة، والمرافق المكونة لها التي تستخدم لغايات السكن، أو التجارة، أو الصناعة، 
أو تقديم الخدمات، أو لممارسة أي حرفة أو مهنة.

شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي، ويشمل المالك األصلي، أو المتصرف الفعلي، 
أو المستأجر، أو الشخص المعين إلدارة العقار أو اإلشراف عليه.

المالك: المالك المسجل باسمه العقار، أو الشخص المعروف والمتصرف في الملك أو وكيله. 
النفايات: أي نفايات ناشئة في حدود البلدية من مختلف النشاطات المنزلية، والتجارية، والزراعية، 
الصلبة،  والنفايات  العادمة،  المياه  معالجة  الناتجة عن محطات  والرواسب  والعمرانية،  والصناعية، 

وأي نفايات أخرى.
مراقب الصحة: موظف البلدية المختص بشؤون الرقابة الصحية، أو أي موظف آخر يعهد إليه المجلس 

القيام بهذه المهام.
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المكرهة الصحية: التسبب أو اإلضرار بالغير أو بالصحة العامة أو الراحة العامة، أو إحداث أي رائحة 
كريهة، أو صوت مزعج، أو دخان أو غبار، سواء كان مصدره عقار، أو مكان، أو حفرة، أو قناة، 

أو مجرى، أو بئر، أو مدخنة، أو زريبة، أو مأوى للحيوانات.

مادة )2)
المكرهة الصحية

تعتبر أي من األعمال التالية مكرهة صحية: 
إنشاء أي عقار، أو استعماله بصورة تلحق ضرراً بالصحة العامة.. 1
ممارسة أو إدارة أي عمل أو حرفة تلحق الضرر بالصحة العامة، أو تؤدي إلى إقالق الراحة . 2

العامة. 
أي أشجار أو شجيرات برزت أغصانها، أو امتدت عبر أي شارع أو أي عقار، وسببت عرقلة . 3

المنازل  عن  النهار  أو ضوء  التهوية،  أو  الشمس،  أشعة  أو حجب  والمرور،  السير  حركة  في 
المالصقة لها. 

التعديات على الطرق العامة، واستعمال االرتدادت التنظيمية دون ترخيص مسبق.. 4

مادة )3)
حفظ النفايات

يجب على كل شاغل عقار في منطقة البلدية اآلتي:
توفير وعاء محكم اإلغالق لحفظ النفايات، وفق المواصفات التي يقرها المجلس.. 1
وضع النفايات داخل أكياس مغلقة من النايلون معدة لهذا الغرض.. 2
وضع الكيس داخل الوعاء أو الحاوية المخصصة لذلك.. 3

مادة )4)
التخلص من النفايات

يجب على كل شخص القيام باآلتي: 
إلقاء النفايات في الحاويات الموزعة في منطقة البلدية، والمخصصة لنوع النفايات المراد التخلص . 1

منها، وفقاً لقرارات البلدية.
إلقاء النفايات الناتجة عن االستخدام الشخصي في األوعية أو الحاويات الموزعة في منطقة البلدية.. 2
والحفاظ . 3 المخصصة،  الحاويات  في  اليومي  وكنسه  العقار،  تنظيف  عن  الناتجة  النفايات  إلقاء 

على نظافة الرصيف األمامي للعقار.
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مادة )5)
التخلص من نفايات ورش البناء

الهدم، . 1 أو  الترميم  أو  البناء  البناء ومخلفات  نفايات ورش  التخلص من  على جميع األشخاص 
النحو اآلتي:  على 

 وضع النفايات بحاويات خاصة يتم توفيرها على نفقتهم بمعرفة البلدية.أ. 
النقل اآلمن للنفايات إلى األماكن التي تخصصها أو توافق عليها البلدية. ب. 

ب( . 2 )أ،  البندين  بأحكام  االلتزام  عدم  نتيجة  آلياتها،  أو  البلدية  بعاملي  يلحق  ضرر  أي 
المحددة  المخالفة  قيمة  ودفع  بالتعويض،  صاحبه  يُلزم  المادة،  هذه  من   )1 ( الفقرة  من 

النظام. هذا  من   )16 ( المادة  في 

مادة )6)
التخلص من نفايات التعشيب وتقليم األشجار

يحدد المجلس أيام معينة لتقليم األشجار خالل فصول السنة، وعلى كل شخص معني االستعالم . 1
عن هذه األيام.

يتم التخلص من نفايات التعشيب وتقليم األشجار في األماكن المحددة وفقاً لقرارات البلدية، ويحظر . 2
التخلص منها في الحاويات أو بجانبها.

مادة )7)
المحظورات

يحظر على كل شخص القيام باآلتي:
إلقاء النفايات التالية في الطرق واألماكن العامة:. 1

 النشرات، أو اإلعالنات.أ. 
السيارات ب.  هياكل  أو  الرمل،  أو  الحجارة،  أو  الحادة،  المواد  أو  المسامير،  أو  الزجاج، 

المحطمة، أو أي مادة من مواد البناء.
مخلفات التدخين، أو المشروبات والمأكوالت، وأغلفتها بأنواعها.ج. 

إلقاء النفايات من شبابيك السيارات العامة أو الخاصة.. 2
جمع أو التصرف بالنفايات داخل حدود البلدية دون إذن مسبق من المجلس.. 3
مباشرة أعمال البناء قبل تسوير ورشة البناء بألواح معدنية صماء بارتفاع ال يقل عن )180(سم، . 4

معتمدة من البلدية.
بسور . 5 التجميع  أماكن  تسوير  قبل  التالف  والحديد  الخردة  وترحيل  تجميع  أعمال  مباشرة 

البلدية. من  المعتمدة  المواصفات  وفق 
التخلص من النفايات السائلة في شبكات الصرف الصحي أو األماكن غير المخصصة لها.. 6
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مادة )5)
التخلص من نفايات ورش البناء

الهدم، . 1 أو  الترميم  أو  البناء  البناء ومخلفات  نفايات ورش  التخلص من  على جميع األشخاص 
النحو اآلتي:  على 

 وضع النفايات بحاويات خاصة يتم توفيرها على نفقتهم بمعرفة البلدية.أ. 
النقل اآلمن للنفايات إلى األماكن التي تخصصها أو توافق عليها البلدية. ب. 

ب( . 2 )أ،  البندين  بأحكام  االلتزام  عدم  نتيجة  آلياتها،  أو  البلدية  بعاملي  يلحق  ضرر  أي 
المحددة  المخالفة  قيمة  ودفع  بالتعويض،  صاحبه  يُلزم  المادة،  هذه  من   )1 ( الفقرة  من 

النظام. هذا  من   )16 ( المادة  في 

مادة )6)
التخلص من نفايات التعشيب وتقليم األشجار

يحدد المجلس أيام معينة لتقليم األشجار خالل فصول السنة، وعلى كل شخص معني االستعالم . 1
عن هذه األيام.

يتم التخلص من نفايات التعشيب وتقليم األشجار في األماكن المحددة وفقاً لقرارات البلدية، ويحظر . 2
التخلص منها في الحاويات أو بجانبها.

مادة )7)
المحظورات

يحظر على كل شخص القيام باآلتي:
إلقاء النفايات التالية في الطرق واألماكن العامة:. 1

 النشرات، أو اإلعالنات.أ. 
السيارات ب.  هياكل  أو  الرمل،  أو  الحجارة،  أو  الحادة،  المواد  أو  المسامير،  أو  الزجاج، 

المحطمة، أو أي مادة من مواد البناء.
مخلفات التدخين، أو المشروبات والمأكوالت، وأغلفتها بأنواعها.ج. 

إلقاء النفايات من شبابيك السيارات العامة أو الخاصة.. 2
جمع أو التصرف بالنفايات داخل حدود البلدية دون إذن مسبق من المجلس.. 3
مباشرة أعمال البناء قبل تسوير ورشة البناء بألواح معدنية صماء بارتفاع ال يقل عن )180(سم، . 4

معتمدة من البلدية.
بسور . 5 التجميع  أماكن  تسوير  قبل  التالف  والحديد  الخردة  وترحيل  تجميع  أعمال  مباشرة 

البلدية. من  المعتمدة  المواصفات  وفق 
التخلص من النفايات السائلة في شبكات الصرف الصحي أو األماكن غير المخصصة لها.. 6



672
40 الرقم المرجعي:2019-5-155ديوان الفتوى والتشريع

2019/5/15 155العدد

مادة )8)
حظر استخدام األراضي

يحظر استخدام األراضي الخاصة أو العامة لتجميع أو تخزين أو التخلص أو إلقاء النفايات فيها، 
أو إقامة أي إنشاءات خاصة بذلك، إال بناًء على موافقة خطية من البلدية حسب األصول. 

مادة )9)
ملكية النفايات

تعتبر النفايات التالية ملكاً للبلدية:
النفايات داخل الحاويات أو األوعية المخصصة لذلك.. 1
النفايات التي تلقى خارج العقار.. 2
النفايات الملقاة أو الموجودة في األماكن العامة أو أزقة وشوارع المدينة.. 3

مادة )10)
صالحيات مراقب الصحة

لمراقب الصحة التأكد من خلو منطقة البلدية من أي مكرهة صحية.. 1
يحرر مراقب الصحة إشعاراً بإزالة المكرهة الصحية، محدداً فيها:. 2

 الجهة المكلفة بإزالة المكرهة الصحية.أ. 
طبيعة، وخطورة المكرهة الصحية.ب. 
المدة الزمنية الممنوحة إلزالة المكرهة الصحية.ج. 
اإلجراءات الالزمة إلزالة المكرهة الصحية، وعدم تكرارها.د. 

مادة )11)
مسؤولية إزالة المكرهة الصحية

يتوجب على كل شاغل للعقار أن يزيل المكرهة الصحية الناتجة عنه، وذلك دون المساس بحقه . 1
في المطالبة بالنفقات من أي شخص آخر.

كل مكرهة صحية يرى مراقب الصحة أنها ناشئة عن خلل وعيب في بناء العقار، أو عدم االلتزام . 2
بشروط الترخيص والبناء، تعتبر الجهات التالية مكلفة بإزالتها:

 المالك األول للعقار أو الشخص الحاصل على ترخيص البناء، مسؤول بالتضامن مع شاغلي أ. 
العقار الحاليين بإزالة المكرهة الصحية، وتحمل آثارها.

مالكو العقار على الشيوع، متضامنون في إزالة أي مكرهة صحية فيه، وللبلدية مالحقتهم ب. 
جميعاً أو منفردين، وللمالك العودة على باقي الشركاء بأي نفقات بالخصوص.

سكان أي عمارة مسؤولون بالتضامن عن أي مكرهة صحية موجودة باألجزاء المشتركة ج. 
أو في قطع األراضي المجاورة بشكل مباشر للبناء، في حال تعذر معرفة الشخص مسبب 

المكرهة الصحية.
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مادة )12)
إزالة المكرهة الصحية

إذا تخلف أي شخص عن تنفيذ إشعار مراقب الصحة بإزالة المكرهة الصحية، يحق للبلدية:
الطلب بإزالة المكرهة الصحية التي أحدثها خالل المدة التي تحددها، وعلى الوجه الذي تعينه.. 1
إحالته إلى المحكمة المختصة في حال عدم تنفيذه ما ورد في أحكام الفقرة )1( من هذه المادة.. 2
إزالة المكرهة الصحية على نفقة الشخص المخالف.. 3

مادة )13)
تحصيل الرسوم

النفايات، . 1 تقدمها في جمع  التي  الخدمات  مقابل  البلدية  إلى  يدفع  أن  يجب على كل شاغل عقار 
ونقلها، والتخلص منها، الرسوم المحددة بالملحق رقم )1( من هذا النظام.

2 . )1( رقم  القانون  ألحكام  وفقاً  المادة،  هذه  من   )1( الفقرة  في  الواردة  الرسوم  تحصيل  يتم 
وتعديالته. الفلسطينية  المحلية  الهيئات  بشأن  1997م،  لسنة 

مادة )14)
استحقاق الرسوم

تستحق الرسوم على شاغل العقار مع بداية كل عام.. 1
العقار . 2 شبك  أو  البناء  إتمام  شهادة  على  العقار  تاريخ حصول  من  المالك  على  الرسوم  تستحق 

بالكهرباء والمياه أو تخمين العقار من ضريبة األمالك، أيهما أسبق.
إذا كان تاريخ استحقاق الرسوم بعد النصف األول من العام، يتم دفع نصف الرسم السنوي.. 3
يكون المالك متضامناً مع شاغل العقار الحالي في حال عدم تسديد رسوم النفايات بشكل سنوي.. 4
يقوم المالك بتزويد البلدية بكشف بشاغلي العقار بشكل سنوي، وخالفاً لذلك تستحق عليه رسوم . 5

النفايات.
يحصل شاغل العقار على براءة ذمة من البلدية قبل ترك العقار، وخالفاً لذلك يتحمل مسؤولية . 6

رسوم النفايات المالك.
في حال وجود أكثر من حرفة بالموقع، يتم احتساب رسوم نفايات كل حرفة، مهما بلغت.. 7
يتم احتساب الرسوم على شاغل العقار من تاريخ تسلمه للعقار، سواء كان سكن أو تجاري.. 8
ال تسقط الرسوم على البيوت المهجورة، إال من تاريخ تخمينها من ضريبة األمالك.. 9

تحسب الرسوم وفقاً لمساحة العقار بالمتر المربع باالستناد إلى رخصة البناء.. 10

مادة )15)
غرامات تأخير

يتم احتساب غرامة تراكمية بقيمة )10%( بشكل سنوي، في حال عدم تسديد المالك أو شاغل . 1
العقار لرسوم النفايات بشكل سنوي.

يحق للبلدية إحالة المالك أو شاغل العقار إلى محكمة الهيئات المحلية التخاذ اإلجراء المناسب . 2
بحقه.
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مادة )12)
إزالة المكرهة الصحية

إذا تخلف أي شخص عن تنفيذ إشعار مراقب الصحة بإزالة المكرهة الصحية، يحق للبلدية:
الطلب بإزالة المكرهة الصحية التي أحدثها خالل المدة التي تحددها، وعلى الوجه الذي تعينه.. 1
إحالته إلى المحكمة المختصة في حال عدم تنفيذه ما ورد في أحكام الفقرة )1( من هذه المادة.. 2
إزالة المكرهة الصحية على نفقة الشخص المخالف.. 3

مادة )13)
تحصيل الرسوم

النفايات، . 1 تقدمها في جمع  التي  الخدمات  مقابل  البلدية  إلى  يدفع  أن  يجب على كل شاغل عقار 
ونقلها، والتخلص منها، الرسوم المحددة بالملحق رقم )1( من هذا النظام.

2 . )1( رقم  القانون  ألحكام  وفقاً  المادة،  هذه  من   )1( الفقرة  في  الواردة  الرسوم  تحصيل  يتم 
وتعديالته. الفلسطينية  المحلية  الهيئات  بشأن  1997م،  لسنة 

مادة )14)
استحقاق الرسوم

تستحق الرسوم على شاغل العقار مع بداية كل عام.. 1
العقار . 2 شبك  أو  البناء  إتمام  شهادة  على  العقار  تاريخ حصول  من  المالك  على  الرسوم  تستحق 

بالكهرباء والمياه أو تخمين العقار من ضريبة األمالك، أيهما أسبق.
إذا كان تاريخ استحقاق الرسوم بعد النصف األول من العام، يتم دفع نصف الرسم السنوي.. 3
يكون المالك متضامناً مع شاغل العقار الحالي في حال عدم تسديد رسوم النفايات بشكل سنوي.. 4
يقوم المالك بتزويد البلدية بكشف بشاغلي العقار بشكل سنوي، وخالفاً لذلك تستحق عليه رسوم . 5

النفايات.
يحصل شاغل العقار على براءة ذمة من البلدية قبل ترك العقار، وخالفاً لذلك يتحمل مسؤولية . 6

رسوم النفايات المالك.
في حال وجود أكثر من حرفة بالموقع، يتم احتساب رسوم نفايات كل حرفة، مهما بلغت.. 7
يتم احتساب الرسوم على شاغل العقار من تاريخ تسلمه للعقار، سواء كان سكن أو تجاري.. 8
ال تسقط الرسوم على البيوت المهجورة، إال من تاريخ تخمينها من ضريبة األمالك.. 9

تحسب الرسوم وفقاً لمساحة العقار بالمتر المربع باالستناد إلى رخصة البناء.. 10

مادة )15)
غرامات تأخير

يتم احتساب غرامة تراكمية بقيمة )10%( بشكل سنوي، في حال عدم تسديد المالك أو شاغل . 1
العقار لرسوم النفايات بشكل سنوي.

يحق للبلدية إحالة المالك أو شاغل العقار إلى محكمة الهيئات المحلية التخاذ اإلجراء المناسب . 2
بحقه.
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مادة )16)
العقوبات

على . 1 تزيد  وال  شيكل،  مائتي  عن  تقل  ال  بغرامة  النظام  هذا  أحكام  يخالف  من  كل  يعاقب 
التكرار خالل ستة أشهر. العقوبة في حال  خمسمائة شيكل، وتضاعف 

العامة المحددة . 2 النظافة  الملتزمين بالمحافظة على  لمراقب الصحة تحرير مخالفات فورية لغير 
بالملحق رقم )2( من هذا النظام.

مادة )17)
إصدار التعليمات

يصدر المجلس التعليمات الخاصة بتنظيم آلية، وأوقات إخراج، وجمع، ونقل النفايات والنفايات . 1
الصلبة الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية.

يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.. 2

مادة )18)
اإللغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )19)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 
الرسمية. الجريدة  في 

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2019/04/08 ميالدية
                        الموافق: 03/شعبان/1440 هجرية

                                                                                                                        

حسني األعـرج
وزير احلكم احمللي

43 الرقم المرجعي:2019-5-155ديوان الفتوى والتشريع

2019/5/15 155العدد

ملحق رقم )1(
رسوم خدمات النظافة وجمع النفايات ونقلها 

لبلديات رام اهلل والبيرة وبيتونيا

قيمة الرسوم السنوية بالشيكلالتصنيفالبيان/ الحرفةالرقم
الشقة أ. المنازل1.

السكنية 
التي 

مساحتها 
حتى 

120م2

400

الشقة ب. 
السكنية 

التي 
مساحتها 

من 
121م2 
فما فوق

4 شيكل للمتر المربع وبحد أقصى 2000 شيكل للشقة 
سنوياً

الحرف والمهن 2.
غير ال

للمتر  شيكل   6 تعرفة  بواقع  الرسوم  احتساب  يتم 
المربع، وبحد أدنى 700 شيكل سنوياً

المؤسسات 3.
األكاديمية

المؤسسات أ. 
األكاديمية 

الربحية

شيكل   6 بواقع  المربع  المتر  تعرفة  احتساب  يتم 
سنوياً، وبحد أدنى 3000 شيكل سنوياً، وبحد أقصى 

18000 شيكل سنوياً
المؤسسات ب. 

األكاديمية 
غير الربحية

شيكل   3 بواقع  المربع  المتر  تعرفة  احتساب  يتم 
سنوياً، وبحد أدنى 1500 شيكل سنوياً، وبحد أقصى 

9000 شيكل سنوياً
المؤسسات 4.

الدولية
شيكل   8 بواقع  المربع  المتر  تعرفة  احتساب  يتم 
أقصى  800 شيكل سنوياً، وبحد  أدنى  سنوياً، وبحد 

20000 شيكل سنوياً
المؤسسات 5.

الحكومية 
واألهلية

شيكل   4 بواقع  المربع  المتر  تعرفة  احتساب  يتم 
أقصى  400 شيكل سنوياً، وبحد  أدنى  سنوياً، وبحد 

14000 شيكل سنوياً
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نقل حاوية 6.
نفايات خاصة 
حجم 7 كوب 
من مصنع/ 
شركة/ محل 

تجاري/ 
جامعة/ كلية/ 
مستشفى إلى 
محطة الترحيل

نفايات خاصة

حجم  خاصة  نفايات  حاوية  نقل  تعرفة  احتساب  يتم 
7 كوب بواقع 90 شيكل لكل حاوية

يتم احتساب سنوياً تعرفة المتر المربع بواقع الرسوم المنشآت7.
األدنى  الحد  تقل عن  بالجدول، وبحيث ال  الموضحة 

وال تزيد عن الحد األقصى وفق الجدول التالي:

الفئةالرقم
رسوم 
المتر 
المربع

الحد 
الحد األدنى

األقصى

محالت 1.
127201920الخياطة

محالت بيع 2.
وإصالح 
ماكينات 
127201920الخياطة

محالت بيع 3.
األحذية/ 
المالبس/ 

1215005000اإلكسسوارات

محالت 4.
إلصالح 
127201920األحذية

مراكز 5.
127201920رياضية

محالت 6.
بيع أدوات 

1214403840رياضية

استوديوهات 7.
127201920التصوير

127201920المكاتب8.

محالت 9.
127201920الصرافة
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محالت 10.
تسجيل 

األشرطة 
واالسطوانات 

127201920وبيعها

محالت لصنع 11.
وبيع الذهب 
والفضة/ 
الصياغة

127201920

127201920الشركات12.

محالت لبيع 13.
الساعات 
وإصالحها

127201920

مدارس تعليم 14.
السياقة

127201920

محالت 15.
الغسيل 

العمومية للكي
127201920

محالت بيع 16.
الحطب 
والفحم

1214403840

محالت صنع 17.
وتخزين 
المثلجات

1214403840

محالت بيع 18.
األسماك

1214403840

محالت بيع 19.
اللحوم

1214403840

محل لبيع 20.
الدواجن

1214403840

12432011520المسالخ21.

سوبرماركت 22.
وبقاالت

24120024000

محالت بيع 23.
المشروبات 

الروحية
1214403840

مطاحن الدقيق 24.
والحبوب 

والبن
1214403840
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محالت 10.
تسجيل 

األشرطة 
واالسطوانات 
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والفضة/ 
الصياغة

127201920

127201920الشركات12.
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127201920
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السياقة

127201920

محالت 15.
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المثلجات
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محالت بيع 18.
األسماك
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محالت بيع 19.
اللحوم

1214403840

محل لبيع 20.
الدواجن
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سوبرماركت 22.
وبقاالت
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محالت بيع 23.
المشروبات 
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مطاحن الدقيق 24.
والحبوب 

والبن
1214403840
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المخابز 25.
واألفران 
العمومية

1221605760

محالت بيع 26.
الخضار 

والفواكه   
307201920

محامص 27.
القهوة 

والمكسرات
1221605760

معصرة 28.
زيتون

1214403840

محالت بيع 29.
المشروبات 
الروحية 
بالجملة

1214403840

مقهى 30.
اإلنترنت

1214403840

معامل 31.
ومحالت بيع 

الحلويات
1221605760

المطاعم 32.
والمقاهي

24240024000

قاعات 33.
األفراح

12432011520

برك السباحة 34.
والحمامات 

العمومية
1221605760

1214403840دور السينما35.

المالهي 36.
العمومية

12500020000

محالت 37.
بيع الزجاج 

والمرايا
1214403840

محالت 38.
الحدادة 

والنجارة 
واألدوات 
الصحية

1214403840
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محالت 39.
السمكرة

127201920

محالت 40.
تستعمل 

آالت بالقوة/ 
الحدادون 
باآلالت 
ومشاغل 
األلمنيوم

1221605760

محالت 41.
تستعمل 

آالت بالقوة/ 
المخارط

1214403840

محالت 42.
تستعمل 

آالت بالقوة/ 
النجارون 

باآلالت

1221605720

محالت بيع 43.
مواد البناء 

ولوازم 
الحدادين 
والنجارين

12432011520

محالت بيع 44.
الدهان

1214403840

محالت 45.
التنجيد

1214403840

محالت 46.
لدهن األثاث 

وتلميعه

121440
3840

محالت بيع 47.
األثاث

12400012000

 محالت 48.
بيع أدوات 

موسيقية
1214403840

صالونات 49.
التجميل 

والحالقون 
1214403840
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األثاث

12400012000

 محالت 48.
بيع أدوات 
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محالت 50.
بيع أدوات 

زراعية
1214403840

المحال التي 51.
تصنع أو 
تباع فيها 

مواد للشؤون 
الزراعية 

1214403840

محطات 52.
غسيل 

السيارات
1214403840

ساحات 53.
عمومية 
لوقوف 
السيارات

1214403840

الكراجات 54.
إلصالح 
المركبات

1221605760

كهربائي 55.
المركبات

12600030000

معامل الدهان 56.
والورنيش

1221605760

محالت بيع 57.
قطع غيار 
وكماليات 
للمركبات

1221605760

محالت 58.
ومصانع 
إصالح 
اإلطارات

12432011520

محالت تقطيع 59.
السيارات 

القديمة وبيعها
12432011520

محالت 60.
بيع وتأجير 

السيارات
1221605760

محالت بيع 61.
وإصالح 
الدراجات

127201920
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مكاتب 62.
الباصات 

والتكسيات 
والنقل

127201920

مخازن لبيع 63.
المفرقعات

1214403840

وكاالت 64.
لتسويق وبيع 
الغاز ونقله 

وبيعه 

1214403840

محطات 65.
الوقود

12120024000

محالت بيع 66.
الكتب وأدوات 

الكتابة
1214403840

1221605760 المطابع 67.

12432011520مخازن التبريد68.

12432011520المستودعات 69.

محالت بيع 70.
األخشاب

12432011520

معامل قطع 71.
الحجر ونحته

1221605760

محالت بيع 72.
مواد الديكور

12432011520

أدوات صحية 73.
وتمديدات 
إنشائية 
المتعلقة 

بالكهرباء 
والغاز

1221605760

محالت لبيع 74.
وإصالح 
األجهزة 

الكهربائية 
بمختلف 
أنواعها

1221605760
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محالت بيع 75.
البرادات 
والمطابخ 
والمدافئ 
وأمثالها

1221605760

محالت بيع 76.
الورود

1221605760

12432011520المشاتل77.

محالت بيع 78.
أدوات منزلية 

وتحف
12400012000

محالت بيع 79.
هدايا وألعاب 

12400012000

محالت بيع 80.
مواد وأدوات 

تنظيف
1214403840

8400030000البنوك81.

20600030000المصانع 82.

18540054000الفنادق83.

18540054000المستشفيات84.

127201920الصيدليات85.

ميكانيكيو 86.
األسنان

127201920

127201920المختبرات87.

محالت فحص 88.
البصر وبيع 

النظارات
127201920

بيع وإصالح 89.
النظارات

127201920
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ملحق رقم )2(
الئحة الغرامات والجزاءات الفورية المتعلقة بالنظافة العامة

غرامات إلقاء النفايات في األماكن غير المخصصة لها
الغرامة بيان المخالفةالرقم

)بالشيكل(
الجزاءات

األرصفة 1. على  الطعام  نفايات  إلقاء 
والطرقات وفي الحدائق

50

البنايات 2. شبابيك  من  النفايات  إلقاء 
والمنازل

250

من 3. العامة  والمطابخ  المطاعم  تخلص 
المخصصة  األماكن  غير  في  نفاياتها 

لها 

350

150إلقاء الفضالت من نوافذ السيارات4.

المحل 5. داخل  نفايات  سلة  توفر  عدم 
العقار  أو 

200

ومحالت 6. اللحوم  أسواق  مخلفات  إلقاء 
في غير  والمسالخ  واألسماك  الدواجن 

األماكن المخصصة لها

1000

الخضار 7. أسواق  من  الفضالت  إلقاء 
والفواكه 

500

والمحالت 8. البقاالت  من  النفايات  إلقاء 
األخرى 

500

المنتجات 9. من  األغذية  مصانع  تخلص 
المنتهية مدة صالحيتها في  أو  الفاسدة 

غير األماكن المخصصة لها 

3000

نفايات 10. من  األقمشة  مصانع  تخلص 
األماكن  غير  في  بضائعها  تغليف 
حركة  تعيق  وبطريقة  لها  المخصصة 

العامة  

2000
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ملحق رقم )2(
الئحة الغرامات والجزاءات الفورية المتعلقة بالنظافة العامة

غرامات إلقاء النفايات في األماكن غير المخصصة لها
الغرامة بيان المخالفةالرقم

)بالشيكل(
الجزاءات

األرصفة 1. على  الطعام  نفايات  إلقاء 
والطرقات وفي الحدائق

50

البنايات 2. شبابيك  من  النفايات  إلقاء 
والمنازل

250

من 3. العامة  والمطابخ  المطاعم  تخلص 
المخصصة  األماكن  غير  في  نفاياتها 

لها 

350

150إلقاء الفضالت من نوافذ السيارات4.

المحل 5. داخل  نفايات  سلة  توفر  عدم 
العقار  أو 

200

ومحالت 6. اللحوم  أسواق  مخلفات  إلقاء 
في غير  والمسالخ  واألسماك  الدواجن 

األماكن المخصصة لها

1000

الخضار 7. أسواق  من  الفضالت  إلقاء 
والفواكه 

500

والمحالت 8. البقاالت  من  النفايات  إلقاء 
األخرى 

500

المنتجات 9. من  األغذية  مصانع  تخلص 
المنتهية مدة صالحيتها في  أو  الفاسدة 

غير األماكن المخصصة لها 

3000

نفايات 10. من  األقمشة  مصانع  تخلص 
األماكن  غير  في  بضائعها  تغليف 
حركة  تعيق  وبطريقة  لها  المخصصة 

العامة  

2000
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البالستيك من مخلفات 11. تخلص مصانع 
األماكن  غير  في  وتغليفها  صناعتها 
حركة  تعيق  وبطريقة  لها  المخصصة 

العامة 

2000

عمليات 12. مخلفات  من  المطابع  تخلص 
الطباعة أو المطبوعات غير المستعملة 
األماكن  غير  في  إتالفه  تريد  ما  أو 

المخصصة لها

2000

مخلفات 13. من  األخرى  المصانع  تخلص 
األماكن  غير  في  وتغليفها  صناعتها 
حركة  تعيق  وبطريقة  لها  المخصصة 

العامة 

2000

في 14. نفاياتها  من  المستشفيات  تخلص 
غير األماكن المخصصة لها 

2000

والعيادات 15. المستوصفات  تخلص 
األماكن  غير  في  نفاياتها  من  الخاصة 

المخصصة لها  

1000

نفاياتها 16. من  الطبية  المختبرات  تخلص 
في غير األماكن المخصصة لها 

1500

بورشات 17. الخاصة  البناء  مواد  وضع 
العمل خارج حدود األرض 

ألي 3000 صب  إذن  يعطى  ال 
ورشة مخالفة 

ورشة 18. صاحب  وحماية  إحاطة  عدم 
ورشة  فيها  تقع  التي  لألرض  البناء 

البناء وفقاً لقرارات البلدية

ألي 5000 صب  إذن  يعطى  ال 
ورشة مخالفة 

البناء 19. مخلفات  من  العشوائي  التخلص 
المواقع  غير  وفي  والردم  والهدم 

المخصصة لها 

السيارة 5000 وإيقاف  الطمم  إزالة 
عند  أسبوع  لمدة  العمئل  عن 
األولى  للمرة  المخالفة  تكرار 
التكرار  عند  المدة  وتضاعف 

لمرة ثانية
من 20. سائلة  أو  صلبة  مواد  تساقط 

أثناء  الجاهزة  الخرسانة  نقل  مركبات 
سيرها على الطريق العام أو التخلص 

منها في غير المواقع المخصصة لها

أو 5000 الصلبة  المواد  إزالة 
السيارة  وإيقاف  السائلة 
عند  أسبوع  لمدة  العمل  عن 
األولى  للمرة  المخالفة  تكرار 
التكرار  عند  المدة  وتضاعف 

لمرة ثانية
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تخلص مركبات نقل الخرسانة الجاهزة 21.
غير  في  الصب  عمليات  بقايا  من 

األماكن المخصصة لها 

5000

والحدائق 22. األشجار  مخلفات  إلقاء 
قبل  من  المخصصة  األماكن  غير  في 
األوقات  خارج  أوقات  في  أو  البلدية 

المخصصة لها  

500

التخلص من الجيف )الحيوانات النافقة( 23.
في غير األماكن المخصصة لها 

500

إلقاء هياكل السيارات أو سيارات تالفة 24.
على األرصفة واألماكن العامة 

3000

كل من يشوه المنظر العام من أصحاب 25.
والحديد  الخردة  تجميع وترحيل  أماكن 
التالف وعدم تسوير هذه األماكن بسور 

وفقاً لقرارات البلدية 

5000

معدات 26. أي  أو  تالفة  مركبات  ترك 
العامة بصورة من  األماكن  في  مهملة 
شأنها اإلضرار بمقتضيات الصحة أو 
السالمة العامة أو تشويه المنظر العام 

1000

الكبيرة 27. األحجام  ذات  النفايات  إلقاء 
(Waste Bulky( )الثالجات والغساالت 
أماكنها  غير  في  إلخ(   .... القديمة 

المخصصة

1000

إلقاء األثاث التالف والخردة في األماكن 28.
غير المخصصة لها 

1000

التخلص من النفايات عن طريق الحرق 29.
المفتوح 

1000

النفايات 30. حاوية  موقع  تغيير  أو  نقل 
اإلدارة  موافقة  دون  للبلدية  التابعة 

المختصة 

200

1000اإلضرار بحاويات النفايات أو حرقها 31.

أو 32. معدات  ترك  أو  المركبات  وقوف 
وضع  عملية  إعاقة  شأنها  من  بضائع 
تفريغ  أو  األفراد  قبل  من  المخلفات 

محتوياتها بواسطة مركبات البلدية 

1000
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تخلص مركبات نقل الخرسانة الجاهزة 21.
غير  في  الصب  عمليات  بقايا  من 

األماكن المخصصة لها 

5000

والحدائق 22. األشجار  مخلفات  إلقاء 
قبل  من  المخصصة  األماكن  غير  في 
األوقات  خارج  أوقات  في  أو  البلدية 

المخصصة لها  

500

التخلص من الجيف )الحيوانات النافقة( 23.
في غير األماكن المخصصة لها 

500

إلقاء هياكل السيارات أو سيارات تالفة 24.
على األرصفة واألماكن العامة 

3000

كل من يشوه المنظر العام من أصحاب 25.
والحديد  الخردة  تجميع وترحيل  أماكن 
التالف وعدم تسوير هذه األماكن بسور 

وفقاً لقرارات البلدية 

5000

معدات 26. أي  أو  تالفة  مركبات  ترك 
العامة بصورة من  األماكن  في  مهملة 
شأنها اإلضرار بمقتضيات الصحة أو 
السالمة العامة أو تشويه المنظر العام 

1000

الكبيرة 27. األحجام  ذات  النفايات  إلقاء 
(Waste Bulky( )الثالجات والغساالت 
أماكنها  غير  في  إلخ(   .... القديمة 

المخصصة

1000

إلقاء األثاث التالف والخردة في األماكن 28.
غير المخصصة لها 

1000

التخلص من النفايات عن طريق الحرق 29.
المفتوح 

1000

النفايات 30. حاوية  موقع  تغيير  أو  نقل 
اإلدارة  موافقة  دون  للبلدية  التابعة 

المختصة 

200

1000اإلضرار بحاويات النفايات أو حرقها 31.

أو 32. معدات  ترك  أو  المركبات  وقوف 
وضع  عملية  إعاقة  شأنها  من  بضائع 
تفريغ  أو  األفراد  قبل  من  المخلفات 

محتوياتها بواسطة مركبات البلدية 

1000
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تفريغ النفايات المحمولة في المركبات 33.
حاويات  في  الخاصة  للشركات  التابعة 

البلدية غير المخصصة لذلك 

1000

لصق اإلعالنات والمطبوعات بصورة 34.
تشوه المنظر العام للمدينة 

500

الخالية 35. األرض  صاحب  تسوير  عدم 
ألرضه 

5000

الخالية 36. األرض  صاحب  تنظيف  عدم 
ألرضه

5000

األماكن 37. في  الشواء  أو  النيران  إشعال 
العامة غير المسموح بها من البلدية 

1500

إلقاء أصحاب بيع اإلطارات وصيانتها 38.
في األماكن غير المخصصة من البلدية 

1500

الصرف 39. مياه  من  التخلص  أو  تسرب 
الصحي في الشوارع من:

500المساكن أ. 
1000المباني االستثماريةب. 
2000صهاريج نضح المياه العادمةج. 

غير  في  النضح  تفريغ صهاريج  د.   
األماكن المعدة لذلك

3000

والساحات 40. الشوارع  في  المياه  تسرب 
والحدائق العامة وما في حكمها من:

100أ.    المساكن
وما  التجارية  والمحالت  المطاعم  ب. 

في حكمها
200

500ج.   أماكن غسيل المركبات
500د.    المنشآت قيد اإلنشاء

ومياه 41. المستعملة  الزيوت  من  التخلص 
المناشير ومعاصر الزيتون في شبكات 
الصرف الصحي أو الحفر االمتصاصية 
أو إسالتها على األرصفة أو الطرق أو 

في غير األماكن المخصصة لها

5000

30 الرقم المرجعي:2019-10-160ديوان الفتوى والتشريع
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قرار رقم )4( لسنة 2019م
بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية دورا

وزير احلكم املحيل،
استناداً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، ال سيما 

أحكام المادة )15/ب( منه،
وبناًء على قرار مجلس بلدي دورا رقم )760( في جلسته رقم )66/760( بتاريخ 2018/08/29م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

اصدرنا النظام اآلتي:

 مادة )1(  
تعاريف

القرينة  تدل  لم  ما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 
على خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي. 
الوزير: وزير الحكم المحلي. 

البلدية: بلدية دورا. 
المجلس: مجلس بلدي دورا.

الرئيس: رئيس المجلس البلدي.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم في منطقة البلدية أو المتواجد فيها ألي سبب.

العقار: األرض أو المنشأة والمرافق المكونة لها التي تستخدم لغايات السكن، أو التجارة، أو الصناعة، 
أو تقديم الخدمات، أو لممارسة أي حرفة أو مهنة.

شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي، ويشمل المالك األصلي، أو المتصرف الفعلي، 
أو المستأجر، أو الشخص المعين إلدارة العقار، أو اإلشراف عليه.

النفايات: أي نفايات ناشئة في حدود البلدية من مختلف النشاطات المنزلية، والتجارية، والزراعية، 
الصلبة،  والنفايات  العادمة،  المياه  معالجة  الناتجة عن محطات  والرواسب  والعمرانية،  والصناعية، 

وأي نفايات أخرى.
المكرهة الصحية: التسبب أو اإلضرار بالغير أو بالصحة العامة أو الراحة العامة أو إحداث أي رائحة 
كريهة أو صوت مزعج، أو دخان، أو غبار، سواء كان مصدره عقار، أم مكان، أم حفرة، أم قناة، 

أم مجرى، أم بئر، أم مدخنة، أم زريبة، أم مأوى للحيوانات.
مراقب الصحة: موظف البلدية المختص بشؤون الرقابة الصحية، أو أي موظف آخر يعهد إليه المجلس 

القيام بهذه المهام.
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قرار رقم )4( لسنة 2019م
بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية دورا

وزير احلكم املحيل،
استناداً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، ال سيما 

أحكام المادة )15/ب( منه،
وبناًء على قرار مجلس بلدي دورا رقم )760( في جلسته رقم )66/760( بتاريخ 2018/08/29م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

اصدرنا النظام اآلتي:

 مادة )1(  
تعاريف

القرينة  تدل  لم  ما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 
على خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي. 
الوزير: وزير الحكم المحلي. 

البلدية: بلدية دورا. 
المجلس: مجلس بلدي دورا.

الرئيس: رئيس المجلس البلدي.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم في منطقة البلدية أو المتواجد فيها ألي سبب.

العقار: األرض أو المنشأة والمرافق المكونة لها التي تستخدم لغايات السكن، أو التجارة، أو الصناعة، 
أو تقديم الخدمات، أو لممارسة أي حرفة أو مهنة.

شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي، ويشمل المالك األصلي، أو المتصرف الفعلي، 
أو المستأجر، أو الشخص المعين إلدارة العقار، أو اإلشراف عليه.

النفايات: أي نفايات ناشئة في حدود البلدية من مختلف النشاطات المنزلية، والتجارية، والزراعية، 
الصلبة،  والنفايات  العادمة،  المياه  معالجة  الناتجة عن محطات  والرواسب  والعمرانية،  والصناعية، 

وأي نفايات أخرى.
المكرهة الصحية: التسبب أو اإلضرار بالغير أو بالصحة العامة أو الراحة العامة أو إحداث أي رائحة 
كريهة أو صوت مزعج، أو دخان، أو غبار، سواء كان مصدره عقار، أم مكان، أم حفرة، أم قناة، 

أم مجرى، أم بئر، أم مدخنة، أم زريبة، أم مأوى للحيوانات.
مراقب الصحة: موظف البلدية المختص بشؤون الرقابة الصحية، أو أي موظف آخر يعهد إليه المجلس 

القيام بهذه المهام.
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 مادة )2)
المكرهة الصحية

تعتبر أي من األعمال التالية مكرهة صحية: 
إنشاء أي عقار، أو استعماله بصورة تلحق ضرراً بالصحة العامة.. 1
ممارسة أو إدارة  أي عمل أو حرفة تلحق الضرر بالصحة العامة، أو تؤدي إلى إقالق الراحة العامة. . 2
أي أشجار أو شجيرات برزت أغصانها أو امتدت عبر أي شارع أو أي عقار، وسببت عرقلة . 3

المنازل  عن  النهار  أو ضوء  التهوية،  أو  الشمس،  أشعة  أو حجب  والمرور،  السير  حركة  في 
المالصقة لها. 

التعديات على الطرق العامة، واستعمال االرتدادات التنظيمية دون ترخيص مسبق.. 4

 مادة )3( 
حفظ النفايات

يجب على كل شاغل عقار في منطقة البلدية اآلتي:
توفير وعاء محكم اإلغالق لحفظ النفايات، وفق المواصفات التي يقرها المجلس.. 1
وضع النفايات داخل أكياس مغلقة من النايلون معدة لهذا الغرض.. 2
وضع الكيس داخل الوعاء أو الحاوية المخصصة لذلك. . 3

 مادة )4( 
التخلص من النفايات

يجب على كل شخص القيام باآلتي: 
إلقاء النفايات في الحاويات الموزعة في منطقة البلدية، والمخصصة لنوع النفايات المراد التخلص . 1

منها، وفقاً لتعليمات المجلس.
إلقاء النفايات الناتجة عن االستخدام الشخصي في األوعية أو الحاويات الموزعة في منطقة البلدية.. 2
والحفاظ . 3 المخصصة،  الحاويات  في  اليومي  وكنسه  العقار،  تنظيف  عن  الناتجة  النفايات  إلقاء 

على نظافة الرصيف األمامي للعقار.

 مادة )5( 
حظر استخدام األراضي

يحظر استخدام األراضي الخاصة أو العامة لتجميع أو تخزين أو التخلص أو إلقاء النفايات فيها، أو إقامة 
أي إنشاءات خاصة بذلك، إال بناًء على موافقة خطية من البلدية حسب األصول.

 مادة )6( 
ملكية النفايات

تعتبر النفايات التالية ملكاً للبلدية: 
النفايات داخل الحاويات أو األوعية المخصصة لذلك.. 1
النفايات التي تلقى خارج العقار.. 2
 النفايات الملقاة أو الموجودة في األماكن العامة أو أزقة وشوارع المدينة.. 3
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 مادة )7( 
صالحيات مراقب الصحة

لمراقب الصحة التأكد من خلو منطقة البلدية من أي مكرهة صحية.. 1
يحرر مراقب الصحة إشعاراً بإزالة المكرهة الصحية، محدداً فيها:. 2

 الجهة المكلفة بإزالة المكرهة الصحية.أ. 
طبيعة وخطورة المكرهة الصحية.ب. 
المدة الزمنية الممنوحة إلزالة المكرهة الصحية.ج. 
اإلجراءات الالزمة إلزالة المكرهة الصحية، وعدم تكرارها.د. 

 مادة )8( 
مسؤولية إزالة المكرهة الصحية

يجب على كل شاغل للعقار أن يزيل المكرهة الصحية الناتجة عنه، وذلك دون المساس بحقه في . 1
المطالبة بالنفقات من أي شخص آخر.

كل مكرهة صحية يرى مراقب الصحة أنها ناشئة عن خلل وعيب في بناء العقار، أو عدم االلتزام . 2
بشروط الترخيص والبناء، تعتبر الجهات التالية مكلفة بإزالتها:

 المالك األول للعقار أو الشخص الحاصل على ترخيص البناء، مسؤول بالتضامن مع شاغلي أ. 
العقار الحاليين بإزالة المكرهة الصحية، وتحمل آثارها.

مالكو العقار على الشيوع، متضامنون في إزالة أي مكرهة صحية فيه، وللبلدية مالحقتهم ب. 
جميعاً أو منفردين، وللمالك العودة على باقي الشركاء بأي نفقات بالخصوص.

المشتركة ج.  بالتضامن عن أي مكرهة صحية موجودة باألجزاء  سكان أي عمارة مسؤولون 
أو في قطع األراضي المجاورة بشكل مباشر للبناء، في حال تعذر معرفة الشخص مسبب 

المكرهة الصحية.

 مادة )9( 
إزالة المكرهة الصحية

إذا تخلف أي شخص عن تنفيذ إشعار مراقب الصحة بإزالة المكرهة الصحية، يحق للبلدية:
الطلب بإزالة المكرهة الصحية التي أحدثها خالل المدة التي تحددها، وعلى الوجه الذي تعينه.. 1
إحالته إلى المحكمة المختصة في حال عدم تنفيذه ما ورد في أحكام الفقرة )1( من هذه المادة.. 2
إزالة المكرهة الصحية على نفقة الشخص المخالف.. 3

 مادة )10( 
تحصيل الرسوم

النفايات، . 1 تقدمها في جمع  التي  الخدمات  مقابل  البلدية  إلى  يدفع  أن  يجب على كل شاغل عقار 
ونقلها، والتخلص منها، الرسوم المحددة بالملحق رقم )1( من هذا النظام.

2 . )1( رقم  ألحكام القانون  وفقاً  المادة،  هذه  من   )1( الفقرة  في  الواردة  الرسوم  تحصيل  يتم 
لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته. 
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 مادة )7( 
صالحيات مراقب الصحة

لمراقب الصحة التأكد من خلو منطقة البلدية من أي مكرهة صحية.. 1
يحرر مراقب الصحة إشعاراً بإزالة المكرهة الصحية، محدداً فيها:. 2

 الجهة المكلفة بإزالة المكرهة الصحية.أ. 
طبيعة وخطورة المكرهة الصحية.ب. 
المدة الزمنية الممنوحة إلزالة المكرهة الصحية.ج. 
اإلجراءات الالزمة إلزالة المكرهة الصحية، وعدم تكرارها.د. 

 مادة )8( 
مسؤولية إزالة المكرهة الصحية

يجب على كل شاغل للعقار أن يزيل المكرهة الصحية الناتجة عنه، وذلك دون المساس بحقه في . 1
المطالبة بالنفقات من أي شخص آخر.

كل مكرهة صحية يرى مراقب الصحة أنها ناشئة عن خلل وعيب في بناء العقار، أو عدم االلتزام . 2
بشروط الترخيص والبناء، تعتبر الجهات التالية مكلفة بإزالتها:

 المالك األول للعقار أو الشخص الحاصل على ترخيص البناء، مسؤول بالتضامن مع شاغلي أ. 
العقار الحاليين بإزالة المكرهة الصحية، وتحمل آثارها.

مالكو العقار على الشيوع، متضامنون في إزالة أي مكرهة صحية فيه، وللبلدية مالحقتهم ب. 
جميعاً أو منفردين، وللمالك العودة على باقي الشركاء بأي نفقات بالخصوص.

المشتركة ج.  بالتضامن عن أي مكرهة صحية موجودة باألجزاء  سكان أي عمارة مسؤولون 
أو في قطع األراضي المجاورة بشكل مباشر للبناء، في حال تعذر معرفة الشخص مسبب 

المكرهة الصحية.

 مادة )9( 
إزالة المكرهة الصحية

إذا تخلف أي شخص عن تنفيذ إشعار مراقب الصحة بإزالة المكرهة الصحية، يحق للبلدية:
الطلب بإزالة المكرهة الصحية التي أحدثها خالل المدة التي تحددها، وعلى الوجه الذي تعينه.. 1
إحالته إلى المحكمة المختصة في حال عدم تنفيذه ما ورد في أحكام الفقرة )1( من هذه المادة.. 2
إزالة المكرهة الصحية على نفقة الشخص المخالف.. 3

 مادة )10( 
تحصيل الرسوم

النفايات، . 1 تقدمها في جمع  التي  الخدمات  مقابل  البلدية  إلى  يدفع  أن  يجب على كل شاغل عقار 
ونقلها، والتخلص منها، الرسوم المحددة بالملحق رقم )1( من هذا النظام.

2 . )1( رقم  ألحكام القانون  وفقاً  المادة،  هذه  من   )1( الفقرة  في  الواردة  الرسوم  تحصيل  يتم 
لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته. 
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 مادة )11( 
اإلعفاءات

تعفى الدوائر والمؤسسات الحكومية والدينية الخيرية في منطقة البلدية من دفع رسوم خدمات النظافة، 
وجمع النفايات، ونقلها، المحددة في هذا النظام.

 مادة )12( 
العقوبات

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة ال تقل عن )100( شيكل، وال تزيد على )500( شيكل.. 1
العامة المحددة . 2 النظافة  الملتزمين بالمحافظة على  لمراقب الصحة تحرير مخالفات فورية لغير 

بالملحق رقم )2( من هذا النظام.

 مادة )13( 
إصدار التعليمات

يصدر المجلس التعليمات الخاصة بتنظيم آلية، وأوقات إخراج، وجمع، ونقل النفايات والنفايات . 1
الصلبة، الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية.

يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.. 2

 مادة )14( 
اإللغاء

 يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

 مادة )15( 
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية.

 صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2019/09/16 ميالدية
                        الموافق: 17/محرم/1441 هجرية

 م. جمدي الصالح
 وزير احلكم املحيل
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ملحق رقم )1)
رسوم خدمات النظافة و جمع النفايات و نقلها لبلدية دورا

 
النفايات المنزلية:. 1

قيمة الرسوم البيانالتصنيف/ الحرفةالرقم
السنوية )شيكل(

360مساحة أكثر من 300م²فيال مستقلة أو منزل كبير1.

250مساحة أكثر من 150م² لغاية 300م²منزل متوسط2.

180مساحة 150م² فأقلمنزل صغير3.

النفايات التجارية:. 2

قيمة الرسوم البيانالفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم
السنوية )شيكل(

مستودع تجاري1.
3600مساحة أكبر من 150م²أ

2700مساحة من 101م² - 150م²ب

1800مساحة من 100م² وأقلج

x 300 عدد  )الوحدة = 3 غرف(فندق2.
الوحدات

قاعة أفراح صاالت3.
3500مساحة أكبر من 501م²أ

2500مساحة من 200 - 500م²ب

1500مساحة من 199م² وأقلج

300محل مستلزمات األفراح4.

مخزن تبريد5.
2400مساحة أكبر من 300م²أ

1900مساحة من 101 - 300م²ب

1400مساحة من 100م² وأقلج

دكان/ بقالة6.
600مساحة أكبر من 100م²أ

450مساحة من 50 - 100م²ب

360مساحة أقل من 50م² ج

300متجر في البلدة القديمة7.

سوبرماركت8.
900مساحة أكبر من 100م²أ

600مساحة من 100م² وأقلب

1500المول9.
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ملحق رقم )1)
رسوم خدمات النظافة و جمع النفايات و نقلها لبلدية دورا

 
النفايات المنزلية:. 1

قيمة الرسوم البيانالتصنيف/ الحرفةالرقم
السنوية )شيكل(

360مساحة أكثر من 300م²فيال مستقلة أو منزل كبير1.

250مساحة أكثر من 150م² لغاية 300م²منزل متوسط2.

180مساحة 150م² فأقلمنزل صغير3.

النفايات التجارية:. 2

قيمة الرسوم البيانالفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم
السنوية )شيكل(

مستودع تجاري1.
3600مساحة أكبر من 150م²أ

2700مساحة من 101م² - 150م²ب

1800مساحة من 100م² وأقلج

x 300 عدد  )الوحدة = 3 غرف(فندق2.
الوحدات

قاعة أفراح صاالت3.
3500مساحة أكبر من 501م²أ

2500مساحة من 200 - 500م²ب

1500مساحة من 199م² وأقلج

300محل مستلزمات األفراح4.

مخزن تبريد5.
2400مساحة أكبر من 300م²أ

1900مساحة من 101 - 300م²ب

1400مساحة من 100م² وأقلج

دكان/ بقالة6.
600مساحة أكبر من 100م²أ

450مساحة من 50 - 100م²ب

360مساحة أقل من 50م² ج

300متجر في البلدة القديمة7.

سوبرماركت8.
900مساحة أكبر من 100م²أ

600مساحة من 100م² وأقلب

1500المول9.
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.10
محمص

360)قهوة/ مكسرات/ شوكالته(

300محل بيع أسماك11.

محل بيع لحوم/ مجمدة12.

1000مساحة أكبر من 60م²أ

800مساحة من 31 - 60م²ب

600مساحة من 20 - 30م²ج

400مساحة أقل من 20م² د

محل بيع دجاج/ مجمد13.

1000مساحة أكبر من 60م²أ
800مساحة من 31 - 60م²ب
600مساحة من 20 - 30م²ج
400مساحة أقل من 20 م² د

400محل ذبح دجاج/ لحوم/ مسلخ14.

300محل بيع الحليب واأللبان واألجبان15.

محل بيع خضار وفواكه16.
900مساحة أكبر من 100م²أ

600مساحة من 50 - 100م²ب
300مساحة أقل من 50م² ج

.17
مصنع مشروبات

1200)مياه/ عصير/ كوال(

.18
محل بيع مشروبات

300)عصائر/ مياه/ كوال( جملة

مخبز وأفران19.
360مساحة أكبر من 30م²أ

300مساحة من 30م² وأقلب

محل حلويات/ معجنات20.
360مساحة أكبر من 100م²أ

300مساحة من 100م² وأقلب

مطعم21.

780مساحة أكبر من 150م²أ
660مساحة من 101 - 150م²ب
540مساحة من 71 - 100م²ج
420مساحة من 41 - 70م²د
300مساحة من 40م² وأقلهـ

مقهى/ كوفي شوب22.
360مساحة أكبر من 100م²أ

300مساحة من 100م² وأقلب
300مسبح23.

محل مواد التنظيف24.
360مساحة أكبر من 50م²أ

300مساحة من 50م² وأقلب
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محل بيع األدوات المنزلية والتحف25.

480مساحة أكبر من 60م²أ
420مساحة من 41 - 60م²ب
360مساحة من 21 - 40م²ج
300مساحة من 20م² وأقلد

300محل بيع الهدايا26.

.27
صالون الحالقة والتجميل للرجال/ 

للسيدات 

420مساحة أكبر من 60م²أ
360مساحة من 21 - 60م²ب
300مساحة من 20م² وأقلج

300محل نثريات وإكسسوارات28.

300محل بيع عبوات غاز29.

500محل معدات سيارات وصيانة30.

.31
كراج )تشمل بودي ودهان، بناشر، 
كهربائي،  مشاحم،  غيار،  قطع 

اكزوزتات تصليح بشكل عام(

440مساحة من 41 - 60م² أ
380مساحة من 21 - 40م² ب
320مساحة من 20م² وأقلج

.32
وبطاريات  كماليات  بيع  محل 

سيارات
360مساحة أكبر من 50م²أ

300مساحة من 50م² وأقلب

.33
األجهزة  وتصليح  بيع  محل 

360الكهربائية

.34
والتكييف  التبريد  أجهزة  محل 

360والصيانة

300محل أدوات زراعية 35.

.36
أشجار،  نباتات  محل  مشتل/ 

الزهور، وغيرها
360مساحة أكبر من 100م²أ

300مساحة من 100م² وأقلب

.37
بيع منتجات زراعية أو استعمال 
مظلة  أو  بسطة  إقامة  أو  عربة 

أو كشك 
300

300بيع األسمدة38.

360محل األعالف 39.

.40
والدهانات  البناء  مواد  محل 

300والمستلزمات

محل بيع بالط41.
420مساحة أكبر من 100م²أ

360مساحة من 60 - 100م²ب
300مساحة أقل من 60م² ج

.42
إنشائية/  تمديدات  أدوات  محل 

360أدوات صحية
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محل بيع األدوات المنزلية والتحف25.

480مساحة أكبر من 60م²أ
420مساحة من 41 - 60م²ب
360مساحة من 21 - 40م²ج
300مساحة من 20م² وأقلد

300محل بيع الهدايا26.

.27
صالون الحالقة والتجميل للرجال/ 

للسيدات 

420مساحة أكبر من 60م²أ
360مساحة من 21 - 60م²ب
300مساحة من 20م² وأقلج

300محل نثريات وإكسسوارات28.

300محل بيع عبوات غاز29.

500محل معدات سيارات وصيانة30.

.31
كراج )تشمل بودي ودهان، بناشر، 
كهربائي،  مشاحم،  غيار،  قطع 

اكزوزتات تصليح بشكل عام(

440مساحة من 41 - 60م² أ
380مساحة من 21 - 40م² ب
320مساحة من 20م² وأقلج

.32
وبطاريات  كماليات  بيع  محل 

سيارات
360مساحة أكبر من 50م²أ

300مساحة من 50م² وأقلب

.33
األجهزة  وتصليح  بيع  محل 

360الكهربائية

.34
والتكييف  التبريد  أجهزة  محل 

360والصيانة

300محل أدوات زراعية 35.

.36
أشجار،  نباتات  محل  مشتل/ 

الزهور، وغيرها
360مساحة أكبر من 100م²أ

300مساحة من 100م² وأقلب

.37
بيع منتجات زراعية أو استعمال 
مظلة  أو  بسطة  إقامة  أو  عربة 

أو كشك 
300

300بيع األسمدة38.

360محل األعالف 39.

.40
والدهانات  البناء  مواد  محل 

300والمستلزمات

محل بيع بالط41.
420مساحة أكبر من 100م²أ

360مساحة من 60 - 100م²ب
300مساحة أقل من 60م² ج

.42
إنشائية/  تمديدات  أدوات  محل 

360أدوات صحية
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300محل بيع وتركيب زجاج43.

.44
بيع  "نوفوتيه"/  مالبس  بيع  محل 

األقمشة
360مساحة أكبر من 50م²أ

300مساحة 50م² وأقلب

.45
محل بيع مالبس و/أو أحذية جديد، 

قديم
360مساحة أكبر من 50م²أ

300مساحة من 50م² وأقلب
300محل بيع ألعاب46.

محل بيع أثاث ومفروشات 47.

720مساحة أكبر من 150م²أ
600مساحة من 100 - 150م²ب
480مساحة من 61 - 99م²ج
360مساحة من 60م² وأقلد

300محل بيع أثاث مستعمل48.

محل سجاد وموكيت 49.
420مساحة أكبر من 100م²أ

360مساحة من 61 - 100م²ب
300مساحة من 60م² وأقلج

300محل بيع ستائر وستائر شبكية50.

300محل أدوات صحية51.

300محل لوازم نجارين/ لوازم حدادين52.

300محل بيع صناعات يدوية53.

.54
فضة/  )ذهب/  الصاغة  محل 

300معادن ثمينة(

.55
محل خردة

630مساحة تزيد عن 1000م2أ
540مساحة من 500 - 1000م²ب
450مساحة من 250 - 499م²ج
360مساحة أقل من 250م² د

1800 حديقة عامة/ متنزه )قطاع خاص(56.

.57

صنف  في  ذكر  تجاري  محل  كل 
والصناعات  الحرف  قانون  ذيل 
رقم )16( لسنة 1953م وتعديالته، 
باستثناء ما ذكر في الجدول أعاله

300
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نفايات المؤسسات:. 3

قيمة الرسوم البيانالفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم
السنوية )شيكل(

5 لكل طالبجامعة1.

4 لكل طالبمدرسة خاصة 2.

3 لكل طالبرياض أطفال/ حضانات3.

300مدرسة سياقة4.

360مكتبة5.

300مراكز تعليمية وثقافية6.

مركز رياضي/ نوادي كمال أجسام7.
600مساحة أكبر من 50م²أ

300مساحة من 50م² وأقلب

600معارض االتصاالت8.

360محطة إذاعة راديو/ تلفزيون9.

شركة تأمين/ وكالء وسماسرة تأمين10.
900مساحة أكبر من 50م²أ

600مساحة من 50م² وأقلب

5400بنك11.

1200صراف آلي12.

300محل صرافة13.

600شركة/ مؤسسة إقراض14.

300مكتب سياحي15.

.16
مكاتب عقارات/ أنشطة/ استشارات 
تكاسي/  شركات/  ومقاوالت/  فنية 
خدمات عامة/ طباعة/ محامين/ نقابة

300

.17
سيارات/  تأجير  بيع  شركة  مكتب/ 
السيارات  العمولة في تجارة  وكالء 

جملة ومفرد )التجزئة(

600مساحة أكبر من 100م²أ

480مساحة من 50 - 100م²ب

360مساحة أقل من 50م²ج

.18
وإعالن/  دعاية  ومكتب  شركة 

المطابع
600مساحة من 80م² فأكثرأ

480مساحة أقل من 80م²ب

300استوديو تصوير19.
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نفايات المؤسسات:. 3

قيمة الرسوم البيانالفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم
السنوية )شيكل(

5 لكل طالبجامعة1.

4 لكل طالبمدرسة خاصة 2.

3 لكل طالبرياض أطفال/ حضانات3.

300مدرسة سياقة4.

360مكتبة5.

300مراكز تعليمية وثقافية6.

مركز رياضي/ نوادي كمال أجسام7.
600مساحة أكبر من 50م²أ

300مساحة من 50م² وأقلب

600معارض االتصاالت8.

360محطة إذاعة راديو/ تلفزيون9.

شركة تأمين/ وكالء وسماسرة تأمين10.
900مساحة أكبر من 50م²أ

600مساحة من 50م² وأقلب

5400بنك11.

1200صراف آلي12.

300محل صرافة13.

600شركة/ مؤسسة إقراض14.

300مكتب سياحي15.

.16
مكاتب عقارات/ أنشطة/ استشارات 
تكاسي/  شركات/  ومقاوالت/  فنية 
خدمات عامة/ طباعة/ محامين/ نقابة

300

.17
سيارات/  تأجير  بيع  شركة  مكتب/ 
السيارات  العمولة في تجارة  وكالء 

جملة ومفرد )التجزئة(

600مساحة أكبر من 100م²أ

480مساحة من 50 - 100م²ب

360مساحة أقل من 50م²ج

.18
وإعالن/  دعاية  ومكتب  شركة 

المطابع
600مساحة من 80م² فأكثرأ

480مساحة أقل من 80م²ب

300استوديو تصوير19.
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النفايات البلدية الناتجة عن المصانع والمعامل والمؤسسات اإلنتاجية الصناعية:. 4

قيمة الرسوم البيانالفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم
السنوية )شيكل(

1500 منشأة صناعية 1.

معمل مواد كيماوية - األدوية البشرية 2.
900 والبيطرية والمستلزمات الطبية

1500 مصنع نسيج وأقمشة3.

1500 معمل دهان4.

1500 مصانع باطون5.

1500 مصنع بالستيك6.

1500 مصنع نايلون7.

1500مصنع حلويات8.

1500مصنع مواد غذائية/ معلبات9.

1500مصنع سكر10.

1500مصنع ملح11.

900مصنع أحذية12.

720معمل حجر/ منشار حجر وجرانيت13.

600محطة وقود14.

360مغسلة سيارات15.

360مصنع دقيق/ )مطحنة( حبوب16.

360معصرة زيتون17.

360منجرة18.

450تنجيد أثاث19.

300محل ومشاغل األلمنيوم20.

40 الرقم المرجعي:2019-10-160ديوان الفتوى والتشريع

2019/10/31 160العدد

محل الحدادة والخراطة21.

440مساحة أكبر من 41م²   أ

380مساحة من 21 - 40م² ب

320مساحة من 20م² وأقلج

مخيطة وتفصيل مالبس22.
360مساحة أكبر من 50م²أ

300مساحة 50م² وأقلب

300منشأة إعادة تدوير النفايات23.

النفايات البلدية الناتجة عن المؤسسات الطبية:. 5

قيمة الرسوم البيانالفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم
السنوية )شيكل(

300/ سريرمستشفى1.

600عيادة خاصة2.

360عيادات ومراكز طبية3.

صيدلية4.
360مساحة أكبر من 50م²أ

300مساحة من 50م² وأقلب

1200مختبر طبي 5.

مستودع أدوية مخصص لتخزين 6.
1200منتجات المؤسسات الطبية

360عيادة بيطرية7.

300مركز بصريات8.

نقل الحاويات الخاصة ودفن طن النفايات:. 6

حجم البيانالتصنيفالرقم
الحاوية

قيمة الرسوم 
السنوية )شيكل(

.1

نقل حاويات نفايات ومعالجتها 
والتخلص منها

)مصنع/ شركة/ محل تجاري/ 
جامعة/ كلية متوسطة/ مستشفى 

خاص( وفقاً لحجم الحاوية

1300م³
4600م³

101500م³
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محل الحدادة والخراطة21.

440مساحة أكبر من 41م²   أ

380مساحة من 21 - 40م² ب

320مساحة من 20م² وأقلج

مخيطة وتفصيل مالبس22.
360مساحة أكبر من 50م²أ

300مساحة 50م² وأقلب

300منشأة إعادة تدوير النفايات23.

النفايات البلدية الناتجة عن المؤسسات الطبية:. 5

قيمة الرسوم البيانالفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم
السنوية )شيكل(

300/ سريرمستشفى1.

600عيادة خاصة2.

360عيادات ومراكز طبية3.

صيدلية4.
360مساحة أكبر من 50م²أ

300مساحة من 50م² وأقلب

1200مختبر طبي 5.

مستودع أدوية مخصص لتخزين 6.
1200منتجات المؤسسات الطبية

360عيادة بيطرية7.

300مركز بصريات8.

نقل الحاويات الخاصة ودفن طن النفايات:. 6

حجم البيانالتصنيفالرقم
الحاوية

قيمة الرسوم 
السنوية )شيكل(

.1

نقل حاويات نفايات ومعالجتها 
والتخلص منها

)مصنع/ شركة/ محل تجاري/ 
جامعة/ كلية متوسطة/ مستشفى 

خاص( وفقاً لحجم الحاوية

1300م³
4600م³

101500م³
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.2

من  النفايات  طن  ودفن  نقل 
نقل  محطة  إلى  ثم  المصدر 
إلى  ثم  للبلدية  التابعة  النفايات 

مكب المنيا الصحي

اتفاقيات أ.  بموجب  المكلفين 
خاصة ودائمة.

طن 
200واحد

المكلفين غير المشمولين ب. 
باتفاقيات خاصة.

طن 
220واحد

42 الرقم المرجعي:2019-10-160ديوان الفتوى والتشريع

2019/10/31 160العدد

 ملحق رقم )2)
الئحة الغرامات والجزاءات الفورية المتعلقة بالنظافة العامة  

الغرامة بيان المخالفةالرقم
الجزاءات)بالشيكل(

.1
إلقاء فضالت الطعام على األرصفة والطرقات 

40وفي الحدائق
في حال التكرار خالل أسبوع 

تضاعف العقوبة

250إلقاء النفايات من شبابيك البنايات والمنازل2.
في حال التكرار خالل أسبوع 

تضاعف العقوبة

.3
نفاياتها  من  العامة  والمطابخ  المطاعم  تخلص 

350في غير األماكن المخصصة لها
في حال التكرار خالل أسبوع 

تضاعف العقوبة

100إلقاء الفضالت من نوافذ السيارات4.

500إلقاء الفضالت من أسواق الخضار والفواكه5.

.6
ومحالت  اللحوم  أسواق  من  المخلفات  إلقاء 
الدواجن واألسماك والمسالخ في غير األماكن 

المخصصة لها
1000

في حال التكرار خالل أسبوع 
تضاعف العقوبة

500إلقاء النفايات من البقاالت والمحالت األخرى7.
في حال التكرار خالل أسبوع 

تضاعف العقوبة

.8
الفاسدة  المنتجات  من  األغذية  مصانع  تخلص 
األماكن  غير  في  صالحيتها  مدة  المنتهية  أو 

المخصصة لها
3000

في حال التكرار خالل أسبوع 
تضاعف العقوبة

.9
غير  النفايات  من  األخرى  المصانع  تخلص 

2000)الخطرة( في غير األماكن المخصصة لها
في حال التكرار خالل أسبوع 

تضاعف العقوبة

.10
غير  في  نفاياتها  من  المستشفيات  تخلص 

2000األماكن المخصصة لها
في حال التكرار خالل أسبوع 

تضاعف العقوبة

.11
من  الخاصة  والعيادات  المستوصفات  تخلص 

2000نفاياتها في غير األماكن المخصص لها
في حال التكرار خالل أسبوع 

تضاعف العقوبة

.12
تخلص المختبرات الطبية من نفاياتها في غير 

2000األماكن المخصصة لها
في حال التكرار خالل أسبوع 

تضاعف العقوبة

.13
العمل  بورشات  الخاصة  البناء  مواد  وضع 

3000خارج حدود األرض
ألي  الصب  إذن  يعطى  ال 

ورشة مخالفة

.14
البناء  ورشة  صاحب  وحماية  إحاطة  عدم 

1000لألرض التي تقع فيها ورشة البناء
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 ملحق رقم )2)
الئحة الغرامات والجزاءات الفورية المتعلقة بالنظافة العامة  

الغرامة بيان المخالفةالرقم
الجزاءات)بالشيكل(

.1
إلقاء فضالت الطعام على األرصفة والطرقات 

40وفي الحدائق
في حال التكرار خالل أسبوع 

تضاعف العقوبة

250إلقاء النفايات من شبابيك البنايات والمنازل2.
في حال التكرار خالل أسبوع 

تضاعف العقوبة

.3
نفاياتها  من  العامة  والمطابخ  المطاعم  تخلص 

350في غير األماكن المخصصة لها
في حال التكرار خالل أسبوع 

تضاعف العقوبة

100إلقاء الفضالت من نوافذ السيارات4.

500إلقاء الفضالت من أسواق الخضار والفواكه5.

.6
ومحالت  اللحوم  أسواق  من  المخلفات  إلقاء 
الدواجن واألسماك والمسالخ في غير األماكن 

المخصصة لها
1000

في حال التكرار خالل أسبوع 
تضاعف العقوبة

500إلقاء النفايات من البقاالت والمحالت األخرى7.
في حال التكرار خالل أسبوع 

تضاعف العقوبة

.8
الفاسدة  المنتجات  من  األغذية  مصانع  تخلص 
األماكن  غير  في  صالحيتها  مدة  المنتهية  أو 

المخصصة لها
3000

في حال التكرار خالل أسبوع 
تضاعف العقوبة

.9
غير  النفايات  من  األخرى  المصانع  تخلص 

2000)الخطرة( في غير األماكن المخصصة لها
في حال التكرار خالل أسبوع 

تضاعف العقوبة

.10
غير  في  نفاياتها  من  المستشفيات  تخلص 

2000األماكن المخصصة لها
في حال التكرار خالل أسبوع 

تضاعف العقوبة

.11
من  الخاصة  والعيادات  المستوصفات  تخلص 

2000نفاياتها في غير األماكن المخصص لها
في حال التكرار خالل أسبوع 

تضاعف العقوبة

.12
تخلص المختبرات الطبية من نفاياتها في غير 

2000األماكن المخصصة لها
في حال التكرار خالل أسبوع 

تضاعف العقوبة

.13
العمل  بورشات  الخاصة  البناء  مواد  وضع 

3000خارج حدود األرض
ألي  الصب  إذن  يعطى  ال 

ورشة مخالفة

.14
البناء  ورشة  صاحب  وحماية  إحاطة  عدم 

1000لألرض التي تقع فيها ورشة البناء
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.15
والهدم  البناء  مخلفات  من  العشوائي  التخلص 

5000والردم وفي غير المواقع المخصصة لها

العمل . 1 عن  السيارة  إيقاف 
تكرار  عند  أسبوع  لمدة 

المخالفة للمرة األولى.
تضاعف المدة عند التكرار . 2

لمرة ثانية.

.16

نقل  مركبات  من  سائلة  أو  مواد صلبة  تساقط 
الطريق  على  سيرها  أثناء  الجاهزة  الخرسانة 
المواقع  غير  في  منها  التخلص  أو  العام 

المخصصة لها

3000
المخلفات  بإزالة  يطالب 

المتساقطة

.17
تخلص مركبات نقل الخرسانة الجاهزة من بقايا 
المخصصة  األماكن  غير  في  الصب  عمليات 

لها
3000

المخلفات . 1 بإزالة  يطالب 
المتساقطة.

العمل . 2 عن  السيارة  إيقاف 
تكرار  عند  أسبوع  لمدة 

المخالفة للمرة األولى.
تضاعف المدة عند التكرار . 3

لمرة ثانية.

.18

التخلص من الزيوت المستعملة ومياه المناشير 
ومعاصر الزيتون في شبكات الصرف الصحي 
أو الحفر االمتصاصية أو إسالتها على األرصفة 

والطرق أو في غير األماكن المخصصة لها

5000
في حال التكرار خالل أسبوع 

تضاعف العقوبة

.19
التابعة  المركبات  المحمولة في  النفايات  تفريغ 
غير  البلدية  حاويات  في  الخاصة  للشركات 

المخصصة لذلك
1000

في حال التكرار خالل أسبوع 
تضاعف العقوبة

العامة 20. األماكن  في  الشواء  أو  النيران  إشعال 
1500غير المسموح بها من البلدية

في حال التكرار خالل أسبوع 
تضاعف العقوبة

.21
غير  في  والحدائق  األشجار  مخلفات  إلقاء 
في  أو  البلدية  قبل  من  المخصصة  األماكن 

أوقات خارج األوقات المخصصة لها
1000

في 22. النافقة(  )الحيوانات  الجيف  من  التخلص 
1000غير األماكن المخصصة لها

خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة

نقل أو تغيير موقع حاوية النفايات التابعة للبلدية 23.
200دون موافقة اإلدارة المختصة

اإلضرار بحاويات النفايات أو حرقها24.
1000

على 25. تالفة  سيارات  أو  السيارات  هياكل  إلقاء 
2000األرصفة واألماكن العامة

خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة
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.26
تشويه المنظر العام من أصحاب أماكن تجميع 
تسوير  وعدم  التالف  والحديد  الخردة  وترحيل 

هذه األماكن
5000

خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة

.27

في  مهملة  معدات  أي  أو  تالفة  مركبات  ترك   
اإلضرار  شأنها  من  بصورة  العامة  األماكن 
بمقتضيات الصحة أو السالمة العامة أو تشويه 

المنظر العام

1000
خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة

.28
اإلطارات  بيع  أصحاب  من  النفايات  إلقاء 
لها  المخصصة  غير  األماكن  في  وصيانتها 

من البلدية
1500

.29
الكبيرة  األحجام  ذات  النفايات  إلقاء 
والغساالت  )الثالجات   )Bulky Waste)
القديمة.... إلخ( في غير أماكنها المخصصة لها

1000

التالف والخردة في األماكن غير 30. األثاث  إلقاء 
1000المخصصة لها من البلدية

الحرق 31. طريق  عن  النفايات  من  التخلص 
1000المفتوح

نقل أو تغيير موقع حاوية النفايات التابعة للبلدية 32.
200دون موافقة اإلدارة المختصة

.33

بضائع  أو  معدات  ترك  أو  المركبات  وقوف 
من شأنها إعاقة عملية وضع المخلفات من قبل 
مركبات  بواسطة  محتوياتها  تفريغ  أو  األفراد 

البلدية

1000
خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة

تشوه 34. بصورة  والمطبوعات  اإلعالنات  لصق 
500المنظر العام للمدينة

.35

تسـرب أو التخلص من مياه الصـرف الصـحي 
في الشوارع من:

500المساكن.أ. 
1000المباني االستثمارية.ب. 

2000صهاريج نضح المياه العادمة. ج. 
في حال التكرار خالل أسبوع 

تضاعف العقوبة
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.26
تشويه المنظر العام من أصحاب أماكن تجميع 
تسوير  وعدم  التالف  والحديد  الخردة  وترحيل 

هذه األماكن
5000

خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة

.27

في  مهملة  معدات  أي  أو  تالفة  مركبات  ترك   
اإلضرار  شأنها  من  بصورة  العامة  األماكن 
بمقتضيات الصحة أو السالمة العامة أو تشويه 

المنظر العام

1000
خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة

.28
اإلطارات  بيع  أصحاب  من  النفايات  إلقاء 
لها  المخصصة  غير  األماكن  في  وصيانتها 

من البلدية
1500

.29
الكبيرة  األحجام  ذات  النفايات  إلقاء 
والغساالت  )الثالجات   )Bulky Waste)
القديمة.... إلخ( في غير أماكنها المخصصة لها

1000

التالف والخردة في األماكن غير 30. األثاث  إلقاء 
1000المخصصة لها من البلدية

الحرق 31. طريق  عن  النفايات  من  التخلص 
1000المفتوح

نقل أو تغيير موقع حاوية النفايات التابعة للبلدية 32.
200دون موافقة اإلدارة المختصة

.33

بضائع  أو  معدات  ترك  أو  المركبات  وقوف 
من شأنها إعاقة عملية وضع المخلفات من قبل 
مركبات  بواسطة  محتوياتها  تفريغ  أو  األفراد 

البلدية

1000
خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة

تشوه 34. بصورة  والمطبوعات  اإلعالنات  لصق 
500المنظر العام للمدينة

.35

تسـرب أو التخلص من مياه الصـرف الصـحي 
في الشوارع من:

500المساكن.أ. 
1000المباني االستثمارية.ب. 

2000صهاريج نضح المياه العادمة. ج. 
في حال التكرار خالل أسبوع 

تضاعف العقوبة
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قرار رقم )5( لسنة 2019م
بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية الكرمل

وزير احلكم املحيل،
استناداً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، ال سيما 

أحكام المادة )15/ب( منه،
وبناًء على قرار مجلس بلدية الكرمل رقم )1( في جلسته رقم )195( بتاريخ 2018/12/01م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تعاريف

القرينة  تدل  لم  ما  أدناه  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 
على خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي.
الوزير: وزير الحكم المحلي.

البلدية: بلدية الكرمل.
المجلس: مجلس بلدي الكرمل.
الرئيس: رئيس المجلس البلدي.

الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم في منطقة البلدية أو المتواجد فيها ألي سبب.
العقـار: األرض أو المنشأة، والمرافق المكونة لها التي تستخدم لغايات السكن، أو التجارة، أو الصناعة، 

أو تقديم الخدمات، أو لممارسة أي حرفة أو مهنة.
شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي، ويشمل المالك األصلي، أو المتصرف الفعلي، 

أو المستأجر، أو الشخص المعين إلدارة العقار، أو اإلشراف عليه.
النفايات: أي نفايات ناشئة في حدود البلدية من مختلف النشاطات المنزلية، والتجارية، والزراعية، 
الصلبة،  والنفايات  العادمة،  المياه  معالجة  الناتجة عن محطات  والرواسب  والعمرانية،  والصناعية، 

وأي نفايات أخرى.
المكرهة الصحية: التسبب أو اإلضرار بالغير أو بالصحة العامة أو الراحة العامة أو إحداث أي رائحة 
كريهة أو صوت مزعج، أو دخان، أو غبار، سواء كان مصدره عقار، أم مكان، أم حفرة، أم قناة، 

أم مجرى، أم بئر، أم مدخنة، أم زريبة، أم مأوى للحيوانات.
مراقب الصحة: موظف البلدية المختص بشؤون الرقابة الصحية، أو أي موظف آخر يعهد إليه المجلس 

القيام بهذه المهام.
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مادة )2)
المكرهة الصحية

تعتبر أي من األعمال التالية مكرهة صحية: 
إنشاء أي عقار، أو استعماله بصورة تلحق ضرراً بالصحة العامة.. 1
ممارسة أو إدارة أي عمل أو حرفة تلحق الضرر بالصحة العامة، أو تؤدي إلى إقالق الراحة العامة. . 2
أي أشجار أو شجيرات برزت أغصانها أو امتدت عبر أي شارع أو أي عقار، وسببت عرقلة . 3

المنازل  عن  النهار  أو ضوء  التهوية،  أو  الشمس،  أشعة  أو حجب  والمرور،  السير  حركة  في 
المالصقة لها. 

التعديات على الطرق العامة، واستعمال االرتدادات التنظيمية دون ترخيص مسبق.. 4

مادة )3)
حفظ النفايات

يجب على كل شاغل عقار في منطقة البلدية اآلتي:
توفير وعاء محكم اإلغالق لحفظ النفايات، وفق المواصفات التي يقرها المجلس.. 1
وضع النفايات داخل أكياس مغلقة من النايلون معدة لهذا الغرض.. 2
وضع الكيس داخل الوعاء أو الحاوية المخصصة لذلك.. 3

مادة )4)
التخلص من النفايات

يجب على كل شخص القيام باآلتي: 
إلقاء النفايات في الحاويات الموزعة في منطقة البلدية، والمخصصة لنوع النفايات المراد التخلص . 1

منها، وفقاً لتعليمات المجلس.
إلقاء النفايات الناتجة عن االستخدام الشخصي في األوعية أو الحاويات الموزعة في منطقة البلدية.. 2
والحفاظ . 3 المخصصة،  الحاويات  في  اليومي  وكنسه  العقار،  تنظيف  عن  الناتجة  النفايات  إلقاء 

على نظافة الرصيف األمامي للعقار.

مادة )5)
حظر استخدام األراضي

يحظر استخدام األراضي الخاصة أو العامة لتجميع أو تخزين أو التخلص أو إلقاء النفايات فيها، 
أو إقامة أي إنشاءات خاصة بذلك، إال بناًء على موافقة خطية من البلدية حسب األصول. 

مادة )6)
ملكية النفايات

تعتبر النفايات التالية ملكاً للبلدية:
النفايات داخل الحاويات أو األوعية المخصصة لذلك.. 1
النفايات التي تلقى خارج العقار.. 2
النفايات الملقاة أو الموجودة في األماكن العامة أو أزقة وشوارع المدينة.. 3
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مادة )2)
المكرهة الصحية

تعتبر أي من األعمال التالية مكرهة صحية: 
إنشاء أي عقار، أو استعماله بصورة تلحق ضرراً بالصحة العامة.. 1
ممارسة أو إدارة أي عمل أو حرفة تلحق الضرر بالصحة العامة، أو تؤدي إلى إقالق الراحة العامة. . 2
أي أشجار أو شجيرات برزت أغصانها أو امتدت عبر أي شارع أو أي عقار، وسببت عرقلة . 3

المنازل  عن  النهار  أو ضوء  التهوية،  أو  الشمس،  أشعة  أو حجب  والمرور،  السير  حركة  في 
المالصقة لها. 

التعديات على الطرق العامة، واستعمال االرتدادات التنظيمية دون ترخيص مسبق.. 4

مادة )3)
حفظ النفايات

يجب على كل شاغل عقار في منطقة البلدية اآلتي:
توفير وعاء محكم اإلغالق لحفظ النفايات، وفق المواصفات التي يقرها المجلس.. 1
وضع النفايات داخل أكياس مغلقة من النايلون معدة لهذا الغرض.. 2
وضع الكيس داخل الوعاء أو الحاوية المخصصة لذلك.. 3

مادة )4)
التخلص من النفايات

يجب على كل شخص القيام باآلتي: 
إلقاء النفايات في الحاويات الموزعة في منطقة البلدية، والمخصصة لنوع النفايات المراد التخلص . 1

منها، وفقاً لتعليمات المجلس.
إلقاء النفايات الناتجة عن االستخدام الشخصي في األوعية أو الحاويات الموزعة في منطقة البلدية.. 2
والحفاظ . 3 المخصصة،  الحاويات  في  اليومي  وكنسه  العقار،  تنظيف  عن  الناتجة  النفايات  إلقاء 

على نظافة الرصيف األمامي للعقار.

مادة )5)
حظر استخدام األراضي

يحظر استخدام األراضي الخاصة أو العامة لتجميع أو تخزين أو التخلص أو إلقاء النفايات فيها، 
أو إقامة أي إنشاءات خاصة بذلك، إال بناًء على موافقة خطية من البلدية حسب األصول. 

مادة )6)
ملكية النفايات

تعتبر النفايات التالية ملكاً للبلدية:
النفايات داخل الحاويات أو األوعية المخصصة لذلك.. 1
النفايات التي تلقى خارج العقار.. 2
النفايات الملقاة أو الموجودة في األماكن العامة أو أزقة وشوارع المدينة.. 3
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مادة )7)
صالحيات مراقب الصحة

لمراقب الصحة التأكد من خلو منطقة البلدية من أي مكرهة صحية.. 1
يحرر مراقب الصحة إشعاراً بإزالة المكرهة الصحية، محدداً فيها:. 2

 الجهة المكلفة بإزالة المكرهة الصحية.أ. 
طبيعة وخطورة المكرهة الصحية.ب. 
المدة الزمنية الممنوحة إلزالة المكرهة الصحية.ج. 
اإلجراءات الالزمة إلزالة المكرهة الصحية، وعدم تكرارها.د. 

مادة )8)
مسؤولية إزالة المكرهة الصحية

يجب على كل شاغل للعقار أن يزيل المكرهة الصحية الناتجة عنه، وذلك دون المساس بحقه في . 1
المطالبة بالنفقات من أي شخص آخر.

كل مكرهة صحية يرى مراقب الصحة أنها ناشئة عن خلل وعيب في بناء العقار، أو عدم االلتزام . 2
بشروط الترخيص والبناء، تعتبر الجهات التالية مكلفة بإزالتها:

 المالك األول للعقار أو الشخص الحاصل على ترخيص البناء، مسؤول بالتضامن مع شاغلي أ. 
العقار الحاليين بإزالة المكرهة الصحية، وتحمل آثارها.

مالكو العقار على الشيوع، متضامنون في إزالة أي مكرهة صحية فيه، وللبلدية مالحقتهم ب. 
جميعاً أو منفردين، وللمالك العودة على باقي الشركاء بأي نفقات بالخصوص.

المشتركة ج.  بالتضامن عن أي مكرهة صحية موجودة باألجزاء  سكان أي عمارة مسؤولون 
أو في قطع األراضي المجاورة بشكل مباشر للبناء، في حال تعذر معرفة الشخص مسبب 

المكرهة الصحية.

مادة )9)
إزالة المكرهة الصحية

إذا تخلف أي شخص عن تنفيذ إشعار مراقب الصحة بإزالة المكرهة الصحية، يحق للمجلس:
الطلب بإزالة المكرهة الصحية التي أحدثها خالل المدة التي يحددها، وعلى الوجه الذي يعينه.. 1
إحالته إلى المحكمة المختصة في حال عدم تنفيذه ما ورد في أحكام الفقرة )1( من هذه المادة.. 2
إزالة المكرهة الصحية على نفقة الشخص المخالف.. 3

مادة )10)
تحصيل الرسوم

النفايات، . 1 تقدمها في جمع  التي  الخدمات  مقابل  البلدية  إلى  يدفع  أن  يجب على كل شاغل عقار 
ونقلها، والتخلص منها، الرسوم المحددة بالملحق رقم )1( من هذا النظام.

2 . )1( رقم  القانون  ألحكام  وفقاً  المادة،  هذه  من   )1( الفقرة  في  الواردة  الرسوم  تحصيل  يتم 
لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته.
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مادة )11)
العقوبات 

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة ال تقل عن )100( شيكل، وال تزيد على )500( شيكل.. 1
العامة . 2 النظافة  على  بالمحافظة  الملتزمين  لغير  فورية  مخالفات  تحرير  الصحة  لمراقب  يجوز 

المحددة بالملحق رقم )2( من هذا النظام.

مادة )12)
إصدار التعليمات

يصدر المجلس التعليمات الخاصة بتنظيم آلية، وأوقات إخراج، وجمع، ونقل النفايات والنفايات . 1
الصلبة، الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية.

يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.. 2

مادة )13)
اإللغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )14)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2019/09/16 ميالدية
                        الموافق: 17/محرم/1441 هجرية

                                                           
م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل
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مادة )11)
العقوبات 

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة ال تقل عن )100( شيكل، وال تزيد على )500( شيكل.. 1
العامة . 2 النظافة  على  بالمحافظة  الملتزمين  لغير  فورية  مخالفات  تحرير  الصحة  لمراقب  يجوز 

المحددة بالملحق رقم )2( من هذا النظام.

مادة )12)
إصدار التعليمات

يصدر المجلس التعليمات الخاصة بتنظيم آلية، وأوقات إخراج، وجمع، ونقل النفايات والنفايات . 1
الصلبة، الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية.

يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.. 2

مادة )13)
اإللغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )14)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2019/09/16 ميالدية
                        الموافق: 17/محرم/1441 هجرية

                                                           
م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل
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ملحق رقم )1)
 رسوم خدمات النظافة وجمع النفايات ونقلها لبلدية الكرمل

النفايات المنزلية:. 1

قيمة الرسومالتصنيف/ الحرفةالرقم
السنوية )شيكل(

180منزل مساحة 150م2 فأقل1.

240منزل مساحته أكثر من 150 لغاية 300م22.

300فيال مستقلة أو منزل مساحته أكثر من 300م32.

النفايات التجارية:. 2

قيمة الرسوم السنوية الفئة التصنيف/ الحرفةالرقم
)شيكل(

960مستودع تجاري1.

2400مركز تجاري2.

ميني ماركت/ سوبر ماركت3.
1080أ

720ب
480محمص )قهوة/ مكسرات/ شوكوالته(4.
960محل بيع أسماك5.
1800محل بيع لحوم6.
1200محل بيع دجاج7.
960محل بيع لحوم مجمدة8.
3600محل ذبح دجاج/ مسلخ9.
3600محل ذبح لحوم/ مسلخ10.

محل بيع خضار وفواكه11.
2400أ

1200ب
1800محل بيع مشروبات روحية12.
1200محل بيع مشروبات )عصائر/ مياه/ كوال( جملة13.

مخبز وفرن14.
660أ

480ب
660محل حلويات15.
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960مطحنة حبوب16.

1500معصرة زيتون17.

مطعم18.
960أ

720ب

مقهى19.
660أ

480ب
2400حديقة عامة/ متنزه )قطاع خاص(20.
540دراي كلين21.
1200كراج/ موقف سيارات22.
600محل بيع األدوات المنزلية23.

صالون للرجال24.
660أ

480ب

صالون للسيدات25.
1800أ

1200ب
600محل مواد تجميل26.
600محل بيع/ تعبئة عبوات غاز27.

محل معدات سيارات وصيانة28.
960أ

720ب

محل بيع وتصليح األجهزة الكهربائية29.
960أ

600ب
960محل أدوات زراعية30.

محل أدوات صحية وتمديدات31.
1500أ

840ب
960محل لوازم نجارين32.
960محل لوازم حدادين33.
360محل بيع الصناعات اليدوية34.

محل بيع مالبس و/أو أحذية جديد35.
840أ

480ب

محل بيع مالبس و/أو أحذية قديم36.
960أ

720ب

محل الصياغة )ذهب/ فضة/ معادن ثمينة(37.
960أ

540ب
480مشتل/ محل زهور38.
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960مطحنة حبوب16.

1500معصرة زيتون17.

مطعم18.
960أ

720ب

مقهى19.
660أ

480ب
2400حديقة عامة/ متنزه )قطاع خاص(20.
540دراي كلين21.
1200كراج/ موقف سيارات22.
600محل بيع األدوات المنزلية23.

صالون للرجال24.
660أ

480ب

صالون للسيدات25.
1800أ

1200ب
600محل مواد تجميل26.
600محل بيع/ تعبئة عبوات غاز27.

محل معدات سيارات وصيانة28.
960أ

720ب

محل بيع وتصليح األجهزة الكهربائية29.
960أ

600ب
960محل أدوات زراعية30.

محل أدوات صحية وتمديدات31.
1500أ

840ب
960محل لوازم نجارين32.
960محل لوازم حدادين33.
360محل بيع الصناعات اليدوية34.

محل بيع مالبس و/أو أحذية جديد35.
840أ

480ب

محل بيع مالبس و/أو أحذية قديم36.
960أ

720ب

محل الصياغة )ذهب/ فضة/ معادن ثمينة(37.
960أ

540ب
480مشتل/ محل زهور38.
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.39
الحرف  قانون  ذيل  في صنف  ذكر  تجاري  كل محل 
وتعديالته،  1953م  لسنة   )16( رقم  والصناعات 

باستثناء ما ذكر في الجدول أعاله
300

نفايات المؤسسات: . 3

قيمة الرسوم السنوية الفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم
)شيكل(

3600جامعة1.

1800مدرسة2.

840رياض أطفال3.

720مدرسة سياقة4.

840مكتبة5.

480مركز ثقافي6.

660مسرح وسينما7.

1200مركز رياضي/ نادي8.

شركة تأمين9.
1680أ

840ب
3600فندق10.

صالة أفراح11.
2400أ

1200ب
3000بنك12.
1200صراف آلي13.

محل صرافة14.
540أ

360ب

480مكتب حواالت15.

480مكتب سياحي16.

480مكتب عقارات17.

960مكتب تكسي18.

480مكتب )خدمات عامة/ طباعة/ محامين(19.

360مكتب نقابة20.

1440مكتب/ شركة بيع سيارات21.

1200مكتب/ شركة تأجير سيارات22.

1440شركة ومكتب دعاية وإعالن23.

960استوديو تصوير24.
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النفايات البلدية الناتجة عن المصانع والمعامل:. 4

قيمة الرسوم السنوية )شيكل(الفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم

معمل سجائر وتبغ1.
1200أ

840ب
960معمل صابون2.
540معمل روائح عطرية وزيوت3.
1800معمل مواد كيماوية وأدوية4.
2400مصنع نسيج وأقمشة5.
1200مصنع حلويات6.
2400مصنع مواد غذائية/ معلبات7.
2400مصنع سكر8.
2400مصنع ملح9.
2400مصنع مشروبات روحية10.
3600مصنع مشروبات )مياه/ عصير/ كوال(11.
3000)مصانع لم تذكر ضمن هذه القائمة(12.

منشار حجر13.
1800أ

1200ب
1800مصنع اإلسفلت/ القطران14.

معمل دهان15.
1800أ

1200ب

محطة وقود16.
1800أ

1500ب

مغسلة سيارات17.
2400أ

1200ب
1200منجرة18.
1200محددة19.

مخيطة20.
720أ

480ب
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النفايات البلدية الناتجة عن المصانع والمعامل:. 4

قيمة الرسوم السنوية )شيكل(الفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم

معمل سجائر وتبغ1.
1200أ

840ب
960معمل صابون2.
540معمل روائح عطرية وزيوت3.
1800معمل مواد كيماوية وأدوية4.
2400مصنع نسيج وأقمشة5.
1200مصنع حلويات6.
2400مصنع مواد غذائية/ معلبات7.
2400مصنع سكر8.
2400مصنع ملح9.
2400مصنع مشروبات روحية10.
3600مصنع مشروبات )مياه/ عصير/ كوال(11.
3000)مصانع لم تذكر ضمن هذه القائمة(12.

منشار حجر13.
1800أ

1200ب
1800مصنع اإلسفلت/ القطران14.

معمل دهان15.
1800أ

1200ب

محطة وقود16.
1800أ

1500ب

مغسلة سيارات17.
2400أ

1200ب
1200منجرة18.
1200محددة19.

مخيطة20.
720أ

480ب
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النفايات البلدية الناتجة عن المؤسسات الطبية:. 5

قيمة الرسوم السنوية )شيكل(التصنيف/ الحرفةالرقم
2400مستشفى1.
540عيادة خاصة2.
600صيدلية3.
600مختبر طبي4.
480مختبر كيماوي5.
1200مستودع أدوية6.

نقل الحاويات الخاصة ودفن طن النفايات:. 6

قيمة الرسوم بالشيكلحجم الحاويةالبيان

ومعالجتها  األحجام  مختلفة  النفايات  حاويات  نقل 
والتخلص منها

1150م3
4400م3

10800م3
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ملحق رقم )2)
الئحة الغرامات والجزاءات الفورية المتعلقة بالنظافة العامة 

الغرامة بيان المخالفةالرقم
الجزاءات)بالشيكل(

.1
إلقاء فضالت الطعام على األرصفة والطرقات 

خالل 100وفي الحدائق التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

خالل 100إلقاء النفايات من شبابيك البنايات والمنازل2. التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

.3
تخلص المطاعم والمطابخ العامة من نفاياتها في 

خالل 200غير األماكن المخصصة لها التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

100إلقاء الفضالت من نوافذ السيارات4.

.5
الدواجن  ومحالت  اللحوم  أسواق  مخلفات  إلقاء 
واألسماك والمسالخ في غير األماكن المخصصة 

لها
خالل 500 التكرار  حال  في 

أسبوع تضاعف العقوبة

.6
الفاسدة  المنتجات  من  األغذية  مصانع  تخلص 
األماكن  غير  في  صالحيتها  مدة  المنتهية  أو 

المخصصة لها
خالل 300 التكرار  حال  في 

أسبوع تضاعف العقوبة

.7
تغليف  نفايات  من  األقمشة  مصانع  تخلص 
لها  المخصصة  األماكن  غير  في  بضائعها 

وبطريقة تعيق حركة العامة
خالل 300 التكرار  حال  في 

أسبوع تضاعف العقوبة

.8
تخلص مصانع البالستيك من مخلفات صناعاتها 
لها  المخصصة  األماكن  غير  في  وتغليفها 

وبطريقة تعيق حركة العامة
خالل 300 التكرار  حال  في 

أسبوع تضاعف العقوبة

.9
الطباعة  عمليات  مخلفات  من  المطابع  تخلص 
أو المطبوعات غير المستعملة أو ما تريد إتالفه 

في غير األماكن المخصصة لها
خالل 200 التكرار  حال  في 

أسبوع تضاعف العقوبة

.10
تخلص المستشفيات من نفاياتها في غير األماكن 

خالل 1000المخصصة لها التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

.11
من  الخاصة  والعيادات  المستوصفات  تخلص 

خالل 500نفاياتها في غير األماكن المخصصة لها التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

.12
غير  في  نفاياتها  من  الطبية  المختبرات  تخلص 

خالل 500األماكن المخصصة لها التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

.13
وضع مواد البناء الخاصة بورشات العمل خارج 

ألي 500حدود األرض الصب  إذن  يعطى  ال 
ورشة مخالفة
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ملحق رقم )2)
الئحة الغرامات والجزاءات الفورية المتعلقة بالنظافة العامة 

الغرامة بيان المخالفةالرقم
الجزاءات)بالشيكل(

.1
إلقاء فضالت الطعام على األرصفة والطرقات 

خالل 100وفي الحدائق التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

خالل 100إلقاء النفايات من شبابيك البنايات والمنازل2. التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

.3
تخلص المطاعم والمطابخ العامة من نفاياتها في 

خالل 200غير األماكن المخصصة لها التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

100إلقاء الفضالت من نوافذ السيارات4.

.5
الدواجن  ومحالت  اللحوم  أسواق  مخلفات  إلقاء 
واألسماك والمسالخ في غير األماكن المخصصة 

لها
خالل 500 التكرار  حال  في 

أسبوع تضاعف العقوبة

.6
الفاسدة  المنتجات  من  األغذية  مصانع  تخلص 
األماكن  غير  في  صالحيتها  مدة  المنتهية  أو 

المخصصة لها
خالل 300 التكرار  حال  في 

أسبوع تضاعف العقوبة

.7
تغليف  نفايات  من  األقمشة  مصانع  تخلص 
لها  المخصصة  األماكن  غير  في  بضائعها 

وبطريقة تعيق حركة العامة
خالل 300 التكرار  حال  في 

أسبوع تضاعف العقوبة

.8
تخلص مصانع البالستيك من مخلفات صناعاتها 
لها  المخصصة  األماكن  غير  في  وتغليفها 

وبطريقة تعيق حركة العامة
خالل 300 التكرار  حال  في 

أسبوع تضاعف العقوبة

.9
الطباعة  عمليات  مخلفات  من  المطابع  تخلص 
أو المطبوعات غير المستعملة أو ما تريد إتالفه 

في غير األماكن المخصصة لها
خالل 200 التكرار  حال  في 

أسبوع تضاعف العقوبة

.10
تخلص المستشفيات من نفاياتها في غير األماكن 

خالل 1000المخصصة لها التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

.11
من  الخاصة  والعيادات  المستوصفات  تخلص 

خالل 500نفاياتها في غير األماكن المخصصة لها التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

.12
غير  في  نفاياتها  من  الطبية  المختبرات  تخلص 

خالل 500األماكن المخصصة لها التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

.13
وضع مواد البناء الخاصة بورشات العمل خارج 

ألي 500حدود األرض الصب  إذن  يعطى  ال 
ورشة مخالفة
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.14
البناء  ورشة  صاحب  وحماية  إحاطة  عدم 

ألي 300لألرض التي تقع فيها ورشة البناء الصب  إذن  يعطى  ال 
ورشة مخالفة

.15
والهدم  البناء  مخلفات  من  العشوائي  التخلص 

500والردم في غير المواقع المخصصة لها

عن . 1 السيارة  إيقاف 
أيام  ثالثة  لمدة  العمل 
المخالفة  تكرار  عند 

للمرة األولى.
عند . 2 المدة  تضاعف 

تكرار المخالفة.

.16
نقل  مركبات  من  سائلة  أو  صلبة  مواد  تساقط 
الخرسانة الجاهزة أو نقل مخلفات عمليات الهدم 

والحفر أثناء سيرها على الطريق العام
1000

المخلفات . 1 بإزالة  يطالب 
المتساقطة.

عن . 2 السيارة  إيقاف 
عند  أسبوع  لمدة  العمل 
للمرة  المخالفة  تكرار 

األولى.

.17
تخلص مركبات نقل الخرسانة الجاهزة من بقايا 
1000عمليات الصب في غير األماكن المخصصة لها

المخلفات . 1 بإزالة  يطالب 
المتساقطة.

عن . 2 السيارة  إيقاف 
عند  أسبوع  لمدة  العمل 
للمرة  المخالفة  تكرار 

األولى.

.18
غير  في  والحدائق  األشجار  مخلفات  إلقاء 
في  أو  البلدية  قبل  من  لها  المخصصة  األماكن 

أوقات خارج األوقات المخصصة لها
300

.19
التخلص من الجيف )الحيوانات النافقة( في غير 

50األماكن المخصصة لها
المخالفة  بإزالة  يطالب 
خالل أسبوع وبخالف ذلك 

تكرر العقوبة

.20
على  تالفة  سيارات  أو  السيارات  هياكل  إلقاء 

300األرصفة واألماكن العامة
المخالفة  بإزالة  يطالب 
خالل أسبوع وبخالف ذلك 

تكرر العقوبة

.21
تجميع  أماكن  العام من أصحاب  المنظر  تشويه 
تسوير  وعدم  التالف  والحديد  الخردة  وترحيل 

هذه األماكن
300

المخالفة  بإزالة  يطالب 
خالل أسبوع وبخالف ذلك 

تكرر العقوبة

.22

في  مهملة  معدات  أي  أو  تالفة  مركبات  ترك 
اإلضرار  شأنها  من  بصورة  العامة  األماكن 
بمقتضيات الصحة أو السالمة العامة أو تشويه 

المنظر العام

300
المخالفة  بإزالة  يطالب 
خالل أسبوع وبخالف ذلك 

تكرر العقوبة

.23
 Bulky( الكبيرة  األحجام  ذات  النفايات  إلقاء 
القديمة....إلخ(  والغساالت  )الثالجات   )wast

في غير األماكن المخصصة لها
300

56 الرقم المرجعي:2019-10-160ديوان الفتوى والتشريع

2019/10/31 160العدد

.24
غير  األماكن  في  والخردة  التالف  األثاث  إلقاء 

300المخصصة لها من البلدية

200التخلص من النفايات عن طريق الحرق المفتوح25.

.26
نقل أو تغيير موقع حاوية النفايات التابعة للبلدية 

100دون موافقة اإلدارة المختصة

200اإلضرار بحاويات النفايات أو حرقها27.

.28

بضائع  أو  معدات  ترك  أو  المركبات  وقوف 
من شأنها إعاقة عملية وضع المخلفات من قبل 
مركبات  بواسطة  محتوياتها  تفريغ  أو  األفراد 

البلدية

100
المخالفة  بإزالة  يطالب 
خالل أسبوع وبخالف ذلك 

تكرر العقوبة

.29
تشوه  بصورة  والمطبوعات  اإلعالنات  لصق 

100المنظر العام للمدينة

30

تسـرب أو التخلص من مياه الصـرف الصـحي 
في الشوارع من:

200 المساكن.أ. 
500 المباني االستثمارية.ب. 

خالل 300صهاريج نضح المياه العادمة.ج.  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة
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200اإلضرار بحاويات النفايات أو حرقها27.

.28

بضائع  أو  معدات  ترك  أو  المركبات  وقوف 
من شأنها إعاقة عملية وضع المخلفات من قبل 
مركبات  بواسطة  محتوياتها  تفريغ  أو  األفراد 

البلدية

100
المخالفة  بإزالة  يطالب 
خالل أسبوع وبخالف ذلك 

تكرر العقوبة

.29
تشوه  بصورة  والمطبوعات  اإلعالنات  لصق 

100المنظر العام للمدينة

30

تسـرب أو التخلص من مياه الصـرف الصـحي 
في الشوارع من:

200 المساكن.أ. 
500 المباني االستثمارية.ب. 

خالل 300صهاريج نضح المياه العادمة.ج.  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة
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قرار رقم )6( لسنة 2019م
بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية الدوحة

وزير احلكم املحيل،
استناداً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، ال سيما 

أحكام المادة )15/ ب( منه،
وبعد االطالع على القرار رقم )2( لسنة 2018م، بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية الدوحة،

وبناًء على قرار مجلس بلدي الدوحة في جلسته رقم )2019/120( بتاريخ 2019/05/22م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تعاريف

القرينة  تدل  لم  ما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 
على خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي. 
وزير الحكم المحلي.  الوزير: 

البلدية: بلدية الدوحة.
المجلس: مجلس بلدي الدوحة.

الرئيس: رئيس المجلس البلدي.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم في منطقة البلدية أو المتواجد فيها ألي سبب.

العقار: األرض أو المنشأة، والمرافق المكونة لها التي تستخدم لغايات السكن، أو التجارة، أو الصناعة، 
أو تقديم الخدمات، أو لممارسة أي حرفة أو مهنة.

شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي، ويشمل المالك األصلي، أو المتصرف الفعلي، 
أو المستأجر، أو الشخص المعين إلدارة العقار، أو اإلشراف عليه.

النفايات: أي نفايات ناشئة في حدود البلدية من مختلف النشاطات المنزلية، والتجارية، والزراعية، 
الصلبة،  والنفايات  العادمة،  المياه  معالجة  الناتجة عن محطات  والرواسب  والعمرانية،  والصناعية، 

وأي نفايات أخرى.
المكرهة الصحية: التسبب أو اإلضرار بالغير أو بالصحة العامة أو الراحة العامة أو إحداث أي رائحة 
كريهة أو صوت مزعج، أو دخان، أو غبار، سواًء كان مصدره عقار، أم مكان، أم حفرة، أم قناة، 

أم مجرى، أم بئر، أم مدخنة، أم زريبة، أم مأوى للحيوانات.
مراقب الصحة: موظف البلدية المختص بشؤون الرقابة الصحية، أو أي موظف آخر يعهد إليه المجلس 

القيام بهذه المهام.
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مادة )2)
المكرهة الصحية

تعتبر أي من األعمال التالية مكرهة صحية: 
إنشاء أي عقار، أو استعماله بصورة تلحق ضرراً بالصحة العامة.. 1
ممارسة أو إدارة أي عمل أو حرفة تلحق الضرر بالصحة العامة، أو تؤدي إلى إقالق الراحة العامة. . 2
أي أشجار أو شجيرات برزت أغصانها أو امتدت عبر أي شارع أو أي عقار، وسببت عرقلة . 3

المنازل  النهار عن  التهوية، أو ضوء  أو  الشمس،  السير والمرور، أو حجب أشعة  في حركة 
المالصقة لها. 

التعديات على الطرق العامة، واستعمال االرتدادات التنظيمية دون ترخيص مسبق.. 4

مادة )3)
حفظ النفايات

يجب على كل شاغل عقار في منطقة البلدية اآلتي:
توفير وعاء محكم اإلغالق لحفظ النفايات، وفق المواصفات التي يقرها المجلس.. 1
وضع النفايات داخل أكياس مغلقة من النايلون معدة لهذا الغرض.. 2
وضع الكيس داخل الوعاء أو الحاوية المخصصة لذلك.. 3

مادة )4)
التخلص من النفايات

يجب على كل شخص القيام باآلتي: 
إلقاء النفايات في الحاويات الموزعة في منطقة البلدية، والمخصصة لنوع النفايات المراد التخلص . 1

منها، وفقاً لتعليمات المجلس.
إلقاء النفايات الناتجة عن االستخدام الشخصي في األوعية أو الحاويات الموزعة في منطقة البلدية.. 2
والحفاظ . 3 المخصصة،  الحاويات  في  اليومي  وكنسه  العقار،  تنظيف  عن  الناتجة  النفايات  إلقاء 

على نظافة الرصيف األمامي للعقار.

مادة )5)
التخلص من نفايات ورش البناء

الهدم، . 1 أو  الترميم  أو  البناء  ومخلفات  البناء  ورش  نفايات  من  التخلص  األشخاص  جميع  على 
على النحو اآلتي: 

 وضع النفايات بحاويات خاصة يتم توفيرها على نفقتهم بمعرفة البلدية.أ. 
النقل اآلمن للنفايات إلى األماكن التي تخصصها أو توافق عليها البلدية. ب. 

ب( . 2 )أ،  البندين  بأحكام  االلتزام  عدم  نتيجة  آلياتها،  أو  البلدية  بعاملي  يلحق  ضرر  أي 
المحددة  المخالفة  قيمة  ودفع  بالتعويض،  صاحبه  يُلزم  المادة،  هذه  من   )1 ( الفقرة  من 

النظام.  هذا  من   )13 ( المادة  في 
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مادة )2)
المكرهة الصحية

تعتبر أي من األعمال التالية مكرهة صحية: 
إنشاء أي عقار، أو استعماله بصورة تلحق ضرراً بالصحة العامة.. 1
ممارسة أو إدارة أي عمل أو حرفة تلحق الضرر بالصحة العامة، أو تؤدي إلى إقالق الراحة العامة. . 2
أي أشجار أو شجيرات برزت أغصانها أو امتدت عبر أي شارع أو أي عقار، وسببت عرقلة . 3

المنازل  النهار عن  التهوية، أو ضوء  أو  الشمس،  السير والمرور، أو حجب أشعة  في حركة 
المالصقة لها. 

التعديات على الطرق العامة، واستعمال االرتدادات التنظيمية دون ترخيص مسبق.. 4

مادة )3)
حفظ النفايات

يجب على كل شاغل عقار في منطقة البلدية اآلتي:
توفير وعاء محكم اإلغالق لحفظ النفايات، وفق المواصفات التي يقرها المجلس.. 1
وضع النفايات داخل أكياس مغلقة من النايلون معدة لهذا الغرض.. 2
وضع الكيس داخل الوعاء أو الحاوية المخصصة لذلك.. 3

مادة )4)
التخلص من النفايات

يجب على كل شخص القيام باآلتي: 
إلقاء النفايات في الحاويات الموزعة في منطقة البلدية، والمخصصة لنوع النفايات المراد التخلص . 1

منها، وفقاً لتعليمات المجلس.
إلقاء النفايات الناتجة عن االستخدام الشخصي في األوعية أو الحاويات الموزعة في منطقة البلدية.. 2
والحفاظ . 3 المخصصة،  الحاويات  في  اليومي  وكنسه  العقار،  تنظيف  عن  الناتجة  النفايات  إلقاء 

على نظافة الرصيف األمامي للعقار.

مادة )5)
التخلص من نفايات ورش البناء

الهدم، . 1 أو  الترميم  أو  البناء  ومخلفات  البناء  ورش  نفايات  من  التخلص  األشخاص  جميع  على 
على النحو اآلتي: 

 وضع النفايات بحاويات خاصة يتم توفيرها على نفقتهم بمعرفة البلدية.أ. 
النقل اآلمن للنفايات إلى األماكن التي تخصصها أو توافق عليها البلدية. ب. 

ب( . 2 )أ،  البندين  بأحكام  االلتزام  عدم  نتيجة  آلياتها،  أو  البلدية  بعاملي  يلحق  ضرر  أي 
المحددة  المخالفة  قيمة  ودفع  بالتعويض،  صاحبه  يُلزم  المادة،  هذه  من   )1 ( الفقرة  من 

النظام.  هذا  من   )13 ( المادة  في 
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مادة )6)
المحظورات

يحظر على كل شخص القيام باآلتي:
إلقاء النفايات التالية في الطرق واألماكن العامة:. 1

 النشرات، أو اإلعالنات.أ. 
الزجاج، أو المسامير، أو المواد الحادة، أو الحجارة، أو الرمل، أو هياكل السيارات المحطمة، ب. 

أو أي مادة من مواد البناء.
مخلفات التدخين، أو المشروبات والمأكوالت، وأغلفتها بأنواعها.ج. 

إلقاء النفايات من شبابيك السيارات العامة أو الخاصة.. 2
جمع أو التصرف بالنفايات داخل حدود البلدية دون إذن مسبق من المجلس.. 3
التخلص من نفايات التعشيب وتقليم األشجار في الحاويات أو بالقرب منها.. 4
)180(سم، . 5 يقل عن  ال  بارتفاع  معدنية صماء  بألواح  الورش  تسوير  قبل  البناء  أعمال  مباشرة 

معتمدة من البلدية.
مباشرة أعمال تجميع وترحيل الخردة والحديد التالف قبل تسوير أماكن التجميع بسور ال يقل عن . 6

ارتفاع )2.5(م، عن الشارع العام.
التخلص من النفايات السائلة في شبكات الصرف الصحي أو األماكن غير المخصصة لها.. 7

مادة )7)
حظر استخدام األراضي

يحظر استخدام األراضي الخاصة أو العامة لتجميع أو تخزين أو التخلص أو إلقاء النفايات فيها، 
أو إقامة أي إنشاءات خاصة بذلك، إال بناًء على موافقة خطية من البلدية حسب األصول.

مادة )8)
ملكية النفايات

تعتبر النفايات التالية ملكاً للبلدية:
النفايات داخل الحاويات أو األوعية المخصصة لذلك.. 1
النفايات التي تلقى خارج العقار.. 2
النفايات الملقاة أو الموجودة في األماكن العامة أو أزقة وشوارع المدينة.. 3

مادة )9)
صالحيات مراقب الصحة

لمراقب الصحة التأكد من خلو منطقة البلدية من أي مكرهة صحية.. 1
يحرر مراقب الصحة إشعاراً بإزالة المكرهة الصحية، محدداً فيها:. 2

 الجهة المكلفة بإزالة المكرهة الصحية.أ. 
طبيعة وخطورة المكرهة الصحية.ب. 
المدة الزمنية الممنوحة إلزالة المكرهة الصحية.ج. 
اإلجراءات الالزمة إلزالة المكرهة الصحية، وعدم تكرارها.د. 

60 الرقم المرجعي:2019-10-160ديوان الفتوى والتشريع

2019/10/31 160العدد

مادة )10)
مسؤولية إزالة المكرهة الصحية

يجب على كل شاغل للعقار أن يزيل المكرهة الصحية الناتجة عنه، وذلك دون المساس بحقه في . 1
المطالبة بالنفقات من أي شخص آخر.

كل مكرهة صحية يرى مراقب الصحة أنها ناشئة عن خلل وعيب في بناء العقار، أو عدم االلتزام . 2
بشروط الترخيص والبناء، تعتبر الجهات التالية مكلفة بإزالتها:

 المالك األول للعقار أو الشخص الحاصل على ترخيص البناء، مسؤول بالتضامن مع شاغلي أ. 
العقار الحاليين بإزالة المكرهة الصحية، وتحمل آثارها.

مالكو العقار على الشيوع، متضامنون في إزالة أي مكرهة صحية فيه، وللبلدية مالحقتهم ب. 
جميعاً أو منفردين، وللمالك العودة على باقي الشركاء بأي نفقات بالخصوص.

المشتركة ج.  بالتضامن عن أي مكرهة صحية موجودة باألجزاء  سكان أي عمارة مسؤولون 
أو في قطع األراضي المجاورة بشكل مباشر للبناء، في حال تعذر معرفة الشخص مسبب 

المكرهة الصحية.

مادة )11)
إزالة المكرهة الصحية

إذا تخلف أي شخص عن تنفيذ إشعار مراقب الصحة بإزالة المكرهة الصحية، يحق للمجلس:
الطلب بإزالة المكرهة الصحية التي أحدثها خالل المدة التي يحددها، وعلى الوجه الذي يعينه.. 1
إحالته إلى المحكمة المختصة في حال عدم تنفيذه ما ورد في أحكام الفقرة )1( من هذه المادة.. 2
إزالة المكرهة الصحية على نفقة الشخص المخالف.. 3

مادة )12)
تحصيل الرسوم

النفايات، . 1 تقدمها في جمع  التي  الخدمات  مقابل  البلدية  إلى  يدفع  أن  يجب على كل شاغل عقار 
ونقلها، والتخلص منها، الرسوم المحددة بالملحق رقم )1( من هذا النظام.

يتم تحصيل الرسوم الواردة في الفقرة )1( من هذه المادة، وفقاً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، . 2
بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته.

مادة )13)
العقوبات

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة ال تقل عن )100( شيكل، وال تزيد على )300( شيكل، . 1
وتضاعف العقوبة في حال التكرار خالل ستة أشهر.

العامة المحددة . 2 النظافة  الملتزمين بالمحافظة على  لمراقب الصحة تحرير مخالفات فورية لغير 
بالملحق رقم )2( من هذا النظام.
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مادة )10)
مسؤولية إزالة المكرهة الصحية

يجب على كل شاغل للعقار أن يزيل المكرهة الصحية الناتجة عنه، وذلك دون المساس بحقه في . 1
المطالبة بالنفقات من أي شخص آخر.

كل مكرهة صحية يرى مراقب الصحة أنها ناشئة عن خلل وعيب في بناء العقار، أو عدم االلتزام . 2
بشروط الترخيص والبناء، تعتبر الجهات التالية مكلفة بإزالتها:

 المالك األول للعقار أو الشخص الحاصل على ترخيص البناء، مسؤول بالتضامن مع شاغلي أ. 
العقار الحاليين بإزالة المكرهة الصحية، وتحمل آثارها.

مالكو العقار على الشيوع، متضامنون في إزالة أي مكرهة صحية فيه، وللبلدية مالحقتهم ب. 
جميعاً أو منفردين، وللمالك العودة على باقي الشركاء بأي نفقات بالخصوص.

المشتركة ج.  بالتضامن عن أي مكرهة صحية موجودة باألجزاء  سكان أي عمارة مسؤولون 
أو في قطع األراضي المجاورة بشكل مباشر للبناء، في حال تعذر معرفة الشخص مسبب 

المكرهة الصحية.

مادة )11)
إزالة المكرهة الصحية

إذا تخلف أي شخص عن تنفيذ إشعار مراقب الصحة بإزالة المكرهة الصحية، يحق للمجلس:
الطلب بإزالة المكرهة الصحية التي أحدثها خالل المدة التي يحددها، وعلى الوجه الذي يعينه.. 1
إحالته إلى المحكمة المختصة في حال عدم تنفيذه ما ورد في أحكام الفقرة )1( من هذه المادة.. 2
إزالة المكرهة الصحية على نفقة الشخص المخالف.. 3

مادة )12)
تحصيل الرسوم

النفايات، . 1 تقدمها في جمع  التي  الخدمات  مقابل  البلدية  إلى  يدفع  أن  يجب على كل شاغل عقار 
ونقلها، والتخلص منها، الرسوم المحددة بالملحق رقم )1( من هذا النظام.

يتم تحصيل الرسوم الواردة في الفقرة )1( من هذه المادة، وفقاً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، . 2
بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته.

مادة )13)
العقوبات

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة ال تقل عن )100( شيكل، وال تزيد على )300( شيكل، . 1
وتضاعف العقوبة في حال التكرار خالل ستة أشهر.

العامة المحددة . 2 النظافة  الملتزمين بالمحافظة على  لمراقب الصحة تحرير مخالفات فورية لغير 
بالملحق رقم )2( من هذا النظام.
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مادة )14)
إصدار التعليمات

يصدر المجلس التعليمات الخاصة بتنظيم آلية، وأوقات إخراج، وجمع، ونقل النفايات والنفايات . 1
الصلبة، الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية.

يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.. 2

مادة )15)
اإللغاء

يلغى القرار رقم )2( لسنة 2018م، بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية الدوحة.. 1
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.. 2

مادة )16)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2019/09/16 ميالدية 
                         الموافق: 17/محرم/1441 هجرية

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل

62 الرقم المرجعي:2019-10-160ديوان الفتوى والتشريع

2019/10/31 160العدد

ملحق رقم )1)
رسوم خدمات النظافة وجمع النفايات ونقلها لبلدية الدوحة

النفايات المنزلية:. 1

قيمة الرسوم السنوية )شيكل(التصنيف/ الحرفةالرقم
240منزل مساحته 150م2 فأقل1.

360منزل مساحته أكثر من 150 - 300م22.

480فيال مستقلة أو منزل مساحته أكثر من 300م32.

النفايات التجارية:. 2

قيمة الرسوم السنوية )شيكل(الفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم

مستودعات تجارية1.
1800أ

1200ب

960ج

سوبر ماركت/ ميني ماركت2.
2400أ

1800ب

1200ج

محامص )قهوة/ مكسرات/ شوكالته(3.
720أ

480ب

360ج

بقاالت4.

720أ

600ب

480ج

360د

محالت بيع لحوم/ دجاج5.

2200أ

960ب

600ج

480د

مسالخ دجاج/ لحوم6.
2400أ

1200ب
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ملحق رقم )1)
رسوم خدمات النظافة وجمع النفايات ونقلها لبلدية الدوحة

النفايات المنزلية:. 1

قيمة الرسوم السنوية )شيكل(التصنيف/ الحرفةالرقم
240منزل مساحته 150م2 فأقل1.

360منزل مساحته أكثر من 150 - 300م22.

480فيال مستقلة أو منزل مساحته أكثر من 300م32.

النفايات التجارية:. 2

قيمة الرسوم السنوية )شيكل(الفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم

مستودعات تجارية1.
1800أ

1200ب

960ج

سوبر ماركت/ ميني ماركت2.
2400أ

1800ب

1200ج

محامص )قهوة/ مكسرات/ شوكالته(3.
720أ

480ب

360ج

بقاالت4.

720أ

600ب

480ج

360د

محالت بيع لحوم/ دجاج5.

2200أ

960ب

600ج

480د

مسالخ دجاج/ لحوم6.
2400أ

1200ب
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محالت بيع الخضار والفواكه7.

2400أ

1200ب

720ج

480د

مصانع مشروبات )مياه/ عصير/ كوال(8.
1800أ

960ب

480ج

مخابز وأفران9.
720أ

480ب

360ج

محالت حلويات10.
1200أ

960ب

720ج

معامل الحلويات11.
1200أ

960ب

مطاحن الحبوب12.
1800أ

1200ب

720ج

مستودع أغذية وتموين13.

1800أ

1200ب

960ج

720د

معاصر الزيتون14.
1800أ

1200ب

720ج

مطاعم15.

1200أ

960ب

720ج

480د

مقاهي16.

720أ

600ب

480ج

360د

64 الرقم المرجعي:2019-10-160ديوان الفتوى والتشريع

2019/10/31 160العدد

حدائق عامة/ متنزهات )قطاع خاص(17.
960أ

720ب

بركة سباحة 18.
1200أ

720ب

480ج

دراي كلين19.
960أ

720ب

480ج

محالت بيع األدوات المنزلية20.

1800أ

1200ب

960ج

720د

.21

بناشر،  ودهان،  بودي  )تشمل  كراجات 
قطع غيار، مشاحم، كهربائي(

960أ

720ب

480ج

360د

محالت معدات سيارات وصيانة22.
1200أ

960ب

480ج

.23
محالت كماليات السيارات

600أ

480ب

360ج

محالت بيع بطاريات سيارات24.
720أ

480ب

360ج

صالونات للرجال/ للسيدات25.

600أ

480ب

360ج

240د

محالت مواد تجميل26.
960أ

720ب

480ج
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حدائق عامة/ متنزهات )قطاع خاص(17.
960أ

720ب

بركة سباحة 18.
1200أ

720ب

480ج

دراي كلين19.
960أ

720ب

480ج

محالت بيع األدوات المنزلية20.

1800أ

1200ب

960ج

720د

.21

بناشر،  ودهان،  بودي  )تشمل  كراجات 
قطع غيار، مشاحم، كهربائي(

960أ

720ب

480ج

360د

محالت معدات سيارات وصيانة22.
1200أ

960ب

480ج

.23
محالت كماليات السيارات

600أ

480ب

360ج

محالت بيع بطاريات سيارات24.
720أ

480ب

360ج

صالونات للرجال/ للسيدات25.

600أ

480ب

360ج

240د

محالت مواد تجميل26.
960أ

720ب

480ج
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محالت بيع/ تعبئة عبوات غاز27.

1800أ

1200ب

720ج

480د

.28
الكهربائية/  محالت بيع وتصليح األجهزة 

هواتف خلوية/ كمبيوتر

960أ

720ب

480ج

360د

محالت أدوات زراعية29.
480أ

360ب

محالت أدوات صحية وتمديدات30.
1200أ

720ب

480ج

محالت لوازم نجارين31.
600أ

480ب

360ج

محالت حدادة/ خراطة32.
600أ

480ب

360ج

منجرة33.
1200أ

960ب

480ج

محالت لوازم مناشير 34.
600أ

480ب

360ج

محالت بيع الصناعات اليدوية35.
720أ

480ب

محالت بيع مالبس و/أو أحذية 36.

1200أ

720ب

480ج

360د

66 الرقم المرجعي:2019-10-160ديوان الفتوى والتشريع

2019/10/31 160العدد

.37
معادن  فضة/  )ذهب/  الصاغة  محالت 

ثمينة(

960أ

720ب

480ج

.38
مشاتل/ محالت الزهور

600أ

480ب

360ج

محالت بيع المستلزمات الرياضية39.
720أ

480ب

360ج

محالت بيع السجائر والمعسل40.
960أ

720ب

360ج

محالت التجارة العامة41.

2400أ

1200ب

720ج

480د

محالت بيع األثاث والمعارض42.

1800أ

960ب

720ج

480د

محالت مواد بناء43.
1440أ

960ب

480ج

محالت بيع بالط44.
960أ

720ب

480ج

محالت مواد تنظيف45.
720أ

480ب

360ج

محالت زجاج بيع وتركيب46.
1200أ

720ب

480ج
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.37
معادن  فضة/  )ذهب/  الصاغة  محالت 

ثمينة(

960أ

720ب

480ج

.38
مشاتل/ محالت الزهور

600أ

480ب

360ج

محالت بيع المستلزمات الرياضية39.
720أ

480ب

360ج

محالت بيع السجائر والمعسل40.
960أ

720ب

360ج

محالت التجارة العامة41.

2400أ

1200ب

720ج

480د

محالت بيع األثاث والمعارض42.

1800أ

960ب

720ج

480د

محالت مواد بناء43.
1440أ

960ب

480ج

محالت بيع بالط44.
960أ

720ب

480ج

محالت مواد تنظيف45.
720أ

480ب

360ج

محالت زجاج بيع وتركيب46.
1200أ

720ب

480ج
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محالت ألمنيوم47.

960أ

720ب

480ج

360د

مخازن تبريد48.

1200أ

960ب

720ج

480د

محالت بيع الهدايا واأللعاب49.
720أ

480ب

360ج

محالت خردة50.

1500أ

960ب

720ج

480د

محالت جبصين وديكورات51.
600أ

480ب

360ج

محالت سجاد وموكيت وبرادي52.
720أ

480ب

360ج

محالت تنجيد أثاث53.
720أ

480ب

360ج

محالت نثريات54.
720أ

480ب

.55

ذيل  صنف  في  ذكر  تجاري  محل  كل 
 )16( رقم  والصناعات  الحرف  قانون 
1953م وتعديالته، باستثناء ما ذكر  لسنة 

في الجدول أعاله

300

68 الرقم المرجعي:2019-10-160ديوان الفتوى والتشريع
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نفايات المؤسسات:. 3

قيمة الرسوم السنوية )شيكل(الفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم
5 لكل طالبمدارس خاصة1.

5 لكل طالبرياض أطفال وحضانة2.

مدارس سياقة3.
600أ

480ب
360ج

مكتبات4.
960أ

720ب
480ج

مراكز ثقافية/ تعليمية/ مهنية 5.
600أ

480ب
360ج

مراكز رياضية/ نوادي6.
960أ

720ب
480ج

.7
شركات التأمين/ التعهدات/ االستيراد 

والتصدير

720أ
600ب
480ج
360د

فنادق/ إسكان شباب )هوستل(8.
960أ

720ب
480ج

صاالت أفراح9.
2800أ

1500ب
960ج

2400بنوك10.

1000صراف آلي11.

محالت الصرافة12.
600أ

480ب
360ج
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نفايات المؤسسات:. 3

قيمة الرسوم السنوية )شيكل(الفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم
5 لكل طالبمدارس خاصة1.

5 لكل طالبرياض أطفال وحضانة2.

مدارس سياقة3.
600أ

480ب
360ج

مكتبات4.
960أ

720ب
480ج

مراكز ثقافية/ تعليمية/ مهنية 5.
600أ

480ب
360ج

مراكز رياضية/ نوادي6.
960أ

720ب
480ج

.7
شركات التأمين/ التعهدات/ االستيراد 

والتصدير

720أ
600ب
480ج
360د

فنادق/ إسكان شباب )هوستل(8.
960أ

720ب
480ج

صاالت أفراح9.
2800أ

1500ب
960ج

2400بنوك10.

1000صراف آلي11.

محالت الصرافة12.
600أ

480ب
360ج
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مكتب سياحي13.
960أ

720ب
480ج

مكتب تكاسي14.
600أ

480ب
360ج

مكاتب )خدمات عامة/ طباعة/ محامين(15.
1200أ

960ب
480ج

نقابات16.
480أ

360ب

مكتب/ شركة بيع سيارات17.
1200أ

960ب
720ج

مكتب/ شركة تأجير سيارات18.
1200أ

960ب
720ج

مواقف خاصة19.
1200أ

960ب
480ج

.20
شركات ومكاتب الدعاية واإلعالن 

والتصميم

960أ
720ب
360ج

استديوهات تصوير21.
600أ

480ب

مالعب )قطاع خاص(22.
1200أ

960ب
720ج

مطابع23.
1200أ

960ب
720ج

دينامو الين24.
1800أ

1200ب
600ج

70 الرقم المرجعي:2019-10-160ديوان الفتوى والتشريع
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النفايات البلدية الناتجة عن المصانع والمعامل:. 4

قيمة الرسوم السنوية )شيكل(الفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم

معمل الصابون1.
720أ

480ب

معمل الروائح العطرية والزيوت2.
720أ

480ب

معمل المواد الكيماوية واألدوية3.
1200أ

960ب
720ج

مصنع النسيج واألقمشة4.
1200أ

960ب
720ج

مصنع صناعي )مصانع لم تذكر(5.
2400أ

1800ب
1200ج

معمل الحجر/ الجرانيت6.
2400أ

1800ب
1200ج

معمل اإلسفلت7.
2400أ

1800ب
1200ج

معمل الدهان8.
960أ

720ب
480ج

محطات الوقود9.
1800أ

1200ب
720ج

مخيطة10.
600أ

480ب
360ج

مخارط حجر11.
720أ

480ب
360ج
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النفايات البلدية الناتجة عن المصانع والمعامل:. 4

قيمة الرسوم السنوية )شيكل(الفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم

معمل الصابون1.
720أ

480ب

معمل الروائح العطرية والزيوت2.
720أ

480ب

معمل المواد الكيماوية واألدوية3.
1200أ

960ب
720ج

مصنع النسيج واألقمشة4.
1200أ

960ب
720ج

مصنع صناعي )مصانع لم تذكر(5.
2400أ

1800ب
1200ج

معمل الحجر/ الجرانيت6.
2400أ

1800ب
1200ج

معمل اإلسفلت7.
2400أ

1800ب
1200ج

معمل الدهان8.
960أ

720ب
480ج

محطات الوقود9.
1800أ

1200ب
720ج

مخيطة10.
600أ

480ب
360ج

مخارط حجر11.
720أ

480ب
360ج
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مصانع باطون12.
 

2400أ
1200ب
960ج
720د

مصانع لتصنيع وبيع األعالف13.
960أ

720ب
480ج

مصانع الطوب14.
720أ

480ب
360ج

النفايات البلدية الناتجة عن المؤسسات الطبية:. 5

قيمة الرسوم السنوية )شيكل(الفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم

40 لكل سريرمستشفى1.

عيادة خاصة ومركز صحي2.
720أ

480ب

360ج

صيدلية3.
600أ

480ب
360ج

مختبر )تستثنى النفايات غير المعالجة(4.
960أ

480ب

مستودع أدوية5.
960أ

720ب
480ج

مراكزالعالج الطبيعي6.
960أ

720ب
480ج
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ملحق رقم )2( 
الئحة الغرامات والجزاءات الفورية المتعلقة بالنظافة العامة

الجزاءاتالغرامة )بالشيكل(بيان المخالفةالرقم

األرصفة 1. على  الطعام  فضالت  إلقاء 
في حال التكرار خالل أسبوع 100والطرقات وفي الحدائق

تضاعف العقوبة

البنايات 2. شبابيك  من  النفايات  إلقاء 
في حال التكرار خالل أسبوع 300والمنازل

تضاعف العقوبة

.3
من  العامة  والمطابخ  المطاعم  تخلص 
المخصصة  األماكن  غير  في  نفاياتها 

لها
في حال التكرار خالل أسبوع 300

تضاعف العقوبة

200إلقاء الفضالت من نوافذ السيارات4.

.5
اللحوم ومحالت  أسواق  مخلفات  إلقاء 
في غير  والمسالخ  الدواجن واألسماك 

األماكن المخصصة لها
في حال التكرار خالل أسبوع 500

تضاعف العقوبة

الخضار 6. محالت  من  النفايات  إلقاء 
في حال التكرار خالل أسبوع 500والفواكه

تضاعف العقوبة

.7
المنتجات  من  األغذية  مصانع  تخلص 
المنتهية مدة صالحيتها في  أو  الفاسدة 

غير األماكن المخصصة لها
في حال التكرار خالل أسبوع 1500

تضاعف العقوبة

.8

نفايات  من  األقمشة  مصانع  تخلص 
األماكن  غير  في  بضائعها  تغليف 
حركة  تعيق  وبطريقة  لها  المخصصة 

العامة

في حال التكرار خالل أسبوع 1500
تضاعف العقوبة

.9

تخلص مصانع البالستيك من مخلفات 
األماكن  غير  في  وتغليفها  صناعاتها 
حركة  تعيق  وبطريقة  لها  المخصصة 

العامة

في حال التكرار خالل أسبوع 1500
تضاعف العقوبة

.10

عمليات  مخلفات  من  المطابع  تخلص 
الطباعة أو المطبوعات غير المستعملة 
األماكن  غير  في  إتالفه  تريد  ما  أو 

المخصصة لها

في حال التكرار خالل أسبوع 1500
تضاعف العقوبة

.11
مخلفات  من  الباطون  مصانع  تخلص 
صناعاتها في غير األماكن المخصصة 

لها وبطريقة تعيق حركة العامة
في حال التكرار خالل أسبوع 3000

تضاعف العقوبة

الحجر 12. ومناشير  مصانع  روبة  سكب 
الروبة 3000في الشارع العام مخلفات  بإزالة  يطالب 

عن الشارع فوراً
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ملحق رقم )2( 
الئحة الغرامات والجزاءات الفورية المتعلقة بالنظافة العامة

الجزاءاتالغرامة )بالشيكل(بيان المخالفةالرقم

األرصفة 1. على  الطعام  فضالت  إلقاء 
في حال التكرار خالل أسبوع 100والطرقات وفي الحدائق

تضاعف العقوبة

البنايات 2. شبابيك  من  النفايات  إلقاء 
في حال التكرار خالل أسبوع 300والمنازل

تضاعف العقوبة

.3
من  العامة  والمطابخ  المطاعم  تخلص 
المخصصة  األماكن  غير  في  نفاياتها 

لها
في حال التكرار خالل أسبوع 300

تضاعف العقوبة

200إلقاء الفضالت من نوافذ السيارات4.

.5
اللحوم ومحالت  أسواق  مخلفات  إلقاء 
في غير  والمسالخ  الدواجن واألسماك 

األماكن المخصصة لها
في حال التكرار خالل أسبوع 500

تضاعف العقوبة

الخضار 6. محالت  من  النفايات  إلقاء 
في حال التكرار خالل أسبوع 500والفواكه

تضاعف العقوبة

.7
المنتجات  من  األغذية  مصانع  تخلص 
المنتهية مدة صالحيتها في  أو  الفاسدة 

غير األماكن المخصصة لها
في حال التكرار خالل أسبوع 1500

تضاعف العقوبة

.8

نفايات  من  األقمشة  مصانع  تخلص 
األماكن  غير  في  بضائعها  تغليف 
حركة  تعيق  وبطريقة  لها  المخصصة 

العامة

في حال التكرار خالل أسبوع 1500
تضاعف العقوبة

.9

تخلص مصانع البالستيك من مخلفات 
األماكن  غير  في  وتغليفها  صناعاتها 
حركة  تعيق  وبطريقة  لها  المخصصة 

العامة

في حال التكرار خالل أسبوع 1500
تضاعف العقوبة

.10

عمليات  مخلفات  من  المطابع  تخلص 
الطباعة أو المطبوعات غير المستعملة 
األماكن  غير  في  إتالفه  تريد  ما  أو 

المخصصة لها

في حال التكرار خالل أسبوع 1500
تضاعف العقوبة

.11
مخلفات  من  الباطون  مصانع  تخلص 
صناعاتها في غير األماكن المخصصة 

لها وبطريقة تعيق حركة العامة
في حال التكرار خالل أسبوع 3000

تضاعف العقوبة

الحجر 12. ومناشير  مصانع  روبة  سكب 
الروبة 3000في الشارع العام مخلفات  بإزالة  يطالب 

عن الشارع فوراً
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في 13. نفاياتها  من  المستشفيات  تخلص 
في حال التكرار خالل أسبوع 1500غير األماكن المخصصة لها

تضاعف العقوبة

.14
والعيادات  المستوصفات  تخلص 
األماكن  غير  في  نفاياتها  من  الخاصة 

المخصصة لها
في حال التكرار خالل أسبوع 1000

تضاعف العقوبة

نفاياتها 15. من  الطبية  المختبرات  تخلص 
في حال التكرار خالل أسبوع 1000في غير األماكن المخصصة لها

تضاعف العقوبة

بورشات 16. الخاصة  البناء  مواد  وضع 
ألي 1000العمل خارج حدود األرض الصب  إذن  يعطى  ال 

ورشة مخالفة

.17
ورشة  صاحب  وحماية  إحاطة  عدم 
ورشة  فيها  تقع  التي  لألرض  البناء 

البناء )أسوار(
ألي 3000 الصب  إذن  يعطى  ال 

ورشة مخالفة

.18
البناء  مخلفات  من  العشوائي  التخلص 
المواقع  غير  وفي  والردم  والهدم 

المخصصة لها
3000

العمل . 1 عن  السيارة  إيقاف 
تكرار  عند  أيام  ثالثة  لمدة 

المخالفة للمرة األولى.
تضاعف المدة عند التكرار . 2

لمرة ثانية.

.19

تساقط مواد صلبة أو سائلة من مركبات 
نقل الخرسانة الجاهزة أو نقل مخلفات 
عمليات الهدم والحفر أثناء سيرها على 

الطريق العام

2000

المخلفات . 1 بإزالة  يطالب 
المتساقطة.

العمل . 2 عن  السيارة  إيقاف 
تكرار  عند  أسبوع  لمدة 

المخالفة للمرة األولى.

.20
تخلص مركبات نقل الخرسانة الجاهزة 
غير  في  الصب  عمليات  بقايا  من 

األماكن المخصصة لها
2000

المخلفات . 1 بإزالة  يطالب 
المتساقطة.

العمل . 2 عن  السيارة  إيقاف 
تكرار  عند  أسبوع  لمدة 

المخالفة للمرة األولى.

.21

والحدائق  األشجار  مخلفات  إلقاء 
األماكن  غير  في  القديم  واألثاث 
في  أو  البلدية  قبل  من  المخصصة 
أوقات خارج األوقات المخصصة لها 

500

التخلص من الجيف )الحيوانات النافقة( 22.
500في غير األماكن المخصصة لها

خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة

إلقاء هياكل  السيارات أو سيارات تالفة 23.
1000على األرصفة واألماكن العامة

خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة
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.24
تشويه المنظر العام من أصحاب أماكن 
تجميع وترحيل الخردة والحديد التالف 

وعدم تسوير هذه األماكن
750

خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة

.25

معدات  أي  أو  تالفة  مركبات  ترك 
العامة بصورة من  مهملة في األماكن 
شأنها اإلضرار بمقتضيات الصحة أو 

السالمة العامة أو تشويه المنظر العام

750
خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة

.26

الكبيرة  األحجام  ذات  النفايات  إلقاء 
(Bulky waste( )الثالجات والغساالت 
القديمة....إلخ( في غير أماكنها المخصصة 

لها

750
خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة

في 27. والخردة  التالف  األثاث  إلقاء 
750األماكن غير المخصصة لها من البلدية

خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة

طريق 28. عن  النفايات  من  التخلص 
500الحرق المفتوح

.29
النفايات  حاوية  موقع  تغيير  أو  نقل 
اإلدارة  موافقة  دون  للبلدية  التابعة 

المختصة
300

800اإلضرار بحاويات النفايات أو حرقها30.

.31

أو  معدات  ترك  أو  المركبات  وقوف 
وضع  عملية  إعاقة  شأنها  من  بضائع 
تفريغ  أو  األفراد  قبل  من  المخلفات 

محتوياتها بواسطة مركبات البلدية

700
خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة

لصق اإلعالنات والمطبوعات بصورة 32.
500تشوه المنظر العام للمدينة

.33
في  الكاوتشوك  إطارات  وضع 
للنفايات  المخصصة  الحاويات 

العضوية وعلى األرصفة
1000

.34

النفايات  لوعاء  مكان  تخصيص  عدم 
والسوبرماركت  البقالة  محالت  أمام 
والمباني التي يزيد عدد الشقق السكنية 

فيها عن )8( شقق

800

مكان . 1 بتخصيص  يطالب 
عاجالً.

التسهيالت . 2 جميع  توقيف 
الممنوحة  العمل  وأذونات 

حتى يتم تصويب الوضع.

.35
تفريغ النفايات المحمولة في المركبات 
التابعة للشركات الخاصة في حاويات 

البلدية غير المخصصة لذلك
1500
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.24
تشويه المنظر العام من أصحاب أماكن 
تجميع وترحيل الخردة والحديد التالف 

وعدم تسوير هذه األماكن
750

خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة

.25

معدات  أي  أو  تالفة  مركبات  ترك 
العامة بصورة من  مهملة في األماكن 
شأنها اإلضرار بمقتضيات الصحة أو 

السالمة العامة أو تشويه المنظر العام

750
خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة

.26

الكبيرة  األحجام  ذات  النفايات  إلقاء 
(Bulky waste( )الثالجات والغساالت 
القديمة....إلخ( في غير أماكنها المخصصة 

لها

750
خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة

في 27. والخردة  التالف  األثاث  إلقاء 
750األماكن غير المخصصة لها من البلدية

خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة

طريق 28. عن  النفايات  من  التخلص 
500الحرق المفتوح

.29
النفايات  حاوية  موقع  تغيير  أو  نقل 
اإلدارة  موافقة  دون  للبلدية  التابعة 

المختصة
300

800اإلضرار بحاويات النفايات أو حرقها30.

.31

أو  معدات  ترك  أو  المركبات  وقوف 
وضع  عملية  إعاقة  شأنها  من  بضائع 
تفريغ  أو  األفراد  قبل  من  المخلفات 

محتوياتها بواسطة مركبات البلدية

700
خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة

لصق اإلعالنات والمطبوعات بصورة 32.
500تشوه المنظر العام للمدينة

.33
في  الكاوتشوك  إطارات  وضع 
للنفايات  المخصصة  الحاويات 

العضوية وعلى األرصفة
1000

.34

النفايات  لوعاء  مكان  تخصيص  عدم 
والسوبرماركت  البقالة  محالت  أمام 
والمباني التي يزيد عدد الشقق السكنية 

فيها عن )8( شقق

800

مكان . 1 بتخصيص  يطالب 
عاجالً.

التسهيالت . 2 جميع  توقيف 
الممنوحة  العمل  وأذونات 

حتى يتم تصويب الوضع.

.35
تفريغ النفايات المحمولة في المركبات 
التابعة للشركات الخاصة في حاويات 

البلدية غير المخصصة لذلك
1500
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الخالية 36. األرض  شاغل  تنظيف  عدم 
2500ألرضه

خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة

األماكن 37. في  الشواء  أو  النيران  إشعال 
1500العامة غير المسموح بها من البلدية

تسـرب أو التخلص من مياه الصـرف 38.
الصـحي والزيوت في الشوارع من:

250المساكن. أ. 
500المباني االستثمارية. ب. 

في حال التكرار خالل أسبوع 2000صهاريج نضح المياه العادمة.ج. 
تضاعف العقوبة

المستعملة د.  الزيوت  من  التخلص 
مغاسل  )من  النفطية  والمواد 
السيارات أو الكراجات أو محطات 
وشبكات  الشوارع  في  الوقود( 

الصرف الصحي.

2500
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قرار رقم )7( لسنة 2019م
بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية اليامون

وزير احلكم املحيل،
استناداً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، ال سيما 

أحكام المادة )15/ ب( منه،
وبناًء على قرار مجلس بلدي اليامون رقم )6( في جلسته رقم )49( بتاريخ 2018/11/26م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تعاريف

القرينة  تدل  لم  ما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 
على خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي. 
وزير الحكم المحلي.  الوزير: 

البلدية: بلدية اليامون.
المجلس: مجلس بلدي اليامون.
الرئيس: رئيس المجلس البلدي.

الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم في منطقة البلدية أو المتواجد فيها ألي سبب.
العقار: األرض أو المنشأة، والمرافق المكونة لها التي تستخدم لغايات السكن، أو التجارة، أو الصناعة، 

أو تقديم الخدمات، أو لممارسة أي حرفة أو مهنة.
شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي، ويشمل المالك األصلي، أو المتصرف الفعلي، 

أو المستأجر، أو الشخص المعين إلدارة العقار، أو اإلشراف عليه.
النفايات: أي نفايات ناشئة في حدود البلدية من مختلف النشاطات المنزلية، والتجارية، والزراعية، 
الصلبة،  والنفايات  العادمة،  المياه  معالجة  الناتجة عن محطات  والرواسب  والعمرانية،  والصناعية، 

وأي نفايات أخرى.
المكرهة الصحية: التسبب أو اإلضرار بالغير أو بالصحة العامة أو الراحة العامة، أو إحداث أي رائحة 
كريهة أو صوت مزعج، أو دخان، أو غبار، سواء كان مصدره عقار، أم مكان، أم حفرة، أم قناة، 

أم مجرى، أم بئر، أم مدخنة، أم زريبة، أم مأوى للحيوانات.
مراقب الصحة: موظف البلدية المختص بشؤون الرقابة الصحية، أو أي موظف آخر يعهد إليه المجلس 

القيام بهذه المهام.
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قرار رقم )7( لسنة 2019م
بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية اليامون

وزير احلكم املحيل،
استناداً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، ال سيما 

أحكام المادة )15/ ب( منه،
وبناًء على قرار مجلس بلدي اليامون رقم )6( في جلسته رقم )49( بتاريخ 2018/11/26م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تعاريف

القرينة  تدل  لم  ما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 
على خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي. 
وزير الحكم المحلي.  الوزير: 

البلدية: بلدية اليامون.
المجلس: مجلس بلدي اليامون.
الرئيس: رئيس المجلس البلدي.

الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم في منطقة البلدية أو المتواجد فيها ألي سبب.
العقار: األرض أو المنشأة، والمرافق المكونة لها التي تستخدم لغايات السكن، أو التجارة، أو الصناعة، 

أو تقديم الخدمات، أو لممارسة أي حرفة أو مهنة.
شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي، ويشمل المالك األصلي، أو المتصرف الفعلي، 

أو المستأجر، أو الشخص المعين إلدارة العقار، أو اإلشراف عليه.
النفايات: أي نفايات ناشئة في حدود البلدية من مختلف النشاطات المنزلية، والتجارية، والزراعية، 
الصلبة،  والنفايات  العادمة،  المياه  معالجة  الناتجة عن محطات  والرواسب  والعمرانية،  والصناعية، 

وأي نفايات أخرى.
المكرهة الصحية: التسبب أو اإلضرار بالغير أو بالصحة العامة أو الراحة العامة، أو إحداث أي رائحة 
كريهة أو صوت مزعج، أو دخان، أو غبار، سواء كان مصدره عقار، أم مكان، أم حفرة، أم قناة، 

أم مجرى، أم بئر، أم مدخنة، أم زريبة، أم مأوى للحيوانات.
مراقب الصحة: موظف البلدية المختص بشؤون الرقابة الصحية، أو أي موظف آخر يعهد إليه المجلس 

القيام بهذه المهام.
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مادة )2)
المكرهة الصحية

تعتبر أي من األعمال التالية مكرهة صحية: 
إنشاء أي عقار، أو استعماله بصورة تلحق ضرراً بالصحة العامة.. 1
ممارسة أو إدارة أي عمل أو حرفة تلحق الضرر بالصحة العامة، أو تؤدي إلى إقالق الراحة العامة. . 2
أي أشجار أو شجيرات برزت أغصانها، أو امتدت عبر أي شارع أو أي عقار، وسببت عرقلة . 3

المنازل  عن  النهار  أو ضوء  التهوية،  أو  الشمس،  أشعة  أو حجب  والمرور،  السير  حركة  في 
المالصقة لها. 

التعديات على الطرق العامة، واستعمال االرتدادات التنظيمية دون ترخيص مسبق.. 4

مادة )3)
حفظ النفايات

يجب على كل شاغل عقار في منطقة البلدية اآلتي:
توفير وعاء محكم اإلغالق لحفظ النفايات، وفق المواصفات التي يقرها المجلس.. 1
وضع النفايات داخل أكياس مغلقة من النايلون معدة لهذا الغرض.. 2
وضع الكيس داخل الوعاء أو الحاوية المخصصة لذلك.. 3

مادة )4)
التخلص من النفايات

يجب على كل شخص القيام باآلتي: 
إلقاء النفايات في الحاويات الموزعة في منطقة البلدية، والمخصصة لنوع النفايات المراد التخلص . 1

منها، وفقاً لتعليمات المجلس.
إلقاء النفايات الناتجة عن االستخدام الشخصي في األوعية أو الحاويات الموزعة في منطقة البلدية.. 2
والحفاظ . 3 المخصصة،  الحاويات  في  اليومي  وكنسه  العقار،  تنظيف  عن  الناتجة  النفايات  إلقاء 

على نظافة الرصيف األمامي للعقار.

مادة )5)
التخلص من نفايات ورش البناء

الهدم، . 1 أو  الترميم  أو  البناء  البناء، ومخلفات  نفايات ورش  التخلص من  على جميع األشخاص 
على النحو اآلتي: 

وضع النفايات بحاويات خاصة يتم توفيرها على نفقتهم بمعرفة البلدية.أ. 
النقل اآلمن للنفايات إلى األماكن التي تخصصها أو توافق عليها البلدية. ب. 

ب( . 2 )أ،  البندين  بأحكام  االلتزام  عدم  نتيجة  آلياتها،  أو  البلدية  بعاملي  يلحق  ضرر  أي 
المحددة  المخالفة  قيمة  ودفع  بالتعويض،  صاحبه  يُلزم  المادة،  هذه  من   )1 ( الفقرة  من 

النظام. هذا  من   )13 ( المادة  في 
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مادة )6)
المحظورات

يحظر على كل شخص القيام باآلتي:
إلقاء النفايات التالية في الطرق واألماكن العامة:. 1

 النشرات، أو اإلعالنات.أ. 
الزجاج، أو المسامير، أو المواد الحادة، أو الحجارة، أو الرمل، أو هياكل السيارات المحطمة، ب. 

أو أي مادة من مواد البناء.
مخلفات التدخين، أو المشروبات والمأكوالت، وأغلفتها بأنواعها.ج. 

إلقاء النفايات من شبابيك السيارات العامة أو الخاصة.. 2
جمع أو التصرف بالنفايات داخل حدود البلدية دون إذن مسبق من المجلس.. 3
التخلص من نفايات التعشيب وتقليم األشجار في الحاويات أو بالقرب منها.. 4
)180(سم، . 5 يقل عن  ال  بارتفاع  معدنية صماء  بألواح  الورش  تسوير  قبل  البناء  أعمال  مباشرة 

معتمدة من البلدية.
مباشرة أعمال تجميع وترحيل الخردة والحديد التالف قبل تسوير أماكن التجميع بسور ال يقل . 6

عن ارتفاع )2.5(م، عن الشارع العام.
التخلص من النفايات السائلة في شبكات الصرف الصحي أو األماكن غير المخصصة لها.. 7

مادة )7)
حظر استخدام األراضي

يحظر استخدام األراضي الخاصة أو العامة لتجميع أو تخزين أو التخلص أو إلقاء النفايات فيها، 
أو إقامة أي إنشاءات خاصة بذلك، إال بناًء على موافقة خطية من البلدية حسب األصول. 

مادة )8)
ملكية النفايات

تعتبر النفايات التالية ملكاً للبلدية:
النفايات داخل الحاويات أو األوعية المخصصة لذلك.. 1
النفايات التي تلقى خارج العقار.. 2
النفايات الملقاة أو الموجودة في األماكن العامة أو أزقة وشوارع المدينة.. 3

مادة )9)
صالحيات مراقب الصحة

لمراقب الصحة التأكد من خلو منطقة البلدية من أي مكرهة صحية.. 1
يحرر مراقب الصحة إشعاراً بإزالة المكرهة الصحية، محدداً فيها:. 2

الجهة المكلفة بإزالة المكرهة الصحية.أ. 
طبيعة وخطورة المكرهة الصحية.ب. 
المدة الزمنية الممنوحة إلزالة المكرهة الصحية.ج. 
اإلجراءات الالزمة إلزالة المكرهة الصحية، وعدم تكرارها.د. 
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مادة )6)
المحظورات

يحظر على كل شخص القيام باآلتي:
إلقاء النفايات التالية في الطرق واألماكن العامة:. 1

 النشرات، أو اإلعالنات.أ. 
الزجاج، أو المسامير، أو المواد الحادة، أو الحجارة، أو الرمل، أو هياكل السيارات المحطمة، ب. 

أو أي مادة من مواد البناء.
مخلفات التدخين، أو المشروبات والمأكوالت، وأغلفتها بأنواعها.ج. 

إلقاء النفايات من شبابيك السيارات العامة أو الخاصة.. 2
جمع أو التصرف بالنفايات داخل حدود البلدية دون إذن مسبق من المجلس.. 3
التخلص من نفايات التعشيب وتقليم األشجار في الحاويات أو بالقرب منها.. 4
)180(سم، . 5 يقل عن  ال  بارتفاع  معدنية صماء  بألواح  الورش  تسوير  قبل  البناء  أعمال  مباشرة 

معتمدة من البلدية.
مباشرة أعمال تجميع وترحيل الخردة والحديد التالف قبل تسوير أماكن التجميع بسور ال يقل . 6

عن ارتفاع )2.5(م، عن الشارع العام.
التخلص من النفايات السائلة في شبكات الصرف الصحي أو األماكن غير المخصصة لها.. 7

مادة )7)
حظر استخدام األراضي

يحظر استخدام األراضي الخاصة أو العامة لتجميع أو تخزين أو التخلص أو إلقاء النفايات فيها، 
أو إقامة أي إنشاءات خاصة بذلك، إال بناًء على موافقة خطية من البلدية حسب األصول. 

مادة )8)
ملكية النفايات

تعتبر النفايات التالية ملكاً للبلدية:
النفايات داخل الحاويات أو األوعية المخصصة لذلك.. 1
النفايات التي تلقى خارج العقار.. 2
النفايات الملقاة أو الموجودة في األماكن العامة أو أزقة وشوارع المدينة.. 3

مادة )9)
صالحيات مراقب الصحة

لمراقب الصحة التأكد من خلو منطقة البلدية من أي مكرهة صحية.. 1
يحرر مراقب الصحة إشعاراً بإزالة المكرهة الصحية، محدداً فيها:. 2

الجهة المكلفة بإزالة المكرهة الصحية.أ. 
طبيعة وخطورة المكرهة الصحية.ب. 
المدة الزمنية الممنوحة إلزالة المكرهة الصحية.ج. 
اإلجراءات الالزمة إلزالة المكرهة الصحية، وعدم تكرارها.د. 
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مادة )10)
مسؤولية إزالة المكرهة الصحية

يجب على كل شاغل للعقار أن يزيل المكرهة الصحية الناتجة عنه، وذلك دون المساس بحقه في . 1
المطالبة بالنفقات من أي شخص آخر.

كل مكرهة صحية يرى مراقب الصحة أنها ناشئة عن خلل وعيب في بناء العقار، أو عدم االلتزام . 2
بشروط الترخيص والبناء، تعتبر الجهات التالية مكلفة بإزالتها:

المالك األول للعقار أو الشخص الحاصل على ترخيص البناء، مسؤول بالتضامن مع شاغلي أ. 
العقار الحاليين بإزالة المكرهة الصحية، وتحمل آثارها.

مالكو العقار على الشيوع، متضامنون في إزالة أي مكرهة صحية فيه، وللبلدية مالحقتهم ب. 
جميعاً أو منفردين، وللمالك العودة على باقي الشركاء بأي نفقات بالخصوص.

المشتركة ج.  بالتضامن عن أي مكرهة صحية موجودة باألجزاء  سكان أي عمارة مسؤولون 
أو في قطع األراضي المجاورة بشكل مباشر للبناء، في حال تعذر معرفة الشخص مسبب 

المكرهة الصحية.

مادة )11)
إزالة المكرهة الصحية

إذا تخلف أي شخص عن تنفيذ إشعار مراقب الصحة بإزالة المكرهة الصحية، يحق للمجلس:
الطلب بإزالة المكرهة الصحية التي أحدثها خالل المدة التي يحددها، وعلى الوجه الذي يعينه.. 1
إحالته إلى المحكمة المختصة في حال عدم تنفيذه ما ورد في أحكام الفقرة )1( من هذه المادة.. 2
إزالة المكرهة الصحية على نفقة الشخص المخالف.. 3

مادة )12)
تحصيل الرسوم

النفايات، . 1 تقدمها في جمع  التي  الخدمات  مقابل  البلدية  إلى  يدفع  أن  يجب على كل شاغل عقار 
ونقلها، والتخلص منها، الرسوم المحددة بالملحق رقم )1( من هذا النظام.

يتم تحصيل الرسوم الواردة في الفقرة )1( من هذه المادة، وفقاً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، . 2
بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته.

مادة )13)
العقوبات 

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة ال تقل عن )100( شيكل، وال تزيد على )300( شيكل، . 1
وتضاعف العقوبة في حال التكرار خالل ستة أشهر.

العامة المحددة . 2 النظافة  الملتزمين بالمحافظة على  لمراقب الصحة تحرير مخالفات فورية لغير 
بالملحق رقم )2( من هذا النظام.
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مادة )14)
إصدار التعليمات

يصدر المجلس التعليمات الخاصة بتنظيم آلية، وأوقات إخراج، وجمع، ونقل النفايات والنفايات . 1
الصلبة، الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية.

يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.. 2

مادة )15)
اإللغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )16)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2019/10/02 ميالدية
                          الموافق: 03/صفر/1441 هجرية

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل



737
80 الرقم المرجعي:2019-10-160ديوان الفتوى والتشريع

2019/10/31 160العدد

مادة )14)
إصدار التعليمات

يصدر المجلس التعليمات الخاصة بتنظيم آلية، وأوقات إخراج، وجمع، ونقل النفايات والنفايات . 1
الصلبة، الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية.

يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.. 2

مادة )15)
اإللغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )16)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2019/10/02 ميالدية
                          الموافق: 03/صفر/1441 هجرية

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل
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ملحق رقم )1)
رسوم خدمات النظافة وجمع النفايات ونقلها لبلدية اليامون

النفايات المنزلية:. 1

قيمة الرسوم السنوية )شيكل(الفئةالتصنيف/ الحرفة

المنازل
756أ

540ب
252ج

النفايات التجارية:. 2

قيمة الرسوم السنوية )شيكل(الفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم

المستودعات التجارية1.
1080أ

720ب

360ج

مراكز تجارية2.
3600أ

2880ب

2160ج

سوبر ماركت/ ميني ماركت3.
1080أ

720ب

360ج

محامص )قهوة/ مكسرات/ شوكالته(4.
1080أ

720ب

360ج

محل بيع أسماك5.
1080أ

720ب

360ج

محل بيع لحوم ودواجن6.
1080أ

720ب

360ج

محل ذبح دجاج7.
2520أ

1260ب
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محل ذبح لحوم/ مسلخ8.
2520أ

1260ب

محل بيع الخضار والفواكه9.
1080أ

720ب

محل بيع مشروبات )عصائر/ مياه/ كوال( 10.
1080جملة

مخابز وأفران11.
1080أ

720ب

360ج

محل حلويات12.
1080أ

720ب

360ج

مطاعم13.
1080أ

720ب

360ج

مقاهي14.
1080أ

720ب

حدائق خاصة/ متنزه15.
2520أ

1800ب

720دراي كلين16.

360صالونات للرجال17.

360صالونات للسيدات18.

محالت بيع/ تعبئة عبوات غاز19.
1080أ

720ب

360ج

محل بيع كماليات سيارات20.
720أ

360ب

محل معدات سيارات وصيانة21.
1080أ

720ب

360ج

محل بيع بطاريات سيارات22.
1080أ

720ب

360ج
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محل ذبح لحوم/ مسلخ8.
2520أ

1260ب

محل بيع الخضار والفواكه9.
1080أ

720ب

محل بيع مشروبات )عصائر/ مياه/ كوال( 10.
1080جملة

مخابز وأفران11.
1080أ

720ب

360ج

محل حلويات12.
1080أ

720ب

360ج

مطاعم13.
1080أ

720ب

360ج

مقاهي14.
1080أ

720ب

حدائق خاصة/ متنزه15.
2520أ

1800ب

720دراي كلين16.

360صالونات للرجال17.

360صالونات للسيدات18.

محالت بيع/ تعبئة عبوات غاز19.
1080أ

720ب

360ج

محل بيع كماليات سيارات20.
720أ

360ب

محل معدات سيارات وصيانة21.
1080أ

720ب

360ج

محل بيع بطاريات سيارات22.
1080أ

720ب

360ج
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كراج سيارات )مواقف(23.
1080أ

720ب

كراج يشمل بودي ودهان سيارات24.
1080أ

720ب

360ج

كراج دينموميتر25.
1800أ

1080ب

720ج

محل بيع وتركيب زجاج26.
1080أ

720ب

360ج

محل بيع وتصليح األجهزة الكهربائية27.
1080أ

720ب

360ج

محل بيع أجهزة كهربائية وهواتف28.
720أ

540ب

360ج

مشغل تنجيد أثاث29.
1080أ

720ب

360ج

محل بيع أعالف30.
1080أ

720ب

360ج

محل أدوات صحية وتمديدات31.
1080أ

720ب

360ج

محل بيع مواد بناء )إسمنت، حديد، رمل(32.
2160أ

1440ب

1080ج

محل بيع تمديدات إنشائية33.
1080أ

720ب

360ج
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محل بيع بالط34.
1080أ

720ب

360ج

محل بيع خردة35.
1080أ

720ب

محل لوازم نجارين36.
1080أ

720ب

360ج

محل لوازم حدادين37.
1080أ

720ب

360ج

محل بيع الصناعات اليدوية38.
720أ

360ب

محل بيع مالبس و/أو أحذية جديد39.
720أ

360ب

محل بيع مالبس و/أو أحذية قديم40.
720أ

360ب

محل الصاغة )ذهب/ فضة/ معادن ثمينة(41.
1080أ

720ب

360ج

محل بيع أثاث ومفروشات42.
1440أ

1080ب

720ج

محل بيع سجاد43.
1080أ

720ب

360ج

محل بيع أدوات منزلية44.
1080أ

720ب

360ج

محل بيع مواد تنظيف45.
1080أ

720ب

360ج
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محل بيع بالط34.
1080أ

720ب

360ج

محل بيع خردة35.
1080أ

720ب

محل لوازم نجارين36.
1080أ

720ب

360ج

محل لوازم حدادين37.
1080أ

720ب

360ج

محل بيع الصناعات اليدوية38.
720أ

360ب

محل بيع مالبس و/أو أحذية جديد39.
720أ

360ب

محل بيع مالبس و/أو أحذية قديم40.
720أ

360ب

محل الصاغة )ذهب/ فضة/ معادن ثمينة(41.
1080أ

720ب

360ج

محل بيع أثاث ومفروشات42.
1440أ

1080ب

720ج

محل بيع سجاد43.
1080أ

720ب

360ج

محل بيع أدوات منزلية44.
1080أ

720ب

360ج

محل بيع مواد تنظيف45.
1080أ

720ب

360ج
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محل بيع هدايا وألعاب46.
720أ

540ب

360ج

محل بيع نثريات47.
1080أ

720ب

محل تجارة عامة48.
1080أ

720ب

360ج

برك سباحة49.
1080أ

720ب

360ج

مخزن تبريد50.

1440أ

1080ب

720ج

360د

نفايات المؤسسات:. 3

قيمة الرسوم السنوية )شيكل(الفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم
60/ طالبجامعات1.

60/ طالبمدارس2.

60/ طالبرياض أطفال3.

720/ غرفةفنادق4.

360مكتبات5.

360مراكز ثقافية6.

720مسارح وسينما7.

720مراكز رياضية/ نوادي8.

شركات التأمين9.
720أ

360ب

360مدرسة سياقة10.

صاالت أفراح11.
1800أ

1080ب

720ج
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720البنوك12.

720صراف آلي13.

360محالت الصرافة14.

360الحواالت/ الوكاالت15.

360مكتب سياحي16.

360مكتب عقارات17.

360مكتب تكاسي18.

360مكاتب )خدمات عامة/ طباعة/ محامين(19.

360مكاتب النقابات20.

مكتب/ شركة بيع سيارات21.
720أ

360ب

مكتب/ شركة تأجير سيارات22.
720أ

360ب

مطبعة23.
1080أ

720ب

360ج

360استوديو تصوير24.

360شركة/ مكتب دعاية وإعالن25.

النفايات البلدية الناتجة عن المصانع والمعامل:. 4

قيمة الرسوم السنوية )شيكل(الفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم
1080مصنع السجائر والتبغ1.

1080مصنع الصابون2.

1080مصنع الروائح العطرية والزيوت3.

مصنع المواد الكيماوية واألدوية4.
1080أ

720ب

مصنع النسيج واألقمشة5.
1440أ

1080ب

720ج

مصنع مشروبات )مياه، عصير، كوال(6.
2160أ

1080ب
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720البنوك12.

720صراف آلي13.

360محالت الصرافة14.

360الحواالت/ الوكاالت15.

360مكتب سياحي16.

360مكتب عقارات17.

360مكتب تكاسي18.

360مكاتب )خدمات عامة/ طباعة/ محامين(19.

360مكاتب النقابات20.

مكتب/ شركة بيع سيارات21.
720أ

360ب

مكتب/ شركة تأجير سيارات22.
720أ

360ب

مطبعة23.
1080أ

720ب

360ج

360استوديو تصوير24.

360شركة/ مكتب دعاية وإعالن25.

النفايات البلدية الناتجة عن المصانع والمعامل:. 4

قيمة الرسوم السنوية )شيكل(الفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم
1080مصنع السجائر والتبغ1.

1080مصنع الصابون2.

1080مصنع الروائح العطرية والزيوت3.

مصنع المواد الكيماوية واألدوية4.
1080أ

720ب

مصنع النسيج واألقمشة5.
1440أ

1080ب

720ج

مصنع مشروبات )مياه، عصير، كوال(6.
2160أ

1080ب
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مصنع حلويات7.
2160أ

1080ب

2160مصنع مواد غذائية/ معلبات8.

2160مصنع سكر9.

2160مصنع ملح10.

مصنع دقيق/ مطحنة حبوب11.
2160أ

1080ب

مصنع صناعي )مصانع لم تذكر(12.
1800أ

1440ب

1080ج

معصرة زيتون13.
1080أ

720ب

360ج

مصنع الحجر14.
1800أ

1440ب

1080ج

1800مصنع اإلسفلت/ القطران15.

مصنع طوب/ باطون16.
2160أ

1800ب

1080ج

1080مصنع دهان17.

محطات الوقود18.
1440أ

1080ب

1080مغسلة السيارات19.

منجرة20.
1080أ

720ب

محددة21.
1080أ

720ب

مخيطة22.
1080أ

720ب
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النفايات البلدية الناتجة عن المؤسسات الطبية:. 5

قيمة الرسوم السنوية )شيكل(الفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم
360عيادة خاصة1.
360صيدلية2.

مختبر )تستثنى النفايات غير المعالجة(3.
720أ

360ب

مختبر كيماوي4.
1800أ

1080ب

مستودع أدوية5.
1800أ

1080ب

نقل الحاويات الخاصة ودفن طن النفايات:. 6

حجم البيانالرقم
قيمة الرسوم بالشيكلالحاوية

نقل حاوية نفايات مختلفة األحجام ومعالجتها 1.
40كوبوالتخلص منها

إلى 2. المصدر  من  النفايات  طن  ودفن  نقل 
130طنالمكب الصحي
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النفايات البلدية الناتجة عن المؤسسات الطبية:. 5

قيمة الرسوم السنوية )شيكل(الفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم
360عيادة خاصة1.
360صيدلية2.

مختبر )تستثنى النفايات غير المعالجة(3.
720أ

360ب

مختبر كيماوي4.
1800أ

1080ب

مستودع أدوية5.
1800أ

1080ب

نقل الحاويات الخاصة ودفن طن النفايات:. 6

حجم البيانالرقم
قيمة الرسوم بالشيكلالحاوية

نقل حاوية نفايات مختلفة األحجام ومعالجتها 1.
40كوبوالتخلص منها

إلى 2. المصدر  من  النفايات  طن  ودفن  نقل 
130طنالمكب الصحي
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ملحق )2)
الئحة الغرامات والجزاءات الفورية المتعلقة بالنظافة العامة

الغرامة بيان المخالفةالرقم
الجزاءات)بالشيكل(

األرصفة 1. على  الطعام  فضالت  إلقاء 
أسبوع 200والطرقات وفي الحدائق خالل  التكرار  حال   في 

تضاعف العقوبة

أسبوع 200إلقاء النفايات من شبابيك البنايات والمنازل  2. خالل  التكرار  حال   في 
تضاعف العقوبة

من 3. العامة  والمطابخ  المطاعم  تخلص 
أسبوع 200نفاياتها في غير األماكن المخصصة لها  خالل  التكرار  حال   في 

تضاعف العقوبة
 150إلقاء الفضالت من نوافذ السيارات 4.

.5
ومحالت  اللحوم  أسواق  مخلفات  إلقاء 
غير  في  والمسالخ  واألسماك  الدواجن 

األماكن المخصصة لها 
أسبوع 500  خالل  التكرار  حال   في 

تضاعف العقوبة

.6
المنتجات  من  األغذية  مصانع  تخلص 
الفاسدة أو المنتهية مدة صالحيتها في غير 

األماكن المخصصة لها  
أسبوع 500  خالل  التكرار  حال   في 

تضاعف العقوبة

.7
تخلص مصانع األقمشة من نفايات تغليف 
بضائعها في غير األماكن المخصصة لها 

وبطريقة تعيق حركة العامة 
أسبوع 300  خالل  التكرار  حال   في 

تضاعف العقوبة

.8

مخلفات  من  البالستيك  مصانع  تخلص 
األماكن  غير  في  وتغليفها  صناعاتها 
حركة  تعيق  وبطريقة  لها  المخصصة 

العامة 

أسبوع 300  خالل  التكرار  حال   في 
تضاعف العقوبة

.9
عمليات  مخلفات  من  المطابع  تخلص 
الطباعة أو المطبوعات غير المستعملة أو ما 
تريد إتالفه في غير األماكن المخصصة لها

أسبوع  300 خالل  التكرار  حال   في 
تضاعف العقوبة

غير 10. في  نفاياتها  من  المستشفيات  تخلص 
أسبوع 500 األماكن المخصصة لها  خالل  التكرار  حال   في 

تضاعف العقوبة

.11
الخاصة  والعيادات  المستوصفات  تخلص 
المخصصة  األماكن  غير  في  نفاياتها  من 

لها
أسبوع 500  خالل  التكرار  حال   في 

تضاعف العقوبة

 تخلص المختبرات الطبية من نفاياتها في 12.
أسبوع 500 غير االماكن المخصصة لها خالل  التكرار  حال   في 

تضاعف العقوبة

وضع مواد البناء الخاصة بورشات العمل 13.
األشغال300 خارج حدود األرض أو  الصب  إذن  يعطى   ال 

 ألي ورشة مخالفة
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عدم إحاطة وحماية صاحب ورشة البناء 14.
األشغال300 لألرض التي تقع فيها ورشة البناء  أو  الصب  إذن  يعطى   ال 

 ألي ورشة مخالفة

.15
البناء  مخلفات  من  العشوائي  التخلص 
المواقع  غير  وفي  والردم  والهدم 

المخصصة لها
300 

لمدة . 1 العمل  عن  السيارة  إيقاف 
المخالفة  تكرار  عند  أيام  ثالثة 

للمرة األولى.
تضاعف المدة عند التكرار لمرة . 2

ثانية.

.16

مركبات  من  سائلة  أو  مواد صلبة  تساقط 
مخلفات  نقل  أو  الجاهزة  الخرسانة  نقل 
على  سيرها  أثناء  والحفر  الهدم  عمليات 

الطريق العام 

 300

لمدة . 1 العمل  عن  السيارة  إيقاف 
المخالفة  تكرار  عند  أيام  ثالثة 

للمرة األولى.
تضاعف المدة عند التكرار لمرة . 2

ثانية.

.17
الجاهزة  الخرسانة  نقل  مركبات  تخلص 
من بقايا عمليات الصب في غير األماكن 

المخصصة لها
 500

لمدة . 1 العمل  عن  السيارة  إيقاف 
المخالفة  تكرار  عند  أيام  ثالثة 

للمرة األولى.
تضاعف المدة عند التكرار لمرة . 2

ثانية.

.18
إلقاء مخلفات األشجار والحدائق في غير 
األماكن المخصصة من قبل البلدية أو في 

أوقات خارج األوقات المخصصة لها
 يطالب  بإزالة المخالفة خالل أسبوع 300

وبخالف ذلك تكرر العقوبة

النافقة( 19. )الحيوانات  الجيف  من  التخلص 
 يطالب بإزالة المخالفة خالل أسبوع 500في غير األماكن المخصصة لها 

وبخالف ذلك تكرر العقوبة

تالفة 20. إلقاء  هياكل  السيارات أو سيارات 
 يطالب بإزالة المخالفة خالل أسبوع 300على األرصفة واألماكن العامة 

وبخالف ذلك تكرر العقوبة

.21
أماكن  أصحاب  من  العام  المنظر  تشويه 
التالف  والحديد  الخردة  وترحيل  تجميع 

وعدم تسوير هذه األماكن
 يطالب بإزالة المخالفة خالل أسبوع 500

وبخالف ذلك تكرر العقوبة

.22

مهملة  معدات  أي  أو  تالفة  مركبات  ترك 
شأنها  من  بصورة  العامة  األماكن  في 
السالمة  أو  الصحة  بمقتضيات  اإلضرار 

العامة أو تشويه المنظر العام 

 يطالب بإزالة المخالفة خالل أسبوع 300
وبخالف ذلك تكرر العقوبة

.23

الكبيرة  األحجام  ذات  النفايات  إلقاء 
والغساالت  )الثالجات   )Bulky wast)
القديمة....إلخ( في غير أماكنها المخصصة 

لها 

 يطالب بإزالة المخالفة خالل أسبوع 300
وبخالف ذلك تكرر العقوبة

األماكن 24. في  والخردة  التالف  األثاث  إلقاء 
 يطالب بإزالة المخالفة خالل أسبوع 300غير المخصصة لها من البلدية

وبخالف ذلك تكرر العقوبة

الحرق 25. طريق  عن  النفايات  من  التخلص 
 100المفتوح
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عدم إحاطة وحماية صاحب ورشة البناء 14.
األشغال300 لألرض التي تقع فيها ورشة البناء  أو  الصب  إذن  يعطى   ال 

 ألي ورشة مخالفة

.15
البناء  مخلفات  من  العشوائي  التخلص 
المواقع  غير  وفي  والردم  والهدم 

المخصصة لها
300 

لمدة . 1 العمل  عن  السيارة  إيقاف 
المخالفة  تكرار  عند  أيام  ثالثة 

للمرة األولى.
تضاعف المدة عند التكرار لمرة . 2

ثانية.

.16

مركبات  من  سائلة  أو  مواد صلبة  تساقط 
مخلفات  نقل  أو  الجاهزة  الخرسانة  نقل 
على  سيرها  أثناء  والحفر  الهدم  عمليات 

الطريق العام 

 300

لمدة . 1 العمل  عن  السيارة  إيقاف 
المخالفة  تكرار  عند  أيام  ثالثة 

للمرة األولى.
تضاعف المدة عند التكرار لمرة . 2

ثانية.

.17
الجاهزة  الخرسانة  نقل  مركبات  تخلص 
من بقايا عمليات الصب في غير األماكن 

المخصصة لها
 500

لمدة . 1 العمل  عن  السيارة  إيقاف 
المخالفة  تكرار  عند  أيام  ثالثة 

للمرة األولى.
تضاعف المدة عند التكرار لمرة . 2

ثانية.

.18
إلقاء مخلفات األشجار والحدائق في غير 
األماكن المخصصة من قبل البلدية أو في 

أوقات خارج األوقات المخصصة لها
 يطالب  بإزالة المخالفة خالل أسبوع 300

وبخالف ذلك تكرر العقوبة

النافقة( 19. )الحيوانات  الجيف  من  التخلص 
 يطالب بإزالة المخالفة خالل أسبوع 500في غير األماكن المخصصة لها 

وبخالف ذلك تكرر العقوبة

تالفة 20. إلقاء  هياكل  السيارات أو سيارات 
 يطالب بإزالة المخالفة خالل أسبوع 300على األرصفة واألماكن العامة 

وبخالف ذلك تكرر العقوبة

.21
أماكن  أصحاب  من  العام  المنظر  تشويه 
التالف  والحديد  الخردة  وترحيل  تجميع 

وعدم تسوير هذه األماكن
 يطالب بإزالة المخالفة خالل أسبوع 500

وبخالف ذلك تكرر العقوبة

.22

مهملة  معدات  أي  أو  تالفة  مركبات  ترك 
شأنها  من  بصورة  العامة  األماكن  في 
السالمة  أو  الصحة  بمقتضيات  اإلضرار 

العامة أو تشويه المنظر العام 

 يطالب بإزالة المخالفة خالل أسبوع 300
وبخالف ذلك تكرر العقوبة

.23

الكبيرة  األحجام  ذات  النفايات  إلقاء 
والغساالت  )الثالجات   )Bulky wast)
القديمة....إلخ( في غير أماكنها المخصصة 

لها 

 يطالب بإزالة المخالفة خالل أسبوع 300
وبخالف ذلك تكرر العقوبة

األماكن 24. في  والخردة  التالف  األثاث  إلقاء 
 يطالب بإزالة المخالفة خالل أسبوع 300غير المخصصة لها من البلدية

وبخالف ذلك تكرر العقوبة

الحرق 25. طريق  عن  النفايات  من  التخلص 
 100المفتوح
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نقل أو تغيير موقع حاوية النفايات التابعة 26.
 100للبلدية دون موافقة اإلدارة المختصة

 300اإلضرار بحاويات النفايات أو حرقها 27.

.28
وقوف المركبات أو ترك معدات أو بضائع 
النفايات من  إعاقة عملية جمع  شأنها  من 

قبل البلدية
 يطالب بإزالة المخالفة خالل أسبوع 300

وبخالف ذلك تكرر العقوبة

بصورة 29. والمطبوعات  اإلعالنات  لصق 
  300تشوه المنظر العام للمدينة

.30

الصـرف  مياه  من  التخلص  أو  تسـرب 
  الصـحي في الشوارع من:

  200المساكن. أ. 
  300المباني االستثمارية. ب. 

أسبوع 500صهاريج نضح المياه العادمة.ج.  خالل  التكرار  حال  في 
تضاعف العقوبة
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قرار رقم )8( لسنة 2019م
بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية روابي

وزيراحلكم املحيل،
استناداً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، ال سيما 

أحكام المادة )15/ب( منه،
وبناًء على قرار مجلس بلدي روابي في جلسته رقم )3/2019(، المنعقدة بتاريخ 2019/04/17م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تعاريف

القرينة  تدل  لم  ما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 
على خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي.
الوزير: وزير الحكم المحلي.

البلدية: بلدية روابي.
المجلس: مجلس بلدي روابي.

الرئيس: رئيس مجلس بلدي روابي.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم في منطقة البلدية أو المتواجد فيها ألي سبب.

التجارة،  أو  السكن،  لغايات  تستخدم  التي  لها  المكونة  والمرافق  منشأة،  أي  أو  األرض  العقـار: 
أو الصناعة، أو تقديم الخدمات، أو لممارسة أي حرفة أو مهنة.

شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بأي شكل، ويشمل المالك األصلي و/أو المتصرف الفعلي 
و/أو المستأجر و/أو الشخص المعين إلدارة العقار و/أو اإلشراف عليه.

المالك: المالك المسجل باسمه العقار، أو الشخص المعروف المتصرف في الملك أو وكيله.
النشاطات  العقار، من مختلف  أو  الشخص  ينتجها  التي  البلدية  ناشئة في حدود  نفايات  أي  النفايات: 
محطات  عن  الناتجة  والرواسب  والعمرانية،  والصناعية،  والزراعية،  والتجارية،  المنزلية، 

المياه العادمة، والنفايات الصلبة، وأي نفايات أخرى. 
المكرهة الصحية: التسبب أو اإلضرار بالغير أو بالصحة العامة أو بالراحة العامة، أو التسبب 
بالمظهر  اإلساءة  أو  غبار،  أو  دخان،  أو  مزعج،  صوت  أو  كريهة،  رائحة  أي  إحداث  في 
الحضاري أو المظهر العام، أو التسبب بضرر للمواطنين أو ممتلكاتهم، سواء أكان مصدره عقار 

أم مكان أم حفرة أم قناة أم مجرى أم بئر أم مدخنة أم زريبة أم مأوى للحيوانات.
مراقب الصحة: موظف البلدية المختص بشؤون الرقابة الصحية، أو أي شخص آخر يعهد إليه المجلس 

القيام بهذه المهام، أو أي جزء منها.
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قرار رقم )8( لسنة 2019م
بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية روابي

وزيراحلكم املحيل،
استناداً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، ال سيما 

أحكام المادة )15/ب( منه،
وبناًء على قرار مجلس بلدي روابي في جلسته رقم )3/2019(، المنعقدة بتاريخ 2019/04/17م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تعاريف

القرينة  تدل  لم  ما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 
على خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي.
الوزير: وزير الحكم المحلي.

البلدية: بلدية روابي.
المجلس: مجلس بلدي روابي.

الرئيس: رئيس مجلس بلدي روابي.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم في منطقة البلدية أو المتواجد فيها ألي سبب.

التجارة،  أو  السكن،  لغايات  تستخدم  التي  لها  المكونة  والمرافق  منشأة،  أي  أو  األرض  العقـار: 
أو الصناعة، أو تقديم الخدمات، أو لممارسة أي حرفة أو مهنة.

شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بأي شكل، ويشمل المالك األصلي و/أو المتصرف الفعلي 
و/أو المستأجر و/أو الشخص المعين إلدارة العقار و/أو اإلشراف عليه.

المالك: المالك المسجل باسمه العقار، أو الشخص المعروف المتصرف في الملك أو وكيله.
النشاطات  العقار، من مختلف  أو  الشخص  ينتجها  التي  البلدية  ناشئة في حدود  نفايات  أي  النفايات: 
محطات  عن  الناتجة  والرواسب  والعمرانية،  والصناعية،  والزراعية،  والتجارية،  المنزلية، 

المياه العادمة، والنفايات الصلبة، وأي نفايات أخرى. 
المكرهة الصحية: التسبب أو اإلضرار بالغير أو بالصحة العامة أو بالراحة العامة، أو التسبب 
بالمظهر  اإلساءة  أو  غبار،  أو  دخان،  أو  مزعج،  صوت  أو  كريهة،  رائحة  أي  إحداث  في 
الحضاري أو المظهر العام، أو التسبب بضرر للمواطنين أو ممتلكاتهم، سواء أكان مصدره عقار 

أم مكان أم حفرة أم قناة أم مجرى أم بئر أم مدخنة أم زريبة أم مأوى للحيوانات.
مراقب الصحة: موظف البلدية المختص بشؤون الرقابة الصحية، أو أي شخص آخر يعهد إليه المجلس 

القيام بهذه المهام، أو أي جزء منها.
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مادة )2)
المكرهة الصحية

تعتبر أي من األعمال التالية مكرهة صحية:
إنشاء أي عقار أو استعماله بصورة تلحق ضرراً بالصحة العامة.. 1
ممارسة أو إدارة أي عمل أو حرفة تلحق الضرر العام أو تؤدي إلى إقالق الراحة العامة.. 2
أي أشجار أو شجيرات برزت اغصانها أو امتدت عبر أي شارع أو أي عقار، وسببت عرقلة . 3

المنازل  عن  النهار  أو ضوء  التهوية،  أو  الشمس،  أشعة  أو حجب  والمرور،  السير  حركة  في 
المالصقة لها.

التعديات على الطرق العامة، واستعمال االرتدادات التنظيمية دون ترخيص مسبق.. 4

مادة )3)
حفظ النفايات

يجب على كل شاغل عقار في منطقة البلدية االتي:
توفير وعاء محكم اإلغالق لحفظ النفايات، وفق المواصفات التي يقرها المجلس. . 1
وضع النفايات داخل أكياس مغلقة معدة لهذا الغرض.. 2
وضع الكيس داخل الوعاء أو الحاوية المخصصة لذلك.. 3
التقيد بسياسات وتعليمات فصل النفايات وتدويرها.. 4

مادة )4)
التخلص من النفايات

يجب على كل شخص القيام باآلتي:
إلقاء النفايات في الحاويات الموزعة في منطقة البلدية، والمخصصة لنوع النفايات المراد التخلص . 1

منها، وفقاً لتعليمات وقرارات البلدية.
إلقاء النفايات الناتجة عن االستخدام الشخصي في األوعية أو الحاويات الموزعة في منطقة البلدية.. 2
إلقاء النفايات الناتجة عن تنظيف العقار، وكنسه اليومي في الحاويات المخصصة، والحفاظ . 3

على نظافة غرف الحاويات والرصيف األمامي للعقار.
عدم مخالفة سياسات وتعليمات فصل النفايات وتدويرها.. 4

مادة )5)
التخلص من نفايات ورش البناء

يجب على جميع األشخاص التخلص من نفايات ورش البناء ومخلفات البناء أو الترميم أو الهدم . 1
على النحو اآلتي:

وضع النفايات بحاويات خاصة يتم توفيرها على نفقتهم بمعرفة البلدية.أ. 
النقل اآلمن للنفايات إلى األماكن التي تخصصها أو توافق عليها البلدية.ب. 

أي ضرر يلحق بعاملي البلدية أو آلياتها، نتيجة عدم االلتزام بأحكام البندين )أ، ب( من الفقرة )1( . 2
من هذه المادة، يُلزم صاحبه بالتعويض ودفع قيمة المخالفة المحددة في المادة )17( من هذا النظام.
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مادة )6)
التخلص من نفايات التعشيب وتقليم األشجار

يحدد المجلس أياماً محددة لتقليم األشجار خالل فصول السنة، وعلى كل شخص معني االستعالم . 1
عن هذه األيام.

يتم التخلص من نفايات التعشيب وتقليم األشجار في األماكن المحددة وفقاً لقرارات البلدية. . 2

مادة )7)
المحظورات

يحظر على كل شخص القيام باآلتي:
إلقاء النفايات في الطرق واألماكن العامة.. 1
إلقاء النفايات من شبابيك المركبات العامة أو الخاصة.. 2
جمع أو التصرف بالنفايات داخل حدود البلدية دون إذن مسبق من المجلس.. 3
التخلص من نفايات التعشيب، وتقليم األشجار في الحاويات أو بالقرب منها.. 4
مباشرة أعمال البناء قبل تسوير ورشة البناء بألواح معدنية صماء بارتفاع ال يقل عن )180( سم، . 5

ضمن تصميم ومواصفات معتمدة من البلدية.
مباشرة أعمال تجميع وترحيل الخردة والحديد التالف قبل تسوير أماكن التجميع بسور، . 6

وفق المواصفات المعتمدة من البلدية.
التخلص من النفايات السائلة في شبكات الصرف الصحي أو األماكن غير المخصصة لها.. 7
التخلص من النفايات الطبية و/أو الخطرة بطريقة غير قانونية، أو بما يخالف الطرق . 8

بها. المسموح 
التخلص من النفايات بشكل مخالف لسياسات وتعليمات فصل النفايات وتدويرها.. 9

مادة )8)
حظر استخدام األراضي

يحظر استخدام األراضي الخاصة أو العامة لتجميع أو تخزين أو التخلص أو إلقاء النفايات فيها، 
أو إقامة أي إنشاءات خاصة بذلك، إال بناًء على موافقة خطية من البلدية حسب األصول.

مادة )9)
ملكية النفايات

تعتبر النفايات التالية ملكاً للبلدية:
النفايات داخل الحاويات أو األوعية المخصصة لذلك.. 1
النفايات التي تلقى خارج العقار.. 2
النفايات الملقاة أو الموجودة في األماكن العامة أو أزقة وشوارع المدينة.. 3
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مادة )6)
التخلص من نفايات التعشيب وتقليم األشجار

يحدد المجلس أياماً محددة لتقليم األشجار خالل فصول السنة، وعلى كل شخص معني االستعالم . 1
عن هذه األيام.

يتم التخلص من نفايات التعشيب وتقليم األشجار في األماكن المحددة وفقاً لقرارات البلدية. . 2

مادة )7)
المحظورات

يحظر على كل شخص القيام باآلتي:
إلقاء النفايات في الطرق واألماكن العامة.. 1
إلقاء النفايات من شبابيك المركبات العامة أو الخاصة.. 2
جمع أو التصرف بالنفايات داخل حدود البلدية دون إذن مسبق من المجلس.. 3
التخلص من نفايات التعشيب، وتقليم األشجار في الحاويات أو بالقرب منها.. 4
مباشرة أعمال البناء قبل تسوير ورشة البناء بألواح معدنية صماء بارتفاع ال يقل عن )180( سم، . 5

ضمن تصميم ومواصفات معتمدة من البلدية.
مباشرة أعمال تجميع وترحيل الخردة والحديد التالف قبل تسوير أماكن التجميع بسور، . 6

وفق المواصفات المعتمدة من البلدية.
التخلص من النفايات السائلة في شبكات الصرف الصحي أو األماكن غير المخصصة لها.. 7
التخلص من النفايات الطبية و/أو الخطرة بطريقة غير قانونية، أو بما يخالف الطرق . 8

بها. المسموح 
التخلص من النفايات بشكل مخالف لسياسات وتعليمات فصل النفايات وتدويرها.. 9

مادة )8)
حظر استخدام األراضي

يحظر استخدام األراضي الخاصة أو العامة لتجميع أو تخزين أو التخلص أو إلقاء النفايات فيها، 
أو إقامة أي إنشاءات خاصة بذلك، إال بناًء على موافقة خطية من البلدية حسب األصول.

مادة )9)
ملكية النفايات

تعتبر النفايات التالية ملكاً للبلدية:
النفايات داخل الحاويات أو األوعية المخصصة لذلك.. 1
النفايات التي تلقى خارج العقار.. 2
النفايات الملقاة أو الموجودة في األماكن العامة أو أزقة وشوارع المدينة.. 3
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مادة )10)
صالحيات مراقب الصحة

لمراقب الصحة التأكد من خلو منطقة البلدية من أي مكرهة صحية.. 1
يحرر مراقب الصحة إشعاراً بإزالة المكرهة الصحية، محدداً فيها:. 2

الجهة المكلفة بإزالة المكرهة الصحية.أ. 
طبيعة وخطورة المكرهة الصحية.ب. 
المدة الزمنية الممنوحة إلزالة المكرهة الصحية.ج. 
اإلجراءات الالزمة إلزالة المكرهة الصحية، وعدم تكرارها.د. 

مادة )11)
مسؤولية إزالة المكرهة الصحية

يجب على كل شاغل للعقار أن يزيل المكرهة الصحية الناتجة عنه، وذلك دون المساس بحقه . 1
في المطالبة بالنفقات من أي شخص آخر.

تعتبر الجهات التالية مكلفة بإزالة كل مكرهة صحية يرى مراقب الصحة أنها ناشئة عن خلل . 2
وعيب في بناء العقار، أو عدم االلتزام بشروط الترخيص والبناء:

المالك األول للعقار أو الشخص الحاصل على ترخيص البناء، مسؤول بالتضامن مع شاغلي أ. 
العقار الحاليين بإزالة المكرهة الصحية، وتحمل آثارها.

مالكو العقار على الشيوع، متضامنون في إزالة أي مكرهة صحية فيه، وللبلدية مالحقتهم ب. 
جميعاً أو منفردين، وللمالك العودة على باقي الشركاء بأي نفقات بالخصوص.

سكان أي عمارة و/أو لجنة الحي مسؤولون بالتضامن عن أي مكرهة صحية موجودة ج. 
باألجزاء المشتركة أو في قطع األراضي المجاورة بشكل مباشر للبناء، في حال تعذر معرفة 

الشخص مسبب المكرهة الصحية.

مادة )12)
إزالة المكرهة الصحية

للمجلس  يحق  الصحية،  المكرهة  بإزالة  الصحة  مراقب  إشعار  تنفيذ  عن  شخص  أي  تخلف  إذا 
أو أي شخص آخر يعهد إليه المجلس القيام بهذه المهام:

الطلب بإزالة المكرهة الصحية التي أحدثها خالل المدة التي يحددها، وعلى الوجه الذي يعينه.. 1
إزالة المكرهة الصحية على نفقة الشخص المخالف.. 2
إحالته إلى المحكمة المتخصصة في حال عدم تنفيذه ما ورد في أحكام هذه المادة.. 3

مادة )13)
تحصيل الرسوم

يجب على كل شاغل عقار أن يدفع الى البلدية مقابل الخدمات التي تقدمها في جمع النفايات، . 1
ونقلها، والتخلص منها، الرسوم المحددة بالملحق رقم )1( من هذا النظام.

يتم تحصيل الرسوم الواردة في الفقرة )1( من هذه المادة، وفقاً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، . 2
بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته.
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مادة )14)
استحقاق الرسوم

تستحق الرسوم على شاغل العقار مع بداية كل عام.. 1
تستحق الرسوم على المالك من تاريخ حصول العقارعلى شهادة إتمام البناء، أو شبك العقار . 2

بالكهرباء والمياه، أو تخمين العقار من ضريبة األمالك، أيهما أسبق.
إذا كان تاريخ استحقاق الرسوم بعد النصف األول من العام، يتم دفع نصف الرسوم السنوية.. 3
يكون المالك متضامناً مع شاغل العقار الحالي في حال عدم تسديد رسوم النفايات بشكل سنوي.. 4
يقوم المالك بتزويد البلدية بكشف بشاغلي العقار بشكل سنوي، وخالفاً لذلك تستحق عليه . 5

رسوم النفايات.
يحصل شاغل العقار على براءة ذمة من البلدية قبل ترك العقار، وخالفاً لذلك يتحمل مسؤولية . 6

رسوم النفايات المالك.
في حال وجود أكثر من حرفة بالموقع، يتم احتساب رسوم نفايات كل حرفة، مهما بلغت.. 7
يتم احتساب الرسوم على شاغل العقار من تاريخ تسلمه للعقار، سواء كان سكن أم تجاري.. 8
ال تسقط الرسوم على البيوت المهجورة، إال من تاريخ تخمينها من ضريبة األمالك.. 9

تحسب الرسوم وفقاً لمساحة العقار بالمتر المربع باالستناد إلى رخصة البناء.. 10

مادة )15)
غرامات التأخير

يتم احتساب غرامة تراكمية بقيمة )10%( بشكل سنوي، في حال عدم تسديد المالك أو شاغل . 1
العقار لرسوم النفايات بشكل سنوي.

يحق للبلدية إحالة المالك أو شاغل العقار إلى محكمة الهيئات المحلية التخاذ اإلجراء . 2
بحقه. المناسب 

مادة )16)
اإلعفاءات

الحاصلة  والمؤسسات  للبلدية  التابعة  واألبنية  رسمياً  المسجلة  واألديرة  والجوامع  الكنائس  تعفى 
النظافة،  خدمات  رسوم  دفع  من  البلدية  منطقة  في  فقط  البلدي  المجلس  من  خاص  إعفاء  على 

وجمع النفايات، ونقلها، المحددة في هذا النظام.

مادة )17)
العقوبات

يجوز لمراقب الصحة تحرير مخالفات فورية لغير الملتزمين بالمحافظة على النظافة العامة . 1
المحددة بالملحق رقم )2( من هذا النظام.

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام، بغرامة ال تقل عن )40( دينار، وال تزيد على )100( دينار، . 2
وتضاعف العقوبة في حال التكرار خالل ستة أشهر.
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مادة )14)
استحقاق الرسوم

تستحق الرسوم على شاغل العقار مع بداية كل عام.. 1
تستحق الرسوم على المالك من تاريخ حصول العقارعلى شهادة إتمام البناء، أو شبك العقار . 2

بالكهرباء والمياه، أو تخمين العقار من ضريبة األمالك، أيهما أسبق.
إذا كان تاريخ استحقاق الرسوم بعد النصف األول من العام، يتم دفع نصف الرسوم السنوية.. 3
يكون المالك متضامناً مع شاغل العقار الحالي في حال عدم تسديد رسوم النفايات بشكل سنوي.. 4
يقوم المالك بتزويد البلدية بكشف بشاغلي العقار بشكل سنوي، وخالفاً لذلك تستحق عليه . 5

رسوم النفايات.
يحصل شاغل العقار على براءة ذمة من البلدية قبل ترك العقار، وخالفاً لذلك يتحمل مسؤولية . 6

رسوم النفايات المالك.
في حال وجود أكثر من حرفة بالموقع، يتم احتساب رسوم نفايات كل حرفة، مهما بلغت.. 7
يتم احتساب الرسوم على شاغل العقار من تاريخ تسلمه للعقار، سواء كان سكن أم تجاري.. 8
ال تسقط الرسوم على البيوت المهجورة، إال من تاريخ تخمينها من ضريبة األمالك.. 9

تحسب الرسوم وفقاً لمساحة العقار بالمتر المربع باالستناد إلى رخصة البناء.. 10

مادة )15)
غرامات التأخير

يتم احتساب غرامة تراكمية بقيمة )10%( بشكل سنوي، في حال عدم تسديد المالك أو شاغل . 1
العقار لرسوم النفايات بشكل سنوي.

يحق للبلدية إحالة المالك أو شاغل العقار إلى محكمة الهيئات المحلية التخاذ اإلجراء . 2
بحقه. المناسب 

مادة )16)
اإلعفاءات

الحاصلة  والمؤسسات  للبلدية  التابعة  واألبنية  رسمياً  المسجلة  واألديرة  والجوامع  الكنائس  تعفى 
النظافة،  خدمات  رسوم  دفع  من  البلدية  منطقة  في  فقط  البلدي  المجلس  من  خاص  إعفاء  على 

وجمع النفايات، ونقلها، المحددة في هذا النظام.

مادة )17)
العقوبات

يجوز لمراقب الصحة تحرير مخالفات فورية لغير الملتزمين بالمحافظة على النظافة العامة . 1
المحددة بالملحق رقم )2( من هذا النظام.

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام، بغرامة ال تقل عن )40( دينار، وال تزيد على )100( دينار، . 2
وتضاعف العقوبة في حال التكرار خالل ستة أشهر.
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مادة )18)
إصدار التعليمات

يصدر المجلس التعليمات الخاصة بتنظيم آلية وأوقات إخراج، وجمع، ونقل النفايات والنفايات . 1
الصلبة، الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية.

يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.. 2

مادة )19)
اإللغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )20)
السريان والنفاذ

تاريخ نشره  به من  النظام، ويعمل  أحكام هذا  تنفذ  فيما يخصه،  كافة، كل  المختصة  الجهات  على 
في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2019/10/20 ميالدية
                          الموافق: 21/صفر/1441 هجرية

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل
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ملحق رقم )1)
رسوم خدمات النظافة وجمع النفايات ونقلها لبلدية روابي

النفايات المنزلية:. 1

قيمة الرسوم السنوية بالدينارالبيانالرقم
80منزل مساحته 150م2 فأقل1.
90منزل مساحته أكثر من 150 لغاية 300م22.
120فيال مستقلة أو منزل مساحته أكثر من 300م32.

النفايات التجارية:. 2

قيمة الرسوم السنوية بالدينار التصنيف/ الحرفةالرقم
على المتر المربع

2.5مستودع/ مخزن1.

2مركز تجاري2.

2.5ميني ماركت/ بقالة3.

2.5سوبرماركت4.

2.5محمص )قهوة/ مكسرات/ بهارات/ شوكالته(5.

2.5مخبز/ فرن6.

2.5محل حلويات7.

4معمل حلويات8.

2.5محل بيع حليب وألبان وأجبان9.
5محل بيع أسماك10.
5محل بيع لحوم11.
5محل بيع دجاج12.
3محل بيع لحوم مجمدة13.
5محل ذبح/ مسلخ دجاج ولحوم14.
5محل بيع خضار وفواكه15.
2.5مخزن تبريد16.
2.5محل صنع وتخزين المثلجات17.
2.5محل بيع مشروبات روحية )جملة ومفرق(18.
2.5محل بيع مشروبات )عصائر/ مياه/ كوال( جملة19.
2.5مقهى إنترنت20.
4.8مقهى/ كافتيريا/ مطعم وجبات سريعة21.
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ملحق رقم )1)
رسوم خدمات النظافة وجمع النفايات ونقلها لبلدية روابي

النفايات المنزلية:. 1

قيمة الرسوم السنوية بالدينارالبيانالرقم
80منزل مساحته 150م2 فأقل1.
90منزل مساحته أكثر من 150 لغاية 300م22.
120فيال مستقلة أو منزل مساحته أكثر من 300م32.

النفايات التجارية:. 2

قيمة الرسوم السنوية بالدينار التصنيف/ الحرفةالرقم
على المتر المربع

2.5مستودع/ مخزن1.

2مركز تجاري2.

2.5ميني ماركت/ بقالة3.

2.5سوبرماركت4.

2.5محمص )قهوة/ مكسرات/ بهارات/ شوكالته(5.

2.5مخبز/ فرن6.

2.5محل حلويات7.

4معمل حلويات8.

2.5محل بيع حليب وألبان وأجبان9.
5محل بيع أسماك10.
5محل بيع لحوم11.
5محل بيع دجاج12.
3محل بيع لحوم مجمدة13.
5محل ذبح/ مسلخ دجاج ولحوم14.
5محل بيع خضار وفواكه15.
2.5مخزن تبريد16.
2.5محل صنع وتخزين المثلجات17.
2.5محل بيع مشروبات روحية )جملة ومفرق(18.
2.5محل بيع مشروبات )عصائر/ مياه/ كوال( جملة19.
2.5مقهى إنترنت20.
4.8مقهى/ كافتيريا/ مطعم وجبات سريعة21.
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4.8مطعم 22.

5كشك بيع وجبات سريعة أو أكل23.

2حديقة خاصة/ متنزه خاص24.

2.5صالون للرجال25.

2.5صالون للسيدات/ مركز تجميل وعناية بالبشرة26.

2محل مواد تجميل27.

2.5محل فحص البصر وبيع وإصالح النظارات28.

2.5محل بيع مالبس و/أو أحذية جديدة وإكسسوارات29.

2.5محل بيع مالبس و/أو أحذية قديمة وإصالح أحذية30.

2.5دراي كلين31.

2.5محل صاغة )ذهب/ فضة/ معادن ثمينة(32.

2محل بيع ساعات وإصالحها33.

2معرض أثاث34.

3محل تنجيد35.

2محل بيع سجاد وبرادي36.

2محل بيع زجاج ومرايا وبراويز37.

2.5محل بيع أدوات منزلية وتحف38.

2محل حرف وصناعات يدوية39.

2.5محل بيع أدوات موسيقية40.

2محل بيع أدوات رياضية41.

2.5محل بيع كتب وأدوات الكتابة42.

الدهان 43. من  التخلص  شامل  )غير  دهانات  بيع  محل 
2.5والمواد الكيميائية(

وديكورات 44. جبصين  بيع  ومحل  بناء  مواد  بيع  محل 
2.5)غير شامل التخلص من الدهان والمواد الكيميائية(

2.5محل أدوات صحية وتمديدات45.

2.5محل بيع أجهزة تبريد وتكييف وصيانتها46.

3محل بيع وتصليح أجهزة كهربائية47.

2.5محل لوازم حدادين48.

2.5محل لوازم نجارين وبيع األخشاب49.

3محل بيع حطب وفحم50.

3محل بيع وإصالح الدراجات51.

3محل بيع قطع غيار وكماليات السيارات52.

2.5ورشة صيانة وتصليح إطارات53.
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كراج ميكانيك وكهربائي المركبات )غير شامل التخلص 54.
3من الزيوت المعدنية والشحوم(

1كراج  وموقف سيارات خصوصي55.

1كراج وموقف سيارات عمومي )قطاع خاص(56.

3مشتل ومحل لبيع الورود57.

التخلص 58. شامل  )غير  زراعية  ومواد  أسمدة  بيع  محل 
3من المواد الكيميائية(

2.5وكالة ومحطة تسويق وتعبئة وبيع الغاز ونقله59.

.60
الحرف  قانون  ذيل  صنف  في  ذكر  تجاري  محل  كل 
والصناعات رقم )16( لسنة 1953م وتعديالته، باستثناء 

ما ذكر في الجدول أعاله
2.5

نفايات المؤسسات التعليمية:. 3

قيمة الرسوم السنوية بالدينار التصنيف/ الحرفةالرقم
0.5/ لكل طالبجامعة1.
0.5/ لكل طالبمدرسة2.
0.5/ لكل طالبروضة أطفال3.

نفايات المؤسسات:. 4

قيمة الرسوم السنوية بالدينار التصنيف/ الحرفةالرقم
على المتر المربع

2.5مدرسة سياقة1.

0.5مكتبة2.

0.5مركز ثقافي3.

1معهد خاص4.

1مسرح خاص وسينما5.

1مالهي6.

2.5نادي 7.

2.5نادي رياضي ومركز رياضي ومسبح8.

1بيت المسنين 9.
2.8فندق بدون مطعم وشقق فندقية10.
3.6فندق مع مطعم11.
2.5صالة أفراح12.
2.5استوديو تصوير وتسجيل13.

 المرجع االلكتروني للجریدة الرسمیة
mjr.lab.pna.ps



757
54 الرقم المرجعي:2019-11-161ديوان الفتوى والتشريع

2019/11/28 161العدد

كراج ميكانيك وكهربائي المركبات )غير شامل التخلص 54.
3من الزيوت المعدنية والشحوم(

1كراج  وموقف سيارات خصوصي55.

1كراج وموقف سيارات عمومي )قطاع خاص(56.

3مشتل ومحل لبيع الورود57.

التخلص 58. شامل  )غير  زراعية  ومواد  أسمدة  بيع  محل 
3من المواد الكيميائية(

2.5وكالة ومحطة تسويق وتعبئة وبيع الغاز ونقله59.

.60
الحرف  قانون  ذيل  صنف  في  ذكر  تجاري  محل  كل 
والصناعات رقم )16( لسنة 1953م وتعديالته، باستثناء 

ما ذكر في الجدول أعاله
2.5

نفايات المؤسسات التعليمية:. 3

قيمة الرسوم السنوية بالدينار التصنيف/ الحرفةالرقم
0.5/ لكل طالبجامعة1.
0.5/ لكل طالبمدرسة2.
0.5/ لكل طالبروضة أطفال3.

نفايات المؤسسات:. 4

قيمة الرسوم السنوية بالدينار التصنيف/ الحرفةالرقم
على المتر المربع

2.5مدرسة سياقة1.

0.5مكتبة2.

0.5مركز ثقافي3.

1معهد خاص4.

1مسرح خاص وسينما5.

1مالهي6.

2.5نادي 7.

2.5نادي رياضي ومركز رياضي ومسبح8.

1بيت المسنين 9.
2.8فندق بدون مطعم وشقق فندقية10.
3.6فندق مع مطعم11.
2.5صالة أفراح12.
2.5استوديو تصوير وتسجيل13.
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2.5محطة إذاعة/ محطة تلفزيون14.

2.5دعاية وإعالن15.

2.5مؤسسة خيرية/ خاصة/ أهلية/ دولية16.

2.5مكتب متخصص17.

2.5وكاالت وحواالت18.

2.5شركات19.

2.5بنك20.

2.5صراف آلي21.

2.5محل صرافة22.

2.5مكتب سياحي23.

2.5مكتب عقارات24.

2.5مكتب تأمين25.

2.5مكتب باصات وتكسيات ونقل26.

2.5مكتب نقابة27.

2.5بيع سيارات28.

2.5تأجير سيارات29.

النفايات البلدية الناتجة عن المصانع والمعامل:. 5

قيمة الرسوم السنوية بالدينار التصنيف/ الحرفةالرقم
على المتر المربع

5مصنع 1.

3معمل حجر/ قطع الحجر ونحته2.

5معمل مواد كيماوية وأدوية3.

3معمل الدهان والورنيش4.

3محطة وقود5.

3مشحمة ومغسلة سيارات6.

3منجرة7.

3محددة8.

3مخيطة9.
3مطبعة10.

 المرجع االلكتروني للجریدة الرسمیة
mjr.lab.pna.ps

56 الرقم المرجعي:2019-11-161ديوان الفتوى والتشريع

2019/11/28 161العدد

النفايات البلدية الناتجة عن المؤسسات الطبية:. 6

التصنيف/ الحرفةالرقم
 )غير شامل التخلص من النفايات الطبية(

قيمة الرسوم السنوية بالدينار 
على المتر المربع

3مستشفى ومركز عالجي 1.

3عيادة ومستوصف 2.

3عيادة ومختبر ومعمل أسنان3.

3مختبر تحاليل طبية 4.

3صيدلية5.

3مستودع أدوية )طبي(6.

نقل الحاويات الخاصة ودفن طن النفايات:. 7

قيمة الرسوم بالدينارحجم الحاويةالبيان

نقل حاوية نفايات خاصة إلى نقطة الترحيل
20 دينار لكل حاوية نفايات خاصة4م3
40 دينار لكل حاوية نفايات خاصة7م3
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النفايات البلدية الناتجة عن المؤسسات الطبية:. 6

التصنيف/ الحرفةالرقم
 )غير شامل التخلص من النفايات الطبية(

قيمة الرسوم السنوية بالدينار 
على المتر المربع

3مستشفى ومركز عالجي 1.

3عيادة ومستوصف 2.

3عيادة ومختبر ومعمل أسنان3.

3مختبر تحاليل طبية 4.

3صيدلية5.

3مستودع أدوية )طبي(6.

نقل الحاويات الخاصة ودفن طن النفايات:. 7

قيمة الرسوم بالدينارحجم الحاويةالبيان

نقل حاوية نفايات خاصة إلى نقطة الترحيل
20 دينار لكل حاوية نفايات خاصة4م3
40 دينار لكل حاوية نفايات خاصة7م3
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ملحق رقم )2)
الئحة الغرامات والجزاءات الفورية المتعلقة بالنظافة العامة

الغرامة بيان المخالفةالرقم
الجزاءاتبالدينار

المخصصة 1. األماكن  غير  في  النفايات  إلقاء 
لها:

فضالت الطعام:أ.
إلقاء فضالت الطعام من المواطنين ( 1

10على األرصفة والطرقات والحدائق.

خالل  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

إلقاء النفايات من شبابيك البنايات ( 2
50والمنازل.

تخلص المطاعم والمطابخ العامة من ( 3
70نفاياتها في غير األماكن المخصصة لها. 

30إلقاء الفضالت من نوافذ السيارات.( 4
النفايات التجارية:ب.

إلقاء مخلفات أسواق الخضار والفواكه ( 1
100في غير األماكن المخصصة لها.

خالل  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

إلقاء مخلفات أسواق اللحوم ومحالت ( 2
غير  في  والمسالخ  واألسماك  الدواجن 

األماكن المخصصة لها.
200

إلقاء مخلفات البقاالت والمحالت ( 3
المخصصة  األماكن  غير  في  األخرى 

لها.
100

النفايات الصناعية:ج.
تخلص مصانع األغذية من المنتجات ( 1

أو  صالحيتها  مدة  المنتهية  أو  الفاسدة 
األماكن  غير  في  أخرى  نفايات  أي 

المخصصة لها.
600

خالل  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

تخلص المصانع األخرى من مخلفات ( 2
المنتجات  من  أو  وتغليفها  صناعاتها 
أو  صالحيتها  مدة  المنتهية  أو  الفاسدة 
األماكن  غير  في  أخرى  نفايات  أي 

المخصصة لها )نفايات غير خطرة(.

400

تخلص المطابع من مخلفات عمليات ( 3
الطباعة أو المطبوعات غير المستعملة 
األماكن  غير  في  إتالفه  تريد  ما  أو 

المخصصة لها.
400
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تخلص المستشفيات والمستوصفات والعيادات د.
نفاياتها  من  الطبية  والمختبرات  الخاصة 
األماكن  غير  في  الطبية(  )غير  العادية 

المخصصة لها
خالل 400 التكرار  حال  في 

أسبوع تضاعف العقوبة

الخطرة ه. و/أو  الطبية  النفايات  من  التخلص 
الطرق  يخالف  بما  أو  قانونية  غير  بطريقة 

المسموح بها
خالل 1000 التكرار  حال  في 

أسبوع تضاعف العقوبة

التخلص من النفايات الكيميائية و/أو الخطرة و.
الطرق  يخالف  بما  أو  قانونية  غير  بطريقة 

المسموح بها
1000

تحرير المخالفة.. 1
حجز المركبة.. 2
وقف تراخيص . 3

الجهة المسؤولة.
إزالة الضرر على . 4

حساب المسبب.

الزيوت ز. و/أو  الدهانات  نفايات  من  التخلص 
و/أو المواد المشتعلة بطريقة غير قانونية أو 

بما يخالف الطرق المسموح بها
1000

والساحات 2. الشوارع  في  المياه  تسرب 
والحدائق العامة، وما في حكمها من:

20المساكن.أ.
40المطاعم والمحالت التجارية، وما في حكمها.ب.
100مياه غسيل المركبات.ج.
100منشأة قيد اإلنشاء.د.
ه.

األماكن  غير  في  النضح  صهاريج  تفريغ 
3000المعدة لذلك

إيقاف السيارة عن ( 1
أسبوع  لمدة  العمل 
المخالفة  تكرار  عند 

للمرة األولى.
تضاعف المدة عند ( 2

التكرار لمرة ثانية.

الشوارع 3. في  الصحي  الصرف  مياه  تسرب 
من:

100المساكن.أ.
200المباني االستثمارية.ب.
المياه ج. نضح  صهاريج  الشفط/  صهاريج 

خالل 400العادمة. التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

العمل 4. بورشات  الخاصة  البناء  مواد  وضع 
إذن الصب ألي 600خارج حدود األرض ال يعطى 

ورشة مخالفة

لألرض 5. البناء  ورشة  صاحب  تسوير  عدم 
إذن الصب ألي 1000التي تقع فيها الورشة ال يعطى 

ورشة مخالفة
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تخلص المستشفيات والمستوصفات والعيادات د.
نفاياتها  من  الطبية  والمختبرات  الخاصة 
األماكن  غير  في  الطبية(  )غير  العادية 

المخصصة لها
خالل 400 التكرار  حال  في 

أسبوع تضاعف العقوبة

الخطرة ه. و/أو  الطبية  النفايات  من  التخلص 
الطرق  يخالف  بما  أو  قانونية  غير  بطريقة 

المسموح بها
خالل 1000 التكرار  حال  في 

أسبوع تضاعف العقوبة

التخلص من النفايات الكيميائية و/أو الخطرة و.
الطرق  يخالف  بما  أو  قانونية  غير  بطريقة 

المسموح بها
1000

تحرير المخالفة.. 1
حجز المركبة.. 2
وقف تراخيص . 3

الجهة المسؤولة.
إزالة الضرر على . 4

حساب المسبب.

الزيوت ز. و/أو  الدهانات  نفايات  من  التخلص 
و/أو المواد المشتعلة بطريقة غير قانونية أو 

بما يخالف الطرق المسموح بها
1000

والساحات 2. الشوارع  في  المياه  تسرب 
والحدائق العامة، وما في حكمها من:

20المساكن.أ.
40المطاعم والمحالت التجارية، وما في حكمها.ب.
100مياه غسيل المركبات.ج.
100منشأة قيد اإلنشاء.د.
ه.

األماكن  غير  في  النضح  صهاريج  تفريغ 
3000المعدة لذلك

إيقاف السيارة عن ( 1
أسبوع  لمدة  العمل 
المخالفة  تكرار  عند 

للمرة األولى.
تضاعف المدة عند ( 2

التكرار لمرة ثانية.

الشوارع 3. في  الصحي  الصرف  مياه  تسرب 
من:

100المساكن.أ.
200المباني االستثمارية.ب.
المياه ج. نضح  صهاريج  الشفط/  صهاريج 

خالل 400العادمة. التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

العمل 4. بورشات  الخاصة  البناء  مواد  وضع 
إذن الصب ألي 600خارج حدود األرض ال يعطى 

ورشة مخالفة

لألرض 5. البناء  ورشة  صاحب  تسوير  عدم 
إذن الصب ألي 1000التي تقع فيها الورشة ال يعطى 

ورشة مخالفة
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.6

والردم  والهدم  البناء  مخلفات  من  التخلص 
ومخلفات العمليات الفنية واإلنتاجية للشركات 
المواقع  غير  في  والمؤسسات  والمصانع 

المخصصة
1000

إيقاف السيارة عن ( 1
أسبوع  لمدة  العمل 
المخالفة  تكرار  عند 

للمرة األولى.
تضاعف المدة عند ( 2

التكرار لمرة ثانية.

.7

تساقط مواد صلبة أو سائلة من مركبات نقل 
الخرسانة الجاهزة أثناء سيرها على الطرق 
العامة أو التخلص منها أو من بقايا عمليات 

الصب في غير المواقع المخصصة
600

يطالب بإزالة المخلفات ( 1
المتساقطة.

إيقاف السيارة عن ( 2
أسبوع  لمدة  العمل 
المخالفة  تكرار  عند 

للمرة األولى.
تضاعف المدة عند ( 3

التكرار لمرة ثانية.
1000عدم تسوير شاغل األرض الخالية ألرضه8.
1000عدم تنظيف شاغل األرض الخالية ألرضه9.

.10

ومياه  المستعملة  الزيوت  من  التخلص 
شبكات  في  الزيتون  ومعاصر  المناشير 
أو  الحفر االمتصاصية  الصرف الصحي أو 
غير  في  أو  والطرق  األرصفة  على  إسالتها 

األماكن المخصصة لها

1000

.11
غير  في  والحدائق  األشجار  مخالفات  إلقاء 
اإلدارة  قبل  من  لها  المخصصة  األماكن 

المختصة
200

.12
تفريغ النفايات المحمولة في المركبات التابعة 
غير  البلدية  حاويات  في  الخاصة  للشركات 

المخصصة لذلك
200

المخالفة  بإزالة  يطالب 
وبخالف  أسبوع  خالل 

ذلك تضاعف العقوبة

المحل 13. داخل  للنفايات  وعاء  توفير  عدم 
40أو العقار

التخلص من النفايات بشكل مخالف لسياسات 14.
40وتعليمات فصل النفايات وتدويرها

العامة 15. األماكن  في  والشواء  النيران  إشعال 
300غير المسموح بها من البلدية

وضع هياكل سيارات أو سيارات تالفة على 16.
400األرصفة واألماكن العامة

المخالفة  بإزالة  يطالب 
وبخالف  أسبوع  خالل 

ذلك تضاعف العقوبة

.17
أماكن  أصحاب  من  العام  المنظر  تشويه 
تجميع وترحيل الخردة والحديد التالف وعدم 

تسوير هذه األماكن
1000

المخالفة  بإزالة  يطالب 
وبخالف  أسبوع  خالل 

ذلك تضاعف العقوبة
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.18

ترك مركبات تالفة أو أي معدات مهملة في 
اإلضرار  شأنها  العامة بصورة من  األماكن 
بمقتضيات الصحة أو السالمة العامة أو تشويه 

المنظر العام
200

المخالفة  بإزالة  يطالب 
وبخالف  أسبوع  خالل 

ذلك تضاعف العقوبة

.19
اإلطارات  بيع  أصحاب  من  النفايات  إلقاء 
لها  المخصصة  غير  األماكن  في  وصيانتها 

من البلدية
300

األماكن 20. في  والخردة  التالف  األثاث  إلقاء 
150غير المخصصة لها من البلدية

في 21. النافقة(  )الحيوانات  الجيف  من  التخلص 
100غير األماكن المخصصة لها

المخالفة  بإزالة  يطالب 
وبخالف  أسبوع  خالل 

ذلك تضاعف العقوبة

الحرق 22. طريق  عن  النفايات  من  التخلص 
200المفتوح

التابعة 23. النفايات  حاوية  موقع  تغيير  أو  نقل 
40للبلدية دون موافقة اإلدارة المختصة

بها 24. العبث  أو  النفايات  بحاويات  اإلضرار 
200أو بمحتوياتها أو حرقها

.25

أو بضائع  أو ترك معدات  المركبات  وقوف 
من  المخلفات  عملية وضع  إعاقة  شأنها  من 
بواسطة  محتوياتها  تفريغ  أو  األفراد  قبل 

مركبات البلدية
200

المخالفة  بإزالة  يطالب 
وبخالف  أسبوع  خالل 

ذلك تضاعف العقوبة

لصق اإلعالنات والمطبوعات بصورة تشوه 26.
100المنظر العام للمدينة
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.18

ترك مركبات تالفة أو أي معدات مهملة في 
اإلضرار  شأنها  العامة بصورة من  األماكن 
بمقتضيات الصحة أو السالمة العامة أو تشويه 

المنظر العام
200

المخالفة  بإزالة  يطالب 
وبخالف  أسبوع  خالل 

ذلك تضاعف العقوبة

.19
اإلطارات  بيع  أصحاب  من  النفايات  إلقاء 
لها  المخصصة  غير  األماكن  في  وصيانتها 

من البلدية
300

األماكن 20. في  والخردة  التالف  األثاث  إلقاء 
150غير المخصصة لها من البلدية

في 21. النافقة(  )الحيوانات  الجيف  من  التخلص 
100غير األماكن المخصصة لها

المخالفة  بإزالة  يطالب 
وبخالف  أسبوع  خالل 

ذلك تضاعف العقوبة

الحرق 22. طريق  عن  النفايات  من  التخلص 
200المفتوح

التابعة 23. النفايات  حاوية  موقع  تغيير  أو  نقل 
40للبلدية دون موافقة اإلدارة المختصة

بها 24. العبث  أو  النفايات  بحاويات  اإلضرار 
200أو بمحتوياتها أو حرقها

.25

أو بضائع  أو ترك معدات  المركبات  وقوف 
من  المخلفات  عملية وضع  إعاقة  شأنها  من 
بواسطة  محتوياتها  تفريغ  أو  األفراد  قبل 

مركبات البلدية
200

المخالفة  بإزالة  يطالب 
وبخالف  أسبوع  خالل 

ذلك تضاعف العقوبة

لصق اإلعالنات والمطبوعات بصورة تشوه 26.
100المنظر العام للمدينة
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قرار رقم )9( لسنة 2019م
بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية تقوع

وزير احلكم املحيل،
استناداً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، ال سيما 

أحكام المادة )15/ب( منه،
وبناًء على قرار مجلس بلدي تقوع رقم )1( في جلسته رقم )896( المنعقدة بتاريخ 2019/04/07م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تعاريف

القرينة  تدل  لم  ما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 
على خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي.
الوزير: وزير الحكم المحلي.

البلدية: بلدية تقوع.
المجلس:مجلس بلدي تقوع.

الرئيس: رئيس المجلس البلدي.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم في منطقة البلدية، أو المتواجد فيها ألي سبب.

العقـار: األرض أو المنشأة، والمرافق المكونة لها التي تستخدم لغايات السكن، أو التجارة، أو الصناعة، 
أو تقديم الخدمات، أو لممارسة أي حرفة أو مهنة.

شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي، ويشمل المالك األصلي، أو المتصرف الفعلي، 
أو المستأجر، أو الشخص المعين إلدارة العقار، أو اإلشراف عليه.

النفايات: أي نفايات ناشئة في حدود البلدية من مختلف النشاطات المنزلية، والتجارية، والزراعية، 
الصلبة،  والنفايات  العادمة،  المياه  معالجة  الناتجة عن محطات  والرواسب  والعمرانية،  والصناعية، 

وأي نفايات أخرى.
المكرهة الصحية: التسبب أو اإلضرار بالغير أو بالصحة العامة أو الراحة العامة، أو إحداث أي رائحة 
كريهة، أو صوت مزعج أو دخان أو غبار، سواء أكان مصدره عقار، أم مكان، أم حفرة، أم قناة، 

أم مجرى، أم بئر، أم مدخنة، أم زريبة، أم مأوى للحيوانات.
مراقب الصحة: موظف البلدية المختص بشؤون الرقابة الصحية، أو أي موظف آخر يعهد إليه المجلس 

القيام بهذه المهام.

 المرجع االلكتروني للجریدة الرسمیة
mjr.lab.pna.ps

62 الرقم المرجعي:2019-11-161ديوان الفتوى والتشريع

2019/11/28 161العدد

مادة )2)
المكرهة الصحية

تعتبر أي من األعمال التالية مكرهة صحية: 
إنشاء أي عقار أو استعماله بصورة تلحق ضرراً بالصحة العامة.. 1
ممارسة أو إدارة أي عمل أو حرفة تلحق الضرر بالصحة العامة، أو تؤدي إلى إقالق الراحة العامة. . 2
أي أشجار أو شجيرات برزت أغصانها أو امتدت عبر أي شارع أو أي عقار، وسببت عرقلة . 3

المنازل  عن  النهار  أو ضوء  التهوية،  أو  الشمس،  أشعة  أو حجب  والمرور،  السير  حركة  في 
المالصقة لها. 

التعديات على الطرق العامة، واستعمال االرتدادات التنظيمية دون ترخيص مسبق.. 4

مادة )3)
حفظ النفايات

يجب على كل شاغل عقار في منطقة البلدية اآلتي:
توفير وعاء محكم اإلغالق لحفظ النفايات، وفق المواصفات التي يقرها المجلس.. 1
وضع النفايات داخل أكياس مغلقة من النايلون معدة لهذا الغرض.. 2
وضع الكيس داخل الوعاء أو الحاوية المخصصة لذلك.. 3

مادة )4)
التخلص من النفايات

يجب على كل شخص القيام باآلتي: 
إلقاء النفايات في الحاويات الموزعة في منطقة البلدية، والمخصصة لنوع النفايات المراد التخلص . 1

منها، وفقاً لتعليمات المجلس.
إلقاء النفايات الناتجة عن االستخدام الشخصي في األوعية أو الحاويات الموزعة في منطقة البلدية.. 2
إلقاء النفايات الناتجة عن تنظيف العقار، وكنسه اليومي في الحاويات المخصصة، والحفاظ . 3

على نظافة الرصيف األمامي للعقار.

مادة )5)
حظر استخدام األراضي

يحظر استخدام األراضي الخاصة أو العامة لتجميع أو تخزين أو التخلص أو إلقاء النفايات فيها، 
أو إقامة أي إنشاءات خاصة بذلك، إال بناًء على موافقة خطية من البلدية حسب األصول. 

مادة )6)
ملكية النفايات

تعتبر النفايات التالية ملكاً للبلدية:
النفايات داخل الحاويات أو األوعية المخصصة لذلك.. 1
النفايات التي تلقى خارج العقار.. 2
النفايات الملقاة أو الموجودة في األماكن العامة أو أزقة وشوارع المدينة.. 3
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مادة )2)
المكرهة الصحية

تعتبر أي من األعمال التالية مكرهة صحية: 
إنشاء أي عقار أو استعماله بصورة تلحق ضرراً بالصحة العامة.. 1
ممارسة أو إدارة أي عمل أو حرفة تلحق الضرر بالصحة العامة، أو تؤدي إلى إقالق الراحة العامة. . 2
أي أشجار أو شجيرات برزت أغصانها أو امتدت عبر أي شارع أو أي عقار، وسببت عرقلة . 3

المنازل  عن  النهار  أو ضوء  التهوية،  أو  الشمس،  أشعة  أو حجب  والمرور،  السير  حركة  في 
المالصقة لها. 

التعديات على الطرق العامة، واستعمال االرتدادات التنظيمية دون ترخيص مسبق.. 4

مادة )3)
حفظ النفايات

يجب على كل شاغل عقار في منطقة البلدية اآلتي:
توفير وعاء محكم اإلغالق لحفظ النفايات، وفق المواصفات التي يقرها المجلس.. 1
وضع النفايات داخل أكياس مغلقة من النايلون معدة لهذا الغرض.. 2
وضع الكيس داخل الوعاء أو الحاوية المخصصة لذلك.. 3

مادة )4)
التخلص من النفايات

يجب على كل شخص القيام باآلتي: 
إلقاء النفايات في الحاويات الموزعة في منطقة البلدية، والمخصصة لنوع النفايات المراد التخلص . 1

منها، وفقاً لتعليمات المجلس.
إلقاء النفايات الناتجة عن االستخدام الشخصي في األوعية أو الحاويات الموزعة في منطقة البلدية.. 2
إلقاء النفايات الناتجة عن تنظيف العقار، وكنسه اليومي في الحاويات المخصصة، والحفاظ . 3

على نظافة الرصيف األمامي للعقار.

مادة )5)
حظر استخدام األراضي

يحظر استخدام األراضي الخاصة أو العامة لتجميع أو تخزين أو التخلص أو إلقاء النفايات فيها، 
أو إقامة أي إنشاءات خاصة بذلك، إال بناًء على موافقة خطية من البلدية حسب األصول. 

مادة )6)
ملكية النفايات

تعتبر النفايات التالية ملكاً للبلدية:
النفايات داخل الحاويات أو األوعية المخصصة لذلك.. 1
النفايات التي تلقى خارج العقار.. 2
النفايات الملقاة أو الموجودة في األماكن العامة أو أزقة وشوارع المدينة.. 3
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مادة )7)
صالحيات مراقب الصحة

لمراقب الصحة التأكد من خلو منطقة البلدية من أي مكرهة صحية.. 1
يحرر مراقب الصحة إشعاراً بإزالة المكرهة الصحية، محدداً فيها:. 2

 الجهة المكلفة بإزالة المكرهة الصحية.أ. 
طبيعة وخطورة المكرهة الصحية.ب. 
المدة الزمنية الممنوحة إلزالة المكرهة الصحية.ج. 
اإلجراءات الالزمة إلزالة المكرهة الصحية، وعدم تكرارها.د. 

مادة )8)
مسؤولية إزالة المكرهة الصحية

يجب على كل شاغل للعقار أن يزيل المكرهة الصحية الناتجة عنه، وذلك دون المساس بحقه . 1
في المطالبة بالنفقات من أي شخص آخر.

تعتبر الجهات التالية مكلفة بإزالة كل مكرهة صحية يرى مراقب الصحة أنها ناشئة عن خلل . 2
وعيب في بناء العقار، أو عدم االلتزام بشروط الترخيص والبناء:    

 المالك األول للعقار أو الشخص الحاصل على ترخيص البناء، مسؤول بالتضامن مع شاغلي أ. 
العقار الحاليين بإزالة المكرهة الصحية، وتحمل آثارها.

مالكو العقار على الشيوع، متضامنون في إزالة أي مكرهة صحية فيه، وللبلدية مالحقتهم ب. 
جميعاً أو منفردين، وللمالك العودة على باقي الشركاء بأي نفقات بالخصوص.

سكان أي عمارة مسؤولون بالتضامن عن أي مكرهة صحية موجودة باألجزاء المشتركة ج. 
أو في قطع األراضي المجاورة بشكل مباشر للبناء، في حال تعذر معرفة الشخص مسبب 

المكرهة الصحية.

مادة )9)
إزالة المكرهة الصحية

إذا تخلف أي شخص عن تنفيذ إشعار مراقب الصحة بإزالة المكرهة الصحية، يحق للمجلس:
الطلب بإزالة المكرهة الصحية التي أحدثها خالل المدة التي يحددها، وعلى الوجه الذي يعينه.. 1
إحالته إلى المحكمة المختصة في حال عدم تنفيذه ما ورد في أحكام الفقرة )1( من هذه المادة.. 2
إزالة المكرهة الصحية على نفقة الشخص المخالف.. 3

مادة )10)
تحصيل الرسوم

يجب على كل شاغل عقار أن يدفع إلى البلدية مقابل الخدمات التي تقدمها في جمع النفايات، . 1
ونقلها، والتخلص منها، الرسوم المحددة بالملحق رقم )1( من هذا النظام.

يتم تحصيل الرسوم الواردة في الفقرة )1( من هذه المادة، وفقاً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، . 2
بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته.
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مادة )11)
العقوبات 

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة ال تقل عن )100( شيكل، وال تزيد على )500( شيكل.. 1
يجوز لمراقب الصحة تحرير مخالفات فورية لغير الملتزمين بالمحافظة على النظافة العامة . 2

المحددة بالملحق رقم )2( من هذا النظام.

مادة )12)
إصدار التعليمات

يصدر المجلس التعليمات الخاصة بتنظيم آلية، وأوقات إخراج، وجمع ونقل النفايات والنفايات . 1
الصلبة، الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية.

يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.. 2

مادة )13)
اإللغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )14)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2019/10/29 ميالدية
                    الموافق: 01/ربيع األول/1441 هجرية

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل
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مادة )11)
العقوبات 

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة ال تقل عن )100( شيكل، وال تزيد على )500( شيكل.. 1
يجوز لمراقب الصحة تحرير مخالفات فورية لغير الملتزمين بالمحافظة على النظافة العامة . 2

المحددة بالملحق رقم )2( من هذا النظام.

مادة )12)
إصدار التعليمات

يصدر المجلس التعليمات الخاصة بتنظيم آلية، وأوقات إخراج، وجمع ونقل النفايات والنفايات . 1
الصلبة، الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية.

يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.. 2

مادة )13)
اإللغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )14)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2019/10/29 ميالدية
                    الموافق: 01/ربيع األول/1441 هجرية

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل
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ملحق رقم )1)
رسوم خدمات النظافة وجمع النفايات ونقلها لبلدية تقوع

النفايات المنزلية:. 1

قيمة الرسوم السنوية بالشيكلالبيانالرقم

مع 1. المتزوج  )الشخص  منفصل  منزل  في  أسرة  كل 
240أسرته وبدون األوالد المتزوجين(

.2

منفصلة  وغير  المنزل  نفس  في  إضافية  أسرة  كل 
المتزوجين( يضاف على كل  األبناء  )أحد  األب  عن 
المفروضة  الرسوم  نصف  المنزل  نفس  في  متزوج 

في البند رقم )1( من هذا الجدول

120

النفايات التجارية:. 2

قيمة الرسوم السنوية الفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم
بالشيكل

900مستودع تجاري1.

1200مركز تجاري2.

سوبر ماركت/ ميني ماركت3.

1200أ
720ب
480ج
240د

480محمص )قهوة/ مكسرات/ شوكوالته(4.

480محل بيع أسماك5.

محل بيع لحوم/ قصاب6.
1200أ

900ب

محل بيع دجاج7.
720أ

600ب
360محل بيع لحوم مجمدة8.
1200محل ذبح دجاج/ مسلخ9.

1200محل ذبح لحوم/ مسلخ10.

محل بيع خضار وفواكه11.
720أ

600ب
480ج

600محل بيع مشروبات )عصائر/ مياه/ كوال( جملة12.
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مخبز وفرن13.
480أ

360ب

محل بيع حلويات أو معجنات14.
720أ

600ب

بالجملة 15. األلبان  ومنتوجات  الحليب  بيع  محل 
480والمفرق

مطعم16.
900أ

720ب

مقهى 17.
480أ

360ب
480دراي كلين18.

صالون للرجال19.
480أ

360ب

صالون للسيدات20.
480أ

360ب

محل مواد تجميل21.
480أ

360ب
480محل بيع/ تعبئة عبوات غاز22.

محل بيع قطع كماليات وسيارات23.
600أ

480ب
480موقف سيارات )كراج(24.

محل معدات سيارات وصيانة25.
480أ

360ب

محل بناشر سيارات26.
720أ

600ب
360محل أدوات زراعية27.

محل بيع مواد بناء وأدوات صحية28.
720أ

600ب
720محل لوازم نجارين29.
720محل لوازم حدادين30.
480محل بيع صناعات يدوية31.

محل بيع مالبس و/أو أحذية جديد32.
480أ

360ب
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مخبز وفرن13.
480أ

360ب

محل بيع حلويات أو معجنات14.
720أ

600ب

بالجملة 15. األلبان  ومنتوجات  الحليب  بيع  محل 
480والمفرق

مطعم16.
900أ

720ب

مقهى 17.
480أ

360ب
480دراي كلين18.

صالون للرجال19.
480أ

360ب

صالون للسيدات20.
480أ

360ب

محل مواد تجميل21.
480أ

360ب
480محل بيع/ تعبئة عبوات غاز22.

محل بيع قطع كماليات وسيارات23.
600أ

480ب
480موقف سيارات )كراج(24.

محل معدات سيارات وصيانة25.
480أ

360ب

محل بناشر سيارات26.
720أ

600ب
360محل أدوات زراعية27.

محل بيع مواد بناء وأدوات صحية28.
720أ

600ب
720محل لوازم نجارين29.
720محل لوازم حدادين30.
480محل بيع صناعات يدوية31.

محل بيع مالبس و/أو أحذية جديد32.
480أ

360ب
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محل بيع مالبس و/أو أحذية قديم33.
480أ

360ب

نوفوتيه/ أقمشة/ أصواف34.
600أ

480ب
360ج

480محل الصاغة )ذهب/ فضة/ معادن ثمينة(35.

360مشتل/ محل زهور36.

محل بيع نثريات وإكسسوارات37.
480أ

360ب
240ج

محل بيع الحبوب واألعالف وتخزينها38.
480أ

360ب

محل بيع مواد تنظيف39.
480أ

360ب

محل بيع أثاث 40.
480أ

360ب

محل بيع سجاد وبرادي41.
480أ

360ب

محل بيع أدوات منزلية42.
480أ

360ب

محل بيع ألعاب وهدايا وتحف43.
480أ

360ب

محل زجاج ومرايا وبراويز44.
480أ

360ب

كهربائية 45. وأدوات  أجهزة  تصليح  أو  بيع  محل 
وإلكترونية بأنواعها

480أ
360ب

بيع أدوات الكتابة والكتب46.
480أ

360ب

محل بيع دهانات47.
600أ

480ب
360محل معدات بيطرية 48.

.49
قانون  ذيل  صنف  في  ذكر  تجاري  محل  كل 
1953م  لسنة   )16( رقم  والصناعات  الحرف 

وتعديالته، باستثناء ما ذكر في الجدول أعاله
360

 المرجع االلكتروني للجریدة الرسمیة
mjr.lab.pna.ps

68 الرقم المرجعي:2019-11-161ديوان الفتوى والتشريع

2019/11/28 161العدد

نفايات المؤسسات:. 3

قيمة الرسوم السنوية بالشيكلالفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم

3/ طالبجامعة1.

2/ طالبمدرسة2.

2/ طالبرياض أطفال3.

480مدرسة سياقة4.

480مكتبة5.

480مركز ثقافي6.

600مسرح وسينما7.

مركز رياضي 8.
600أ

480ب

منتجع سياحي9.
2000أ

1200ب
480شركة تأمين10.
1500فندق11.

صالة أفراح12.
1500أ

1000ب
1500بنك13.
720صراف آلي14.
480محل صرافة15.
480حوالة/ وكالة16.
600مكتب سياحي17.
600مكتب عقارات18.
600مكتب تكاسي19.
480مكتب )خدمات عامة/ طباعة/ محامين(20.
480مكتب نقابة21.

480مكتب/ شركة بيع أو تأجير سيارات22.

480شركة/ مكتب دعاية وإعالن23.

360استوديو تصوير24.

360مكاتب الخدمات والتجارة25.
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نفايات المؤسسات:. 3

قيمة الرسوم السنوية بالشيكلالفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم

3/ طالبجامعة1.

2/ طالبمدرسة2.

2/ طالبرياض أطفال3.

480مدرسة سياقة4.

480مكتبة5.

480مركز ثقافي6.

600مسرح وسينما7.

مركز رياضي 8.
600أ

480ب

منتجع سياحي9.
2000أ

1200ب
480شركة تأمين10.
1500فندق11.

صالة أفراح12.
1500أ

1000ب
1500بنك13.
720صراف آلي14.
480محل صرافة15.
480حوالة/ وكالة16.
600مكتب سياحي17.
600مكتب عقارات18.
600مكتب تكاسي19.
480مكتب )خدمات عامة/ طباعة/ محامين(20.
480مكتب نقابة21.

480مكتب/ شركة بيع أو تأجير سيارات22.

480شركة/ مكتب دعاية وإعالن23.

360استوديو تصوير24.

360مكاتب الخدمات والتجارة25.
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النفايات البلدية الناتجة عن المصانع و المعامل:. 4

قيمة الرسوم السنوية بالشيكلالفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم
1200معمل سجائر وتبغ1.

1000معمل صابون2.

1000معمل روائح عطرية وزيوت3.

1000معمل مواد كيماوية وأدوية4.

1000مصنع مواد غذائية/ معلبات5.

1000مصنع سكر أو ملح6.

1200مصنع حلويات7.

1200مصنع مشروبات )مياه/ عصير/ كوال(8.

1000مصنع دقيق )مطحنة(/ حبوب9.

1200معصرة زيتون10.

1000مصنع نسيج وأقمشة11.

1000مصنع 12.

600معمل حجر )منشار(13.

1200معمل اإلسفلت )القطران(14.

1000معمل دهان15.

600محطة وقود/ بيع بترول/ زيوت16.

480مغسلة سيارات17.

منجرة18.
480أ

360ب

محددة19.
480أ

360ب

مشغل ألمنيوم20.
480أ

360ب

مخيطة21.
480أ

360ب
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النفايات البلدية الناتجة عن المؤسسات الطبية:. 5

قيمة الرسوم السنوية بالشيكل الفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم
1200مستشفى1.
360عيادة خاصة2.
360صيدلية3.

مختبر4.
480أ

360ب
1200مختبر كيماوي5.
1200مستودع أدوية6.
720مستوصف7.
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النفايات البلدية الناتجة عن المؤسسات الطبية:. 5

قيمة الرسوم السنوية بالشيكل الفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم
1200مستشفى1.
360عيادة خاصة2.
360صيدلية3.

مختبر4.
480أ

360ب
1200مختبر كيماوي5.
1200مستودع أدوية6.
720مستوصف7.
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ملحق رقم )2)
الئحة الغرامات والجزاءات الفورية المتعلقة بالنظافة العامة

الغرامة بيان المخالفةالرقم
الجزاءاتبالشيكل

إلقاء فضالت الطعام على األرصفة 1.
في حال التكرار خالل أسبوع تضاعف 100والطرقات وفي الحدائق

العقوبة 

إلقاء النفايات من شبابيك البنايات 2.
في حال التكرار خالل أسبوع تضاعف 200والمنازل  

العقوبة

.3
تخلص المطاعم والمطابخ العامة 
األماكن  غير  في  نفاياتها  من 

المخصصة لها 
في حال التكرار خالل أسبوع تضاعف 500

العقوبة

 150إلقاء الفضالت من نوافذ السيارات 4.

.5

اللحوم  أسواق  مخلفات  إلقاء 
واألسماك  الدواجن  ومحالت 
األماكن  غير  في  والمسالخ 

المخصصة لها 

في حال التكرار خالل أسبوع تضاعف 500
العقوبة 

.6

من  األغذية  مصانع  تخلص 
المنتهية  أو  الفاسدة  المنتجات 
األماكن  غير  في  صالحيتها  مدة 

المخصصة لها  

في حال التكرار خالل أسبوع تضاعف 1000
العقوبة 

.7

من  األقمشة  مصانع  تخلص 
غير  في  بضائعها  تغليف  نفايات 
لها وبطريقة  المخصصة  األماكن 

تعيق حركة العامة 

في حال التكرار خالل أسبوع تضاعف 300
العقوبة

.8

من  البالستيك  مصانع  تخلص 
في  وتغليفها  صناعاتها  مخلفات 
لها  المخصصة  األماكن  غير 

وبطريقة تعيق حركة العامة 

في حال التكرار خالل أسبوع تضاعف 300
العقوبة

.9

مخلفات  من  المطابع  تخلص 
المطبوعات  أو  الطباعة  عمليات 
إتالفه  أو ما تريد  المستعملة  غير 

في غير األماكن المخصصة لها 

في حال التكرار خالل أسبوع تضاعف 300
العقوبة

نفاياتها 10. من  المستشفيات  تخلص 
في حال التكرار خالل أسبوع تضاعف 500في غير األماكن المخصصة لها 

العقوبة

.11
والعيادات  المستوصفات  تخلص 
غير  في  نفاياتها  من  الخاصة 

األماكن المخصصة لها
في حال التكرار خالل أسبوع تضاعف 500

العقوبة
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.12
الطبية  المختبرات  تخلص 
األماكن  غير  في  نفاياتها  من 

المخصصة له
في حال التكرار خالل أسبوع تضاعف 500

العقوبة

.13
الخاصة  البناء  مواد  وضع 
حدود  خارج  العمل  بورشات 

األرض
ال يعطى إذن الصب ألي ورشة مخالفة300

.14
صاحب  وحماية  إحاطة  عدم 
ورشة البناء لألرض التي تقع فيها 

ورشة البناء 
ال يعطى إذن الصب ألي ورشة مخالفة500

.15
مخلفات  من  العشوائي  التخلص 
غير  وفي  والردم  والهدم  البناء 

المواقع المخصصة لها
1000

إيقاف السيارة عن العمل لمدة ثالثة . 1
للمرة  المخالفة  تكرار  عند  أيام 

األولى.
تضاعف المدة عند التكرار لمرة . 2

ثانية.

.16

من  سائلة  أو  صلبة  مواد  تساقط 
مركبات نقل الخرسانة الجاهزة أو 
نقل مخلفات عمليات الهدم والحفر 

أثناء سيرها على الطريق العام 

500

إيقاف السيارة عن العمل لمدة ثالثة . 1
للمرة  المخالفة  تكرار  عند  أيام 

األولى.
تضاعف المدة عند التكرار لمرة . 2

ثانية.

.17
الخرسانة  نقل  مركبات  تخلص 
بقايا عمليات الصب  الجاهزة من 

في غير األماكن المخصصة لها
500

يطالب بإزالة المخلفات المتساقطة.. 1
إيقاف السيارة عن العمل لمدة . 2

للمرة  المخالفة  تكرار  عند  أسبوع 
األولى.

.18

 إلقاء مخلفات األشجار والحدائق 
من  المخصصة  األماكن  غير  في 
خارج  أوقات  في  أو  البلدية  قبل 

األوقات المخصصة لها 

أسبوع 200 خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
وبخالف ذلك تكرر العقوبة

.19
)الحيوانات  الجيف  من  التخلص 
األماكن  غير  في  النافقة( 

المخصصة لها 
أسبوع 1000 خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 

وبخالف ذلك تكرر العقوبة

فضالت 20. نفايات  من  التخلص 
500المواشي واألبقار والحيوانات 

.21
إلقاء  هياكل  السيارات أو سيارات 
واألماكن  األرصفة  على  تالفة 

العامة 
أسبوع 1000 خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 

وبخالف ذلك تكرر العقوبة

.22

العام من أصحاب  المنظر  تشويه 
الخردة  وترحيل  تجميع  أماكن 
التالف وعدم تسوير هذه  والحديد 

األماكن

أسبوع 500 خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
وبخالف ذلك تكرر العقوبة
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.12
الطبية  المختبرات  تخلص 
األماكن  غير  في  نفاياتها  من 

المخصصة له
في حال التكرار خالل أسبوع تضاعف 500

العقوبة

.13
الخاصة  البناء  مواد  وضع 
حدود  خارج  العمل  بورشات 

األرض
ال يعطى إذن الصب ألي ورشة مخالفة300

.14
صاحب  وحماية  إحاطة  عدم 
ورشة البناء لألرض التي تقع فيها 

ورشة البناء 
ال يعطى إذن الصب ألي ورشة مخالفة500

.15
مخلفات  من  العشوائي  التخلص 
غير  وفي  والردم  والهدم  البناء 

المواقع المخصصة لها
1000

إيقاف السيارة عن العمل لمدة ثالثة . 1
للمرة  المخالفة  تكرار  عند  أيام 

األولى.
تضاعف المدة عند التكرار لمرة . 2

ثانية.

.16

من  سائلة  أو  صلبة  مواد  تساقط 
مركبات نقل الخرسانة الجاهزة أو 
نقل مخلفات عمليات الهدم والحفر 

أثناء سيرها على الطريق العام 

500

إيقاف السيارة عن العمل لمدة ثالثة . 1
للمرة  المخالفة  تكرار  عند  أيام 

األولى.
تضاعف المدة عند التكرار لمرة . 2

ثانية.

.17
الخرسانة  نقل  مركبات  تخلص 
بقايا عمليات الصب  الجاهزة من 

في غير األماكن المخصصة لها
500

يطالب بإزالة المخلفات المتساقطة.. 1
إيقاف السيارة عن العمل لمدة . 2

للمرة  المخالفة  تكرار  عند  أسبوع 
األولى.

.18

 إلقاء مخلفات األشجار والحدائق 
من  المخصصة  األماكن  غير  في 
خارج  أوقات  في  أو  البلدية  قبل 

األوقات المخصصة لها 

أسبوع 200 خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
وبخالف ذلك تكرر العقوبة

.19
)الحيوانات  الجيف  من  التخلص 
األماكن  غير  في  النافقة( 

المخصصة لها 
أسبوع 1000 خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 

وبخالف ذلك تكرر العقوبة

فضالت 20. نفايات  من  التخلص 
500المواشي واألبقار والحيوانات 

.21
إلقاء  هياكل  السيارات أو سيارات 
واألماكن  األرصفة  على  تالفة 

العامة 
أسبوع 1000 خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 

وبخالف ذلك تكرر العقوبة

.22

العام من أصحاب  المنظر  تشويه 
الخردة  وترحيل  تجميع  أماكن 
التالف وعدم تسوير هذه  والحديد 

األماكن

أسبوع 500 خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
وبخالف ذلك تكرر العقوبة
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.23

ترك مركبات تالفة أو أي معدات 
مهملة في األماكن العامة بصورة 
بمقتضيات  اإلضرار  شأنها  من 
أو  العامة  السالمة  أو  الصحة 

تشويه المنظر العام 

أسبوع 500 خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
وبخالف ذلك تكرر العقوبة

.24

إلقاء النفايات ذات األحجام الكبيرة 
ت  جا لثال ا ( )B u l k y w a s t )
في  إلخ(  القديمة....  والغساالت 

غير أماكنها المخصصة 

300

.25
في  والخردة  التالف  األثاث  إلقاء 
من  لها  المخصصة  غير  األماكن 

البلدية
300

طريق 26. عن  النفايات  من  التخلص 
200الحرق المفتوح

.27
نقل أو تغيير موقع حاوية النفايات 
التابعة للبلدية دون موافقة اإلدارة 

المختصة
300

أو 28. النفايات  بحاويات  اإلضرار 
500حرقها 

.29

أو ترك معدات  المركبات  وقوف 
أو بضائع من شأنها إعاقة عملية 
وضع المخلفات من قبل األفراد أو 
تفريغ محتوياتها بواسطة مركبات 

البلدية

أسبوع 300 خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
وبخالف ذلك تكرر العقوبة

والمطبوعات 30. اإلعالنات  لصق 
100بصورة تشوه المنظر العام للمدينة

.31
مياه  من  التخلص  أو  تسـرب 
الشوارع  في  الصـحي  الصـرف 

من:
1000 المساكن. أ. 

1500المباني االستثمارية. ب. 

صهاريج نضح المياه ج. 
في حال التكرار خالل أسبوع تضاعف 1500العادمة. 

العقوبة
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قرار رقم )10( لسنة 2019م
بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية الرام

وزير احلكم املحيل،
استناداً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، ال سيما 

أحكام المادة )15/	( منه،
وبناًء على قرار مجلس بلدي الرام رقم )3( في جلسته رقم )72(، المنعقدة بتاريخ 2019/06/25م، 

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تعاريف

القرينة  تدل  لم  ما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 
على خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي.
الوزير: وزير الحكم المحلي.

البلدية: بلدية الرام.
المجلس: مجلس بلدي الرام.

الرئيس: رئيس المجلس البلدي.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم في منطقة البلدية أو المتواجد فيها ألي سبب.

العقار: األرض أو المنشأة، والمرافق المكونة لها التي تستخدم لغايات السكن، أو التجارة، أو الصناعة، 
أو تقديم الخدمات، أو لممارسة أي حرفة أو مهنة.

شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي، ويشمل المالك األصلي، أو المتصرف الفعلي، 
أو المستأجر، أو الشخص المعين إلدارة العقار، أو اإلشراف عليه.

النفايات: أي نفايات ناشئة في حدود البلدية من مختلف النشاطات المنزلية، والتجارية، والزراعية، 
الصلبة،  والنفايات  العادمة،  المياه  معالجة  الناتجة عن محطات  والرواسب  والعمرانية،  والصناعية، 

وأي نفايات أخرى.
المكرهة الصحية: التسبب أو اإلضرار بالغير أو بالصحة العامة أو الراحة العامة، أو إحداث أي رائحة 
كريهة، أو صوت مزعج أو دخان أو غبار، سواء أكان مصدره عقار، أم مكان، أم حفرة، أم قناة، 

أم مجرى، أم بئر، أم مدخنة، أم زريبة، أم مأوى للحيوانات.
مراقب الصحة: موظف البلدية المختص بشؤون الرقابة الصحية، أو أي موظف آخر يعهد إليه المجلس 

القيام بهذه المهام. 
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قرار رقم )10( لسنة 2019م
بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية الرام

وزير احلكم املحيل،
استناداً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، ال سيما 

أحكام المادة )15/	( منه،
وبناًء على قرار مجلس بلدي الرام رقم )3( في جلسته رقم )72(، المنعقدة بتاريخ 2019/06/25م، 

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تعاريف

القرينة  تدل  لم  ما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 
على خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي.
الوزير: وزير الحكم المحلي.

البلدية: بلدية الرام.
المجلس: مجلس بلدي الرام.

الرئيس: رئيس المجلس البلدي.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم في منطقة البلدية أو المتواجد فيها ألي سبب.

العقار: األرض أو المنشأة، والمرافق المكونة لها التي تستخدم لغايات السكن، أو التجارة، أو الصناعة، 
أو تقديم الخدمات، أو لممارسة أي حرفة أو مهنة.

شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي، ويشمل المالك األصلي، أو المتصرف الفعلي، 
أو المستأجر، أو الشخص المعين إلدارة العقار، أو اإلشراف عليه.

النفايات: أي نفايات ناشئة في حدود البلدية من مختلف النشاطات المنزلية، والتجارية، والزراعية، 
الصلبة،  والنفايات  العادمة،  المياه  معالجة  الناتجة عن محطات  والرواسب  والعمرانية،  والصناعية، 

وأي نفايات أخرى.
المكرهة الصحية: التسبب أو اإلضرار بالغير أو بالصحة العامة أو الراحة العامة، أو إحداث أي رائحة 
كريهة، أو صوت مزعج أو دخان أو غبار، سواء أكان مصدره عقار، أم مكان، أم حفرة، أم قناة، 

أم مجرى، أم بئر، أم مدخنة، أم زريبة، أم مأوى للحيوانات.
مراقب الصحة: موظف البلدية المختص بشؤون الرقابة الصحية، أو أي موظف آخر يعهد إليه المجلس 

القيام بهذه المهام. 
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مادة )2)
المكرهة الصحية

تعتبر أي من األعمال التالية مكرهة صحية:
إنشاء أي عقار أو استعماله بصورة تلحق ضرراً بالصحة العامة.. 1
ممارسة أو إدارة أي عمل أو حرفة تلحق الضرر بالصحة العامة، أو تؤدي إلى إقالق الراحة العامة.. 2
أي أشجار أو شجيرات برزت أغصانها أو امتدت عبر أي شارع أو أي عقار، وسببت عرقلة . 3

المنازل  عن  النهار  أو ضوء  التهوية،  أو  الشمس،  أشعة  أو حجب  والمرور،  السير  حركة  في 
المالصقة لها.

التعديات على الطرق العامة، واستعمال االرتدادات التنظيمية دون ترخيص مسبق.. 4

مادة )3)
حفظ النفايات

يجب على كل شاغل عقار في منطقة البلدية اآلتي:
توفير وعاء محكم اإلغالق لجمع النفايات، وفق المواصفات التي يقرها المجلس.. 1
وضع النفايات داخل أكياس مغلقة من النايلون معدة لهذا الغرض.. 2
وضع الكيس داخل الوعاء أو الحاوية المخصصة لذلك.. 3
 

مادة )4)
التخلص من النفايات

يجب على كل شخص القيام باآلتي:
المراد . 1 النفايات  لنوع  والمخصصة  البلدية،  منطقة  في  الموزعة  الحاويات  في  النفايات  إلقاء 

التخلص منها وفقاً لتعليمات المجلس.
إلقاء النفايات الناتجة عن االستخدام الشخصي في األوعية أو الحاويات الموزعة في منطقة البلدية.. 2
والحفاظ . 3 المخصصة،  الحاويات  في  اليومي  وكنسه  العقار،  تنظيف  عن  الناتجة  النفايات  إلقاء 

على نظافة الرصيف األمامي للعقار.

مادة )5)
حظر استخدام األراضي

يحظر استخدام األراضي الخاصة أو العامة لتجميع أو تخزين أو التخلص أو القاء النفايات فيها، 
أو إقامة أي إنشاءات خاصة بذلك، إال بناًء على موافقة خطية من البلدية حسب األصول.

مادة )6)
ملكية النفايات

تعتبر النفايات التالية ملكاً للبلدية:
النفايات داخل الحاويات أو األوعية المخصصة لذلك.. 1
النفايات التي تلقى خارج العقار.. 2
النفايات الملقاة أو الموجودة في األماكن العامة أو أزقة وشوارع المدينة.. 3
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مادة )7)
صالحيات مراقب الصحة

لمراقب الصحة التأكد من خلو منطقة البلدية من أي مكرهة صحية.. 1
يحرر مراقب الصحة إشعاراً بإزالة المكرهة الصحية، محدداً فيها:. 2

الجهة المكلفة بإزالة المكرهة الصحية.أ. 
طبيعة وخطورة المكرهة الصحية.	. 
المدة الزمنية الممنوحة إلزالة المكرهة الصحية.ج. 
اإلجراءات الالزمة إلزالة المكرهة الصحية، وعدم تكرارها.د. 

مادة )8)
مسؤولية إزالة المكرهة الصحية

يجب على كل شاغل للعقار أن يزيل المكرهة الصحية الناتجة عنه، وذلك دون المساس بحقه . 1
في المطالبة بالنفقات من أي شخص آخر.

ناشئة عن خلل . 2 أنها  بإزالة كل مكرهة صحية يرى مراقب الصحة  التالية مكلفة  الجهات  تعتبر 
وعيب في بناء العقار، أو عدم االلتزام بشروط الترخيص والبناء:

المالك األول للعقار أو الشخص الحاصل على ترخيص البناء، مسؤول بالتضامن مع شاغلي أ. 
العقار الحاليين بإزالة المكرهة الصحية، وتحمل آثارها.

مالكو العقار على الشيوع متضامنون بإزالة أي مكرهة صحية فيه، وللبلدية مالحقتهم جميعاً 	. 
أو منفردين، وللمالك العودة على باقي الشركاء بأي نفقات بالخصوص.

المشتركة ج.  باألجزاء  أي مكرهة صحية موجودة  بالتضامن عن  أي عمارة مسؤولون  سكان 
الشخص مسبب  تعذر معرفة  في حال  للبناء،  مباشر  بشكل  المجاورة  األراضي  قطع  في  أو 

المكرهة الصحية.

مادة )9)
إزالة المكرهة الصحية

إذا تخلف أي شخص عن تنفيذ إشعار مراقب الصحة بإزالة المكرهة الصحية، يحق للبلدية:
الطلب بإزالة المكرهة الصحية التي أحدثها خالل المدة التي تحددها، وعلى الوجه الذي تعينه.. 1
إحالته الى المحكمة المختصة في حال عدم تنفيذه ما ورد في أحكام الفقرة )1( من هذه المادة.. 2
إزالة المكرهة الصحية على نفقة الشخص المخالف.. 3

مادة )10)
تحصيل الرسوم

يجب على كل شاغل عقار أن يدفع إلى البلدية مقابل الخدمات التي تقدمها في جمع النفايات، ونقلها . 1
والتخلص منها، الرسوم المحددة بالملحق رقم )1( من هذا النظام.

يتم تحصيل الرسوم الواردة في الفقرة )1( من هذه المادة، وفقاً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، . 2
بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته.
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مادة )7)
صالحيات مراقب الصحة

لمراقب الصحة التأكد من خلو منطقة البلدية من أي مكرهة صحية.. 1
يحرر مراقب الصحة إشعاراً بإزالة المكرهة الصحية، محدداً فيها:. 2

الجهة المكلفة بإزالة المكرهة الصحية.أ. 
طبيعة وخطورة المكرهة الصحية.	. 
المدة الزمنية الممنوحة إلزالة المكرهة الصحية.ج. 
اإلجراءات الالزمة إلزالة المكرهة الصحية، وعدم تكرارها.د. 

مادة )8)
مسؤولية إزالة المكرهة الصحية

يجب على كل شاغل للعقار أن يزيل المكرهة الصحية الناتجة عنه، وذلك دون المساس بحقه . 1
في المطالبة بالنفقات من أي شخص آخر.

ناشئة عن خلل . 2 أنها  بإزالة كل مكرهة صحية يرى مراقب الصحة  التالية مكلفة  الجهات  تعتبر 
وعيب في بناء العقار، أو عدم االلتزام بشروط الترخيص والبناء:

المالك األول للعقار أو الشخص الحاصل على ترخيص البناء، مسؤول بالتضامن مع شاغلي أ. 
العقار الحاليين بإزالة المكرهة الصحية، وتحمل آثارها.

مالكو العقار على الشيوع متضامنون بإزالة أي مكرهة صحية فيه، وللبلدية مالحقتهم جميعاً 	. 
أو منفردين، وللمالك العودة على باقي الشركاء بأي نفقات بالخصوص.

المشتركة ج.  باألجزاء  أي مكرهة صحية موجودة  بالتضامن عن  أي عمارة مسؤولون  سكان 
الشخص مسبب  تعذر معرفة  في حال  للبناء،  مباشر  بشكل  المجاورة  األراضي  قطع  في  أو 

المكرهة الصحية.

مادة )9)
إزالة المكرهة الصحية

إذا تخلف أي شخص عن تنفيذ إشعار مراقب الصحة بإزالة المكرهة الصحية، يحق للبلدية:
الطلب بإزالة المكرهة الصحية التي أحدثها خالل المدة التي تحددها، وعلى الوجه الذي تعينه.. 1
إحالته الى المحكمة المختصة في حال عدم تنفيذه ما ورد في أحكام الفقرة )1( من هذه المادة.. 2
إزالة المكرهة الصحية على نفقة الشخص المخالف.. 3

مادة )10)
تحصيل الرسوم

يجب على كل شاغل عقار أن يدفع إلى البلدية مقابل الخدمات التي تقدمها في جمع النفايات، ونقلها . 1
والتخلص منها، الرسوم المحددة بالملحق رقم )1( من هذا النظام.

يتم تحصيل الرسوم الواردة في الفقرة )1( من هذه المادة، وفقاً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، . 2
بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته.
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مادة )11)
اإلعفاءات

تعفى الدوائر والمؤسسات الحكومية والدينية الخيرية في منطقة البلدية من دفع رسوم خدمات النظافة 
وجمع النفايات ونقلها، المحددة في هذا النظام.

مادة )12)
العقوبات

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة ال تقل عن مائة شيكل، وال تزيد على ثالثمائة شيكل، . 1
وتضاعف العقوبة في حال التكرار خالل ستة أشهر.

العامة . 2 النظافة  على  بالمحافظة  الملتزمين  لغير  فورية  مخالفات  تحرير  الصحة  لمراقب  يجوز 
المحددة بالملحق رقم )2( من هذا النظام.

مادة )13)
إصدار التعليمات

والنفايات . 1 النفايات  ونقل  إخراج وجمع  وأوقات  آلية،  بتنظيم  الخاصة  التعليمات  المجلس  يصدر 
الصلبة، الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية.

يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.. 2

مادة )14)
اإللغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )15)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2019/11/27 ميالدية
                  الموافق: 30/ربيع األول/1441 هجرية

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل
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الملحق رقم )1)
رسوم خدمات النظافة وجمع النفايات ونقلها لبلدية الرام

النفايات المنزلية:. 1

قيمة الرسوم السنوية بالشيكلالبيانالرقم
350منزل مساحته 150م2 فأقل1.
600منزل مساحته أكثر من 150 لغاية 300م22.
800فيال مستقلة أو منزل مساحته أكثر من 300م32.

النفايات التجارية:. 2

قيمة الرسوم السنوية بالشيكلالفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم

مستودع  تجاري1.
1000أ

	800
500ج

مركز تجاري2.
1000أ

	800
500ج

سوبر ماركت/ ميني ماركت3.
1000أ

	750
500ج

محمص )قهوة/ مكسرات/ شوكالته(4.
900أ

	700
500ج

محل بيع أسماك5.
800أ

	600
450ج

محل بيع لحوم6.
1000أ

	750
500ج

محل بيع دجاج7.
1000أ

	750
500ج
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الملحق رقم )1)
رسوم خدمات النظافة وجمع النفايات ونقلها لبلدية الرام

النفايات المنزلية:. 1

قيمة الرسوم السنوية بالشيكلالبيانالرقم
350منزل مساحته 150م2 فأقل1.
600منزل مساحته أكثر من 150 لغاية 300م22.
800فيال مستقلة أو منزل مساحته أكثر من 300م32.

النفايات التجارية:. 2

قيمة الرسوم السنوية بالشيكلالفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم

مستودع  تجاري1.
1000أ

	800
500ج

مركز تجاري2.
1000أ

	800
500ج

سوبر ماركت/ ميني ماركت3.
1000أ

	750
500ج

محمص )قهوة/ مكسرات/ شوكالته(4.
900أ

	700
500ج

محل بيع أسماك5.
800أ

	600
450ج

محل بيع لحوم6.
1000أ

	750
500ج

محل بيع دجاج7.
1000أ

	750
500ج
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محل بيع لحوم مجمدة8.
800أ

	600
400ج

محل ذبح دجاج/ مسلخ9.
1500أ

	1200
1000ج

محل ذبح لحوم/ مسلخ10.
1500أ

	1200
1000ج

محل بيع خضار وفواكه11.
1000أ

	800
600ج

محل بيع مشروبات )عصائر/ مياه/ كوال( جملة12.
1000أ

	800
600ج

مخبز وأفران13.
1500أ

	1000
750ج

محل حلويات14.
1200أ

	1000
750ج

معصرة زيتون15.
3000أ

	2000
1500ج

مطعم16.
900أ

	600
400ج

مقهى17.
1000أ

	800
600ج

حديقة عامة/ متنزه )قطاع خاص(18.
4500أ

	3000
2000ج
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دراي كلين19.
1000أ

	800
600ج

كراج سيارات )موقف(20.
4500أ

	3000
2000ج

محل بيع أدوات منزلية21.
1000أ

	800
600ج

صالون للرجال22.
1000أ

	800
600ج

صالون للسيدات23.
1000أ

	800
600ج

محل مواد تجميل24.
1000أ

	800
600ج

محل بيع/ تعبئة عبوات غاز25.
1000أ

	800
600ج

محل معدات سيارات وصيانة26.
1500أ

	1000
750ج

محل بيع وتصليح األجهزة الكهربائية27.
1500أ

	1000
750ج

محل أدوات زراعية28.
1000أ

	800
600ج

محل أدوات صحية وتمديدات29.
1000أ

	800
600ج
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دراي كلين19.
1000أ

	800
600ج

كراج سيارات )موقف(20.
4500أ

	3000
2000ج

محل بيع أدوات منزلية21.
1000أ

	800
600ج

صالون للرجال22.
1000أ

	800
600ج

صالون للسيدات23.
1000أ

	800
600ج

محل مواد تجميل24.
1000أ

	800
600ج

محل بيع/ تعبئة عبوات غاز25.
1000أ

	800
600ج

محل معدات سيارات وصيانة26.
1500أ

	1000
750ج

محل بيع وتصليح األجهزة الكهربائية27.
1500أ

	1000
750ج

محل أدوات زراعية28.
1000أ

	800
600ج

محل أدوات صحية وتمديدات29.
1000أ

	800
600ج
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محل لوازم نجارين30.
1000أ

	800
600ج

محل لوازم حدادين31.
1000أ

	800
600ج

محل بيع صناعات يدوية32.
1000أ

	800
600ج

محل بيع مالبس و/أو أحذية جديد33.
1000أ

	800
600ج

محل بيع مالبس و/أو أحذية قديم34.
1000أ

	800
600ج

محل الصاغة )ذهب/ فضة/ معادن ثمينة(35.
1000أ

	800
600ج

مشتل/ محل زهور36.
1000أ

	800
600ج

.37
كل محل تجاري ذكر في صنف ذيل قانون الحرف 
وتعديالته،  1953م  لسنة   )16( رقم  والصناعات 

باستثناء ما ذكر في الجدول أعاله
800

نفايات المؤسسات:. 3

قيمة الرسوم السنوية بالشيكلالفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم

جامعة1.
2500أ

	1500
1250ج

مدرسة2.
2500أ

	1500
1000ج
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رياض أطفال3.
1500أ

	1000
750ج

مدرسة سياقة4.
1500أ

	1000
750ج

مكتبة5.
1000أ

	600
400ج

مركز ثقافي6.
1250أ

	1000
750ج

مسرح وسينما7.
2500أ

	1500
1000ج

مركز رياضي/ نادي8.
1500أ

	1000
750ج

شركة تأمين9.
1500أ

	1000
750ج

فندق10.
4000أ

	2500
1500ج

صالة أفراح11.
6000أ

	3000
1800ج

بنك12.
5000أ

	3000
2000ج

500صراف آلي13.

محل صرافة14.
1000أ

	750
500ج
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رياض أطفال3.
1500أ

	1000
750ج

مدرسة سياقة4.
1500أ

	1000
750ج

مكتبة5.
1000أ

	600
400ج

مركز ثقافي6.
1250أ

	1000
750ج

مسرح وسينما7.
2500أ

	1500
1000ج

مركز رياضي/ نادي8.
1500أ

	1000
750ج

شركة تأمين9.
1500أ

	1000
750ج

فندق10.
4000أ

	2500
1500ج

صالة أفراح11.
6000أ

	3000
1800ج

بنك12.
5000أ

	3000
2000ج

500صراف آلي13.

محل صرافة14.
1000أ

	750
500ج
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مكتب سياحي15.
1500أ

	1000
750ج

مكتب عقارات16.
1000أ

	800
600ج

مكتب تكاسي17.
1000أ

	800
600ج

مكتب )خدمات عامة/ طباعة/ محامين(18.
900أ

	600
400ج

مكتب نقابة19.
900أ

	600
400ج

 بيع سيارات20.
1300أ

	1000
750ج

 تأجير سيارات21.
1300أ

	1000
750ج

دعاية وإعالن22.
1000أ

	750
500ج

استوديو تصوير23.
1000أ

	750
500ج

النفايات البلدية الناتجة عن المصانع والمعامل:. 4

قيمة الرسوم السنوية بالشيكلالفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم

معمل سجائر وتبغ1.
1300أ

	1000
750ج
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معمل صابون2.
1300أ

	1000
750ج

معمل روائح عطرية وزيوت3.
1300أ

	1000
750ج

معمل مواد كيماوية وأدوية4.
2000أ

	1500
1000ج

مصنع نسيج وأقمشة5.
2000أ

	1200
750ج

مصنع مواد غذائية/ معلبات6.
2000أ

	1500
1000ج

مصنع حلويات7.
2000أ

	1500
1000ج

مصنع سكر8.
2000أ

	1500
1000ج

مصنع ملح9.
2000أ

	1500
1000ج

مصنع دقيق/ )مطحنة( حبو	10.
2000أ

	1500
1000ج

مصنع مشروبات )مياه/ عصير/ كوال(11.
1200أ

	1000
750ج

مصنع 12.
1500أ

	1000
750ج
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معمل صابون2.
1300أ

	1000
750ج

معمل روائح عطرية وزيوت3.
1300أ

	1000
750ج

معمل مواد كيماوية وأدوية4.
2000أ

	1500
1000ج

مصنع نسيج وأقمشة5.
2000أ

	1200
750ج

مصنع مواد غذائية/ معلبات6.
2000أ

	1500
1000ج

مصنع حلويات7.
2000أ

	1500
1000ج

مصنع سكر8.
2000أ

	1500
1000ج

مصنع ملح9.
2000أ

	1500
1000ج

مصنع دقيق/ )مطحنة( حبو	10.
2000أ

	1500
1000ج

مصنع مشروبات )مياه/ عصير/ كوال(11.
1200أ

	1000
750ج

مصنع 12.
1500أ

	1000
750ج
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معمل حجر13.
1500أ

	1000
750ج

معمل إسفلت/ قطران14.
1500أ

	1000
750ج

معمل دهان15.
1500أ

	1000
750ج

محطة وقود16.
2000أ

	1500
1000ج

مغسلة سيارات17.
1500أ

	1000
800ج

منجرة18.
1200أ

	800
600ج

محددة19.
1200أ

	800
600ج

مخيطة20.
1000أ

	800
600ج

النفايات البلدية الناتجة عن المؤسسات الطبية:. 5

قيمة الرسوم السنوية بالشيكلالفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم

مستشفى1.
5000أ

	3000
1500ج

عيادة خاصة2.
1000أ

	750
500ج
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صيدلية3.
1000أ

	750
500ج

مختبر)تستثنى النفايات غير المعالجة(4.
1000أ

	750
500ج

مختبر كيماوي5.
1000أ

	750
500ج

مستودع أدوية6.
1500أ

	1000
750ج

نقل الحاويات الخاصة وتكلفة نقل ودفن طن النفايات:. 6

قيمة الرسوم بالشيكلحجم الحاويةالبيانالرقم

.1
ومعالجتها  األحجام  مختلفة  نفايات  حاويات  نقل 
تجاري/  محل  شركة/  لمصنع/  منها  والتخلص 

جامعة/ كلية متوسطة/ مستشفى خاص(

175م3
3100م3
5150م3

ترحيل 2. إلى محطة  المصدر  من  النفايات  ودفن  نقل 
300طنالنفايات التابعة للبلدية ثم إلى المكب الصحي
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صيدلية3.
1000أ

	750
500ج

مختبر)تستثنى النفايات غير المعالجة(4.
1000أ

	750
500ج

مختبر كيماوي5.
1000أ

	750
500ج

مستودع أدوية6.
1500أ

	1000
750ج

نقل الحاويات الخاصة وتكلفة نقل ودفن طن النفايات:. 6

قيمة الرسوم بالشيكلحجم الحاويةالبيانالرقم

.1
ومعالجتها  األحجام  مختلفة  نفايات  حاويات  نقل 
تجاري/  محل  شركة/  لمصنع/  منها  والتخلص 

جامعة/ كلية متوسطة/ مستشفى خاص(

175م3
3100م3
5150م3

ترحيل 2. إلى محطة  المصدر  من  النفايات  ودفن  نقل 
300طنالنفايات التابعة للبلدية ثم إلى المكب الصحي
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الملحق رقم )2)
الئحة الغرامات والجزاءات الفورية المتعلقة بالنظافة العامة

الغرامة بيان المخالفةالرقم
الجزاءات )بالشيكل(

إلقاء فضالت الطعام على األرصفة والطرقات 1.
في حال التكرار خالل أسبوع 200والحدائق

تضاعف العقوبة 

في حال التكرار خالل أسبوع 150إلقاء النفايات من شبابيك البنايات والمنازل  2.
تضاعف العقوبة

نفاياتها 3. من  العامة  والمطابخ  المطاعم  تخلص 
في حال التكرار خالل أسبوع 300في غير األماكن المخصصة لها 

تضاعف العقوبة
 150إلقاء الفضالت من نوافذ السيارات 4.
 150وضع النفايات خارج الحاويات5.
 500تصريف زيوت السيارات المستعملة6.

.7
ومحالت  اللحوم  أسواق  مخلفات  إلقاء 
األماكن  والمسالخ في غير  الدواجن واألسماك 

المخصصة لها 
في حال التكرار خالل أسبوع 500

تضاعف العقوبة

على 8. البسطات  ووضع  المرور  حركة  إعاقة 
 400األرصفة

 500نضح المياه العادمة في شبكة الصرف الصحي9.

.10
الفاسدة  المنتجات  من  األغذية  مصانع  تخلص 
األماكن  غير  في  صالحيتها  مدة  المنتهية  أو 

المخصصة لها 
في حال التكرار خالل أسبوع 1000

تضاعف العقوبة

.11
تغليف  نفايات  من  األقمشة  مصانع  تخلص 
لها  المخصصة  األماكن  غير  في  بضائعها 

وبطريقة تعيق حركة العامة 
في حال التكرار خالل أسبوع 500

تضاعف العقوبة

.12
مخلفات  من  البالستيك  مصانع  تخلص 
صناعاتها وتغليفها في غير األماكن المخصصة 

لها وبطريقة تعيق حركة العامة 
في حال التكرار خالل أسبوع 1000

تضاعف العقوبة

.13
الطباعة  عمليات  مخلفات  من  المطابع  تخلص 
أو المطبوعات غير المستعملة أو ما تريد إتالفه 

في غير األماكن المخصصة لها
في حال التكرار خالل أسبوع 300

تضاعف العقوبة

 500تصريف قطع غيار السيارات داخل الحاويات14.

تخلص المستشفيات من نفاياتها في غير األماكن 15.
في حال التكرار خالل أسبوع 2000المخصص لها 

تضاعف العقوبة
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من 16. الخاصة  والعيادات  المستوصفات  تخلص 
في حال التكرار خالل أسبوع 500نفاياتها في غير األماكن المخصص لها

تضاعف العقوبة

نفاياتها في غير 17. تخلص المختبرات الطبية من 
في حال التكرار خالل أسبوع 500األماكن المخصص لها

تضاعف العقوبة

المحالت 18. أمام  ترتيب  دون  النفايات  وضع 
 500التجارية

 500وضع األعشا	 على الشوارع وترك الترا	 19.

العمل 20. بورشات  الخاصة  البناء  مواد  وضع 
ألي 500خارج حدود األرض الصب  إذن  يعطى  ال 

ورشة مخالفة

البناء 21. ورشة  صاحب  وحماية  إحاطة  عدم 
ألي 500لألرض التي تقع فيها ورشة البناء  الصب  إذن  يعطى  ال 

ورشة مخالفة

والهدم 22. البناء  مخلفات  من  العشوائي  التخلص 
1000والردم وفي غير المواقع المخصصة لها

العمل . 1 عن  السيارة  إيقاف 
تكرار  عند  أيام  ثالثة  لمدة 

المخالفة للمرة األولى.
التكرار . 2 عند  المدة  تضاعف 

لمرة ثانية.

.23
نقل  مركبات  من  سائلة  أو  صلبة  مواد  تساقط 
الخرسانة الجاهزة أو نقل مخلفات عمليات الهدم 

والحفر أثناء سيرها على الطريق العام 
500

المخلفات . 1 بإزالة  يطالب 
المتساقطة.

العمل . 2 عن  السيارة  إيقاف 
تكرار  عند  أسبوع  لمدة 

المخالفة للمرة األولى.

تخلص مركبات نقل الخرسانة الجاهزة من بقايا 24.
500عمليات الصب في غير األماكن المخصصة لها

المخلفات . 1 بإزالة  يطالب 
المتساقطة.

العمل . 2 عن  السيارة  إيقاف 
تكرار  عند  أسبوع  لمدة 

المخالفة للمرة األولى.

.25
غير  في  والحدائق  األشجار  مخلفات  إلقاء 
في  أو  البلدية  قبل  من  لها  المخصصة  األماكن 

أوقات خارج األوقات المخصصة لها
500 

التخلص من الجيف )الحيوانات النافقة( في غير 26.
500األماكن المخصصة لها 

خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة

على 27. تالفة  سيارات  أو  السيارات  هياكل  إلقاء 
500األرصفة واألماكن العامة 

خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة 

.28
تشويه المنظر العام من أصحا	 أماكن تجميع 
تسوير  وعدم  التالف  والحديد  الخردة  وترحيل 

هذه األماكن
500

خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة
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من 16. الخاصة  والعيادات  المستوصفات  تخلص 
في حال التكرار خالل أسبوع 500نفاياتها في غير األماكن المخصص لها

تضاعف العقوبة

نفاياتها في غير 17. تخلص المختبرات الطبية من 
في حال التكرار خالل أسبوع 500األماكن المخصص لها

تضاعف العقوبة

المحالت 18. أمام  ترتيب  دون  النفايات  وضع 
 500التجارية

 500وضع األعشا	 على الشوارع وترك الترا	 19.

العمل 20. بورشات  الخاصة  البناء  مواد  وضع 
ألي 500خارج حدود األرض الصب  إذن  يعطى  ال 

ورشة مخالفة

البناء 21. ورشة  صاحب  وحماية  إحاطة  عدم 
ألي 500لألرض التي تقع فيها ورشة البناء  الصب  إذن  يعطى  ال 

ورشة مخالفة

والهدم 22. البناء  مخلفات  من  العشوائي  التخلص 
1000والردم وفي غير المواقع المخصصة لها

العمل . 1 عن  السيارة  إيقاف 
تكرار  عند  أيام  ثالثة  لمدة 

المخالفة للمرة األولى.
التكرار . 2 عند  المدة  تضاعف 

لمرة ثانية.

.23
نقل  مركبات  من  سائلة  أو  صلبة  مواد  تساقط 
الخرسانة الجاهزة أو نقل مخلفات عمليات الهدم 

والحفر أثناء سيرها على الطريق العام 
500

المخلفات . 1 بإزالة  يطالب 
المتساقطة.

العمل . 2 عن  السيارة  إيقاف 
تكرار  عند  أسبوع  لمدة 

المخالفة للمرة األولى.

تخلص مركبات نقل الخرسانة الجاهزة من بقايا 24.
500عمليات الصب في غير األماكن المخصصة لها

المخلفات . 1 بإزالة  يطالب 
المتساقطة.

العمل . 2 عن  السيارة  إيقاف 
تكرار  عند  أسبوع  لمدة 

المخالفة للمرة األولى.

.25
غير  في  والحدائق  األشجار  مخلفات  إلقاء 
في  أو  البلدية  قبل  من  لها  المخصصة  األماكن 

أوقات خارج األوقات المخصصة لها
500 

التخلص من الجيف )الحيوانات النافقة( في غير 26.
500األماكن المخصصة لها 

خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة

على 27. تالفة  سيارات  أو  السيارات  هياكل  إلقاء 
500األرصفة واألماكن العامة 

خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة 

.28
تشويه المنظر العام من أصحا	 أماكن تجميع 
تسوير  وعدم  التالف  والحديد  الخردة  وترحيل 

هذه األماكن
500

خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة
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.29

مهملة  معدات  أي  أو  تالفة  مركبات  ترك 
في األماكن العامة بصورة من شأنها اإلضرار 
بمقتضيات الصحة أو السالمة العامة أو تشويه 

المنظر العام 

500
خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة

.30
 )Bulkywast( إلقاء النفايات ذات األحجام الكبيرة
غير  في  القديمة....الخ(  والغساالت  )الثالجات 

أماكنها المخصصة
1000 

غير 31. األماكن  في  والخردة  التالف  األثاث  إلقاء 
 1000المخصصة لها من البلدية

 500التخلص من النفايات عن طريق الحرق المفتوح32.

نقل أو تغيير موقع حاوية النفايات التابعة للبلدية 33.
 200دون موافقة اإلدارة المختصة

 1000اإلضرار بحاويات النفايات أو حرقها 34.

.35

بضائع  أو  معدات  ترك  أو  المركبات  وقوف 
من شأنها إعاقة عملية وضع المخلفات من قبل 
مركبات  بواسطة  محتوياتها  تفريغ  أو  األفراد 

البلدية

500
خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة

تشوه 36. بصورة  والمطبوعات  اإلعالنات  لصق 
 200المنظر العام للمدينة

تسـر	 أو التخلص من مياه الصـرف الصـحي 37.
في الشوارع من:

300المساكن. أ. 
600المباني االستثمارية. 	. 

في حال التكرار خالل أسبوع 1000صهاريج نضح المياه العادمة.ج. 
تضاعف العقوبة
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قرار رقم )4( لسنة 2021م
 بتعديل القرار رقم )10( لسنة 2019م

بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية الرام

وزارة احلكم املحيل،
الفلسطينية وتعديالته، ال سيما  المحلية  الهيئات  بشأن  1997م  لسنة   )1( القانون رقم  ألحكام  استناداً 

أحكام المادة )15/ب( منه،
وبعد االطالع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2019م بنظام إدارة النفايات الصلبة،

وبناًء على قرار مجلس بلدي الرام في جلسته رقم )114( بتاريخ 2021/03/20م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
يشار إلى القرار رقم )10( لسنة 2019م بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية الرام، لغايات 

إجراء هذا التعديل بالنظام األصلي.

مادة )2)
تعدل المادة )11( من النظام األصلي لتصبح على النحو التالي:

تعفى المساجد والكنائس ودور العبادة المسجلة رسمياً واألبنية التابعة للبلدية من دفع رسوم خدمات 
النظافة العامة، وجمع النفايات ونقلها، المحددة في الملحق رقم )1( من النظام.

مادة )3)
بالملحق رقم )1(  المدرج  المؤسسات  نفايات  للجدول رقم )3(  الرقم )24(  بند جديد يحمل  يضاف 

من النظام األصلي على النحو اآلتي:

قيمة الرسوم الفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم
السنوية بالشيكل

المباني الحكومية والدينية والخيرية24.
1500أ

1000ب
750ج

مادة )4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
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قرار رقم )4( لسنة 2021م
 بتعديل القرار رقم )10( لسنة 2019م

بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية الرام

وزارة احلكم املحيل،
الفلسطينية وتعديالته، ال سيما  المحلية  الهيئات  بشأن  1997م  لسنة   )1( القانون رقم  ألحكام  استناداً 

أحكام المادة )15/ب( منه،
وبعد االطالع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2019م بنظام إدارة النفايات الصلبة،

وبناًء على قرار مجلس بلدي الرام في جلسته رقم )114( بتاريخ 2021/03/20م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
يشار إلى القرار رقم )10( لسنة 2019م بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية الرام، لغايات 

إجراء هذا التعديل بالنظام األصلي.

مادة )2)
تعدل المادة )11( من النظام األصلي لتصبح على النحو التالي:

تعفى المساجد والكنائس ودور العبادة المسجلة رسمياً واألبنية التابعة للبلدية من دفع رسوم خدمات 
النظافة العامة، وجمع النفايات ونقلها، المحددة في الملحق رقم )1( من النظام.

مادة )3)
بالملحق رقم )1(  المدرج  المؤسسات  نفايات  للجدول رقم )3(  الرقم )24(  بند جديد يحمل  يضاف 

من النظام األصلي على النحو اآلتي:

قيمة الرسوم الفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم
السنوية بالشيكل

المباني الحكومية والدينية والخيرية24.
1500أ

1000ب
750ج

مادة )4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
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مادة )5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2021/09/01 ميالدية
                         الموافق: 24/محرم/1443 هجرية

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل
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قرار رقم )11( لسنة 2019م
بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية قلقيلية

وزير احلكم املحيل،
استناداً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، ال سيما 

أحكام المادة )15/ب( منه،
وبعد االطالع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2019م، بنظام إدارة النفايات الصلبة،

وبناًء على قرار مجلس بلدي قلقيلية رقم )1( في جلسته رقم )304( المنعقدة بتاريخ 2018/09/18م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تعاريف

القرينة  تدل  لم  ما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 
على خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي.
الوزير: وزير الحكم المحلي.

البلدية: بلدية قلقيلية.
المجلس: مجلس بلدي قلقيلية.

الرئيس: رئيس المجلس البلدي.
سبب،  ألي  فيها  المتواجد  أو  البلدية،  منطقة  في  المقيم  المعنوي  أو  الطبيعي  الشخص  الشخص: 

أو الشخص الذي طلب ربط عقاره الموجود خارج منطقة البلدية بخدمات البلدية.
العقـار: األرض أو المنشأة، والمرافق المكونة لها التي تستخدم لغايات السكن، أو التجارة، أو الصناعة، 

أو تقديم الخدمات، أو لممارسة أي حرفة أو مهنة.
شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي، ويشمل المالك األصلي، أو المتصرف الفعلي، 

أو المستأجر، أو الشخص المعين إلدارة العقار، أو اإلشراف عليه.
النفايات: أي نفايات ناشئة في حدود البلدية من مختلف النشاطات المنزلية، والتجارية، والزراعية، 
الصلبة،  والنفايات  العادمة،  المياه  معالجة  الناتجة عن محطات  والرواسب  والعمرانية،  والصناعية، 

وأي نفايات أخرى.
المكرهة الصحية: التسبب أو اإلضرار بالغير أو بالصحة العامة أو الراحة العامة، أو إحداث أي رائحة 
كريهة، أو صوت مزعج أو دخان أو غبار، سواء أكان مصدره عقار، أم مكان، أم حفرة، أم قناة، 

أم مجرى، أم بئر، أم مدخنة، أم زريبة، أم مأوى للحيوانات.
مراقب الصحة: موظف البلدية المختص بشؤون الرقابة الصحية، أو أي موظف آخر يعهد إليه المجلس 

القيام بهذه المهام.
يصدر عن  لما  وفقاً  والرسمية  الدينية  األعياد  وأيام  أسبوع،  كل  من  الجمعة  يوم  الرسمية:  العطلة 

مجلس الوزراء، وال تشمل المناسبات الوطنية والدينية.
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قرار رقم )11( لسنة 2019م
بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية قلقيلية

وزير احلكم املحيل،
استناداً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، ال سيما 

أحكام المادة )15/ب( منه،
وبعد االطالع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2019م، بنظام إدارة النفايات الصلبة،

وبناًء على قرار مجلس بلدي قلقيلية رقم )1( في جلسته رقم )304( المنعقدة بتاريخ 2018/09/18م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تعاريف

القرينة  تدل  لم  ما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 
على خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي.
الوزير: وزير الحكم المحلي.

البلدية: بلدية قلقيلية.
المجلس: مجلس بلدي قلقيلية.

الرئيس: رئيس المجلس البلدي.
سبب،  ألي  فيها  المتواجد  أو  البلدية،  منطقة  في  المقيم  المعنوي  أو  الطبيعي  الشخص  الشخص: 

أو الشخص الذي طلب ربط عقاره الموجود خارج منطقة البلدية بخدمات البلدية.
العقـار: األرض أو المنشأة، والمرافق المكونة لها التي تستخدم لغايات السكن، أو التجارة، أو الصناعة، 

أو تقديم الخدمات، أو لممارسة أي حرفة أو مهنة.
شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي، ويشمل المالك األصلي، أو المتصرف الفعلي، 

أو المستأجر، أو الشخص المعين إلدارة العقار، أو اإلشراف عليه.
النفايات: أي نفايات ناشئة في حدود البلدية من مختلف النشاطات المنزلية، والتجارية، والزراعية، 
الصلبة،  والنفايات  العادمة،  المياه  معالجة  الناتجة عن محطات  والرواسب  والعمرانية،  والصناعية، 

وأي نفايات أخرى.
المكرهة الصحية: التسبب أو اإلضرار بالغير أو بالصحة العامة أو الراحة العامة، أو إحداث أي رائحة 
كريهة، أو صوت مزعج أو دخان أو غبار، سواء أكان مصدره عقار، أم مكان، أم حفرة، أم قناة، 

أم مجرى، أم بئر، أم مدخنة، أم زريبة، أم مأوى للحيوانات.
مراقب الصحة: موظف البلدية المختص بشؤون الرقابة الصحية، أو أي موظف آخر يعهد إليه المجلس 

القيام بهذه المهام.
يصدر عن  لما  وفقاً  والرسمية  الدينية  األعياد  وأيام  أسبوع،  كل  من  الجمعة  يوم  الرسمية:  العطلة 

مجلس الوزراء، وال تشمل المناسبات الوطنية والدينية.
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مادة )2)
المكرهة الصحية

تعتبر أي من األعمال التالية مكرهة صحية:
إنشاء أي عقار أو استعماله بصورة تلحق ضرراً بالصحة العامة.. 1
ممارسة أو إدارة أي عمل أو حرفة تلحق الضرر بالصحة العامة، أو تؤدي إلى إقالق الراحة . 2

العامة.
أي أشجار أو شجيرات برزت أغصانها أو امتدت عبر أي شارع أو أي عقار، وسببت عرقلة . 3

المنازل  عن  النهار  أو ضوء  التهوية،  أو  الشمس،  أشعة  أو حجب  والمرور،  السير  حركة  في 
المالصقة لها.

التعديات على الطرق العامة، واستعمال االرتدادات التنظيمية دون ترخيص مسبق.. 4
ترك مخلفات ناتجة عن استخدام الشخص في الطريق العام، أو الساحات العامة، أو األراضي . 5

الخالية من اإلنشاءات، أو في ممتلكات الغير.
سكب السوائل في الطرق، أو الساحات العامة، أو ممتلكات الغير.. 6

 تجاوز أذونات ممارسة أي نشاط حرفي، أو صناعي، أو تجاري، في غير ساعات وأيام العمل 7. 
المسموح بها المحددة بالملحق رقم )3( من هذا النظام.

مادة )3)
حفظ النفايات

يجب على كل شاغل عقار اآلتي:
توفير وعاء محكم اإلغالق لحفظ النفايات، وفق المواصفات التي يقرها المجلس.. 1
وضع النفايات داخل أكياس مغلقة من النايلون معدة لهذا الغرض.. 2
وضع الكيس داخل الوعاء أو الحاوية المخصصة لذلك.. 3

مادة )4)
التخلص من النفايات

يجب على كل شخص القيام باآلتي: 
المراد . 1 النفايات  لنوع  والمخصصة  البلدية،  منطقة  في  الموزعة  الحاويات  في  النفايات  إلقاء 

التخلص منها، وفقاً لتعليمات المجلس.
إلقاء النفايات الناتجة عن االستخدام الشخصي في األوعية أو الحاويات الموزعة في منطقة البلدية.. 2
والحفاظ . 3 المخصصة،  الحاويات  في  اليومي  وكنسه  العقار،  تنظيف  عن  الناتجة  النفايات  إلقاء 

على نظافة الرصيف األمامي للعقار.

مادة )5)
التخلص من نفايات ورش البناء

يجب على جميع األشخاص التخلص من نفايات ورش البناء ومخلفات البناء أو الترميم أو الهدم، . 1
على النحو اآلتي: 

 وضع النفايات بحاويات خاصة يتم توفيرها على نفقتهم بمعرفة البلدية.أ. 
النقل اآلمن للنفايات إلى األماكن التي تخصصها أو توافق عليها البلدية. ب. 
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أي ضرر يلحق بعاملي البلدية أو آلياتها، نتيجة عدم االلتزام بأحكام البندين )أ، ب( من الفقرة )1( . 2
من هذه المادة، يُلزم صاحبه بالتعويض ودفع قيمة المخالفة المحددة في المادة )14( من هذا النظام.

مادة )6)
التخلص من نفايات المزروعات والتعشيب وتقليم األشجار

يحدد المجلس أياماً محددة لتقليم األشجار خالل فصول السنة، وعلى كل شخص معني االستعالم . 1
عن هذه األيام.

بتعليمات . 2 المحددة  األماكن  في  األشجار  وتقليم  والتعشيب  المزروعات  نفايات  من  التخلص  يتم 
البلدية، ويحظر التخلص منها في الحاويات أو بجانبها.

على شاغل العقار إزالة أو تقليم أي أشجار أو شجيرات برزت أغصانها أو امتدت عبر أي شارع، . 3
أو أي ملك، أو عقار عام أو خاص، أو سببت عرقلة في حركة السير والمرور.

مادة )7)
المحظورات

يحظر على كل شخص القيام باآلتي:
إلقاء النفايات التالية في الطرق واألماكن العامة، وتشمل: . 1

النشرات، أو اإلعالنات، أو مواد الدعاية، أو مخلفات الحفالت الخاصة.أ. 
الزجاج، أو المسامير، أو المواد الحادة، أو الحجارة، أو الرمل، أو هياكل السيارات المحطمة، ب. 

أو أي مادة من مواد البناء.
مخلفات التدخين، أو المشروبات والمأكوالت، وأغلفتها بأنواعها.ج. 

إلقاء النفايات من شبابيك السيارات العامة أو الخاصة.. 2
جمع أو التصرف بالنفايات داخل حدود البلدية دون إذن مسبق من المجلس.. 3
مباشرة أعمال البناء قبل تسوير ورشة البناء بألواح معدنية صماء بارتفاع ال يقل عن )180(سم، . 4

معتمدة من البلدية.
التجميع . 5 أماكن  تسوير  قبل  التالف  والحديد  الخردة  ترحيل  أو  تخزين  أو  تجميع  أعمال  مباشرة 

والتخزين بسور معتمد من البلدية ال يقل ارتفاعه عن )2.5(م، عن الشارع العام.
البلدية في شبكات الصرف الصحي . 6 النفايات الصناعية أو غير المصرح بها من  التخلص من 

أو األماكن غير المخصصة لها.
القيام بأي من األعمال التي تعتبر مكرهة صحية وفق أحكام المادة )2( من هذا النظام.. 7

مادة )8)
حظر استخدام األراضي

يحظر استخدام األراضي الخاصة أو العامة لتجميع أو تخزين أو التخلص أو إلقاء النفايات فيها، 
أو إقامة أي إنشاءات خاصة بذلك، إال بناًء على موافقة خطية من البلدية حسب األصول. 
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أي ضرر يلحق بعاملي البلدية أو آلياتها، نتيجة عدم االلتزام بأحكام البندين )أ، ب( من الفقرة )1( . 2
من هذه المادة، يُلزم صاحبه بالتعويض ودفع قيمة المخالفة المحددة في المادة )14( من هذا النظام.

مادة )6)
التخلص من نفايات المزروعات والتعشيب وتقليم األشجار

يحدد المجلس أياماً محددة لتقليم األشجار خالل فصول السنة، وعلى كل شخص معني االستعالم . 1
عن هذه األيام.

بتعليمات . 2 المحددة  األماكن  في  األشجار  وتقليم  والتعشيب  المزروعات  نفايات  من  التخلص  يتم 
البلدية، ويحظر التخلص منها في الحاويات أو بجانبها.

على شاغل العقار إزالة أو تقليم أي أشجار أو شجيرات برزت أغصانها أو امتدت عبر أي شارع، . 3
أو أي ملك، أو عقار عام أو خاص، أو سببت عرقلة في حركة السير والمرور.

مادة )7)
المحظورات

يحظر على كل شخص القيام باآلتي:
إلقاء النفايات التالية في الطرق واألماكن العامة، وتشمل: . 1

النشرات، أو اإلعالنات، أو مواد الدعاية، أو مخلفات الحفالت الخاصة.أ. 
الزجاج، أو المسامير، أو المواد الحادة، أو الحجارة، أو الرمل، أو هياكل السيارات المحطمة، ب. 

أو أي مادة من مواد البناء.
مخلفات التدخين، أو المشروبات والمأكوالت، وأغلفتها بأنواعها.ج. 

إلقاء النفايات من شبابيك السيارات العامة أو الخاصة.. 2
جمع أو التصرف بالنفايات داخل حدود البلدية دون إذن مسبق من المجلس.. 3
مباشرة أعمال البناء قبل تسوير ورشة البناء بألواح معدنية صماء بارتفاع ال يقل عن )180(سم، . 4

معتمدة من البلدية.
التجميع . 5 أماكن  تسوير  قبل  التالف  والحديد  الخردة  ترحيل  أو  تخزين  أو  تجميع  أعمال  مباشرة 

والتخزين بسور معتمد من البلدية ال يقل ارتفاعه عن )2.5(م، عن الشارع العام.
البلدية في شبكات الصرف الصحي . 6 النفايات الصناعية أو غير المصرح بها من  التخلص من 

أو األماكن غير المخصصة لها.
القيام بأي من األعمال التي تعتبر مكرهة صحية وفق أحكام المادة )2( من هذا النظام.. 7

مادة )8)
حظر استخدام األراضي

يحظر استخدام األراضي الخاصة أو العامة لتجميع أو تخزين أو التخلص أو إلقاء النفايات فيها، 
أو إقامة أي إنشاءات خاصة بذلك، إال بناًء على موافقة خطية من البلدية حسب األصول. 
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مادة )9)
ملكية النفايات

تعتبر النفايات التالية ملكاً للبلدية:
النفايات داخل الحاويات أو األوعية المخصصة لذلك.. 1
النفايات التي تلقى خارج العقار.. 2
النفايات الملقاة أو الموجودة في األماكن العامة أو أزقة وشوارع المدينة.. 3

مادة )10)
صالحيات مراقب الصحة

لمراقب الصحة التأكد من خلو منطقة البلدية من أي مكرهة صحية.. 1
يحرر مراقب الصحة إشعاراً بإزالة المكرهة الصحية، محدداً فيها:. 2

 الجهة المكلفة بإزالة المكرهة الصحية.أ. 
طبيعة وخطورة المكرهة الصحية.ب. 
المدة الزمنية الممنوحة إلزالة المكرهة الصحية.ج. 
اإلجراءات الالزمة إلزالة المكرهة الصحية، وعدم تكرارها.د. 

مادة )11)
مسؤولية إزالة المكرهة الصحية

يجب على كل شاغل للعقار أن يزيل المكرهة الصحية الناتجة عنه، وذلك دون المساس بحقه . 1
في المطالبة بالنفقات من أي شخص آخر.

ناشئة عن خلل . 2 أنها  بإزالة كل مكرهة صحية يرى مراقب الصحة  التالية مكلفة  الجهات  تعتبر 
وعيب في بناء العقار، أو عدم االلتزام بشروط الترخيص والبناء:

 المالك األول للعقار أو الشخص الحاصل على ترخيص البناء، مسؤول بالتضامن مع شاغلي أ. 
العقار الحاليين بإزالة المكرهة الصحية، وتحمل آثارها.

وللبلدية مالحقتهم ب.  فيه،  إزالة أي مكرهة صحية  الشيوع، متضامنون في  العقار على  مالكو 
جميعاً أو منفردين، وللمالك العودة على باقي الشركاء بأي نفقات بالخصوص.

المشتركة ج.  باألجزاء  موجودة  مكرهة صحية  أي  بالتضامن عن  مسؤولون  عمارة  أي  سكان 
أو في قطع األراضي المجاورة بشكل مباشر للعقار، في حال تعذر معرفة الشخص مسبب 

المكرهة الصحية.

مادة )12)
إزالة المكرهة الصحية

إذا تخلف أي شخص عن تنفيذ إشعار مراقب الصحة بإزالة المكرهة الصحية، يحق للبلدية:
الطلب بإزالة المكرهة الصحية التي أحدثها خالل المدة التي تحددها، وعلى الوجه الذي تعينه.. 1
إحالته إلى المحكمة المختصة في حال عدم تنفيذه ما ورد في أحكام الفقرة )1( من هذه المادة.. 2
إزالة المكرهة الصحية على نفقة الشخص المخالف.. 3
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مادة ) 13)
تحصيل الرسوم

يجب على كل شاغل عقار أن يدفع إلى البلدية مقابل الخدمات التي تقدمها في جمع النفايات ونقلها . 1
والتخلص منها، الرسوم المحددة بالملحق رقم )1( من هذا النظام.

2 . )1( رقم  القانون  ألحكام  وفقاً  المادة،  هذه  من   )1( الفقرة  في  الواردة  الرسوم  تحصيل  يتم 
لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته.

مادة )14)
العقوبات 

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة ال تقل عن )100( شيكل، وال تزيد على )500( شيكل.. 1
تضاعف العقوبة المذكورة في الفقرة )1( من هذه المادة في حال التكرار خالل ستة أشهر.. 2
العامة . 3 النظافة  على  بالمحافظة  الملتزمين  لغير  فورية  مخالفات  تحرير  الصحة  لمراقب  يجوز 

المحددة بالملحق رقم )2( من هذا النظام.

مادة )15)
إصدار التعليمات

والنفايات . 1 النفايات  ونقل  وجمع  إخراج  وأوقات  آلية  بتنظيم  الخاصة  التعليمات  المجلس  يصدر 
الصلبة الواقعة ضمن حدود منطقة خدمة البلدية.

يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.. 2

مادة )16)
اإللغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )17)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2019/12/16 ميالدية
                  الموافق: 19/ربيع الثاني/1441 هجرية

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل
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مادة ) 13)
تحصيل الرسوم

يجب على كل شاغل عقار أن يدفع إلى البلدية مقابل الخدمات التي تقدمها في جمع النفايات ونقلها . 1
والتخلص منها، الرسوم المحددة بالملحق رقم )1( من هذا النظام.

2 . )1( رقم  القانون  ألحكام  وفقاً  المادة،  هذه  من   )1( الفقرة  في  الواردة  الرسوم  تحصيل  يتم 
لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته.

مادة )14)
العقوبات 

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة ال تقل عن )100( شيكل، وال تزيد على )500( شيكل.. 1
تضاعف العقوبة المذكورة في الفقرة )1( من هذه المادة في حال التكرار خالل ستة أشهر.. 2
العامة . 3 النظافة  على  بالمحافظة  الملتزمين  لغير  فورية  مخالفات  تحرير  الصحة  لمراقب  يجوز 

المحددة بالملحق رقم )2( من هذا النظام.

مادة )15)
إصدار التعليمات

والنفايات . 1 النفايات  ونقل  وجمع  إخراج  وأوقات  آلية  بتنظيم  الخاصة  التعليمات  المجلس  يصدر 
الصلبة الواقعة ضمن حدود منطقة خدمة البلدية.

يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.. 2

مادة )16)
اإللغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )17)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2019/12/16 ميالدية
                  الموافق: 19/ربيع الثاني/1441 هجرية

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل
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ملحق رقم )1)
 رسوم خدمات النظافة العامة وجمع النفايات ونقلها لبلدية قلقيلية

النفايات المنزلية:. 1
قيمة الرسوم السنوية )شيكل(الفئةالبيان

المنازل

400أكثر من 200م2
130300 - 200م2
220أقل من 130م2

النفايات التجارية:. 2

قيمة الرسوم السنوية الفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم
)شيكل(

مستودع تجاري1.
800درجة أولى
500درجة ثانية

7 شيكل x المساحة م2مركز تجاري2.

سوبر ماركت/ ميني ماركت3.
1500درجة أولى
550درجة ثانية
400درجة ثالثة

500محل بيع زيوت وألبان وأجبان4.

650محمص )قهوة/ مكسرات/ شوكالته(5.

800محل بيع أسماك6.

1300محل بيع لحوم )طازجة(7.

800محل بيع لحوم مجمدة8.

800محل بيع دجاج )جاهزة ومغلفة(9.

محل ذبح دجاج/ مسلخ10.
1400درجة أولى
900درجة ثانية

محل ذبح لحوم/ مسلخ11.
20000درجة أولى
10000درجة ثانية

محل بيع خضار وفواكه12.
1400درجة أولى
750درجة ثانية

250بائع متجول للخضار والفواكه13.

1400مخمر موز أو محل تبريد خضار وفواكه14.

400محل بيع مشروبات روحية15.

محل بيع مشروبات )عصائر/ مياه/ كوال( وكوكتيل 16.
400وبوظة

23 الرقم المرجعي: 2020-1-163ديوان الفتوى والتشريع

2020/01/30 163العدد

mjr.lab.pna.ps

600مخبز/ فرن17.

600محل بيع وتصنيع حلويات ومعجنات18.

10000معصرة زيتون19.

مطعم 20.
1200درجة أولى
600درجة ثانية

900مقهى21.

1800حديقة عامة أو متنزه )تدار من قبل قطاع خاص(22.

حديقة عامة أو متنزه23.
1200)تدار من قبل جمعية خيرية أو مؤسسة غير ربحية(

900مسبح 24.

محل بيع عطور ومواد تجميل أو زهور صناعية 25.
500أو اكسسوارات أو نظارات أو ساعات

750محل بيع هدايا وألعاب26.

320دراي كلين 27.

محل بيع أدوات منزلية28.
800درجة أولى
500درجة ثانية

400صالون للرجال29.

500صالون للسيدات30.

1000محل بيع عبوات غاز31.

2000محل أو محطة تعبئة عبوات غاز32.

1200محل بناشر33.

900كراج تصليح مركبات34.

600محل بيع قطع سيارات جديدة35.

900محل بيع قطع غيار سيارات مستعملة 36.

كراج/ موقف سيارات37.
600درجة أولى
500درجة ثانية
300درجة ثالثة

800محطة وقود ومشاحم وبيع زيوت السيارات38.

500مغسلة سيارات39.

800محل بيع مستلزمات التمديدات واإلضاءة الكهربائية40.

1000محل بيع معدات وأجهزة كهربائية وإلكترونية41.

450محل تصليح أجهزة كهربائية42.

محل أدوات زراعية أو أعالف أو عالجات زراعية 43.
600أو أسمدة

500محل بيع أدوات طبية وبيطرية44.
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600مخبز/ فرن17.

600محل بيع وتصنيع حلويات ومعجنات18.

10000معصرة زيتون19.

مطعم 20.
1200درجة أولى
600درجة ثانية

900مقهى21.

1800حديقة عامة أو متنزه )تدار من قبل قطاع خاص(22.

حديقة عامة أو متنزه23.
1200)تدار من قبل جمعية خيرية أو مؤسسة غير ربحية(

900مسبح 24.

محل بيع عطور ومواد تجميل أو زهور صناعية 25.
500أو اكسسوارات أو نظارات أو ساعات

750محل بيع هدايا وألعاب26.

320دراي كلين 27.

محل بيع أدوات منزلية28.
800درجة أولى
500درجة ثانية

400صالون للرجال29.

500صالون للسيدات30.

1000محل بيع عبوات غاز31.

2000محل أو محطة تعبئة عبوات غاز32.

1200محل بناشر33.

900كراج تصليح مركبات34.

600محل بيع قطع سيارات جديدة35.

900محل بيع قطع غيار سيارات مستعملة 36.

كراج/ موقف سيارات37.
600درجة أولى
500درجة ثانية
300درجة ثالثة

800محطة وقود ومشاحم وبيع زيوت السيارات38.

500مغسلة سيارات39.

800محل بيع مستلزمات التمديدات واإلضاءة الكهربائية40.

1000محل بيع معدات وأجهزة كهربائية وإلكترونية41.

450محل تصليح أجهزة كهربائية42.

محل أدوات زراعية أو أعالف أو عالجات زراعية 43.
600أو أسمدة

500محل بيع أدوات طبية وبيطرية44.
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900محل أدوات صحية أو أدوات األمن والسالمة45.

750محل لوازم نجارين 46.

900محل لوازم حدادين47.

500محل بيع الصناعات اليدوية )الحرفية(48.

محل نوفوتيه أو أحذية جديدة49.
900درجة أولى
400درجة ثانية

600محل بيع مالبس أو أحذية قديمة50.

400صيانة أحذية51.

400محل صاغة )ذهب/ فضة/ معادن ثمينة(52.

900محل بيع أثاث جديد53.

1800محل بيع أثاث قديم54.

800محل بيع وشغل الديكور55.

600محل بيع أقمشة وسجاد وبرادي جاهزة56.

1000مشغل دهان لألثاث57.

750مطبعة58.

600محل بيع دهان59.

900محل بيع مواد البناء أو اإلسمنت60.

600محل بيع وتصليح دراجات هوائية61.

400محل السمكرية62.

700محل تجارة عامة63.

500محل بيع نايلون64.

1200محل بيع وشغل الزجاج65.

400محل زهور طبيعية )بيع فقط(66.

وما 67. والحيوانات  والطيور  المواشي  )تربية  بركس 
ينتج عنها من مخلفات(

1000درجة أولى
800درجة ثانية
600درجة ثالثة

مشتل68.
1400درجة أولى
1000درجة ثانية
800درجة ثالثة

1200محل طباخين للمناسبات69.

1200محل بيع األخشاب70.
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نفايات المؤسسات:. 3

قيمة الرسوم السنوية الفئةالتصنيف/الحرفةالرقم
)شيكل(

X 4 عدد الطالبجامعة أو كلية1.

X 3 عدد الطالبمدرسة أو روضة أطفال2.

400مدرسة سياقة3.

أو 4. تلفزيون  أو  دعائي  أو  إعالمي  مركز  أو  مكتبة 
500صحافة أو اتصاالت أو أدوات رياضية أو تصوير

1000مركز ثقافي5.

1000مسرح وسينما 6.

400مركز رياضي/ نادي7.

400شركة تأمين8.

فندق9.

80 شيكل/ غرفةدرجة أولى

60 شيكل/ غرفةدرجة ثانية

40 شيكل/ غرفةدرجة ثالثة

1800صالة أفراح 10.

2000بنك11.

500صراف آلي12.

400محل صرافة13.

400حوالة/ وكالة14.

400مكتب سياحي 15.

400مكتب عقارات 16.

400مكتب تكاسي )مكتب سفريات ونقل(17.

400مكتب )خدمات عامة/ طباعة/ محامين(18.

400مكتب نقابة19.

500مكتب/ شركة بيع سيارات20.

500مكتب/ شركة تأجير سيارات21.

1900شركة خدمات اتصاالت السلكية22.
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نفايات المؤسسات:. 3

قيمة الرسوم السنوية الفئةالتصنيف/الحرفةالرقم
)شيكل(

X 4 عدد الطالبجامعة أو كلية1.

X 3 عدد الطالبمدرسة أو روضة أطفال2.

400مدرسة سياقة3.

أو 4. تلفزيون  أو  دعائي  أو  إعالمي  مركز  أو  مكتبة 
500صحافة أو اتصاالت أو أدوات رياضية أو تصوير

1000مركز ثقافي5.

1000مسرح وسينما 6.

400مركز رياضي/ نادي7.

400شركة تأمين8.

فندق9.

80 شيكل/ غرفةدرجة أولى

60 شيكل/ غرفةدرجة ثانية

40 شيكل/ غرفةدرجة ثالثة

1800صالة أفراح 10.

2000بنك11.

500صراف آلي12.

400محل صرافة13.

400حوالة/ وكالة14.

400مكتب سياحي 15.

400مكتب عقارات 16.

400مكتب تكاسي )مكتب سفريات ونقل(17.

400مكتب )خدمات عامة/ طباعة/ محامين(18.

400مكتب نقابة19.

500مكتب/ شركة بيع سيارات20.

500مكتب/ شركة تأجير سيارات21.

1900شركة خدمات اتصاالت السلكية22.
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النفايات البلدية الناتجة عن المصانع والمعامل:. 4

قيمة الرسوم السنوية الفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم
)شيكل(

مصنع مواد غذائية1.
2400درجة أولى
1200درجة ثانية

1400مصنع سكر2.

1400مصنع ملح3.

2400مصنع دقيق/ )مطحنة( حبوب4.

1500مصنع مشروبات )مياه/ عصير/ كوال(5.

1500مصنع مشروبات روحية6.

2400معمل سجائر وتبغ7.

800معمل صابون 8.

800معمل روائح عطرية وزيوت9.
800معمل مواد كيماوية وأدوية10.
2400مصنع نسيج وأقمشة11.

.12
والرخام  البالط  مصنع  )ويشمل  تحويلي  مصنع 
والبالستيك  والتنك  والجلود  واألصبغة  والدهانات 

ومنشار الحجر(
2400

10000معمل إسفلت/ قطران13.

2400معمل دهان 14.

1000منجرة 15.

600محددة 16.

مخيطة17.
1400درجة أولى
700درجة ثانية
400درجة ثالثة

1400محل تنجيد 18.

1200محل بيع وقص وتجميع الزجاج19.

محل بيع وتجميع وتركيب ألمنيوم 20.
2400درجة أولى
1000درجة ثانية

500مخرطة21.

1800مصانع لم تذكر في هذه القائمة 22.
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النفايات البلدية الناتجة عن المؤسسات الطبية:. 5
قيمة الرسوم السنوية )شيكل(الفئةالتصنيف/الحرفةالرقم
X 50 عدد األسّرةعدد األسّرةمستشفى 1.
500عيادة خاصة2.
800صيدلية3.
600مختبر )تستثنى النفايات غير المعالجة(4.
600مختبر كيماوي5.
600مستودع أدوية6.
1000مراكز طبية7.

نقل الحاويات الخاصة ودفن طن النفايات:. 6

قيمة الرسوم حجم الحاويةالبيانالرقم
)بالشيكل(

.1
داخل  الحاوية  )موقع  المصدر  من  نفايات  حاويات  نقل 
حدود المدينة( ومعالجتها والتخلص منها لمصنع/ شركة/ 

محل تجاري/ جامعة/ كلية/ مستشفى خاص

1120م3
4480م3

101200م3
100طننقل ودفن نفايات من محطة الترحيل إلى المكب المرخص2.

خاصة 3. اتفاقية  )بموجب  المصدر  من  نفايات  ودفن  نقل 
200طنمع البلدية(
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النفايات البلدية الناتجة عن المؤسسات الطبية:. 5
قيمة الرسوم السنوية )شيكل(الفئةالتصنيف/الحرفةالرقم
X 50 عدد األسّرةعدد األسّرةمستشفى 1.
500عيادة خاصة2.
800صيدلية3.
600مختبر )تستثنى النفايات غير المعالجة(4.
600مختبر كيماوي5.
600مستودع أدوية6.
1000مراكز طبية7.

نقل الحاويات الخاصة ودفن طن النفايات:. 6

قيمة الرسوم حجم الحاويةالبيانالرقم
)بالشيكل(

.1
داخل  الحاوية  )موقع  المصدر  من  نفايات  حاويات  نقل 
حدود المدينة( ومعالجتها والتخلص منها لمصنع/ شركة/ 

محل تجاري/ جامعة/ كلية/ مستشفى خاص

1120م3
4480م3

101200م3
100طننقل ودفن نفايات من محطة الترحيل إلى المكب المرخص2.

خاصة 3. اتفاقية  )بموجب  المصدر  من  نفايات  ودفن  نقل 
200طنمع البلدية(
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ملحق رقم )2)
الئحة الغرامات والجزاءات الفورية المتعلقة بالنظافة العامة

الغرامة بيان المخالفةالرقم
الجزاءات)شيكل(

إلقاء فضالت الطعام على األرصفة وفي الطرقات 1.
في حال تكرار المخالفة خالل 100وفي الحدائق

أسبوع تضاعف العقوبة

في حال تكرار المخالفة خالل 100إلقاء النفايات من شبابيك البنايات والمنازل2.
أسبوعين تضاعف العقوبة

.3
إلقاء النفايات بكافة أشكالها في الطرق والساحات 
البلدية  تنظيفها  تقوم على  أي ساحات  أو  العامة 

أو داخل الجزر المنتشرة في الشوارع
في حال تكرار المخالفة خالل 100

أسبوعين تضاعف العقوبة

150إلقاء الفضالت من نوافذ السيارات 4.

تخلص المطاعم والمطابخ العامة من نفاياتها في 5.
في حال تكرار المخالفة خالل 200غير األماكن المخصصة لها

أسبوع تضاعف العقوبة

.6
أو  والفواكه  الخضار  أو  البقالة  محالت  تخلص 
في حكمها  وما  األسماك  أو  الدواجن  أو  اللحوم 

من نفاياتها في غير األماكن المخصصة لها
في حال تكرار المخالفة خالل 500

أسبوع تضاعف العقوبة

األماكن 7. غير  في  نفاياتها  من  المسالخ  تخلص 
في حال تكرار المخالفة خالل 1000المخصصة لها

أسبوع تضاعف العقوبة

.8
تخلص مصانع األغذية من المنتجات الفاسدة أو 
منتهية الصالحية وما في حكمها في غير األماكن 

المخصصة لها
في حال تكرار المخالفة خالل 300

أسبوع تضاعف العقوبة

.9
تخلص مصانع األقمشة من نفايات تغليف البضائع 
وما في حكمها في غير األماكن المخصصة لها 

وبطريقة تعيق حركة العامة
في حال تكرار المخالفة خالل 300

أسبوع تضاعف العقوبة

.10
البالستيك من مخلفات صناعتها  تخلص مصانع 
األماكن  غير  في  حكمها  في  وما  وتغليفها 

المخصصة لها وبطريقة تعيق حركة العامة
في حال تكرار المخالفة خالل 1000

أسبوعين تضاعف العقوبة

.11
تخلص المطابع من مخلفات عمليات الطباعة أو 
المطبوعات أو ما تريد إتالفه وما في حكمها في 

غير األماكن المخصصة لها
في حال تكرار المخالفة خالل 200

أسبوعين تضاعف العقوبة

تخلص المستشفيات من نفاياتها أو ما تريد إتالفه 12.
في حال تكرار المخالفة خالل 1000وما في حكمها في غير األماكن المخصصة لها

أسبوعين تضاعف العقوبة

.13
الخاصة  والعيادات  المستوصفات  تخلص 
والمختبرات الطبية من نفاياتها أو ما تريد إتالفه 
وما في حكمها في غير األماكن المخصصة لها

في حال تكرار المخالفة خالل 500
أسبوع تضاعف العقوبة
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وضع مواد البناء الخاصة بورشات العمل خارج 14.
500حدود األرض

ال يعطى إذن الصب.. 1
المخالفة . 2 تكرار  حال  في 

تضاعف  أسبوعين  خالل 
العقوبة.

التي 15. لألرض  البناء  ورشة  صاحب  إحاطة  عدم 
1000تقع فيها ورشة البناء

ال يعطى إذن الصب.. 1
المخالفة . 2 تكرار  حال  في 

تضاعف  أسبوعين  خالل 
العقوبة.

.16

نقل  مركبات  من  سائلة  أو  صلبة  مواد  تساقط 
الهدم  مخلفات  تساقط  أو  الجاهزة  الخرسانة 
سيرها  أثناء  تحملها  التي  المركبات  من  والحفر 
وما  منهما عمداً  التخلص  أو  العام  الطريق  على 

في حكمها في غير األماكن المخصصة لها 

700

المخلفات . 1 بإزالة  يطالب 
المتساقطة. 

إيقاف المركبة الناقلة عن . 2
عند  أسبوع  لمدة  العمل 
للمرة  المخالفة  تكرار 

األولى.
عند . 3 المخالفة  مضاعفة 

التكرار لمرة ثانية.

.17
إلقاء مخلفات األشجار والحدائق في غير األماكن 
أوقات خارج  في  أو  البلدية  قبل  المخصصة من 

األوقات المخصصة لها
في حال تكرار المخالفة خالل 200

أسبوعين تضاعف العقوبة

)الحيوانات 18. الجيف  من  العشوائي  التخلص 
500النافقة( في غير األماكن المخصصة لها

الطلب من المخالف إزالة . 1
المخلفات على نفقته خالل 
يدفع  وإال  ساعة   )24)

تكاليف اإلزالة.
عند . 2 المخالفة  مضاعفة 

التكرار لمرة ثانية.

.19

معدات  أي  أو  تالفة  مركبات  إلقاء  أو  ترك 
واألماكن  الشوارع  في  منها  أجزاء  أو  مهملة 
الصحة  بمقتضيات  الضرر  يلحق  بما  أو  العامة 

والسالمة العامة

1000

الطلب من المخالف إزالة . 1
المخلفات على نفقته خالل 
يدفع  وإال  ساعة   )24)

تكاليف اإلزالة.
عند . 2 المخالفة  مضاعفة 

التكرار لمرة ثانية.

.20

األحجام  ذات  النفايات  من  العشوائي  التخلص 
الكبيرة )Bulky waste( كالثالجات والغساالت 
األماكن  غير  في  حكمها  في  وما  القديمة 

المخصصة لها

500

إيقاف المركبة الناقلة عن . 1
عند  أسبوع  لمدة  العمل 
للمرة  المخالفة  تكرار 

األولى.
مضاعفة المخالفة بمضاعفة . 2

لمرة  التكرار  عند  المدة 
ثانية.
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وضع مواد البناء الخاصة بورشات العمل خارج 14.
500حدود األرض

ال يعطى إذن الصب.. 1
المخالفة . 2 تكرار  حال  في 

تضاعف  أسبوعين  خالل 
العقوبة.

التي 15. لألرض  البناء  ورشة  صاحب  إحاطة  عدم 
1000تقع فيها ورشة البناء

ال يعطى إذن الصب.. 1
المخالفة . 2 تكرار  حال  في 

تضاعف  أسبوعين  خالل 
العقوبة.

.16

نقل  مركبات  من  سائلة  أو  صلبة  مواد  تساقط 
الهدم  مخلفات  تساقط  أو  الجاهزة  الخرسانة 
سيرها  أثناء  تحملها  التي  المركبات  من  والحفر 
وما  منهما عمداً  التخلص  أو  العام  الطريق  على 

في حكمها في غير األماكن المخصصة لها 

700

المخلفات . 1 بإزالة  يطالب 
المتساقطة. 

إيقاف المركبة الناقلة عن . 2
عند  أسبوع  لمدة  العمل 
للمرة  المخالفة  تكرار 

األولى.
عند . 3 المخالفة  مضاعفة 

التكرار لمرة ثانية.

.17
إلقاء مخلفات األشجار والحدائق في غير األماكن 
أوقات خارج  في  أو  البلدية  قبل  المخصصة من 

األوقات المخصصة لها
في حال تكرار المخالفة خالل 200

أسبوعين تضاعف العقوبة

)الحيوانات 18. الجيف  من  العشوائي  التخلص 
500النافقة( في غير األماكن المخصصة لها

الطلب من المخالف إزالة . 1
المخلفات على نفقته خالل 
يدفع  وإال  ساعة   )24)

تكاليف اإلزالة.
عند . 2 المخالفة  مضاعفة 

التكرار لمرة ثانية.

.19

معدات  أي  أو  تالفة  مركبات  إلقاء  أو  ترك 
واألماكن  الشوارع  في  منها  أجزاء  أو  مهملة 
الصحة  بمقتضيات  الضرر  يلحق  بما  أو  العامة 

والسالمة العامة

1000

الطلب من المخالف إزالة . 1
المخلفات على نفقته خالل 
يدفع  وإال  ساعة   )24)

تكاليف اإلزالة.
عند . 2 المخالفة  مضاعفة 

التكرار لمرة ثانية.

.20

األحجام  ذات  النفايات  من  العشوائي  التخلص 
الكبيرة )Bulky waste( كالثالجات والغساالت 
األماكن  غير  في  حكمها  في  وما  القديمة 

المخصصة لها

500

إيقاف المركبة الناقلة عن . 1
عند  أسبوع  لمدة  العمل 
للمرة  المخالفة  تكرار 

األولى.
مضاعفة المخالفة بمضاعفة . 2

لمرة  التكرار  عند  المدة 
ثانية.
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.21
أماكن  وشاغلي  مالكي  من  العام  المنظر  تشويه 
عدم  أو  التالف  والحديد  الخردة  وترحيل  تجميع 

تسوير هذه األماكن
1000

الطلب من المخالف إزالة . 1
المخلفات على نفقته خالل 
يدفع  وإال  ساعة   )24)

تكاليف اإلزالة.
عند . 2 المخالفة  مضاعفة 

التكرار لمرة ثانية.

في حال تكرار المخالفة خالل 200التخلص من النفايات عن طريق الحرق المفتوح22.
أسبوعين تضاعف العقوبة

دون 23. للبلدية  التابعة  النفايات  حاوية  إزالة  أو  نقل 
في حال تكرار المخالفة خالل 200موافقة اإلدارة المختصة

أسبوعين تضاعف العقوبة

في حال تكرار المخالفة خالل 1000اإلضرار بحاويات النفايات أو حرقها24.
أسبوعين تضاعف العقوبة

.25
من  بضائع  أو  معدات  ترك  أو  مركبات  وقوف 
شأنها إعاقة عملية وضع المخلفات من قبل األفراد 
في الحاويات أو تفريغها بواسطة مركبات البلدية

200

الطلب من المخالف إزالة . 1
المخلفات على نفقته خالل 
يدفع  وإال  ساعة   )24)

تكاليف اإلزالة.
عند . 2 المخالفة  مضاعفة 

التكرار لمرة ثانية.

تشوه 26. بصورة  والمطبوعات  اإلعالنات  لصق 
100المنظر العام للمدينة

الطلب من المخالف إزالة . 1
نفقته  على  الملصقات 
وإال  ساعة   )24( خالل 

يدفع تكاليف اإلزالة.
عند . 2 المخالفة  مضاعفة 

التكرار لمرة ثانية.

.27
تسرب أو التخلص من مياه الصرف الصحي من 
أو  الشوارع  في  واألراضي  والمنشآت  المباني 

األماكن غير المسموح بها
في حال تكرار المخالفة خالل 100

أسبوعين تضاعف العقوبة

.28

الشوارع  في  العادمة  المياه  تفريغ  أو  تسرب 
األماكن  في غير  أو  العامة  والحدائق  والساحات 
صهاريج  من  حكمها  في  وما  لذلك  المخصصة 

نضح المياه العادمة

500

عن . 1 الصهريج  إيقاف 
عند  أسبوع  لمدة  العمل 
للمرة  المخالفة  تكرار 

األولى.
مضاعفة المخالفة بمضاعفة . 2

لمرة  التكرار  عند  المدة 
ثانية.
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ملحق رقم )3) 
شروط وأحكام ساعات وأيام العمل المسموح بها

ساعات العمل البيانالرقم
أيام العطلة المحدداتالمسموح بها

اإللزامية

غير محددبائع متجول للخضار والفواكه1.

يمنع استعمال مكبرات 
الغروب  من  الصوت 
صباحاً   7:00 وحتى 

وفي العطل الرسمية

ال يوجد

غير محددمحالت بيع وتصنيع الحلويات2.

اآلالت  استعمال  يمنع 
من  للصوت  المسببة 
 7:00 وحتى  الغروب 
العطل  وفي  صباحاً 

الرسمية

ال يوجد

7:00 صباحاً مصانع شراب3.
إلى 12:00 لياًل

اآلالت  استعمال  يمنع 
من  للصوت  المسببة 
وفي  الغروب  بعد 

العطل الرسمية

العطل 
الرسمية

7:00 صباحاً مصانع أغذية4.
إلى 12:00 لياًل

اآلالت  استعمال  يمنع 
من  للصوت  المسببة 
وفي  الغروب  بعد 

العطل الرسمية

العطل 
الرسمية

7:00 صباحاً مصانع منظفات5.
إلى 12:00 لياًل

اآلالت  استعمال  يمنع 
من  للصوت  المسببة 
وفي  الغروب  بعد 

العطل الرسمية

العطل 
الرسمية

غير محددصاالت أفراح ومتنزهات وسينما6.
يمنع استعمال مكبرات 
منتصف  من  الصوت 
الليل إلى 7:00 صباحاً

ال يوجد

غير محددمسارح ودور العرض المرئي7.
يمنع استعمال مكبرات 
منتصف  من  الصوت 
الليل إلى 7:00 صباحاً

ال يوجد

غير محددفنادق8.
يمنع استعمال مكبرات 
منتصف  من  الصوت 
الليل إلى 7:00 صباحاً

ال يوجد

غير محددمسابح9.
يمنع استعمال مكبرات 
منتصف  من  الصوت 
الليل إلى 7:00 صباحاً

ال يوجد
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ملحق رقم )3) 
شروط وأحكام ساعات وأيام العمل المسموح بها

ساعات العمل البيانالرقم
أيام العطلة المحدداتالمسموح بها

اإللزامية

غير محددبائع متجول للخضار والفواكه1.

يمنع استعمال مكبرات 
الغروب  من  الصوت 
صباحاً   7:00 وحتى 

وفي العطل الرسمية

ال يوجد

غير محددمحالت بيع وتصنيع الحلويات2.

اآلالت  استعمال  يمنع 
من  للصوت  المسببة 
 7:00 وحتى  الغروب 
العطل  وفي  صباحاً 

الرسمية

ال يوجد

7:00 صباحاً مصانع شراب3.
إلى 12:00 لياًل

اآلالت  استعمال  يمنع 
من  للصوت  المسببة 
وفي  الغروب  بعد 

العطل الرسمية

العطل 
الرسمية

7:00 صباحاً مصانع أغذية4.
إلى 12:00 لياًل

اآلالت  استعمال  يمنع 
من  للصوت  المسببة 
وفي  الغروب  بعد 

العطل الرسمية

العطل 
الرسمية

7:00 صباحاً مصانع منظفات5.
إلى 12:00 لياًل

اآلالت  استعمال  يمنع 
من  للصوت  المسببة 
وفي  الغروب  بعد 

العطل الرسمية

العطل 
الرسمية

غير محددصاالت أفراح ومتنزهات وسينما6.
يمنع استعمال مكبرات 
منتصف  من  الصوت 
الليل إلى 7:00 صباحاً

ال يوجد

غير محددمسارح ودور العرض المرئي7.
يمنع استعمال مكبرات 
منتصف  من  الصوت 
الليل إلى 7:00 صباحاً

ال يوجد

غير محددفنادق8.
يمنع استعمال مكبرات 
منتصف  من  الصوت 
الليل إلى 7:00 صباحاً

ال يوجد

غير محددمسابح9.
يمنع استعمال مكبرات 
منتصف  من  الصوت 
الليل إلى 7:00 صباحاً

ال يوجد
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.10

مشاغل النجارة أو األثاث أو التنجيد 
أو  األثاث  دهان  أو  الخياطة  أو 
أو  األلمنيوم  أو  الحدادة  أو  الديكور 

الزجاج أو الخراطة

7:00 صباحاً 
إلى 12:00 لياًل

اآلالت  استعمال  يمنع 
من  للصوت  المسببة 
وفي  الغروب  بعد 

العطل الرسمية

العطل 
الرسمية

7:00 صباحاً المطابع11.
إلى 12:00 لياًل

اآلالت  استعمال  يمنع 
من  للصوت  المسببة 
وفي  الغروب  بعد 

العطل الرسمية

العطل 
الرسمية

سيارات 12. غيار  قطع  بيع  محالت 
جديدة أو مستعملة

7:00 صباحاً 
إلى 12:00 لياًل

اآلالت  استعمال  يمنع 
من  للصوت  المسببة 
وفي  الغروب  بعد 

العطل الرسمية

العطل 
الرسمية

مشاحم 13. أو  مركبات  تصليح  كراج 
أو بيع وتغيير زيوت السيارات

7:00 صباحاً 
إلى 12:00 لياًل

اآلالت  استعمال  يمنع 
من  للصوت  المسببة 
وفي  الغروب  بعد 

العطل الرسمية

العطل 
الرسمية

7:00 صباحاً غسيل سيارات14.
إلى 12:00 لياًل

اآلالت  استعمال  يمنع 
من  للصوت  المسببة 
 10:00 الساعة  بعد 
 7:00 وحتى  لياًل 

صباحاً

ال يوجد

7:00 صباحاً مصانع تحويلية15.
إلى 12:00 لياًل

اآلالت  استعمال  يمنع 
من  للصوت  المسببة 
وفي  الغروب  بعد 

العطل الرسمية

العطل 
الرسمية

7:00 صباحاً مصانع حرفية16.
إلى 12:00 لياًل

اآلالت  استعمال  يمنع 
من  للصوت  المسببة 
وفي  الغروب  بعد 

العطل الرسمية

العطل 
الرسمية
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قرار رقم )1( لسنة 2020م
بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية بتير

وزير احلكم املحيل،
استناداً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، ال سيما 

أحكام المادة )15/ب( منه،
وبعد االطالع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2019م، بنظام إدارة النفايات الصلبة،

وبناًء على قرار مجلس بلدي بتير في جلسته رقم )98(، المنعقدة بتاريخ 2019/06/23م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تعاريف

القرينة  تدل  لم  ما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 
على خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي.
الوزير: وزير الحكم المحلي.

البلدية: بلدية بتير.
المجلس:مجلس بلدي بتير.

الرئيس: رئيس المجلس البلدي.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم في منطقة البلدية أو المتواجد فيها ألي سبب.

العقـار: األرض أو المنشأة، والمرافق المكونة لها التي تستخدم لغايات السكن، أو التجارة، أو الصناعة، 
أو تقديم الخدمات، أو لممارسة أي حرفة أو مهنة.

شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي، ويشمل المالك األصلي، أو المتصرف الفعلي، 
أو المستأجر، أو الشخص المعين إلدارة العقار أو اإلشراف عليه.

النفايات: أي نفايات ناشئة في حدود البلدية من مختلف النشاطات المنزلية، والتجارية، والزراعية، 
الصلبة،  والنفايات  العادمة،  المياه  معالجة  الناتجة عن محطات  والرواسب  والعمرانية،  والصناعية، 

وأي نفايات أخرى.
المكرهة الصحية: التسبب أو اإلضرار بالغير أو بالصحة العامة أو الراحة العامة، أو إحداث أي رائحة 
كريهة، أو صوت مزعج، أو دخان، أو غبار، سواء أكان مصدره عقار، أم مكان، أم حفرة، أم قناة، 

أم مجرى، أم بئر، أم مدخنة، أم زريبة، أم مأوى للحيوانات.
مراقب الصحة: موظف البلدية المختص بشؤون الرقابة الصحية، أو أي موظف آخر يعهد إليه المجلس 

القيام بهذه المهام.
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قرار رقم )1( لسنة 2020م
بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية بتير

وزير احلكم املحيل،
استناداً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، ال سيما 

أحكام المادة )15/ب( منه،
وبعد االطالع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2019م، بنظام إدارة النفايات الصلبة،

وبناًء على قرار مجلس بلدي بتير في جلسته رقم )98(، المنعقدة بتاريخ 2019/06/23م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تعاريف

القرينة  تدل  لم  ما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 
على خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي.
الوزير: وزير الحكم المحلي.

البلدية: بلدية بتير.
المجلس:مجلس بلدي بتير.

الرئيس: رئيس المجلس البلدي.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم في منطقة البلدية أو المتواجد فيها ألي سبب.

العقـار: األرض أو المنشأة، والمرافق المكونة لها التي تستخدم لغايات السكن، أو التجارة، أو الصناعة، 
أو تقديم الخدمات، أو لممارسة أي حرفة أو مهنة.

شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي، ويشمل المالك األصلي، أو المتصرف الفعلي، 
أو المستأجر، أو الشخص المعين إلدارة العقار أو اإلشراف عليه.

النفايات: أي نفايات ناشئة في حدود البلدية من مختلف النشاطات المنزلية، والتجارية، والزراعية، 
الصلبة،  والنفايات  العادمة،  المياه  معالجة  الناتجة عن محطات  والرواسب  والعمرانية،  والصناعية، 

وأي نفايات أخرى.
المكرهة الصحية: التسبب أو اإلضرار بالغير أو بالصحة العامة أو الراحة العامة، أو إحداث أي رائحة 
كريهة، أو صوت مزعج، أو دخان، أو غبار، سواء أكان مصدره عقار، أم مكان، أم حفرة، أم قناة، 

أم مجرى، أم بئر، أم مدخنة، أم زريبة، أم مأوى للحيوانات.
مراقب الصحة: موظف البلدية المختص بشؤون الرقابة الصحية، أو أي موظف آخر يعهد إليه المجلس 

القيام بهذه المهام.
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مادة )2)
المكرهة الصحية

تعتبر أي من األعمال التالية مكرهة صحية: 
إنشاء أي عقار أو استعماله بصورة تلحق ضرراً بالصحة العامة.. 1
إقالق . 2 إلى  تؤدي  أو  العامة  بالصحة  الضرر  تلحق  حرفة  أو  عمل  أي  إدارة  أو  ممارسة 

العامة.  الراحة 
أي أشجار أو شجيرات برزت أغصانها أو امتدت عبر أي شارع أو أي عقار، وسببت عرقلة . 3

المنازل  عن  النهار  أو ضوء  التهوية،  أو  الشمس،  أشعة  أو حجب  والمرور،  السير  حركة  في 
المالصقة لها. 

التعديات على الطرق العامة، واستعمال االرتدادات التنظيمية دون ترخيص مسبق.. 4
ترك مخلفات ناتجة عن استخدام الشخص في الطريق العام، أو الساحات العامة، أو األراضي . 5

الخالية من اإلنشاءات، أو في ممتلكات الغير.
سكب السوائل في الطرق، أو الساحات العامة، أو ممتلكات الغير.. 6

مادة )3)
حفظ النفايات

يجب على كل شاغل عقار في منطقة البلدية اآلتي:
توفير وعاء محكم اإلغالق لحفظ النفايات، وفق المواصفات التي يقرها المجلس.. 1
وضع النفايات داخل أكياس مغلقة من النايلون معدة لهذا الغرض.. 2
وضع الكيس داخل الوعاء أو الحاوية المخصصة لذلك.. 3

مادة )4)
التخلص من النفايات

يجب على كل شخص القيام باآلتي: 
إلقاء النفايات في الحاويات الموزعة في منطقة البلدية، والمخصصة لنوع النفايات المراد التخلص . 1

منها، وفقاً لتعليمات المجلس.
إلقاء النفايات الناتجة عن االستخدام الشخصي في األوعية أو الحاويات الموزعة في منطقة البلدية.. 2
والحفاظ . 3 المخصصة،  الحاويات  في  اليومي  وكنسه  العقار،  تنظيف  عن  الناتجة  النفايات  إلقاء 

على نظافة الرصيف األمامي للعقار.

مادة )5)
التخلص من نفايات ورش البناء

يجب على جميع األشخاص التخلص من نفايات ورش البناء ومخلفات البناء أو الترميم أو الهدم، . 1
على النحو اآلتي: 

 وضع النفايات بحاويات خاصة يتم توفيرها على نفقتهم بمعرفة البلدية.أ. 
النقل اآلمن للنفايات إلى األماكن التي تخصصها أو توافق عليها البلدية. ب. 

 أي ضرر يلحق بعاملي البلدية أو آلياتها، نتيجة عدم االلتزام بأحكام البندين )أ، ب( من الفقرة )1(. 2
من هذه المادة، يُلزم صاحبه بالتعويض، ودفع قيمة المخالفة المحددة في المادة )14( من هذا النظام.
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مادة )6)
التخلص من نفايات المزروعات والتعشيب وتقليم األشجار

يحدد المجلس أياماً محددة لتقليم األشجار خالل فصول السنة، وعلى كل شخص معني االستعالم . 1
عن هذه األيام.

بتعليمات . 2 المحددة  األماكن  في  األشجار  وتقليم  والتعشيب  المزروعات  نفايات  من  التخلص  يتم 
البلدية، ويحظر التخلص منها في الحاويات أو بجانبها.

مادة )7)
المحظورات

يحظر على كل شخص القيام باآلتي:
القاء النفايات التالية في الطرق واألماكن العامة، وتشمل: . 1

النشرات أو اإلعالنات أو مواد الدعاية أو مخلفات الحفالت الخاصة.أ. 
الزجاج أو المسامير أو المواد الحادة أو الحجارة أو الرمل أو هياكل السيارات المحطمة ب. 

أو أي مادة من مواد البناء.
مخلفات التدخين أو المشروبات والمأكوالت، وأغلفتها بأنواعها.ج. 

إلقاء النفايات من شبابيك السيارات العامة أو الخاصة.. 2
جمع أو التصرف بالنفايات داخل حدود البلدية دون إذن مسبق من المجلس.. 3
مباشرة أعمال البناء قبل تسوير ورشة البناء بألواح معدنية صماء بارتفاع ال يقل عن )180(سم، . 4

معتمدة من البلدية.
التجميع . 5 أماكن  تسوير  قبل  التالف  والحديد  الخردة  ترحيل  أو  تخزين  أو  تجميع  أعمال  مباشرة 

والتخزين بسور معتمد من البلدية ال يقل ارتفاعه عن )2.5(م، عن الشارع العام.
البلدية في شبكات الصرف الصحي . 6 النفايات الصناعية أو غير المصرح بها من  التخلص من 

أو األماكن غير المخصصة لها.
القيام بأي من األعمال التي تعتبر مكرهة صحية وفق أحكام المادة )2( من هذا النظام.. 7

مادة )8)
حظر استخدام األراضي

يحظر استخدام األراضي الخاصة أو العامة لتجميع أو تخزين أو التخلص أو إلقاء النفايات فيها، 
أو إقامة أي إنشاءات خاصة بذلك، إال بناًء على موافقة خطية من البلدية حسب األصول. 

مادة )9)
ملكية النفايات

تعتبر النفايات التالية ملكاً للبلدية:
النفايات داخل الحاويات أو األوعية المخصصة لذلك.. 1
النفايات التي تلقى خارج العقار.. 2
النفايات الملقاة أو الموجودة في األماكن العامة أو أزقة وشوارع المدينة.. 3
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مادة )6)
التخلص من نفايات المزروعات والتعشيب وتقليم األشجار

يحدد المجلس أياماً محددة لتقليم األشجار خالل فصول السنة، وعلى كل شخص معني االستعالم . 1
عن هذه األيام.

بتعليمات . 2 المحددة  األماكن  في  األشجار  وتقليم  والتعشيب  المزروعات  نفايات  من  التخلص  يتم 
البلدية، ويحظر التخلص منها في الحاويات أو بجانبها.

مادة )7)
المحظورات

يحظر على كل شخص القيام باآلتي:
القاء النفايات التالية في الطرق واألماكن العامة، وتشمل: . 1

النشرات أو اإلعالنات أو مواد الدعاية أو مخلفات الحفالت الخاصة.أ. 
الزجاج أو المسامير أو المواد الحادة أو الحجارة أو الرمل أو هياكل السيارات المحطمة ب. 

أو أي مادة من مواد البناء.
مخلفات التدخين أو المشروبات والمأكوالت، وأغلفتها بأنواعها.ج. 

إلقاء النفايات من شبابيك السيارات العامة أو الخاصة.. 2
جمع أو التصرف بالنفايات داخل حدود البلدية دون إذن مسبق من المجلس.. 3
مباشرة أعمال البناء قبل تسوير ورشة البناء بألواح معدنية صماء بارتفاع ال يقل عن )180(سم، . 4

معتمدة من البلدية.
التجميع . 5 أماكن  تسوير  قبل  التالف  والحديد  الخردة  ترحيل  أو  تخزين  أو  تجميع  أعمال  مباشرة 

والتخزين بسور معتمد من البلدية ال يقل ارتفاعه عن )2.5(م، عن الشارع العام.
البلدية في شبكات الصرف الصحي . 6 النفايات الصناعية أو غير المصرح بها من  التخلص من 

أو األماكن غير المخصصة لها.
القيام بأي من األعمال التي تعتبر مكرهة صحية وفق أحكام المادة )2( من هذا النظام.. 7

مادة )8)
حظر استخدام األراضي

يحظر استخدام األراضي الخاصة أو العامة لتجميع أو تخزين أو التخلص أو إلقاء النفايات فيها، 
أو إقامة أي إنشاءات خاصة بذلك، إال بناًء على موافقة خطية من البلدية حسب األصول. 

مادة )9)
ملكية النفايات

تعتبر النفايات التالية ملكاً للبلدية:
النفايات داخل الحاويات أو األوعية المخصصة لذلك.. 1
النفايات التي تلقى خارج العقار.. 2
النفايات الملقاة أو الموجودة في األماكن العامة أو أزقة وشوارع المدينة.. 3
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مادة )10)
صالحيات مراقب الصحة

لمراقب الصحة التأكد من خلو منطقة البلدية من أي مكرهة صحية.. 1
يحرر مراقب الصحة إشعاراً بإزالة المكرهة الصحية، محدداً فيها:. 2

 الجهة المكلفة بإزالة المكرهة الصحية.أ. 
طبيعة وخطورة المكرهة الصحية.ب. 
المدة الزمنية الممنوحة إلزالة المكرهة الصحية.ج. 
اإلجراءات الالزمة إلزالة المكرهة الصحية، وعدم تكرارها.د. 

مادة )11)
مسؤولية إزالة المكرهة الصحية

يجب على كل شاغل للعقار أن يزيل المكرهة الصحية الناتجة عنه، وذلك دون المساس بحقه . 1
في المطالبة بالنفقات من أي شخص آخر.

ناشئة عن خلل . 2 أنها  بإزالة كل مكرهة صحية يرى مراقب الصحة  التالية مكلفة  الجهات  تعتبر 
وعيب في بناء العقار، أو عدم االلتزام بشروط الترخيص والبناء:

 المالك األول للعقار أو الشخص الحاصل على ترخيص البناء، مسؤول بالتضامن مع شاغلي أ. 
العقار الحاليين بإزالة المكرهة الصحية، وتحمل آثارها.

وللبلدية مالحقتهم ب.  فيه،  إزالة أي مكرهة صحية  الشيوع، متضامنون في  العقار على  مالكو 
جميعاً أو منفردين، وللمالك العودة على باقي الشركاء بأي نفقات بالخصوص.

المشتركة ج.  باألجزاء  موجودة  مكرهة صحية  أي  بالتضامن عن  مسؤولون  عمارة  أي  سكان 
للبناء، في حال تعذر معرفة الشخص مسبب  المجاورة بشكل مباشر  أو في قطع األراضي 

المكرهة الصحية.

مادة )12)
إزالة المكرهة الصحية

إذا تخلف أي شخص عن تنفيذ إشعار مراقب الصحة بإزالة المكرهة الصحية، يحق للمجلس:
الطلب بإزالة المكرهة الصحية التي أحدثها خالل المدة التي يحددها، وعلى الوجه الذي يعينه.. 1
إحالته إلى المحكمة المختصة في حال عدم تنفيذه ما ورد في أحكام الفقرة )1( من هذه المادة.. 2
إزالة المكرهة الصحية على نفقة الشخص المخالف.. 3

مادة ) 13)
تحصيل الرسوم

النفايات، . 1 تقدمها في جمع  التي  الخدمات  مقابل  البلدية  إلى  يدفع  أن  يجب على كل شاغل عقار 
ونقلها، والتخلص منها، الرسوم المحددة بالملحق رقم )1( من هذا النظام.

2 . )1( رقم  القانون  ألحكام  وفقاً  المادة،  هذه  من   )1( الفقرة  في  الواردة  الرسوم  تحصيل  يتم 
لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته.
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مادة )14)
العقوبات 

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة ال تقل عن )100( شيكل، وال تزيد على )500( شيكل.. 1
تضاعف العقوبة المذكورة في الفقرة )1( من هذه المادة، في حال التكرار خالل ستة شهور.. 2
العامة . 3 النظافة  على  بالمحافظة  الملتزمين  لغير  فورية  مخالفات  تحرير  الصحة  لمراقب  يجوز 

المحددة بالملحق رقم )2( من هذا النظام.

مادة )15)
إصدار التعليمات

يصدر المجلس التعليمات الخاصة بتنظيم آلية وأوقات إخراج، وجمع، ونقل النفايات والنفايات . 1
الصلبة، الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية.

يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.. 2

مادة )16)
اإللغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )17)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/01/13 ميالدية
              الموافق: 18/جمادى األولى/1441 هجرية

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل
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مادة )14)
العقوبات 
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إصدار التعليمات
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ملحق رقم )1)
رسوم خدمات النظافة العامة وجمع النفايات ونقلها لبلدية بتير

النفايات المنزلية:. 1
قيمة الرسوم السنوية )شيكل( الفئةالبيان

المنازل
720أ

540ب
240ج

النفايات التجارية:. 2

قيمة الرسوم السنوية الفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم
)شيكل(

مستودعات تجارية1.
1080أ

720ب
480ج

سوبر ماركت2.
1080أ

840ب

360ج

محامص )قهوة/ مكسرات/ شوكالته(3.
1080أ

720ب

360ج

محل بيع أسماك4.
1080أ

720ب

360ج

محل بيع لحوم ودواجن5.
1080أ

720ب

360ج

محل ذبح دجاج6.
1080أ

840ب

محل ذبح لحوم/ مسلخ7.
1080أ

840ب
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محل بيع خضار وفواكه8.
1080أ

840ب

1080محل بيع مشروبات )عصائر/ مياه/ كوال( جملة9.

مخابز وأفران10.
1080أ

720ب

360ج

محل حلويات11.
1080أ

720ب

360ج

مطاعم/ أكشاك12.
1080أ

720ب

360ج

مقاهي13.
1080أ

720ب

360صالونات للرجال14.

360صالونات للسيدات15.

محل بيع/ تعبئة عبوات غاز16.
1080أ

720ب

360ج

محل بيع كماليات سيارات17.
720أ

360ب

محل معدات سيارات وصيانة18.
1080أ

720ب

360ج

محل بيع بطاريات سيارات19.
1080أ

720ب

360ج

كراج سيارات )مواقف(20.
1080أ

720ب
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محل بيع خضار وفواكه8.
1080أ

840ب

1080محل بيع مشروبات )عصائر/ مياه/ كوال( جملة9.

مخابز وأفران10.
1080أ

720ب

360ج

محل حلويات11.
1080أ

720ب

360ج

مطاعم/ أكشاك12.
1080أ

720ب

360ج

مقاهي13.
1080أ

720ب

360صالونات للرجال14.

360صالونات للسيدات15.

محل بيع/ تعبئة عبوات غاز16.
1080أ

720ب

360ج

محل بيع كماليات سيارات17.
720أ

360ب

محل معدات سيارات وصيانة18.
1080أ

720ب

360ج

محل بيع بطاريات سيارات19.
1080أ

720ب

360ج

كراج سيارات )مواقف(20.
1080أ

720ب
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كراج يشمل بودي ودهان سيارات21.
1080أ

720ب

360ج

كراج دينمو ميتر22.
1800أ

1080ب

720ج

محل بيع وتركيب زجاج23.
1080أ

720ب

360ج

محل بيع وتصليح أجهزة كهربائية24.
1080أ

720ب

360ج

محل بيع أجهزة كهربائية وهواتف25.
1080أ

720ب

360ج

مشغل تنجيد أثاث26.
1080أ

720ب

360ج

محل بيع أعالف27.
1080أ

720ب

360ج

محل بيع مواد زراعية/ طيور28.
1080أ

720ب

360ج

محل أدوات صحية وتمديدات29.
1080أ

720ب

360ج

محل بيع مواد بناء )اسمنت، حديد، رمل(30.
2160أ

1440ب

1080ج
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محل بيع تمديدات إنشائية31.
1080أ

720ب
360ج

محل بيع بالط32.
1080أ

720ب

360ج

محل بيع خردة33.
1080أ

720ب

محل لوازم نجارين34.
1080أ

720ب
360ج

محل لوازم حدادين35.
1080أ

720ب

360ج

محل بيع صناعات يدوية36.
720أ

360ب

محل بيع مالبس و/أو أحذية جديدة37.
720أ

360ب

محل بيع مالبس و/أو أحذية قديمة38.
720أ

360ب

محل صاغة )ذهب/ فضة/ معادن ثمينة(39.
1440أ

1080ب

720ج

محل بيع أثاث ومفروشات40.
1440أ

1080ب

720ج

محل بيع سجاد41.
1080أ

720ب

360ج
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محل بيع تمديدات إنشائية31.
1080أ

720ب
360ج

محل بيع بالط32.
1080أ

720ب

360ج

محل بيع خردة33.
1080أ

720ب

محل لوازم نجارين34.
1080أ

720ب
360ج

محل لوازم حدادين35.
1080أ

720ب

360ج

محل بيع صناعات يدوية36.
720أ

360ب

محل بيع مالبس و/أو أحذية جديدة37.
720أ

360ب

محل بيع مالبس و/أو أحذية قديمة38.
720أ

360ب

محل صاغة )ذهب/ فضة/ معادن ثمينة(39.
1440أ

1080ب

720ج

محل بيع أثاث ومفروشات40.
1440أ

1080ب

720ج

محل بيع سجاد41.
1080أ

720ب

360ج
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محل بيع أدوات منزلية42.

1080أ

720ب

360ج

محل بيع مواد تنظيف43.
1080أ

720ب

360ج

محل بيع هدايا وألعاب44.
720أ

540ب

360ج

محل بيع نثريات45.
720أ

360ب

محل تجارة عامة46.
1080أ

720ب

360ج

برك سباحة47.
1440أ

1080ب

.48
الحرف  قانون  ذيل  صنف  في  ذكر  تجاري  محل  كل 
والصناعات رقم )16( لسنة 1953م وتعديالته، باستثناء 

ما ذكر في الجدول أعاله
400

نفايات المؤسسات:. 3

قيمة الرسوم السنوية الفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم
)شيكل(

24طالبمدارس1.

120غرفةرياض أطفال/ حضانة2.

180غرفةبيوت ضيافة3.

360مكتبات4.

360مراكز ثقافية5.

360مسارح وسينما6.

720مراكز رياضة وسينما7.

شركات تأمين8.
720أ

360ب
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360مدرسة سياقة9.

صاالت أفراح10.
1440أ

1080ب

720ج
720بنوك11.
720صرف آلي12.
360محل صرافة13.
360حواالت/ وكاالت14.
360مكتب سياحي15.
360مكتب عقارات16.
360مكتب تكاسي17.
360مكتب )خدمات عامة/ طباعة/ محامين(18.
360مكاتب نقابات19.

مكتب شركة بيع سيارات20.
720أ

360ب

مكتب/ شركة تأجير سيارات21.
360أ

360ب

مطبعة22.
1080أ

720ب

360ج

360استوديو تصوير23.

360شركة/ مكتب دعاية وإعالن24.

النفايات البلدية الناتجة عن المصانع والمعامل:. 4

قيمة الرسوم السنوية الفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم
)شيكل( 

1080 معمل سجائر وتبغ1.

1080 معمل صابون2.

1080 معمل روائح عطرية وزيوت3.

معمل مواد كيماوية وأدوية4.
 

1080أ

720ب

مصنع مشروبات )مياه/ عصير/ كوال(5.
1080أ

720ب
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360مدرسة سياقة9.

صاالت أفراح10.
1440أ

1080ب

720ج
720بنوك11.
720صرف آلي12.
360محل صرافة13.
360حواالت/ وكاالت14.
360مكتب سياحي15.
360مكتب عقارات16.
360مكتب تكاسي17.
360مكتب )خدمات عامة/ طباعة/ محامين(18.
360مكاتب نقابات19.

مكتب شركة بيع سيارات20.
720أ

360ب

مكتب/ شركة تأجير سيارات21.
360أ

360ب

مطبعة22.
1080أ

720ب

360ج

360استوديو تصوير23.

360شركة/ مكتب دعاية وإعالن24.

النفايات البلدية الناتجة عن المصانع والمعامل:. 4

قيمة الرسوم السنوية الفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم
)شيكل( 

1080 معمل سجائر وتبغ1.

1080 معمل صابون2.

1080 معمل روائح عطرية وزيوت3.

معمل مواد كيماوية وأدوية4.
 

1080أ

720ب

مصنع مشروبات )مياه/ عصير/ كوال(5.
1080أ

720ب
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مصنع حلويات6.
1080أ

720ب

1080 مصنع مواد غذائية/ معلبات7.

1080 مصنع سكر8.

1080 مصنع ملح9.

مصنع دقيق )مطاحن( حبوب10.
1080أ

720ب

مصنع صناعي )مصانع لم تذكر(11.
1080أ

900ب

720ج

معصرة زيتون12.
1080أ

720ب

منشار حجر/ جرانيت13.
1080أ

720ب

360ج

720 مصنع دهان14.

محطات وقود15.
720أ

360ب

720 مغسلة سيارات16.

منجرة17.
720أ

360ب

محددة18.
720أ

360ب

مشغل ألمنيوم19.
720أ

360ب

مخيطة20.
720أ

360ب
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النفايات البلدية الناتجة عن المؤسسات الطبية:. 5

قيمة الرسوم السنوية الفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم
)شيكل( 

360عيادة خاصة1.

360صيدلية2.

360مختبر )تستثنى النفايات غير المعالجة(3.

مختبر كيماوي4.
720أ

360ب

مستودع أدوية5.
720أ

360ب

نقل الحاويات الخاصة ومعالجتها:. 6

قيمة الرسوم )بالشيكل(حجم الحاويةالبيان

1100 طننقل حاوية نفايات ومعالجتها والتخلص منها
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النفايات البلدية الناتجة عن المؤسسات الطبية:. 5

قيمة الرسوم السنوية الفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم
)شيكل( 

360عيادة خاصة1.

360صيدلية2.

360مختبر )تستثنى النفايات غير المعالجة(3.

مختبر كيماوي4.
720أ

360ب

مستودع أدوية5.
720أ

360ب

نقل الحاويات الخاصة ومعالجتها:. 6

قيمة الرسوم )بالشيكل(حجم الحاويةالبيان

1100 طننقل حاوية نفايات ومعالجتها والتخلص منها
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ملحق رقم )2)
الئحة الغرامات والجزاءات الفورية المتعلقة بالنظافة العامة

الغرامة بيان المخالفةالرقم
الجزاءات)بالشيكل(

إلقاء فضالت الطعام على األرصفة والطرقات 1.
في حال التكرار خالل أسبوع 200وفي الحدائق

تضاعف العقوبة

في حال التكرار خالل أسبوع 200إلقاء النفايات من شبابيك البنايات والمنازل2.
تضاعف العقوبة

نفاياتها 3. من  العامة  والمطابخ  المطاعم  تخلص 
في حال التكرار خالل أسبوع 200في غير األماكن المخصصة لها

تضاعف العقوبة

150إلقاء الفضالت من نوافذ السيارات4.

.5
ومحالت  اللحوم  أسواق  مخلفات  إلقاء 
الدواجن واألسماك والمسالخ في غير األماكن 

المخصصة لها
في حال التكرار خالل أسبوع 500

تضاعف العقوبة

.6
الفاسدة  المنتجات  من  األغذية  مصانع  تخلص 
األماكن  غير  في  صالحيتها  مدة  المنتهية  أو 

المخصصة لها
في حال التكرار خالل أسبوع 500

تضاعف العقوبة

.7
تغليف  نفايات  من  األقمشة  مصانع  تخلص 
لها  المخصصة  األماكن  غير  في  بضائعها 

وبطريقة تعيق حركة العامة
في حال التكرار خالل أسبوع 300

تضاعف العقوبة

.8
مخلفات  من  البالستيك  مصانع  تخلص 
صناعاتها وتغليفها في غير األماكن المخصصة 

لها وبطريقة تعيق حركة العامة
في حال التكرار خالل أسبوع 300

تضاعف العقوبة

.9
تخلص المطابع من مخلفات عمليات الطباعة 
تريد  ما  أو  المستعملة  غير  المطبوعات  أو 

إتالفه في غير األماكن المخصصة لها
في حال التكرار خالل أسبوع 300

تضاعف العقوبة

غير 10. في  نفاياتها  من  المستشفيات  تخلص 
في حال التكرار خالل أسبوع 500األماكن المخصص لها

تضاعف العقوبة

من 11. الخاصة  والعيادات  المستوصفات  تخلص 
في حال التكرار خالل أسبوع 500نفاياتها في غير األماكن المخصص لها

تضاعف العقوبة

تخلص المختبرات الطبية من نفاياتها في غير 12.
في حال التكرار خالل أسبوع 500األماكن المخصص لها

تضاعف العقوبة
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العمل 13. بورشات  الخاصة  البناء  مواد  وضع 
ألي 300خارج حدود األرض الصب  إذن  يعطى  ال 

ورشة مخالفة

البناء 14. ورشة  صاحب  وحماية  إحاطة  عدم 
ألي 300لألرض التي تقع فيها ورشة البناء الصب  إذن  يعطى  ال 

ورشة مخالفة

والهدم 15. البناء  مخلفات  من  العشوائي  التخلص 
300والردم وفي غير المواقع المخصصة لها

إيقاف السيارة عن العمل . 1
لمدة ثالثة أيام عند تكرار 

المخالفة للمرة األولى.
عند . 2 المدة  تضاعف 

التكرار لمرة ثانية.

.16
نقل  مركبات  من  سائلة  أو  مواد صلبة  تساقط 
عمليات  مخلفات  نقل  أو  الجاهزة  الخرسانة 

الهدم والحفر أثناء سيرها على الطريق العام
300

المخلفات . 1 بإزالة  يطالب 
المتساقطة.

إيقاف السيارة عن العمل . 2
تكرار  عند  أسبوع  لمدة 

المخالفة للمرة األولى.

.17
تخلص مركبات نقل الخرسانة الجاهزة من بقايا 
المخصصة  األماكن  غير  في  الصب  عمليات 

لها
500

المخلفات . 1 بإزالة  يطالب 
المتساقطة.

إيقاف السيارة عن العمل . 2
تكرار  عند  أسبوع  لمدة 

المخالفة للمرة األولى.

.18
غير  في  والحدائق  األشجار  مخلفات  إلقاء 
في  أو  البلدية  قبل  من  المخصصة  األماكن 

أوقات خارج األوقات المخصصة لها
300

في 19. النافقة(  )الحيوانات  الجيف  من  التخلص 
500غير األماكن المخصصة لها

خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة

على 20. تالفة  سيارات  أو  السيارات  هياكل  إلقاء 
500األرصفة واألماكن العامة

خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة

.21
تشويه المنظر العام من أصحاب أماكن تجميع 
تسوير  وعدم  التالف  والحديد  الخردة  وترحيل 

هذه األماكن
500

خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة

.22

في  مهملة  معدات  أي  أو  تالفة  مركبات  ترك 
اإلضرار  شأنها  من  بصورة  العامة  األماكن 
بمقتضيات الصحة أو السالمة العامة أو تشويه 

المنظر العام

500
خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة

.23
الكبيرة األحجام  ذات  النفايات   إلقاء 
والغساالت  )الثالجات   )Bulky waste)

القديمة..إلخ( في غير األماكن المخصصة لها
300
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العمل 13. بورشات  الخاصة  البناء  مواد  وضع 
ألي 300خارج حدود األرض الصب  إذن  يعطى  ال 

ورشة مخالفة

البناء 14. ورشة  صاحب  وحماية  إحاطة  عدم 
ألي 300لألرض التي تقع فيها ورشة البناء الصب  إذن  يعطى  ال 

ورشة مخالفة

والهدم 15. البناء  مخلفات  من  العشوائي  التخلص 
300والردم وفي غير المواقع المخصصة لها

إيقاف السيارة عن العمل . 1
لمدة ثالثة أيام عند تكرار 

المخالفة للمرة األولى.
عند . 2 المدة  تضاعف 

التكرار لمرة ثانية.

.16
نقل  مركبات  من  سائلة  أو  مواد صلبة  تساقط 
عمليات  مخلفات  نقل  أو  الجاهزة  الخرسانة 

الهدم والحفر أثناء سيرها على الطريق العام
300

المخلفات . 1 بإزالة  يطالب 
المتساقطة.

إيقاف السيارة عن العمل . 2
تكرار  عند  أسبوع  لمدة 

المخالفة للمرة األولى.

.17
تخلص مركبات نقل الخرسانة الجاهزة من بقايا 
المخصصة  األماكن  غير  في  الصب  عمليات 

لها
500

المخلفات . 1 بإزالة  يطالب 
المتساقطة.

إيقاف السيارة عن العمل . 2
تكرار  عند  أسبوع  لمدة 

المخالفة للمرة األولى.

.18
غير  في  والحدائق  األشجار  مخلفات  إلقاء 
في  أو  البلدية  قبل  من  المخصصة  األماكن 

أوقات خارج األوقات المخصصة لها
300

في 19. النافقة(  )الحيوانات  الجيف  من  التخلص 
500غير األماكن المخصصة لها

خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة

على 20. تالفة  سيارات  أو  السيارات  هياكل  إلقاء 
500األرصفة واألماكن العامة

خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة

.21
تشويه المنظر العام من أصحاب أماكن تجميع 
تسوير  وعدم  التالف  والحديد  الخردة  وترحيل 

هذه األماكن
500

خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة

.22

في  مهملة  معدات  أي  أو  تالفة  مركبات  ترك 
اإلضرار  شأنها  من  بصورة  العامة  األماكن 
بمقتضيات الصحة أو السالمة العامة أو تشويه 

المنظر العام

500
خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة

.23
الكبيرة األحجام  ذات  النفايات   إلقاء 
والغساالت  )الثالجات   )Bulky waste)

القديمة..إلخ( في غير األماكن المخصصة لها
300
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التالف والخردة في األماكن غير 24. إلقاء األثاث 
300المخصصة لها من البلدية

الحرق 25. طريق  عن  النفايات  من  التخلص 
100المفتوح

التابعة 26. النفايات  حاوية  موقع  تغيير  أو  نقل 
100للبلدية دون موافقة اإلدارة المختصة

300اإلضرار بحاويات النفايات أو حرقها27.

.28

بضائع  أو  معدات  ترك  أو  المركبات  وقوف 
من شأنها إعاقة عملية وضع المخلفات من قبل 
مركبات  بواسطة  محتوياتها  تفريغ  أو  األفراد 

البلدية

300
خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة

تشوه 29. بصورة  والمطبوعات  اإلعالنات  لصق 
300المنظر العام للمدينة

500غسيل المركبات في األماكن العامة30.

تسـرب أو التخلص من مياه الصـرف الصـحي/ 31.
المياه العادمة في الشوارع أو األودية من:

200المساكن.أ. 

300المباني االستثمارية.ب. 

في حال التكرار خالل أسبوع 500صهاريج نضح المياه العادمة.ج. 
تضاعف العقوبة
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قرار رقم )2( لسنة 2020م
بنظام صيانة الشوارع في بلدية روابي

وزير احلكم املحيل،
استناداً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، ال سيما 

أحكام المادة )15/أ( منه،
وبناًء على قرار مجلس بلدي روابي في جلسته رقم )2020/02(، المنعقدة بتاريخ 2020/01/29م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
القرينة  تدل  لم  ما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 

على خالف ذلك:
المجلس: مجلس بلدية روابي.

نافذ،  غير  أم  كان  نافذاً  فيه،  المرور  حق  الجمهور  يملك  ممر  أو  ميدان  أو  طريق  أي  الشارع: 
والطريق القائمة على أي جسر عام أو أي طريق أو ممر مستعمل للوصول إلى دارين أو أكثر 
وتعتبر  يكن،  لم  أم  فيه  المرور  حق  للجمهور  أكان  سواء  الغاية،  لهذه  استعماله  بقصد  أنشئ  أو 

جميع األقنية واألخاديد الكائنة على جانبي الشارع أو المشمولة فيه جزءاً منه.

مادة )2)
تسري أحكام هذا النظام على جميع الشوارع العامة داخل حدود بلدية روابي.

مادة )3)
يحظر على أي شخص وضع العوائق في الشوارع، وتعتبر األفعال التالية عائقاً:. 1

بناء أو إنشاء أو إقامة أو إبقاء حائط أو سيا	 أو عمود في أي شارع أو في أي جزٍء منه.أ. 
تغطية أو إعاقة مجرى مكشوف أو مصرف أو قناة واقعة على جانب أي شارع عام.	. 
وضع صندوق أو طرد أو بضائع أو أي مواد أخرى في أي شارع، أو تسبب في وضعها فيه 	. 

بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف أو تؤخرهم عن القيام بعملهم أو تعرقل مرور العامة.
عرقلة أو إعاقة حركة السير بما يتجاوز المدة المعقولة لتحميل أو تنزيل الصندوق أو األمتعة د. 

أو البضائع.
أرض، ووضعها أو  بناية  أي  من  أخرى  مواد  أي  أو  بضائع  أو  أو طرد  نقل صندوق   هـ. 

 في الشارع العام.
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قرار رقم )2( لسنة 2020م
بنظام صيانة الشوارع في بلدية روابي

وزير احلكم املحيل،
استناداً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، ال سيما 

أحكام المادة )15/أ( منه،
وبناًء على قرار مجلس بلدي روابي في جلسته رقم )2020/02(، المنعقدة بتاريخ 2020/01/29م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
القرينة  تدل  لم  ما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 

على خالف ذلك:
المجلس: مجلس بلدية روابي.

نافذ،  غير  أم  كان  نافذاً  فيه،  المرور  حق  الجمهور  يملك  ممر  أو  ميدان  أو  طريق  أي  الشارع: 
والطريق القائمة على أي جسر عام أو أي طريق أو ممر مستعمل للوصول إلى دارين أو أكثر 
وتعتبر  يكن،  لم  أم  فيه  المرور  حق  للجمهور  أكان  سواء  الغاية،  لهذه  استعماله  بقصد  أنشئ  أو 

جميع األقنية واألخاديد الكائنة على جانبي الشارع أو المشمولة فيه جزءاً منه.

مادة )2)
تسري أحكام هذا النظام على جميع الشوارع العامة داخل حدود بلدية روابي.

مادة )3)
يحظر على أي شخص وضع العوائق في الشوارع، وتعتبر األفعال التالية عائقاً:. 1

بناء أو إنشاء أو إقامة أو إبقاء حائط أو سيا	 أو عمود في أي شارع أو في أي جزٍء منه.أ. 
تغطية أو إعاقة مجرى مكشوف أو مصرف أو قناة واقعة على جانب أي شارع عام.	. 
وضع صندوق أو طرد أو بضائع أو أي مواد أخرى في أي شارع، أو تسبب في وضعها فيه 	. 

بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف أو تؤخرهم عن القيام بعملهم أو تعرقل مرور العامة.
عرقلة أو إعاقة حركة السير بما يتجاوز المدة المعقولة لتحميل أو تنزيل الصندوق أو األمتعة د. 

أو البضائع.
أرض، ووضعها أو  بناية  أي  من  أخرى  مواد  أي  أو  بضائع  أو  أو طرد  نقل صندوق   هـ. 

 في الشارع العام.
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المخالف . 2 نفقة  على  بإزالته  اإليعاز  أو  العائق،  بإزالة  المخالف  الشخص  إخطار  المجلس  على 
خالل )24( ساعة من تبليغه إخطاراً كتابياً بذلك.

يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة )1( من هذه المادة، بغرامة ال تزيد على )100( دينار أردني، . 3
وال تقل عن )30( ديناراً أردنياً، سواء قام بتلك األفعال مشغل المبنى أو األرض بنفسه أو بواسطة 

الغير أو سمح لشخص آخر القيام بإحدى هذه األفعال.

مادة )4)
يجب على كل شخص يرغب في وضع أي مادة أو أي إنشاءات مؤقتة من مواد البناء في أي شارع . 1

أو أن يحفر حفرة أو أخدوداً فيه، أن: 
يحصل على إذن خطي من المجلس، على أن يتضمن اإلذن بيان المساحة التي يراد إشغالها، أ. 

ومدة العمل فيه.
يتخذ اإلجراءات التالية إلى أن ترفع تلك المواد من الشارع أو تطمر الحفرة أو األخدود:	. 

اتباع شروط السالمة العامة في وضع المواد أو اإلنشاءات أو حفر حفرة أو أخدود.( 1
التحذيرية ( 2 اإلشارات  األخدود، ووضع  أو  الحفرة  أو  المواد  تلك  واٍق حول  سيا	  إقامة 

والعواكس الالزمة.
وضع إضاءة كافية خالل الليل.( 3

يجوز للمجلس سحب اإلذن الخطي في الحالتين اآلتيتين:. 2
إذا ثبت أن هنالك مخالفة من قبل الشخص الحاصل على اإلذن.أ. 
إذا كانت تلك المواد أو الحفرة أو األخدود تشكل خطراً محدقاً على سالمة العامة.	. 

مادة )5)
على المجلس إخطار الشخص المخالف ألحكام المادة )1/4( من هذا النظام، بإزالة المخالفة . 1

أو اإليعاز بإزالتها على نفقة المخالف خالل )24( ساعة من تبليغه إخطاراً كتابياً بذلك.
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة )1/4( من هذا النظام، بغرامة ال تزيد على )100( دينار أردني، . 2

وال تقل عن )30( ديناراً أردنياً.

مادة )6)
يجب على المجلس في حال وجود أي بناء أو منشأة أو حفرة تشكل خطراً على السالمة العامة، . 1

لوجود خلل في الترميم أو الصيانة أو التسييج، إخطار مالك البناء أو المنشأة أو الحفرة أو المكان 
الخطر وتكليفه بإصالحه أو وقايته أو إقامة سيا	 حوله، على وجه يمنع الخطر الناشئ عنه.

المادة، . 2 هذه  من   )1( الفقرة  في  المحدد  اإلخطار  في  ورد  بما  العمل  عن  المالك  تخلف  إذا 
يعاقب بغرامة ال تزيد على )150( ديناراً أردنياً، وال تقل عن )50( ديناراً أردنياً.

على المجلس إصالح الضرر، ويستوفي جميع النفقات من مالك البناء أو المنشأة أو الحفرة.  . 3
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مادة )7)
يحظر على أي شخص رفع أو إزالة أو تخريب أو تغيير بسطح الشارع أو الرصيف أو إلحاق . 1

الضرر به.
يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة )1( من هذه المادة، بغرامة ال تزيد على )150( ديناراً أردنياً، . 2

وال تقل عن )50( ديناراً أردنياً.

مادة )8)
طارئ . 1 منه ضرر  قسم  بأي  أو  العامة  الشوارع  من  شارع  بأي  لحق  حال  في  المجلس  على 

وغير مقصود بسبب حفريات أجريت في أرض مجاورة، أن يخطر مالك األرض التي أجريت 
لحق  الذي  الضرر  بإصالح  تكليفه  يتضمن  إخطاراً  بها،  قام  الذي  الشخص  أو  الحفريات  فيها 

بالشارع خالل مدة معينة.
المادة، . 2 هذه  )1( من  الفقرة  في  المحددة  باإلجراءات  المخطر  أو  المخالف  قيام  في حال عدم 

على المجلس إصالح الضرر المتسبب عن الحفريات، ويستوفي النفقات من المخالف.

مادة )9)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )10)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينـة رام هللا بتاريخ: 2020/03/16 ميالدية
                          الموافق: 21/رجب/1441 هجرية

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل
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مادة )7)
يحظر على أي شخص رفع أو إزالة أو تخريب أو تغيير بسطح الشارع أو الرصيف أو إلحاق . 1

الضرر به.
يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة )1( من هذه المادة، بغرامة ال تزيد على )150( ديناراً أردنياً، . 2

وال تقل عن )50( ديناراً أردنياً.

مادة )8)
طارئ . 1 منه ضرر  قسم  بأي  أو  العامة  الشوارع  من  شارع  بأي  لحق  حال  في  المجلس  على 

وغير مقصود بسبب حفريات أجريت في أرض مجاورة، أن يخطر مالك األرض التي أجريت 
لحق  الذي  الضرر  بإصالح  تكليفه  يتضمن  إخطاراً  بها،  قام  الذي  الشخص  أو  الحفريات  فيها 

بالشارع خالل مدة معينة.
المادة، . 2 هذه  )1( من  الفقرة  في  المحددة  باإلجراءات  المخطر  أو  المخالف  قيام  في حال عدم 

على المجلس إصالح الضرر المتسبب عن الحفريات، ويستوفي النفقات من المخالف.

مادة )9)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )10)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينـة رام هللا بتاريخ: 2020/03/16 ميالدية
                          الموافق: 21/رجب/1441 هجرية

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل
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قرار رقم )3( لسنة 2020م
بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية طولكرم

وزير احلكم املحيل،
استناداً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، ال سيما 

أحكام المادة )15/ب( منه،
وبعد االطالع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2019م، بنظام إدارة النفايات الصلبة،

وبناًء على قرار مجلس بلدي طولكرم في جلسته رقم )20/44( بتاريخ 2020/02/04م، 
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تعاريف

القرينة  تدل  لم  ما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 
على خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي. 
الوزير: وزير الحكم المحلي. 

البلدية: بلدية طولكرم.
المجلس: مجلس بلدي طولكرم.
الرئيس: رئيس المجلس البلدي.

الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم في منطقة البلدية أو المتواجد فيها ألي سبب.
العقار: األرض أو المنشأة والمرافق المكونة لها التي تستخدم لغايات السكن أو التجارة أو الصناعة 

أو تقديم الخدمات أو لممارسة أي حرفة أو مهنة.
شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي، ويشمل المالك األصلي أو المتصرف الفعلي 

أو المستأجر أو الشخص المعين إلدارة العقار أو اإلشراف عليه.
والزراعية  والتجارية  المنزلية  النشاطات  مختلف  من  البلدية  حدود  في  ناشئة  نفايات  أي  النفايات: 
الصلبة  والنفايات  العادمة  المياه  معالجة  محطات  عن  الناتجة  والرواسب  والعمرانية  والصناعية 

وأي نفايات أخرى.
المكرهة الصحية: التسبب أو اإلضرار بالغير أو بالصحة العامة أو الراحة العامة أو إحداث أي رائحة 
كريهة أو صوت مزعج أو دخان أو غبار، سواًء أكان مصدره عقاراً أم مكاناً أم حفرة أم قناة أم مجرى 

أم بئر أم مدخنة أم زريبة أم مأوى للحيوانات.
مراقب الصحة: موظف البلدية المختص بشؤون الرقابة الصحية أو أي موظف آخر يعهد إليه المجلس 

القيام بهذه المهام.
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مادة )2)
المكرهة الصحية

تعتبر أي من األعمال التالية مكرهة صحية: 
إنشاء أي عقار أو استعماله بصورة تلحق ضرراً بالصحة العامة.. 1
الراحة . 2 إلى إقالق  أو تؤدي  العامة  بالصحة  إدارة أي عمل أو حرفة تلحق الضرر  أو  ممارسة 

العامة. 
أي أشجار أو شجيرات برزت أغصانها أو امتدت عبر أي شارع أو أي عقار، وسببت عرقلة . 3

المنازل  عن  النهار  ضوء  أو  التهوية  أو  الشمس  أشعة  حجب  أو  والمرور  السير  حركة  في 
المالصقة لها. 

مادة )3)
حفظ النفايات

يجب على كل شاغل عقار في منطقة البلدية اآلتي:
توفير وعاء محكم اإلغالق لحفظ النفايات، وفق المواصفات التي يقرها المجلس.. 1
وضع النفايات داخل أكياس مغلقة من النايلون معدة لهذا الغرض.. 2
وضع الكيس داخل الوعاء أو الحاوية المخصصة لذلك.. 3

مادة )4)
التخلص من النفايات

يجب على كل شخص القيام باآلتي: 
المراد . 1 النفايات  لنوع  والمخصصة  البلدية،  منطقة  في  الموزعة  الحاويات  في  النفايات  إلقاء 

التخلص منها، وفقاً لتعليمات المجلس.
إلقاء النفايات الناتجة عن االستخدام الشخصي في األوعية أو الحاويات الموزعة في منطقة البلدية.. 2
والحفاظ . 3 المخصصة،  الحاويات  في  اليومي  وكنسه  العقار،  تنظيف  عن  الناتجة  النفايات  إلقاء 

على نظافة الرصيف األمامي للعقار.

مادة )5)
التخلص من نفايات ورش البناء

يجب على جميع األشخاص التخلص من نفايات ورش البناء ومخلفات البناء أو الترميم أو الهدم، . 1
على النحو اآلتي: 

 وضع النفايات بحاويات خاصة يتم توفيرها على نفقتهم بمعرفة البلدية.أ. 
النقل اآلمن للنفايات إلى األماكن التي تخصصها أو توافق عليها البلدية. ب. 

أي ضرر يلحق بعاملي البلدية أو آلياتها، نتيجة عدم االلتزام بأحكام البندين )أ، ب( من الفقرة )1( . 2
من هذه المادة، يلزم صاحبه بالتعويض ودفع قيمة المخالفة المحددة في المادة )13( من هذا النظام.
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مادة )2)
المكرهة الصحية

تعتبر أي من األعمال التالية مكرهة صحية: 
إنشاء أي عقار أو استعماله بصورة تلحق ضرراً بالصحة العامة.. 1
الراحة . 2 إلى إقالق  أو تؤدي  العامة  بالصحة  إدارة أي عمل أو حرفة تلحق الضرر  أو  ممارسة 

العامة. 
أي أشجار أو شجيرات برزت أغصانها أو امتدت عبر أي شارع أو أي عقار، وسببت عرقلة . 3

المنازل  عن  النهار  ضوء  أو  التهوية  أو  الشمس  أشعة  حجب  أو  والمرور  السير  حركة  في 
المالصقة لها. 

مادة )3)
حفظ النفايات

يجب على كل شاغل عقار في منطقة البلدية اآلتي:
توفير وعاء محكم اإلغالق لحفظ النفايات، وفق المواصفات التي يقرها المجلس.. 1
وضع النفايات داخل أكياس مغلقة من النايلون معدة لهذا الغرض.. 2
وضع الكيس داخل الوعاء أو الحاوية المخصصة لذلك.. 3

مادة )4)
التخلص من النفايات

يجب على كل شخص القيام باآلتي: 
المراد . 1 النفايات  لنوع  والمخصصة  البلدية،  منطقة  في  الموزعة  الحاويات  في  النفايات  إلقاء 

التخلص منها، وفقاً لتعليمات المجلس.
إلقاء النفايات الناتجة عن االستخدام الشخصي في األوعية أو الحاويات الموزعة في منطقة البلدية.. 2
والحفاظ . 3 المخصصة،  الحاويات  في  اليومي  وكنسه  العقار،  تنظيف  عن  الناتجة  النفايات  إلقاء 

على نظافة الرصيف األمامي للعقار.

مادة )5)
التخلص من نفايات ورش البناء

يجب على جميع األشخاص التخلص من نفايات ورش البناء ومخلفات البناء أو الترميم أو الهدم، . 1
على النحو اآلتي: 

 وضع النفايات بحاويات خاصة يتم توفيرها على نفقتهم بمعرفة البلدية.أ. 
النقل اآلمن للنفايات إلى األماكن التي تخصصها أو توافق عليها البلدية. ب. 

أي ضرر يلحق بعاملي البلدية أو آلياتها، نتيجة عدم االلتزام بأحكام البندين )أ، ب( من الفقرة )1( . 2
من هذه المادة، يلزم صاحبه بالتعويض ودفع قيمة المخالفة المحددة في المادة )13( من هذا النظام.
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مادة )6)
المحظورات

يحظر على كل شخص القيام باآلتي:
إلقاء النفايات التالية في الطرق واألماكن العامة:. 1

 النشرات أو اإلعالنات.أ. 
الزجاج أو المسامير أو المواد الحادة أو الحجارة أو الرمل أو هياكل السيارات المحطمة ب. 

أو أي مادة من مواد البناء.
مخلفات التدخين أو المشروبات والمأكوالت، وأغلفتها بأنواعها.ج. 

إلقاء النفايات من شبابيك السيارات العامة أو الخاصة.. 2
جمع أو التصرف بالنفايات داخل حدود البلدية دون إذن مسبق من المجلس.. 3
التخلص من نفايات التعشيب، وتقليم األشجار في الحاويات أو بالقرب منها.. 4
مباشرة أعمال البناء قبل تسوير ورشة البناء بألواح معدنية صماء بارتفاع ال يقل عن )180( سم، . 5

معتمدة من البلدية.
مباشرة أعمال تجميع وترحيل الخردة والحديد التالف قبل تسوير أماكن التجميع بسور ال يقل عن . 6

ارتفاع )2.5( م، عن الشارع.
التخلص من النفايات السائلة في شبكات الصرف الصحي أو األماكن غير المخصصة لها.. 7
التخلص من مياه المجاري في الوديان أو على جنبات الطرق أو األراضي الخاصة والعامة.. 8

مادة )7)
حظر استخدام األراضي

يحظر استخدام األراضي الخاصة أو العامة لتجميع أو تخزين أو التخلص أو إلقاء النفايات فيها، 
أو إقامة أي إنشاءات خاصة بذلك، إال بناًء على موافقة خطية من البلدية حسب األصول. 

مادة )8)
ملكية النفايات

تعتبر النفايات التالية ملكاً للبلدية:
النفايات داخل الحاويات أو األوعية المخصصة لذلك.. 1
النفايات التي تلقى خارج العقار.. 2
النفايات الملقاة أو الموجودة في األماكن العامة أو أزقة وشوارع المدينة.. 3

مادة )9)
صالحيات مراقب الصحة

لمراقب الصحة التأكد من خلو منطقة البلدية من أي مكرهة صحية.. 1
يحرر مراقب الصحة إشعاراً بإزالة المكرهة الصحية، محدداً فيها:. 2

 الجهة المكلفة بإزالة المكرهة الصحية.أ. 
طبيعة وخطورة المكرهة الصحية.ب. 
المدة الزمنية الممنوحة إلزالة المكرهة الصحية.ج. 
اإلجراءات الالزمة إلزالة المكرهة الصحية، وعدم تكرارها.د. 
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مادة )10)
مسؤولية إزالة المكرهة الصحية

يجب على كل شاغل للعقار أن يزيل المكرهة الصحية الناتجة عنه، وذلك دون المساس بحقه . 1
في المطالبة بالنفقات من أي شخص آخر.

ناشئة عن خلل . 2 أنها  بإزالة كل مكرهة صحية يرى مراقب الصحة  التالية مكلفة  الجهات  تعتبر 
وعيب في بناء العقار أو عدم االلتزام بشروط الترخيص والبناء:

 المالك األول للعقار أو الشخص الحاصل على ترخيص البناء، مسؤول بالتضامن مع شاغلي أ. 
العقار الحاليين بإزالة المكرهة الصحية، وتحمل آثارها.

مالكو العقار على الشيوع، متضامنون في إزالة أي مكرهة صحية فيه، وللبلدية مالحقتهم ب. 
جميعاً أو منفردين، وللمالك العودة على باقي الشركاء بأي نفقات بالخصوص.

المشتركة ج.  بالتضامن عن أي مكرهة صحية موجودة باألجزاء  سكان أي عمارة مسؤولون 
أو في قطع األراضي المجاورة بشكل مباشر للبناء، في حال تعذر معرفة الشخص مسبب 

المكرهة الصحية.

مادة )11)
إزالة المكرهة الصحية

إذا تخلف أي شخص عن تنفيذ إشعار مراقب الصحة بإزالة المكرهة الصحية، يحق للبلدية:
الطلب بإزالة المكرهة الصحية التي أحدثها خالل المدة التي تحددها، وعلى الوجه الذي تعينه.. 1
إحالته إلى المحكمة المختصة في حال عدم تنفيذه ما ورد في أحكام الفقرة )1( من هذه المادة.. 2
إزالة المكرهة الصحية على نفقة الشخص المخالف.. 3

مادة )12)
تحصيل الرسوم

يجب على كل شاغل عقار أن يدفع إلى البلدية مقابل الخدمات التي تقدمها في جمع النفايات ونقلها . 1
والتخلص منها، الرسوم المحددة بالملحق رقم )1( من هذا النظام.

يتم تحصيل الرسوم الواردة في الفقرة )1( من هذه المادة، وفقاً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، . 2
بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته.

مادة )13)
العقوبات

على . 1 تزيد  وال  شيكل،  مائتي  عن  تقل  ال  بغرامة  النظام  هذا  أحكام  يخالف  من  كل  يعاقب 
شيكل. خمسمائة 

العامة . 2 النظافة  على  بالمحافظة  الملتزمين  لغير  فورية  مخالفات  تحرير  الصحة  لمراقب  يجوز 
المحددة بالملحق رقم )2( من هذا النظام. 
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مادة )10)
مسؤولية إزالة المكرهة الصحية

يجب على كل شاغل للعقار أن يزيل المكرهة الصحية الناتجة عنه، وذلك دون المساس بحقه . 1
في المطالبة بالنفقات من أي شخص آخر.

ناشئة عن خلل . 2 أنها  بإزالة كل مكرهة صحية يرى مراقب الصحة  التالية مكلفة  الجهات  تعتبر 
وعيب في بناء العقار أو عدم االلتزام بشروط الترخيص والبناء:

 المالك األول للعقار أو الشخص الحاصل على ترخيص البناء، مسؤول بالتضامن مع شاغلي أ. 
العقار الحاليين بإزالة المكرهة الصحية، وتحمل آثارها.

مالكو العقار على الشيوع، متضامنون في إزالة أي مكرهة صحية فيه، وللبلدية مالحقتهم ب. 
جميعاً أو منفردين، وللمالك العودة على باقي الشركاء بأي نفقات بالخصوص.

المشتركة ج.  بالتضامن عن أي مكرهة صحية موجودة باألجزاء  سكان أي عمارة مسؤولون 
أو في قطع األراضي المجاورة بشكل مباشر للبناء، في حال تعذر معرفة الشخص مسبب 

المكرهة الصحية.

مادة )11)
إزالة المكرهة الصحية

إذا تخلف أي شخص عن تنفيذ إشعار مراقب الصحة بإزالة المكرهة الصحية، يحق للبلدية:
الطلب بإزالة المكرهة الصحية التي أحدثها خالل المدة التي تحددها، وعلى الوجه الذي تعينه.. 1
إحالته إلى المحكمة المختصة في حال عدم تنفيذه ما ورد في أحكام الفقرة )1( من هذه المادة.. 2
إزالة المكرهة الصحية على نفقة الشخص المخالف.. 3

مادة )12)
تحصيل الرسوم

يجب على كل شاغل عقار أن يدفع إلى البلدية مقابل الخدمات التي تقدمها في جمع النفايات ونقلها . 1
والتخلص منها، الرسوم المحددة بالملحق رقم )1( من هذا النظام.

يتم تحصيل الرسوم الواردة في الفقرة )1( من هذه المادة، وفقاً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، . 2
بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته.

مادة )13)
العقوبات

على . 1 تزيد  وال  شيكل،  مائتي  عن  تقل  ال  بغرامة  النظام  هذا  أحكام  يخالف  من  كل  يعاقب 
شيكل. خمسمائة 

العامة . 2 النظافة  على  بالمحافظة  الملتزمين  لغير  فورية  مخالفات  تحرير  الصحة  لمراقب  يجوز 
المحددة بالملحق رقم )2( من هذا النظام. 
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مادة )14)
إصدار التعليمات

والنفايات . 1 النفايات  ونقل  وجمع  إخراج  وأوقات  آلية  بتنظيم  الخاصة  التعليمات  المجلس  يصدر 
الصلبة الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية.

يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.. 2

مادة )15)
اإللغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )16)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/11/18 ميالدية
                  الموافق: 03/ربيع الثاني/1442 هجرية

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل
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ملحق رقم )1)
رسوم خدمات النظافة العامة وجمع النفايات ونقلها لبلدية طولكرم

النفايات المنزلية:. 1

قيمة الرسوم السنوية )شيكل(البيان
180اشتراك منزلي

النفايات التجارية:. 2

قيمة الرسوم الفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم
السنوية )شيكل(

600مستودع تجاري1.

2500مركز تجاري2.

سوبرماركت 3.
2500أ

2000ب
400ج

300محمص )قهوة/ مكسرات/ شوكوالته(4.

300محل بيع أسماك5.

750محل بيع لحوم6.

750محل بيع دجاج7.

750محل بيع لحوم مجمدة8.

1500محل ذبح دجاج/ مسلخ9.
1500محل ذبح لحوم/ مسلخ10.
500محل بيع خضار وفواكه11.
400محل بيع مشروبات روحية12.
400محل بيع مشروبات )عصائر/ مياه/ كوال(/ جملة13.
300مخبز وفرن14.

محل صنع وبيع الحلويات15.
500أ

250ب
500معصرة الزيتون16.

مطعم 17.
1500أ

750ب
250ج

250محل إعداد األطعمة  18.
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ملحق رقم )1)
رسوم خدمات النظافة العامة وجمع النفايات ونقلها لبلدية طولكرم

النفايات المنزلية:. 1

قيمة الرسوم السنوية )شيكل(البيان
180اشتراك منزلي

النفايات التجارية:. 2

قيمة الرسوم الفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم
السنوية )شيكل(

600مستودع تجاري1.

2500مركز تجاري2.

سوبرماركت 3.
2500أ

2000ب
400ج

300محمص )قهوة/ مكسرات/ شوكوالته(4.

300محل بيع أسماك5.

750محل بيع لحوم6.

750محل بيع دجاج7.

750محل بيع لحوم مجمدة8.

1500محل ذبح دجاج/ مسلخ9.
1500محل ذبح لحوم/ مسلخ10.
500محل بيع خضار وفواكه11.
400محل بيع مشروبات روحية12.
400محل بيع مشروبات )عصائر/ مياه/ كوال(/ جملة13.
300مخبز وفرن14.

محل صنع وبيع الحلويات15.
500أ

250ب
500معصرة الزيتون16.

مطعم 17.
1500أ

750ب
250ج

250محل إعداد األطعمة  18.
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مقهى19.
1000أ

500ب
250ج

.20
حديقة عامة/ منتزه

1000)ملكية خاصة(

300دراي كلين21.

700موقف سيارات22.

300محل بيع األدوات المنزلية23.

300صالون للرجال24.

500صالون للسيدات25.

500محل مواد تجميل26.

250محل بيع/ تعبئة عبوات غاز27.

500محل معدات سيارات وصيانة28.

300محل بيع وتصليح األجهزة الكهربائية29.

300محل أدوات زراعية30.

250محل أدوات صحية وتمديدات31.

250محل لوازم نجارين32.

250محل لوازم حدادين33.

500محل بيع الصناعات اليدوية34.

500محل بيع مالبس و/أو أحذية جديد35.

300محل بيع مالبس و/أو أحذية قديم36.

250محل الصاغة )ذهب/ فضة/ معادن ثمينة(37.

250مشتل/ محل الزهور38.

1000محل بيع الخضار والفواكه/ جملة39.

500مخمر الموز40.

250محل إصالح األجهزة الكهربائية41.

300محل بيع األحذية42.

250محل إصالح األحذية43.

500دهان وتجليس سيارات44.

300كهربائي سيارات45.

500محل زجاج سيارات46.

250محل نفخ العجالت47.

500محل كماليات وقطع المركبات الجديدة48.

250 بيع وإصالح النظارات49.
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250محل بيع األقمشة واألصواف50.

300محل زجاج ومرايا51.

500مخزن تبريد52.

250محل بيع الصدف53.

250سمكري54.

300محل الموبيليا/ األثاث  55.

300محل بيع الحقائب56.

300محل بيع التحف57.

300محل بيع الحبوب58.

300محل بيع النثريات59.

250محل بيع الساعات60.

500محل التنجيد61.

.62CD + 250محل بيع األشرطة

300محل بيع األدوات القديمة63.

500هدايا وألعاب64.

250دراجات هوائية65.

نفايات المؤسسات:. 3

قيمة الرسوم السنوية الفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم
)شيكل(

 عدد الطالب x 4جامعة1.

عدد الطالب x 4مدرسة2.

1500رياض األطفال والحضانات 3.

فندق4.
16 شيكل x عدد الغرفأ

4 شيكل x عدد الغرفب
1500صالة أفراح5.
3600بنك6.
2160صراف آلي7.
250محل صرافة8.
500الحوالة/ الوكالة9.
250مكتب سياحي10.
250مكتب عقارات11.
250مكتب تكسي12.
300مكتب )خدمات عامة/ طباعة/ محامين(13.



837
62 الرقم المرجعي: 2020-12-174ديوان الفتوى والتشريع

2020/12/24 174العدد

250محل بيع األقمشة واألصواف50.

300محل زجاج ومرايا51.

500مخزن تبريد52.

250محل بيع الصدف53.

250سمكري54.

300محل الموبيليا/ األثاث  55.

300محل بيع الحقائب56.

300محل بيع التحف57.

300محل بيع الحبوب58.

300محل بيع النثريات59.

250محل بيع الساعات60.

500محل التنجيد61.

.62CD + 250محل بيع األشرطة

300محل بيع األدوات القديمة63.

500هدايا وألعاب64.

250دراجات هوائية65.

نفايات المؤسسات:. 3

قيمة الرسوم السنوية الفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم
)شيكل(

 عدد الطالب x 4جامعة1.

عدد الطالب x 4مدرسة2.

1500رياض األطفال والحضانات 3.

فندق4.
16 شيكل x عدد الغرفأ

4 شيكل x عدد الغرفب
1500صالة أفراح5.
3600بنك6.
2160صراف آلي7.
250محل صرافة8.
500الحوالة/ الوكالة9.
250مكتب سياحي10.
250مكتب عقارات11.
250مكتب تكسي12.
300مكتب )خدمات عامة/ طباعة/ محامين(13.
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250نقابة14.

250مكتب/ شركة بيع سيارات15.

250مكتب/ شركة تأجير سيارات16.

250شركة ومكتب دعاية وإعالن17.

250ستوديو تصوير18.

300مدرسة سياقة19.

500مكتبة20.

500مركز ثقافي21.

1500مسرح وسينما22.

500مركز رياضي/ نادي23.

250شركة تأمين24.

500صالة بلياردو وألعاب رياضية25.

500نادي اإلنترنت26.

نفايات البلدية الناتجة عن المصانع والمعامل:. 4

قيمة الرسوم السنوية الفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم
)شيكل(

1000معمل السجائر والتبغ1.

1000معمل الصابون2.

1000معمل الروائح العطرية والزيوت3.

1000معمل المواد الكيماوية واألدوية4.

600مصنع النسيج واألقمشة5.

500معمل الحجر6.

1000معمل اإلسفلت/ القطران7.

1000معمل الدهان8.

300محطة الوقود - الزيوت المعدنية9.
2500مصنع مواد غذائية/ معلبات10.
1000مصنع مشروبات )مياه/ عصير/ كوال(11.
1000مصنع سكر12.
1000مصنع ملح13.
1000مصنع الدقيق )مطاحن(/ حبوب14.
1000مصنع مشروبات روحية15.
300مغسلة سيارات16.
300منجرة17.
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500محددة18.

250مخيطة19.

250محل بيع وإصالح ماكنات الخياطة20.

300محل بيع الدهان21.

450محل بيع مواد البناء22.

250محل أبواب وشبابيك وبالستيك23.

300مشغل خياطة24.

500مصنع ورق تواليت25.

500مطبعة26.

300مخرطة27.

250محل ومعمل مواد التنظيف28.

250محل بيع مواد الديكور29.

300محل قطع سيارات مستعمل داخل حانوت30.

1000مصنع صناعي )مصانع لم تذكر(31.

.32
الحرف  قانون  حسب  اعتمادها  تم  أخرى  مهن 
والصناعات رقم )16( لسنة 1953م وتعديالته، ما لم 

يرد ذكرها في هذا الجدول 
700

النفايات البلدية الناتجة عن المؤسسات الطبية:. 5

قيمة الرسوم السنوية )شيكل(التصنيف/ الحرفةالرقم
50 شيكل x عدد األسّرةمستشفى1.
500عيادة خاصة2.
300صيدلية3.
300مختبر )تستثنى النفايات غير المعالجة(4.
300مختبر كيماوي5.
500مستودع أدوية6.
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500محددة18.

250مخيطة19.

250محل بيع وإصالح ماكنات الخياطة20.

300محل بيع الدهان21.

450محل بيع مواد البناء22.

250محل أبواب وشبابيك وبالستيك23.

300مشغل خياطة24.

500مصنع ورق تواليت25.

500مطبعة26.

300مخرطة27.

250محل ومعمل مواد التنظيف28.

250محل بيع مواد الديكور29.

300محل قطع سيارات مستعمل داخل حانوت30.

1000مصنع صناعي )مصانع لم تذكر(31.

.32
الحرف  قانون  حسب  اعتمادها  تم  أخرى  مهن 
والصناعات رقم )16( لسنة 1953م وتعديالته، ما لم 

يرد ذكرها في هذا الجدول 
700

النفايات البلدية الناتجة عن المؤسسات الطبية:. 5

قيمة الرسوم السنوية )شيكل(التصنيف/ الحرفةالرقم
50 شيكل x عدد األسّرةمستشفى1.
500عيادة خاصة2.
300صيدلية3.
300مختبر )تستثنى النفايات غير المعالجة(4.
300مختبر كيماوي5.
500مستودع أدوية6.
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نقل الحاويات الخاصة ودفن طن النفايات:. 6

سعر التكلفة حجم الحاويةالبيانالرقم
)شيكل(

نقل حاوية نفايات ومعالجتها والتخلص منها لمصنع/ شركة/ 1.
محل تجاري/ جامعة/ كلية/ مستشفى خاص

130 كوب
790 كوب
10250 كوب
15300 كوب
20350 كوب
30400 كوب

للبلدية 2. التابعة  النفايات  نقل  محطة  من  النفايات  ودفن  نقل 
177 طنإلى المكب الصحي
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ملحق رقم )2( 
الئحة الغرامات والجزاءات الفورية المتعلقة بالنظافة العامة

الغرامة بيان المخالفةالرقم
الجزاءات)بالشيكل(

.1
األرصفة  على  الطعام  فضالت  إلقاء 

50والطرقات وفي الحدائق
أسبوع  خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة

200إلقاء النفايات من شبابيك البنايات والمنازل  2.
أسبوع  خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة

.3
تخلص المطاعم والمطابخ العامة من نفاياتها 

350في غير األماكن المخصصة لها 
أسبوع  خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة
150إلقاء الفضالت من نوافذ السيارات 4.

.5
ومحالت  اللحوم  أسواق  مخلفات  إلقاء 
غير  في  والمسالخ  واألسماك  الدواجن 

األماكن المخصصة لها 

أسبوع 500 خالل  التكرار  حال  في 
تضاعف العقوبة

.6
تخلص مصانع األغذية من المنتجات الفاسدة 
المنتهية مدة صالحيتها في غير األماكن  أو 

المخصصة لها  
3000

أسبوع  خالل  التكرار  حال  في 
تضاعف العقوبة

.7
تغليف  نفايات  من  األقمشة  مصانع  تخلص 
لها  المخصصة  األماكن  غير  في  بضائعها 

وبطريقة تعيق حركة العامة 
500

أسبوع  خالل  التكرار  حال  في 
تضاعف العقوبة

.8
مخلفات  من  البالستيك  مصانع  تخلص 
األماكن  غير  في  وتغليفها  صناعاتها 

المخصصة لها بطريقة تعيق حركة العامة 
500

أسبوع  خالل  التكرار  حال  في 
تضاعف العقوبة

.9
تخلص المطابع من مخلفات عمليات الطباعة 
تريد  ما  أو  المستعملة  غير  المطبوعات  أو 

إتالفه في غير األماكن المخصصة لها 
500

أسبوع  خالل  التكرار  حال  في 
تضاعف العقوبة

.10
غير  في  نفاياتها  من  المستشفيات  تخلص 

2000األماكن المخصصة لها 
أسبوع  خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة

.11
تخلص المستوصفات والعيادات الخاصة من 

500نفاياتها في غير األماكن المخصصة لها
أسبوع  خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة

.12
في  نفاياتها  من  الطبية  المختبرات  تخلص 

500غير األماكن المخصصة لها
أسبوع  خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة
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ملحق رقم )2( 
الئحة الغرامات والجزاءات الفورية المتعلقة بالنظافة العامة

الغرامة بيان المخالفةالرقم
الجزاءات)بالشيكل(

.1
األرصفة  على  الطعام  فضالت  إلقاء 

50والطرقات وفي الحدائق
أسبوع  خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة

200إلقاء النفايات من شبابيك البنايات والمنازل  2.
أسبوع  خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة

.3
تخلص المطاعم والمطابخ العامة من نفاياتها 

350في غير األماكن المخصصة لها 
أسبوع  خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة
150إلقاء الفضالت من نوافذ السيارات 4.

.5
ومحالت  اللحوم  أسواق  مخلفات  إلقاء 
غير  في  والمسالخ  واألسماك  الدواجن 

األماكن المخصصة لها 

أسبوع 500 خالل  التكرار  حال  في 
تضاعف العقوبة

.6
تخلص مصانع األغذية من المنتجات الفاسدة 
المنتهية مدة صالحيتها في غير األماكن  أو 

المخصصة لها  
3000

أسبوع  خالل  التكرار  حال  في 
تضاعف العقوبة

.7
تغليف  نفايات  من  األقمشة  مصانع  تخلص 
لها  المخصصة  األماكن  غير  في  بضائعها 

وبطريقة تعيق حركة العامة 
500

أسبوع  خالل  التكرار  حال  في 
تضاعف العقوبة

.8
مخلفات  من  البالستيك  مصانع  تخلص 
األماكن  غير  في  وتغليفها  صناعاتها 

المخصصة لها بطريقة تعيق حركة العامة 
500

أسبوع  خالل  التكرار  حال  في 
تضاعف العقوبة

.9
تخلص المطابع من مخلفات عمليات الطباعة 
تريد  ما  أو  المستعملة  غير  المطبوعات  أو 

إتالفه في غير األماكن المخصصة لها 
500

أسبوع  خالل  التكرار  حال  في 
تضاعف العقوبة

.10
غير  في  نفاياتها  من  المستشفيات  تخلص 

2000األماكن المخصصة لها 
أسبوع  خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة

.11
تخلص المستوصفات والعيادات الخاصة من 

500نفاياتها في غير األماكن المخصصة لها
أسبوع  خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة

.12
في  نفاياتها  من  الطبية  المختبرات  تخلص 

500غير األماكن المخصصة لها
أسبوع  خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة
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.13
العمل  بورشات  الخاصة  البناء  مواد  وضع 

1500خارج حدود األرض
ال يعطى إذن الصب ألي ورشة 
مخالفة وفي حال تكرار المخالفة 
خالل أسبوعين تضاعف العقوبة

.14
البناء  ورشة  صاحب  وحماية  إحاطة  عدم 

1000لألرض التي تقع فيها ورشة البناء 
ال يعطى إذن الصب ألي ورشة 
مخالفة وفي حال تكرار المخالفة 
خالل أسبوعين تضاعف العقوبة

.15
التخلص العشوائي من مخلفات البناء والهدم 

2500والردم وفي غير المواقع المخصصة لها

العمل . 1 عن  السيارة  إيقاف 
تكرار  عند  أيام  ثالثة  لمدة 

المخالفة للمرة األولى.
تضاعف المدة عند التكرار . 2

لمرة ثانية.

.16
تساقط مواد صلبة أو سائلة من مركبات نقل 
عمليات  مخلفات  نقل  أو  الجاهزة  الخرسانة 
الهدم والحفر أثناء سيرها على الطريق العام 

2000

المخلفات . 1 بإزالة  يطالب 
المتساقطة.

العمل . 2 عن  السيارة  إيقاف 
تكرار  عند  أسبوع  لمدة 

المخالفة للمرة األولى.

.17
الجاهزة  الخرسانة  نقل  مركبات  تخلص 
األماكن  غير  في  الصب  عمليات  بقايا  من 

المخصصة لها
2000

المخلفات . 1 بإزالة  يطالب 
المتساقطة.

العمل . 2 عن  السيارة  إيقاف 
تكرار  عند  أسبوع  لمدة 

المخالفة للمرة األولى.

.18
غير  في  والحدائق  األشجار  مخلفات  إلقاء 
في  أو  البلدية  قبل  من  المخصصة  األماكن 

أوقات خارج األوقات المخصصة لها 
500

.19
في  النافقة(  )الحيوانات  الجيف  التخلص من 

500غير األماكن المخصصة لها 
خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة

.20
إلقاء هياكل السيارات أو سيارات تالفة على 

2000األرصفة واألماكن العامة 
خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة

.21
أماكن  أصحاب  من  العام  المنظر  تشويه 
تجميع وترحيل الخردة والحديد التالف وعدم 

تسوير هذه األماكن
2500

خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة
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.22

ترك مركبات تالفة أو أي معدات مهملة في 
العامة بصورة من شأنها اإلضرار  األماكن 
أو  العامة  السالمة  أو  الصحة  بمقتضيات 

تشويه المنظر العام 

1000
خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة

.23
الكبيرة  األحجام  ذات  النفايات   إلقاء 
والغساالت  )الثالجات   )Bulky waste)
القديمة..إلخ( في غير األماكن المخصصة لها 

1000

.24
إلقاء األثاث التالف والخردة في األماكن غير 

500المخصصة لها من البلدية

.25
الحرق  طريق  عن  النفايات  من  التخلص 

200المفتوح

.26
التابعة  النفايات  حاوية  موقع  تغيير  أو  نقل 

200للبلدية دون موافقة اإلدارة المختصة

1000اإلضرار بحاويات النفايات أو حرقها 27.

.28

المركبات أو ترك معدات أو بضائع  وقوف 
من  المخلفات  عملية وضع  إعاقة  شأنها  من 
بواسطة  محتوياتها  تفريغ  أو  األفراد  قبل 

مركبات البلدية

200
خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة

.29
لصق اإلعالنات والمطبوعات بصورة تشوه 

500المنظر العام للمدينة

.30

الصـرف  مياه  من  التخلص  أو  تسـرب 
الصحي في الشوارع من:

200 المساكن.أ. 
500المباني االستثمارية.ب. 

1000صهاريج نضح المياه العادمة.ج. 
أسبوع  خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة
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.22

ترك مركبات تالفة أو أي معدات مهملة في 
العامة بصورة من شأنها اإلضرار  األماكن 
أو  العامة  السالمة  أو  الصحة  بمقتضيات 

تشويه المنظر العام 

1000
خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة

.23
الكبيرة  األحجام  ذات  النفايات   إلقاء 
والغساالت  )الثالجات   )Bulky waste)
القديمة..إلخ( في غير األماكن المخصصة لها 

1000

.24
إلقاء األثاث التالف والخردة في األماكن غير 

500المخصصة لها من البلدية

.25
الحرق  طريق  عن  النفايات  من  التخلص 

200المفتوح

.26
التابعة  النفايات  حاوية  موقع  تغيير  أو  نقل 

200للبلدية دون موافقة اإلدارة المختصة

1000اإلضرار بحاويات النفايات أو حرقها 27.

.28

المركبات أو ترك معدات أو بضائع  وقوف 
من  المخلفات  عملية وضع  إعاقة  شأنها  من 
بواسطة  محتوياتها  تفريغ  أو  األفراد  قبل 

مركبات البلدية

200
خالل  المخالفة  بإزالة  يطالب 
تكرر  ذلك  وبخالف  أسبوع 

العقوبة

.29
لصق اإلعالنات والمطبوعات بصورة تشوه 

500المنظر العام للمدينة

.30

الصـرف  مياه  من  التخلص  أو  تسـرب 
الصحي في الشوارع من:

200 المساكن.أ. 
500المباني االستثمارية.ب. 

1000صهاريج نضح المياه العادمة.ج. 
أسبوع  خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة
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قرار رقم )4( لسنة 2020م
بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية الخليل

وزير احلكم املحيل،
استناداً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، ال سيما 

أحكام المادة )15/ب( منه،
وبعد االطالع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2019م، بنظام إدارة النفايات الصلبة،

وبناًء على قرار مجلس بلدي الخليل رقم )721( في جلسته رقم )51( بتاريخ 2018/09/17م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تعاريف

القرينة  تدل  لم  ما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 
على خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي. 
وزير الحكم المحلي.  الوزير: 

البلدية: بلدية الخليل.
المجلس: مجلس بلدي الخليل.

الرئيس: رئيس المجلس البلدي.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم في منطقة البلدية أو المتواجد فيها ألي سبب.

العقار: األرض أو المنشأة والمرافق المكونة لها التي تستخدم لغايات السكن أو التجارة أو الصناعة 
أو تقديم الخدمات أو لممارسة أي حرفة أو مهنة.

شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي، ويشمل المالك األصلي أو المتصرف الفعلي 
أو المستأجر أو الشخص المعين إلدارة العقار أو اإلشراف عليه.

والزراعية  والتجارية  المنزلية  النشاطات  مختلف  من  البلدية  حدود  في  ناشئة  نفايات  أي  النفايات: 
الصلبة،  والنفايات  العادمة،  المياه  معالجة  محطات  عن  الناتجة  والرواسب  والعمرانية  والصناعية 

وأي نفايات أخرى.
المكرهة الصحية: التسبب أو اإلضرار بالغير أو بالصحة العامة أو الراحة العامة أو إحداث أي رائحة 
كريهة أو صوت مزعج أو دخان أو غبار، سواًء أكان مصدره عقاراً أم مكاناً أم حفرة أم قناة أو مجرى 

أم بئر أم مدخنة أم زريبة أم مأوى للحيوانات.
مراقب الصحة: موظف البلدية المختص بشؤون الرقابة الصحية أو أي موظف آخر يعهد إليه المجلس 

القيام بهذه المهام.
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مادة )2)
أهداف النظام

يهدف هذا النظام إلى تحقيق اآلتي:
المتعلقة . 1 والمخالفات  والرسوم  والمسؤوليات  والمعايير  والضوابط  والشروط  اإلجراءات  تحديد 

بمنع المكاره الصحية.
إدارة النفايات البلدية الصلبة، وتنفيذ مشاريعها.. 2
تنظيم وإجراء الدراسات واألنشطة المرتبطة بالنفايات بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.. 3
الحفاظ على الصحة العامة وحماية البيئة وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة في مدينة الخليل.. 4

مادة )3)
نطاق التطبيق

تسري أحكام هذا النظام على جميع العمليات المتعلقة بإدارة النفايات ومنع المكاره الصحية في حدود 
بلدية الخليل اإلدارية والهيكلية.

مادة )4)
المكرهة الصحية

تعتبر أي من األعمال التالية مكرهة صحية: 
إنشاء أي عقار أو استعماله بصورة تلحق ضرراً بالصحة العامة.. 1
ممارسة أو إدارة أي عمل أو حرفة تلحق الضرر بالصحة العامة أو تؤدي إلى إقالق الراحة العامة. . 2
أي أشجار أو شجيرات برزت أغصانها أو امتدت عبر أي شارع أو أي عقار، وسببت عرقلة . 3

المنازل  عن  النهار  ضوء  أو  التهوية  أو  الشمس  أشعة  حجب  أو  والمرور  السير  حركة  في 
المالصقة لها. 

التعديات على الطرق العامة، واستعمال االرتدادات التنظيمية دون ترخيص مسبق.. 4

مادة )5)
إدارة قطاع النفايات

تتم عملية إدارة قطاع النفايات من خالل:
إنشاء وحدة إدارية ضمن الهيكلية المعتمدة للبلدية تكون مهمتها إدارة النفايات وجباية رسومها . 1

والغرامات.
وضع وإعداد السياسات والخطط والدراسات والبرامج، وتحديد االحتياجات الالزمة.. 2
اعتماد الموازنة والخطة التشغيلية لقطاع النفايات.. 3
التعاقد مع الجهات الخارجية حسب األصول القانونية إلدارة جزء أو كل قطاع النفايات.. 4
التعاون والتشبيك مع الجهات ذات العالقة بقطاع النفايات.. 5
حدود . 6 داخل  بالنفايات  تتعلق  أنشطة  تراخيص ألي  أو  موافقات  أي  بخصوص  التوصيات  رفع 

البلدية.
إعداد وحفظ السجالت المتعلقة بإدارة قطاع النفايات، بما في ذلك المتعلقة بـ )النفايات وأنواعها، . 7

الحاويات، عمال النظافة، اآلليات والمعدات، الشكاوى، الغرامات والرسوم، األنشطة التوعوية(.



845
70 الرقم المرجعي: 2020-12-174ديوان الفتوى والتشريع

2020/12/24 174العدد

مادة )2)
أهداف النظام

يهدف هذا النظام إلى تحقيق اآلتي:
المتعلقة . 1 والمخالفات  والرسوم  والمسؤوليات  والمعايير  والضوابط  والشروط  اإلجراءات  تحديد 

بمنع المكاره الصحية.
إدارة النفايات البلدية الصلبة، وتنفيذ مشاريعها.. 2
تنظيم وإجراء الدراسات واألنشطة المرتبطة بالنفايات بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.. 3
الحفاظ على الصحة العامة وحماية البيئة وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة في مدينة الخليل.. 4

مادة )3)
نطاق التطبيق

تسري أحكام هذا النظام على جميع العمليات المتعلقة بإدارة النفايات ومنع المكاره الصحية في حدود 
بلدية الخليل اإلدارية والهيكلية.

مادة )4)
المكرهة الصحية

تعتبر أي من األعمال التالية مكرهة صحية: 
إنشاء أي عقار أو استعماله بصورة تلحق ضرراً بالصحة العامة.. 1
ممارسة أو إدارة أي عمل أو حرفة تلحق الضرر بالصحة العامة أو تؤدي إلى إقالق الراحة العامة. . 2
أي أشجار أو شجيرات برزت أغصانها أو امتدت عبر أي شارع أو أي عقار، وسببت عرقلة . 3

المنازل  عن  النهار  ضوء  أو  التهوية  أو  الشمس  أشعة  حجب  أو  والمرور  السير  حركة  في 
المالصقة لها. 

التعديات على الطرق العامة، واستعمال االرتدادات التنظيمية دون ترخيص مسبق.. 4

مادة )5)
إدارة قطاع النفايات

تتم عملية إدارة قطاع النفايات من خالل:
إنشاء وحدة إدارية ضمن الهيكلية المعتمدة للبلدية تكون مهمتها إدارة النفايات وجباية رسومها . 1

والغرامات.
وضع وإعداد السياسات والخطط والدراسات والبرامج، وتحديد االحتياجات الالزمة.. 2
اعتماد الموازنة والخطة التشغيلية لقطاع النفايات.. 3
التعاقد مع الجهات الخارجية حسب األصول القانونية إلدارة جزء أو كل قطاع النفايات.. 4
التعاون والتشبيك مع الجهات ذات العالقة بقطاع النفايات.. 5
حدود . 6 داخل  بالنفايات  تتعلق  أنشطة  تراخيص ألي  أو  موافقات  أي  بخصوص  التوصيات  رفع 

البلدية.
إعداد وحفظ السجالت المتعلقة بإدارة قطاع النفايات، بما في ذلك المتعلقة بـ )النفايات وأنواعها، . 7

الحاويات، عمال النظافة، اآلليات والمعدات، الشكاوى، الغرامات والرسوم، األنشطة التوعوية(.
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مادة )6)
حفظ النفايات

يجب على كل شاغل عقار في منطقة البلدية اآلتي:
توفير وعاء محكم اإلغالق لحفظ النفايات، وفق المواصفات التي يقرها المجلس.. 1
وضع النفايات داخل أكياس مغلقة من النايلون معدة لهذا الغرض.. 2
وضع الكيس داخل الوعاء أو الحاوية المخصصة لذلك.. 3

مادة )7)
التخلص من النفايات

يجب على كل شخص القيام باآلتي: 
إلقاء النفايات في الحاويات الموزعة في منطقة البلدية، والمخصصة لنوع النفايات المراد التخلص . 1

منها، وفقاً لتعليمات البلدية.
إلقاء النفايات الناتجة عن االستخدام الشخصي في األوعية أو الحاويات الموزعة في منطقة البلدية.. 2
والحفاظ . 3 المخصصة،  الحاويات  في  اليومي  وكنسه  العقار،  تنظيف  عن  الناتجة  النفايات  إلقاء 

على نظافة الرصيف األمامي للعقار.

مادة )8)
التخلص من نفايات ورش البناء

يجب على جميع األشخاص التخلص من نفايات ورش البناء ومخلفات البناء أو الترميم أو الهدم، . 1
على النحو اآلتي: 

 وضع النفايات بحاويات خاصة يتم توفيرها على نفقتهم بمعرفة البلدية.أ. 
النقل اآلمن للنفايات إلى األماكن التي تخصصها أو توافق عليها البلدية. ب. 

أي ضرر يلحق بعاملي البلدية أو آلياتها، نتيجة عدم االلتزام بأحكام البندين )أ، ب( من الفقرة )1( . 2
من هذه المادة، يلزم صاحبه بالتعويض ودفع قيمة المخالفة المحددة في المادة )17( من هذا النظام.

مادة )9)
المحظورات

يحظر على كل شخص القيام باآلتي:
إلقاء النفايات التالية في الطرق واألماكن العامة:. 1

 النشرات أو اإلعالنات.أ. 
الزجاج أو المسامير أو المواد الحادة أو الحجارة أو الرمل أو هياكل السيارات المحطمة ب. 

أو أي مادة من مواد البناء.
مخلفات التدخين أو المشروبات والمأكوالت، وأغلفتها بأنواعها.ج. 

إلقاء النفايات من شبابيك السيارات العامة أو الخاصة.. 2
جمع أو التصرف بالنفايات داخل حدود البلدية دون إذن مسبق من المجلس.. 3
التخلص من نفايات التعشيب وتقليم األشجار في الحاويات أو بالقرب منها.. 4
بألواح معدنية صماء بارتفاع ال يقل عن )180( سم، . 5 البناء قبل تسوير الورش  مباشرة أعمال 

معتمدة من البلدية.
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مباشرة أعمال تجميع وترحيل الخردة والحديد التالف قبل تسوير أماكن التجميع بسور ال يقل عن . 6
ارتفاع )2.5( م، عن الشارع.

التخلص من النفايات السائلة في شبكات الصرف الصحي أو األماكن غير المخصصة لها.. 7
إعاقة عمليات جمع الحاويات أو تحريكها أو اإلضرار بها أو الحرق داخلها.. 8

مادة )10)
حظر استخدام األراضي

يحظر استخدام األراضي الخاصة أو العامة لتجميع أو تخزين أو التخلص أو إلقاء النفايات فيها، 
أو إقامة أي إنشاءات خاصة بذلك، إال بناًء على موافقة خطية من البلدية حسب األصول. 

مادة )11)
ملكية النفايات

تعتبر النفايات التالية ملكاً للبلدية:
النفايات داخل الحاويات أو األوعية المخصصة لذلك.. 1
النفايات التي تلقى خارج العقار.. 2
النفايات الملقاة أو الموجودة في األماكن العامة أو أزقة وشوارع المدينة.. 3

مادة )12)
صالحيات مراقب الصحة

لمراقب الصحة التأكد من خلو منطقة البلدية من أي مكرهة صحية.. 1
يحرر مراقب الصحة إشعاراً بإزالة المكرهة الصحية، محدداً فيها:. 2

 الجهة المكلفة بإزالة المكرهة الصحية.أ. 
طبيعة وخطورة المكرهة الصحية.ب. 
المدة الزمنية الممنوحة إلزالة المكرهة الصحية.ج. 
اإلجراءات الالزمة إلزالة المكرهة الصحية، وعدم تكرارها.د. 

مادة )13)
مسؤولية إزالة المكرهة الصحية

يجب على كل شاغل للعقار أن يزيل المكرهة الصحية الناتجة عنه، وذلك دون المساس بحقه . 1
في المطالبة بالنفقات من أي شخص آخر.

ناشئة عن خلل . 2 أنها  بإزالة كل مكرهة صحية يرى مراقب الصحة  التالية مكلفة  الجهات  تعتبر 
وعيب في بناء العقار أو عدم االلتزام بشروط الترخيص والبناء:

 المالك األول للعقار أو الشخص الحاصل على ترخيص البناء، مسؤول بالتضامن مع شاغلي أ. 
العقار الحاليين بإزالة المكرهة الصحية، وتحمل آثارها.

مالكو العقار على الشيوع، متضامنون في إزالة أي مكرهة صحية فيه، وللبلدية مالحقتهم ب. 
جميعاً أو منفردين، وللمالك العودة على باقي الشركاء بأي نفقات بالخصوص.
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مباشرة أعمال تجميع وترحيل الخردة والحديد التالف قبل تسوير أماكن التجميع بسور ال يقل عن . 6
ارتفاع )2.5( م، عن الشارع.

التخلص من النفايات السائلة في شبكات الصرف الصحي أو األماكن غير المخصصة لها.. 7
إعاقة عمليات جمع الحاويات أو تحريكها أو اإلضرار بها أو الحرق داخلها.. 8

مادة )10)
حظر استخدام األراضي

يحظر استخدام األراضي الخاصة أو العامة لتجميع أو تخزين أو التخلص أو إلقاء النفايات فيها، 
أو إقامة أي إنشاءات خاصة بذلك، إال بناًء على موافقة خطية من البلدية حسب األصول. 

مادة )11)
ملكية النفايات

تعتبر النفايات التالية ملكاً للبلدية:
النفايات داخل الحاويات أو األوعية المخصصة لذلك.. 1
النفايات التي تلقى خارج العقار.. 2
النفايات الملقاة أو الموجودة في األماكن العامة أو أزقة وشوارع المدينة.. 3

مادة )12)
صالحيات مراقب الصحة

لمراقب الصحة التأكد من خلو منطقة البلدية من أي مكرهة صحية.. 1
يحرر مراقب الصحة إشعاراً بإزالة المكرهة الصحية، محدداً فيها:. 2

 الجهة المكلفة بإزالة المكرهة الصحية.أ. 
طبيعة وخطورة المكرهة الصحية.ب. 
المدة الزمنية الممنوحة إلزالة المكرهة الصحية.ج. 
اإلجراءات الالزمة إلزالة المكرهة الصحية، وعدم تكرارها.د. 

مادة )13)
مسؤولية إزالة المكرهة الصحية

يجب على كل شاغل للعقار أن يزيل المكرهة الصحية الناتجة عنه، وذلك دون المساس بحقه . 1
في المطالبة بالنفقات من أي شخص آخر.

ناشئة عن خلل . 2 أنها  بإزالة كل مكرهة صحية يرى مراقب الصحة  التالية مكلفة  الجهات  تعتبر 
وعيب في بناء العقار أو عدم االلتزام بشروط الترخيص والبناء:

 المالك األول للعقار أو الشخص الحاصل على ترخيص البناء، مسؤول بالتضامن مع شاغلي أ. 
العقار الحاليين بإزالة المكرهة الصحية، وتحمل آثارها.

مالكو العقار على الشيوع، متضامنون في إزالة أي مكرهة صحية فيه، وللبلدية مالحقتهم ب. 
جميعاً أو منفردين، وللمالك العودة على باقي الشركاء بأي نفقات بالخصوص.
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المشتركة ج.  بالتضامن عن أي مكرهة صحية موجودة باألجزاء  سكان أي عمارة مسؤولون 
أو في قطع األراضي المجاورة بشكل مباشر للبناء، في حال تعذر معرفة الشخص مسبب 

المكرهة الصحية.

مادة )14)
إزالة المكرهة الصحية

إذا تخلف أي شخص عن تنفيذ إشعار مراقب الصحة بإزالة المكرهة الصحية، يحق للبلدية:
الطلب بإزالة المكرهة الصحية التي أحدثها خالل المدة التي تحددها، وعلى الوجه الذي تعينه.. 1
إحالته إلى المحكمة المختصة في حال عدم تنفيذه ما ورد في أحكام الفقرة )1( من هذه المادة.. 2
إزالة المكرهة الصحية على نفقة الشخص المخالف.. 3

مادة )15)
تحصيل الرسوم

يجب على كل شاغل عقار أن يدفع إلى البلدية مقابل الخدمات التي تقدمها في جمع النفايات ونقلها . 1
والتخلص منها الرسوم المحددة بالملحق رقم )1( من هذا النظام.

يتم تحصيل الرسوم الواردة في الفقرة )1( من هذه المادة، وفقاً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، . 2
بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته.

مادة )16)
اإلعفاءات

الرسوم  قبلها من  وتدار من  للبلدية  التابعة  والمنشآت  المغلقة  والمساكن  العبادة  المساجد ودور  تعفى 
المفروضة في هذا النظام.

مادة )17)
العقوبات

على . 1 تزيد  وال  شيكل،  خمسين  عن  تقل  ال  بغرامة  النظام  هذا  أحكام  يخالف  من  كل  يعاقب 
خمسمائة شيكل، وتضاعف العقوبة في حال التكرار خالل ستة أشهر.

العامة . 2 النظافة  على  بالمحافظة  الملتزمين  لغير  فورية  مخالفات  تحرير  الصحة  يجوزلمراقب 
المحددة بالملحق رقم )2( من هذا النظام.

مادة )18)
إصدار التعليمات

والنفايات . 1 النفايات  ونقل  وجمع  إخراج  وأوقات  آلية  بتنظيم  الخاصة  التعليمات  المجلس  يصدر 
الصلبة الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية.

يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.. 2
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مادة )19)
اإللغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )20)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/11/23 ميالدية
                  الموافق: 08/ربيع الثاني/1442 هجرية

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل
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مادة )19)
اإللغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )20)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/11/23 ميالدية
                  الموافق: 08/ربيع الثاني/1442 هجرية

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل



850
75 الرقم المرجعي: 2020-12-174ديوان الفتوى والتشريع

2020/12/24 174العدد

ملحق رقم )1)
رسوم خدمات النظافة العامة وجمع النفايات ونقلها لبلدية الخليل

النفايات المنزلية:. 1

قيمة الرسوم السنوية )شيكل(البيانالرقم
600فيال مستقلة أو منزل مساحته أكثر من 300 م12.
400منزل مساحته أكثر من 150 - لغاية 300 م22.
200منزل مساحته 150 م2 فأقل3.

النفايات التجارية:. 2

قيمة الرسوم الفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم
السنوية )شيكل(

مستودع تجاري1.
1612أ

1128ب
806ج

مركز تجاري2.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

سوبر ماركت/ ميني ماركت3.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

402كشك4.

محمص )قهوة/ مكسرات/ شوكوالته(5.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ
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محل بيع أسماك6.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

محل بيع لحوم7.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

محل بيع دجاج8.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

محل بيع لحوم مجمدة9.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

محل ذبح دجاج/ مسلخ10.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

محل ذبح لحوم/ مسلخ11.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ
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محل بيع أسماك6.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

محل بيع لحوم7.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

محل بيع دجاج8.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

محل بيع لحوم مجمدة9.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

محل ذبح دجاج/ مسلخ10.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

محل ذبح لحوم/ مسلخ11.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ
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محل بيع خضار وفواكه12.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

806بسطات بيع الخضار والفواكه13.

محل بيع مشروبات )عصائر/ مياه/ كوال(/ جملة14.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

مخبز وفرن15.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

محل حلويات16.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

1612معصرة الزيتون17.

مطعم18.

4838أ
3226ب
1612ج
1292د
968هـ

مقهى19.

4838أ
3226ب
1612ج
1292د
968هـ
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حديقة عامة/ منتزه )قطاع خاص(20.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

دراي كلين21.
1612أ

1292ب
968ج

134كراج/ موقف سيارات22.

محل بيع األدوات المنزلية23.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

صالون للرجال24.
1612أ

1292ب
968ج

صالون للسيدات25.
1612أ

1292ب
968ج

محل مواد تجميل26.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

محل بيع/ تعبئة عبوات غاز27.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ
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حديقة عامة/ منتزه )قطاع خاص(20.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

دراي كلين21.
1612أ

1292ب
968ج

134كراج/ موقف سيارات22.

محل بيع األدوات المنزلية23.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

صالون للرجال24.
1612أ

1292ب
968ج

صالون للسيدات25.
1612أ

1292ب
968ج

محل مواد تجميل26.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

محل بيع/ تعبئة عبوات غاز27.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ
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محل معدات سيارات وصيانة28.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

محل بيع وتصليح األجهزة الكهربائية29.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

محل أدوات زراعية30.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

محل أدوات صحية وتمديدات31.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

محل لوازم نجارين32.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

محل لوازم حدادين33.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ
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محل بيع الصناعات اليدوية34.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

محل بيع مالبس و/أو أحذية جديد35.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

محل بيع مالبس و/أو أحذية قديم36.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

محل الصاغة )ذهب/ فضة/ معادن ثمينة(37.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

.38
مشتل/ محل الزهور

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

.39
كل محل تجاري ذكر في صنف ذيل قانون الحرف والصناعات 
رقم )16( لسنة 1953م وتعديالته، باستثناء ما ذكر في الجدول 

أعاله

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ
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محل بيع الصناعات اليدوية34.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

محل بيع مالبس و/أو أحذية جديد35.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

محل بيع مالبس و/أو أحذية قديم36.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

محل الصاغة )ذهب/ فضة/ معادن ثمينة(37.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

.38
مشتل/ محل الزهور

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

.39
كل محل تجاري ذكر في صنف ذيل قانون الحرف والصناعات 
رقم )16( لسنة 1953م وتعديالته، باستثناء ما ذكر في الجدول 

أعاله

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ
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نفايات المؤسسات:. 3

قيمة الرسوم الفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم
السنوية )شيكل(

15طالبجامعة/ كلية1.

10طالبمدرسة2.

5طالبرياض األطفال3.

672حضانة 4.

2016مدرسة سياقة5.

مكتبة6.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

336مراكز ثقافية7.

1344مسرح وسينما8.

مركز رياضي/ نادي9.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

شركة تأمين10.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

فندق11.
4200أ

3600ب
3000ج

3360بنك12.

336صراف آلي13.

3360محل صرافة14.

3360الحوالة/ الوكالة15.

82 الرقم المرجعي: 2020-12-174ديوان الفتوى والتشريع
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مكتب سياحي16.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

مكتب عقارات17.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

مكتب تكسي18.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

مكتب )خدمات عامة/ طباعة/ محامين(19.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

مكتب نقابة20.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

مكتب/ شركة بيع سيارات21.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ
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مكتب سياحي16.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

مكتب عقارات17.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

مكتب تكسي18.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

مكتب )خدمات عامة/ طباعة/ محامين(19.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

مكتب نقابة20.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

مكتب/ شركة بيع سيارات21.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ
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مكتب/ شركة تأجير سيارات22.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

شركة/ مكتب دعاية وإعالن23.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

ستوديو تصوير24.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

مؤسسات حكومية وأهلية25.

4838أ
3226ب
1612ج
1128د
806هـ

1344برك سباحة 26.

النفايات البلدية الناتجة عن المصانع والمعامل:. 4

قيمة الرسوم الفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم
السنوية )شيكل(

معمل السجائر والتبغ1.
1612أ

1292ب
968ج

معمل الصابون2.
1612أ

1292ب
968ج

معمل الروائح العطرية والزيوت3.
1612أ

1292ب
968ج

84 الرقم المرجعي: 2020-12-174ديوان الفتوى والتشريع
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معمل المواد الكيماوية واألدوية4.
1612أ

1292ب
968ج

مصنع النسيج واألقمشة5.
1612أ

1292ب
968ج

1050معمل الحجر6.

معمل اإلسفلت/ القطران7.
1612أ

1292ب
968ج

معمل الدهان8.
1612أ

1292ب
968ج

مغسلة سيارات9.
1612أ

1292ب
968ج

3226محطة وقود10.

منجرة11.
1612أ

1292ب
968ج

محددة12.
1612أ

1292ب
968ج

مخيطة13.
1612أ

1292ب
968ج

.14
كل ما ذكر في قانون رخص المهن رقم )89( لسنة 1966م 

وتعديالته، باستثناء ما ذكر في الجدول أعاله

1612أ
1292ب
968ج
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معمل المواد الكيماوية واألدوية4.
1612أ

1292ب
968ج

مصنع النسيج واألقمشة5.
1612أ

1292ب
968ج

1050معمل الحجر6.

معمل اإلسفلت/ القطران7.
1612أ

1292ب
968ج

معمل الدهان8.
1612أ

1292ب
968ج

مغسلة سيارات9.
1612أ

1292ب
968ج

3226محطة وقود10.

منجرة11.
1612أ

1292ب
968ج

محددة12.
1612أ

1292ب
968ج

مخيطة13.
1612أ

1292ب
968ج

.14
كل ما ذكر في قانون رخص المهن رقم )89( لسنة 1966م 

وتعديالته، باستثناء ما ذكر في الجدول أعاله

1612أ
1292ب
968ج
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النفايات البلدية الناتجة عن المؤسسات الطبية:. 5

قيمة الرسوم الفئةالتصنيف/ الحرفةالرقم
السنوية )شيكل(

50سريرمستشفى1.

336عيادة خاصة2.

672صيدلية3.

672مختبر )تستثنى النفايات غير المعالجة(4.

672مختبر كيماوي5.

672مستودع أدوية6.

نقل الحاويات الخاصة ودفن طن النفايات:. 6

حجم البيانالرقم
الحاوية

سعر التكلفة 
)شيكل(

.1
منها  والتخلص  ومعالجتها  األحجام  مختلفة  نفايات  حاوية  نقل 
خاص  مستشفى  كلية،  جامعة/  تجاري/  محل  شركة/  لمصنع/ 

)حسب حجم حاوية النفايات الموجودة لديهم(
1100 م3

إلى 2. للبلدية  التابعة  النفايات  نقل  محطة  من  النفايات  ودفن  نقل 
170 طنالمكب الصحي

نقل ودفن النفايات من المصدر إلى محطة النفايات التابعة للبلدية 3.
1150 طنثم إلى المكب الصحي

1 طننقل ودفن النفايات للتصنيفات/ الحرف التالية: 4.

200مصنع الحلويات.أ. 

200مصنع مواد غذائية/ معلبات.ب. 

200مصنع سكر.ج. 

200مصنع ملح.د. 

200هـ. مصنع الدقيق )مطاحن(/ حبوب.

200مصنع مشروبات )مياه/ عصير/ كوال(.و. 

200مصنع.ز. 

200صالة أفراح.ح. 

200أي تصنيف/ حرفة تزيد كمية نفاياتها عن طن يومياً. ط. 
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ملحق رقم )2)
الئحة الغرامات والجزاءات الفورية المتعلقة بالنظافة العامة

الغرامة بيان المخالفةالرقم
الجزاءات )بالشيكل(

األرصفة 1. على  الطعام  فضالت  إلقاء 
أسبوع 50والطرقات وفي الحدائق خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة

أسبوع 250إلقاء النفايات من شبابيك البنايات والمنازل2. خالل  التكرار  حال  في 
تضاعف العقوبة

من 3. العامة  والمطابخ  المطاعم  تخلص 
أسبوع 350نفاياتها في غير األماكن المخصصة لها خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة
150إلقاء الفضالت من نوافذ السيارات4.

.5

النفايات  لحاوية  مكان  تخصيص  عدم 
التجارية، السوبر ماركت،  أمام المحالت 
المباني التي يزيد عدد الشقق السكنية فيها 

عن )8( شقق

1000

عاجاًل  مكان  بتخصيص  يطالب 
وتوقيف جميع التسهيالت وأذونات 
العمل الممنوحة حتى يتم تصويب 

الوضع

.6

للمحالت  العامة  النظافة  مستوى  تدني 
أوعية  تغطية  وعدم  والمطاعم  التجارية 
هذه  أمام  النفايات  تراكم  أو  النفايات 

المحالت 

خالل 1000 المخالفة  بإزالة  يطالب 
أسبوع وبخالف ذلك تكرر العقوبة

.7
ومحالت  اللحوم  أسواق  مخلفات  إلقاء 
غير  والمسالخ  في  واألسماك  الدواجن 

األماكن المخصصة لها
أسبوع 1000 خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة

إلقاء النفايات من أسواق الخضار والفواكه 8.
أسبوع 500في غير األماكن المخصصة لها خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة

والمحالت 9. البقاالت  من  النفايات  إلقاء 
أسبوع 500األخرى في غير األماكن المخصصة لها خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة

.10
المنتجات  من  األغذية  مصانع  تخلص 
الفاسدة أو المنتهية مدة صالحيتها في غير 

األماكن المخصصة لها
أسبوع 3000 خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة

.11
تخلص مصانع األقمشة من نفايات تغليف 
بضائعها في غير األماكن المخصصة لها 

وبطريقة تعيق حركة العامة
أسبوع 2000 خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة

.12

مخلفات  من  البالستيك  مصانع  تخلص 
األماكن  غير  في  وتغليفها  صناعاتها 
حركة  تعيق  وبطريقة  لها  المخصصة 

العامة

أسبوع 2000 خالل  التكرار  حال  في 
تضاعف العقوبة
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ملحق رقم )2)
الئحة الغرامات والجزاءات الفورية المتعلقة بالنظافة العامة

الغرامة بيان المخالفةالرقم
الجزاءات )بالشيكل(

األرصفة 1. على  الطعام  فضالت  إلقاء 
أسبوع 50والطرقات وفي الحدائق خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة

أسبوع 250إلقاء النفايات من شبابيك البنايات والمنازل2. خالل  التكرار  حال  في 
تضاعف العقوبة

من 3. العامة  والمطابخ  المطاعم  تخلص 
أسبوع 350نفاياتها في غير األماكن المخصصة لها خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة
150إلقاء الفضالت من نوافذ السيارات4.

.5

النفايات  لحاوية  مكان  تخصيص  عدم 
التجارية، السوبر ماركت،  أمام المحالت 
المباني التي يزيد عدد الشقق السكنية فيها 

عن )8( شقق

1000

عاجاًل  مكان  بتخصيص  يطالب 
وتوقيف جميع التسهيالت وأذونات 
العمل الممنوحة حتى يتم تصويب 

الوضع

.6

للمحالت  العامة  النظافة  مستوى  تدني 
أوعية  تغطية  وعدم  والمطاعم  التجارية 
هذه  أمام  النفايات  تراكم  أو  النفايات 

المحالت 

خالل 1000 المخالفة  بإزالة  يطالب 
أسبوع وبخالف ذلك تكرر العقوبة

.7
ومحالت  اللحوم  أسواق  مخلفات  إلقاء 
غير  والمسالخ  في  واألسماك  الدواجن 

األماكن المخصصة لها
أسبوع 1000 خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة

إلقاء النفايات من أسواق الخضار والفواكه 8.
أسبوع 500في غير األماكن المخصصة لها خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة

والمحالت 9. البقاالت  من  النفايات  إلقاء 
أسبوع 500األخرى في غير األماكن المخصصة لها خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة

.10
المنتجات  من  األغذية  مصانع  تخلص 
الفاسدة أو المنتهية مدة صالحيتها في غير 

األماكن المخصصة لها
أسبوع 3000 خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة

.11
تخلص مصانع األقمشة من نفايات تغليف 
بضائعها في غير األماكن المخصصة لها 

وبطريقة تعيق حركة العامة
أسبوع 2000 خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة

.12

مخلفات  من  البالستيك  مصانع  تخلص 
األماكن  غير  في  وتغليفها  صناعاتها 
حركة  تعيق  وبطريقة  لها  المخصصة 

العامة

أسبوع 2000 خالل  التكرار  حال  في 
تضاعف العقوبة
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.13

عمليات  مخلفات  من  المطابع  تخلص 
المستعملة  غير  المطبوعات  أو  الطباعة 
األماكن  غير  في  إتالفه  تريد  ما  أو 

المخصصة لها

أسبوع 2000 خالل  التكرار  حال  في 
تضاعف العقوبة

.14

مخلفات  من  األخرى  المصانع  تخلص 
األماكن  غير  في  وتغليفها  صناعتها 
حركة  تعيق  وبطريقة  لها  المخصصة 

العامة

أسبوع 2000 خالل  التكرار  حال  في 
تضاعف العقوبة

غير 15. في  نفاياتها  من  المستشفيات  تخلص 
أسبوع 2000األماكن المخصصة لها خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة

الخاصة 16. والعيادات  المستوصفات  تخلص 
أسبوع 1000من نفاياتها في غير األماكن المخصصة لها خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة

تخلص المختبرات الطبية  من نفاياتها في 17.
أسبوع 1500غير األماكن المخصصة لها خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة

وضع النفايات الصلبة الخطرة في حاويات 18.
أسبوع 3000النفايات البلدية خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة

وضع مواد البناء الخاصة بورشات العمل 19.
ورشة 3000خارج حدود األرض ألي  الصب  إذن  يعطى  ال 

مخالفة

.20
البناء  عدم إحاطة وحماية صاحب ورشة 
وفقاً  البناء  ورشة  فيها  تقع  التي  لألرض 

لقرارات البلدية
ورشة 5000 ألي  الصب  إذن  يعطى  ال 

مخالفة

البناء 21. مخلفات  من  العشوائي  التخلص 
5000والهدم والردم  في غير المواقع المخصصة

عن  السيارة  وإيقاف  الطمم  إزالة 
تكرار  من  أسبوع  لمدة  العمل 
وتضاعف  األولى  للمرة  المخالفة 
لمرة  المخالفة  تكرار  عند  المدة 

ثانية

.22

مركبات  من  سائلة  أو  مواد صلبة  تساقط 
مخلفات  نقل  أو  الجاهزة  الخرسانة  نقل 
على  سيرها  أثناء  والحفر  الهدم  عمليات 

الطريق العام

5000

السائلة  أو  الصلبة  المواد  إزالة 
لمدة  العمل  عن  السيارة  وإيقاف 
للمرة  المخالفة  تكرار  من  أسبوع 
األولى وتضاعف المدة عند تكرار 

المخالفة لمرة ثانية

.23
الجاهزة  الخرسانة  نقل  مركبات  تخلص 
من بقايا عمليات الصب في غير األماكن 

المخصصة لها
5000

السيارة  وإيقاف  المخلفات  إزالة 
عن العمل لمدة أسبوع من تكرار 
وتضاعف  األولى  للمرة  المخالفة 
لمرة  المخالفة  تكرار  عند  المدة 

ثانية
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.24
إلقاء مخلفات األشجار والحدائق في غير 
األماكن المخصصة من قبل البلدية أو في 

أوقات خارج األوقات المخصصة لها
خالل 500 المخالفة  بإزالة  يطالب 

أسبوع وبخالف ذلك تكرر العقوبة

النافقة( 25. )الحيوانات  الجيف  من  التخلص 
خالل 500في غير األماكن المخصصة لها المخالفة  بإزالة  يطالب 

أسبوع وبخالف ذلك تكرر العقوبة

.26
األرض  في  سماد  )وضع  األرض  تسميد 
دون إذن البلدية أو تجميع روث الحيوانات 

داخل األحياء السكنية(
خالل 1000 المخالفة  بإزالة  يطالب 

أسبوع وبخالف ذلك تكرر العقوبة

المزارع 27. إقامة  دواجن/  مواشي/  تربية 
1000الحيوانية داخل األحياء السكنية

مدة  المخالفة خالل  بإزالة  يطالب 
تحددها البلدية وبخالف ذلك تكرر 

العقوبة

تالفة 28. سيارات  أو  السيارات  هياكل  إلقاء 
خالل 3000على األرصفة واألماكن العامة المخالفة  بإزالة  يطالب 

أسبوع وبخالف ذلك تكرر العقوبة

.29

أماكن  أصحاب  من  العام  المنظر  تشويه 
التالف  والحديد  الخردة  وترحيل  تجميع 
وفقاً  بسور  األماكن  هذه  تسوير  وعدم 

لقرارات البلدية

خالل 5000 المخالفة  بإزالة  يطالب 
أسبوع وبخالف ذلك تكرر العقوبة

.30

مهملة  معدات  أي  أو  تالفة  مركبات  ترك 
شأنها  من  بصورة  العامة  األماكن  في 
السالمة  أو  الصحة  بمقتضيات  اإلضرار 

العامة أو تشويه المنظر العام

خالل 1000 المخالفة  بإزالة  يطالب 
أسبوع وبخالف ذلك تكرر العقوبة

.31
الكبيرة  األحجام  ذات  النفايات  إلقاء 
(Bulky Waste( )الثالجات والغساالت 
القديمة ....إلخ( في غير أماكنها المخصصة

خالل 1000 المخالفة  بإزالة  يطالب 
أسبوع وبخالف ذلك تكرر العقوبة

األماكن 32. في  والخردة  التالف  األثاث  إلقاء 
خالل 1000غير المخصصة لها من البلدية المخالفة  بإزالة  يطالب 

أسبوع وبخالف ذلك تكرر العقوبة

.33
نقلها  أو  الصلبة  البلدية  النفايات  جمع 
أو تخزينها أو حرقها أو وضع اليد عليها 

أو تداولها لغير المرخص لهم
خالل 3000 المخالفة  بإزالة  يطالب 

أسبوع وبخالف ذلك تكرر العقوبة

الحرق 34. طريق  عن  النفايات  من  التخلص 
أسبوع 1000المفتوح خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة

نقل أو تغيير موقع حاوية النفايات التابعة 35.
أسبوع 200للبلدية دون موافقة اإلدارة المختصة خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة

أسبوع 1500اإلضرار بحاويات النفايات أو حرقها36. خالل  التكرار  حال  في 
تضاعف العقوبة
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خالل 1000 المخالفة  بإزالة  يطالب 
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خالل 1000غير المخصصة لها من البلدية المخالفة  بإزالة  يطالب 
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.33
نقلها  أو  الصلبة  البلدية  النفايات  جمع 
أو تخزينها أو حرقها أو وضع اليد عليها 

أو تداولها لغير المرخص لهم
خالل 3000 المخالفة  بإزالة  يطالب 

أسبوع وبخالف ذلك تكرر العقوبة

الحرق 34. طريق  عن  النفايات  من  التخلص 
أسبوع 1000المفتوح خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة

نقل أو تغيير موقع حاوية النفايات التابعة 35.
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تضاعف العقوبة
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.37

وقوف المركبات أو ترك معدات أو بضائع 
من شأنها إعاقة عملية وضع المخلفات من 
بواسطة  محتوياتها  تفريغ  أو  األفراد  قبل 

مركبات البلدية

خالل 1000 المخالفة  بإزالة  يطالب 
أسبوع وبخالف ذلك تكرر العقوبة

.38
المركبات  في  المحمولة  النفايات  تفريغ 
حاويات  في  الخاصة  للشركات  التابعة 

البلدية غير المخصصة لذلك
أسبوع 1000 خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة

الخالية 39. األرض  صاحب  تسوير  عدم 
خالل5000ألرضه المخالفة  بإزالة   يطالب 

أسبوع وبخالف ذلك تكرر العقوبة

الخالية 40. األرض  صاحب  تنظيف  عدم 
خالل5000ألرضه المخالفة  بإزالة   يطالب 

أسبوع وبخالف ذلك تكرر العقوبة

.41

استخدام أرض أو مبنى منشأة داخل حدود 
المدينة موقعاً للتخلص من النفايات البلدية 
يسبب  مما  وتخزينها  وتكديسها  الصلبة 

مكرهة صحية 

خالل 5000 المخالفة  بإزالة  يطالب 
أسبوع وبخالف ذلك تكرر العقوبة

األماكن 42. في  الشواء  أو  النيران  إشعال 
أسبوع 1500العامة غير المسموح بها من البلدية خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة

أو 43. تنور  أو  طابون  )عمل  الهواء  تلويث 
أسبوع 1000حرق بالستيك داخل األحياء السكنية( خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة

.44
اإلطارات  بيع  محالت  أصحاب  إلقاء 
محالتهم  الناتجة عن  المخلفات  وصيانتها 
في غير األماكن المخصصة لها من البلدية

أسبوع 1500 خالل  التكرار  حال  في 
تضاعف العقوبة

بصورة 45. والمطبوعات  اإلعالنات  لصق 
أسبوع 500تشوه المنظر العام للمدينة خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة

الصـرف 46. مياه  من  التخلص  أو  تسـرب 
الصـحي في الشوارع من:

أسبوع 500المساكن.أ.  خالل  التكرار  حال  في 
تضاعف العقوبة

أسبوع 1000المباني االستثمارية.ب.  خالل  التكرار  حال  في 
تضاعف العقوبة

أسبوع 2000صهاريج نضح المياه العادمة.ج.  خالل  التكرار  حال  في 
تضاعف العقوبة

األماكن د.  غير  في  النضح  صهاريج 
أسبوع 3000المخصصة لها. خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة
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والساحات 47. الشوارع  في  المياه  تسرب 
والحدائق العامة، وما في حكمها من:

أسبوع 100المساكن.أ.  خالل  التكرار  حال  في 
تضاعف العقوبة

المطاعم والمحالت التجارية، وما في ب. 
أسبوع 200حكمها.  خالل  التكرار  حال  في 

تضاعف العقوبة

أسبوع 500أماكن غسيل المركبات.ج.  خالل  التكرار  حال  في 
تضاعف العقوبة

أسبوع 500المنشآت قيد اإلنشاء.د.  خالل  التكرار  حال  في 
تضاعف العقوبة

.48

والمواد  المستعملة  الزيوت  من  التخلص 
النفطية من )مغاسل السيارات، الكراجات، 
محطات الوقود( ومياه المناشير ومعاصر 
الصحي  الصرف  شبكات  في  الزيتون 
على  إسالتها  أو  االمتصاصية  الحفر  أو 
األماكن  غير  في  أو  الطرق  أو  األرصفة 

المخصصة لها

أسبوع 5000 خالل  التكرار  حال  في 
تضاعف العقوبة

أسبوع 1500الذبح خارج المسلخ البلدي 49. خالل  التكرار  حال  في 
تضاعف العقوبة
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قرار رقم )1( لسنة 2021م
بنظام المقابر ودفن الموتى في بلدية روابي

وزارة احلكم املحيل،
الفلسطينية وتعديالته، ال سيما  المحلية  الهيئات  بشأن  1997م  لسنة   )1( القانون رقم  ألحكام  استناداً 

أحكام المادة )15/ب( منه،
وبناًء على قرار مجلس بلدي روابي في جلسته رقم )3/2021(، بتاريخ 2021/06/21م، 

وعلى الصالحيات المخولة لنا، 
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1(
القرينة  تدل  لم  ما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 

على خالف ذلك:
الوزير: وزير الحكم المحلي.

البلدية: بلدية روابي.
المجلس: مجلس بلدي روابي.

منطقة البلدية: منطقة تنظيم مدينة روابي.
المقبرة: كل قطعة أرض معدة لدفن الموتى في حدود البلدية لمختلف الطوائف.

مادة )2(
يتولى المجلس بالتنسيق مع وزارة األوقاف والشؤون الدينية ودار اإلفتاء الفلسطينية القيام باآلتي:

إنشاء المقابر وتعيين مواقعها وإلغائها وتنظيمها ومراقبتها.. 1
نقل الموتى ودفنهم.. 2
المحافظة على حرمة المقابر ونظافتها وحمايتها.. 3

مادة )3(
تعتبر قطعة األرض المقامة عليها المقبرة وقفاً، وتسجل لدى الدوائر الرسمية بهذه الصفة.

مادة )4(
يحظر دفن الموتى ضمن منطقة البلدية إال بالمقابر المعينة من قبل المجلس.

مادة )5(
للمجلس إنشاء مقابر خاصة لدفن الموتى من أتباع مختلف األديان وفق ما يراه مناسباً لمصلحة األهالي 

في منطقة البلدية.
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مادة )6(
تتولى البلدية القيام بالمهام اآلتية:

تأمين وسائل نقل الموتى ونفقاتها.. 1
حفر القبور وبنائها وفق نسق موحد.. 2
تأمين مراسم الصالة وإجراء عمليات الدفن وفقاً لتعاليم الديانة التي ينتمي لها المتوفى.. 3
اإلشراف على حفر القبور وضمان توفرها.. 4
متابعة إجراءات دفن الموتى وتسهيلها.. 5
المحافظة على المقابر ونظافتها وتشجيرها.. 6
تسجيل الموتى الذين يدفنون بالمقبرة في سجل خاص.. 7

مادة )7(
تستوفي البلدية من ذوي المتوفى رسماً مقداره )200( دينار أردني، وذلك بدل حفر وإنشاء القبر. 

مادة )8(
يقوم ذوو المتوفى والمسؤولون عنه، فور حدوث الوفاة، بتقديم طلب إلى مكتب دفن الموتى . 1

في البلدية وفق نموذج ينظم لهذا الخصوص. 
مصدقة، . 2 الوفاة  وشهادة  النظام،  هذا  من   )7( بالمادة  المبين  الرسم  دفع  وصل  بالطلب  يرفق 

وصورة هوية المتوفى.
تصدر البلدية رخصة دفن لذوي المتوفى أو القائمين على الدفن.. 3
تسلم رخصة الدفن إلى حارس المقبرة قبل عملية الدفن. . 4

مادة )9(
الجنائز إال بواسطة السيارات المخصصة لهذا الغرض، وذلك . 1 المتوفى وتشييع  ال يجوز نقل 

عند تعذر تشييع الجنازة مشياً على األقدام.
يستثنى من أحكام الفقرة )1( من هذه المادة المآتم الوطنية الرسمية التي تقرها الحكومة الفلسطينية، . 2

والتي تشيع وفقاً للبرامج الخاصة بكل منها.

مادة )10(
تتولى البلدية على نفقتها نقل الموتى ودفنهم من الفقراء ومجهولي الهوية والنسب واألجانب. 

مادة )11(
يعاقب بغرامة ال تتجاوز )500( دينار أردني كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة 

بمقتضاه، وتعتبر إيراداً للمجلس.

مادة )12(
يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
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مادة )6(
تتولى البلدية القيام بالمهام اآلتية:

تأمين وسائل نقل الموتى ونفقاتها.. 1
حفر القبور وبنائها وفق نسق موحد.. 2
تأمين مراسم الصالة وإجراء عمليات الدفن وفقاً لتعاليم الديانة التي ينتمي لها المتوفى.. 3
اإلشراف على حفر القبور وضمان توفرها.. 4
متابعة إجراءات دفن الموتى وتسهيلها.. 5
المحافظة على المقابر ونظافتها وتشجيرها.. 6
تسجيل الموتى الذين يدفنون بالمقبرة في سجل خاص.. 7

مادة )7(
تستوفي البلدية من ذوي المتوفى رسماً مقداره )200( دينار أردني، وذلك بدل حفر وإنشاء القبر. 

مادة )8(
يقوم ذوو المتوفى والمسؤولون عنه، فور حدوث الوفاة، بتقديم طلب إلى مكتب دفن الموتى . 1

في البلدية وفق نموذج ينظم لهذا الخصوص. 
مصدقة، . 2 الوفاة  وشهادة  النظام،  هذا  من   )7( بالمادة  المبين  الرسم  دفع  وصل  بالطلب  يرفق 

وصورة هوية المتوفى.
تصدر البلدية رخصة دفن لذوي المتوفى أو القائمين على الدفن.. 3
تسلم رخصة الدفن إلى حارس المقبرة قبل عملية الدفن. . 4

مادة )9(
الجنائز إال بواسطة السيارات المخصصة لهذا الغرض، وذلك . 1 المتوفى وتشييع  ال يجوز نقل 

عند تعذر تشييع الجنازة مشياً على األقدام.
يستثنى من أحكام الفقرة )1( من هذه المادة المآتم الوطنية الرسمية التي تقرها الحكومة الفلسطينية، . 2

والتي تشيع وفقاً للبرامج الخاصة بكل منها.

مادة )10(
تتولى البلدية على نفقتها نقل الموتى ودفنهم من الفقراء ومجهولي الهوية والنسب واألجانب. 

مادة )11(
يعاقب بغرامة ال تتجاوز )500( دينار أردني كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة 

بمقتضاه، وتعتبر إيراداً للمجلس.

مادة )12(
يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
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مادة )13(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )14(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2021/08/04 ميالدية
                    الموافق: 25/ذو الحجة/1442 هجرية

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل
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قرار رقم )2( لسنة 2021م
بنظام التصنيف والتسمية والترقيم في بلدية روابي

وزارة احلكم املحيل،
الفلسطينية وتعديالته، ال سيما  المحلية  الهيئات  بشأن  1997م  لسنة   )1( القانون رقم  ألحكام  استناداً 

أحكام المادة )15/ب( منه،
وألحكام قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية المؤقت رقم )79( لسنة 1966م وتعديالته،

وبناًء على قرار مجلس بلدي روابي في جلسته رقم )9/2020(، المنعقدة بتاريخ 2020/12/27م، 
وعلى الصالحيات المخولة لنا، 

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1(
القرينة  تدل  لم  ما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 

على خالف ذلك:
البلدية: بلدية روابي.

المجلس: مجلس بلدي روابي.
نافذ،  غير  أم  كان  نافذاً  فيه،  المرور  حق  الجمهور  يملك  ممر  أو  ميدان  أو  طريق  أي  الشارع: 
والطريق القائمة على أي جسر عام أو أي طريق أو ممر مستعمل للوصول إلى دارين أو أكثر 
أنشئ بقصد استعماله لهذه الغاية، سواء أكان للجمهور حق المرور فيه أم لم يكن، وتعتبر جميع  أو 

األقنية واألخاديد الكائنة على جانبي الشارع أو المشمولة فيه جزءاً منه.
أو حدائق  بشوارع  األراضي محاطة من جميع جوانبها  أو مجموعة من قطع  الحي: قطعة أرض 

أو مساحات عامة، قد تحتوي على بناء أو أكثر، وتكون شاملة لمرافق عامة لمستخدميها أو مالكيها.
القائمة على قطعة أرض أو عدة قطع يشترك  المباني السكنية  الحي السكني الخاص: مجموعة من 
مالكوها بأجزاء مشتركة ومرافق خاصة بهم تكون شاملة لممرات األحياء السكنية أو الممرات الموصلة 
أو الحدائق أو األدراج الخارجية أو غيرها وغرف الخدمات والمنافع، وتعتبر وحدة تخطيطية أساسية 

لبنية مدينة روابي. 

مادة )2(
العامة والمباني داخل  النظام على جميع األحياء والشوارع والمساحات والحدائق  تسري أحكام هذا 

حدود بلدية روابي.
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قرار رقم )2( لسنة 2021م
بنظام التصنيف والتسمية والترقيم في بلدية روابي

وزارة احلكم املحيل،
الفلسطينية وتعديالته، ال سيما  المحلية  الهيئات  بشأن  1997م  لسنة   )1( القانون رقم  ألحكام  استناداً 

أحكام المادة )15/ب( منه،
وألحكام قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية المؤقت رقم )79( لسنة 1966م وتعديالته،

وبناًء على قرار مجلس بلدي روابي في جلسته رقم )9/2020(، المنعقدة بتاريخ 2020/12/27م، 
وعلى الصالحيات المخولة لنا، 

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1(
القرينة  تدل  لم  ما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 

على خالف ذلك:
البلدية: بلدية روابي.

المجلس: مجلس بلدي روابي.
نافذ،  غير  أم  كان  نافذاً  فيه،  المرور  حق  الجمهور  يملك  ممر  أو  ميدان  أو  طريق  أي  الشارع: 
والطريق القائمة على أي جسر عام أو أي طريق أو ممر مستعمل للوصول إلى دارين أو أكثر 
أنشئ بقصد استعماله لهذه الغاية، سواء أكان للجمهور حق المرور فيه أم لم يكن، وتعتبر جميع  أو 

األقنية واألخاديد الكائنة على جانبي الشارع أو المشمولة فيه جزءاً منه.
أو حدائق  بشوارع  األراضي محاطة من جميع جوانبها  أو مجموعة من قطع  الحي: قطعة أرض 

أو مساحات عامة، قد تحتوي على بناء أو أكثر، وتكون شاملة لمرافق عامة لمستخدميها أو مالكيها.
القائمة على قطعة أرض أو عدة قطع يشترك  المباني السكنية  الحي السكني الخاص: مجموعة من 
مالكوها بأجزاء مشتركة ومرافق خاصة بهم تكون شاملة لممرات األحياء السكنية أو الممرات الموصلة 
أو الحدائق أو األدراج الخارجية أو غيرها وغرف الخدمات والمنافع، وتعتبر وحدة تخطيطية أساسية 

لبنية مدينة روابي. 

مادة )2(
العامة والمباني داخل  النظام على جميع األحياء والشوارع والمساحات والحدائق  تسري أحكام هذا 

حدود بلدية روابي.
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مادة )3(
يمارس المجلس الصالحيات اآلتية:. 1

تصنيف الشوارع والمساحات والحدائق العامة بحسب نوع كل منها وخصائصها الهندسية.أ. 
يتم ب.  أن  على  عليها،  تعديل  أي  وإجراء  عامة  حديقة  أو  مساحة  أو  شارع  أي  اسم  اختيار 

نشر ذلك التعديل في صحيفة محلية.
ترقيم المباني القائمة على جوانب الشوارع والمساحات والحدائق العامة، وترقيم األراضي ج. 

إلى حين إقامة مباٍن عليها.
من د.  اقتراحه  يتم  ما  اعتماد  أو  الخاصة،  السكنية  األحياء  فيها  بما  األحياء  أسماء  اختيار 

التعديل  يتم نشر ذلك  الحي، وإجراء أي تعديل عليها، على أن  المالك عند ترخيص  قبل 
في صحيفة محلية.

فنية . 2 لجاٍن  من  بتوصية  والترقيم  والتسمية  التصنيف  عمليات  في  معيارية  أسس  المجلس  يعتمد 
يشكلها لهذه الغاية.

مادة )4(
األبعاد . 1 موحدة  لوحات  على  العامة  والحدائق  والمساحات  الشوارع  أسماء  تثبيت  البلدية  تتولى 

والمواصفات.
لقاء رسوم . 2 ومحددة،  موحدة  وأبعاد  مواصفات  القائمة ضمن  المباني  أرقام  تثبيت  البلدية  تتولى 

مقدارها )50( ديناراً أردنياً لكل لوحة يدفعها مالك العقار أو من ينوب عنه بالوكالة.
رسوم . 3 لقاء  ومحددة،  موحدة  وأبعاد  مواصفات  ضمن  األحياء  أسماء  تثبيت  البلدية  تتولى 

مقدارها )100( دينار أردني تدفعها لجنة الحي.
للعقار . 4 التسمية  أو  الترقيم  لوحات  وتركيب  توريد  الخاصة  نفقته  على  العقار  لصاحب  يمكن 

الخاص به بموافقة البلدية والمواصفات الفنية التي تحددها.

مادة )5(
على كل جهة تصدر الخرائط التي تتضمن أي تسمية أو ترقيم للشوارع والمساحات والحدائق العامة 
داخل  البلدية  من  المعتمدين  والترقيم  التسمية  واستخدام  البلدية،  مع  المسبق  التنسيق  والمباني 

حدودها التنظيمية.

مادة )6(
مقدارها . 1 بغرامة  يعاقب  األشكال  بأي شكل من  بها  أو أضر  أخفاها  أو  لوحة  بأي  كل من عبث 

(100( دينار أردني عن كل لوحة.
كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه يعاقب بغرامة ال تزيد . 2

على )500( دينار أردني، وال تقل عن )100( دينار أردني.
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مادة )7(
يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة )8(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )9(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2021/08/10 ميالدية
                         الموافق: 02/محرم/1443 هجرية

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل
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مادة )7(
يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة )8(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )9(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2021/08/10 ميالدية
                         الموافق: 02/محرم/1443 هجرية

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل
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قرار رقم )3( لسنة 2021م
بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية نحالين

وزارة احلكم املحيل،
استناداً ألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، ال سيما 

أحكام المادة )15/ب( منه،
وبعد االطالع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2019م بنظام إدارة النفايات الصلبة،

وبناًء على قرار مجلس بلدي نحالين في جلسته رقم )191( بتاريخ 2021/08/23م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تعاريف

القرينة  تدل  لم  ما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 
على خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي.
الوزير: وزير الحكم المحلي.

البلدية: بلدية نحالين.
المجلس: مجلس بلدي نحالين.

الرئيس: رئيس المجلس البلدي.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم في منطقة البلدية أو المتواجد فيها ألي سبب.

العقار: األرض أو المنشأة والمرافق المكونة لها التي تستخدم لغايات السكن أو التجارة أو الصناعة 
أو تقديم الخدمات أو لممارسة أي حرفة أو مهنة.

شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي، ويشمل المالك األصلي أو المتصرف الفعلي 
أو المستأجر أو الشخص المعين إلدارة العقار أو اإلشراف عليه.

والزراعية  والتجارية  المنزلية  النشاطات  مختلف  من  البلدية  حدود  في  ناشئة  نفايات  أي  النفايات: 
والصناعية والعمرانية، والرواسب الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة، والنفايات الصلبة، وأي 

نفايات أخرى.
أي  إحداث  أو  العامة  الراحة  أو  العامة  بالصحة  أو  بالغير  أو اإلضرار  التسبب  الصحية:  المكرهة 
رائحة كريهة أو صوت مزعج أو دخان أو غبار، سواًء أكان مصدره عقاراً أم مكاناً أم حفرة أم قناة 

أم مجرى أم بئر أم مدخنة أم زريبة أم مأوى للحيوانات.
مراقب الصحة: موظف البلدية المختص بشؤون الرقابة الصحية أو أي موظف آخر يعهد إليه المجلس 

القيام بهذه المهام.
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مادة )2)
المكرهة الصحية

تعتبر أي من األعمال التالية مكرهة صحية: 
إنشاء أي عقار أو استعماله بصورة تلحق ضرراً بالصحة العامة.. 1
الراحة . 2 إقالق  إلى  تؤدي  أو  العامة  بالصحة  الضرر  تلحق  أو حرفة  إدارة أي عمل  أو  ممارسة 

العامة. 
أي أشجار أو شجيرات برزت أغصانها أو امتدت عبر أي شارع أو أي عقار، وسببت عرقلة . 3

المنازل  عن  النهار  ضوء  أو  التهوية  أو  الشمس  أشعة  حجب  أو  والمرور  السير  حركة  في 
المالصقة لها. 

التعديات على الطرق العامة، واستعمال االرتدادات التنظيمية دون ترخيص مسبق.. 4

مادة )3)
حفظ النفايات

يجب على كل شاغل عقار في منطقة البلدية اآلتي:
توفير وعاء محكم اإلغالق لحفظ النفايات، وفق المواصفات التي يقرها المجلس.. 1
وضع النفايات داخل أكياس مغلقة من النايلون معدة لهذا الغرض.. 2
وضع الكيس داخل الوعاء أو الحاوية المخصصة لذلك.. 3

مادة )4)
التخلص من النفايات

يجب على كل شخص القيام باآلتي: 
إلقاء النفايات في الحاويات الموزعة في منطقة البلدية، والمخصصة لنوع النفايات المراد التخلص . 1

منها، وفقاً لتعليمات المجلس.
إلقاء النفايات الناتجة عن االستخدام الشخصي في األوعية أو الحاويات الموزعة في منطقة البلدية.. 2
إلقاء النفايات الناتجة عن تنظيف العقار، وكنسه اليومي في الحاويات المخصصة، والحفاظ على . 3

نظافة الرصيف األمامي للعقار.

مادة )5)
حظر استخدام األراضي

يحظر استخدام األراضي الخاصة أو العامة لتجميع أو تخزين أو التخلص أو إلقاء النفايات فيها أو إقامة 
أي إنشاءات خاصة بذلك، إال بناًء على موافقة خطية من البلدية حسب األصول. 

مادة )6)
ملكية النفايات

تعتبر النفايات التالية ملكاً للبلدية:
النفايات داخل الحاويات أو األوعية المخصصة لذلك.. 1
النفايات التي تلقى خارج العقار.. 2
النفايات الملقاة أو الموجودة في األماكن العامة أو أزقة وشوارع المدينة.. 3
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مادة )2)
المكرهة الصحية

تعتبر أي من األعمال التالية مكرهة صحية: 
إنشاء أي عقار أو استعماله بصورة تلحق ضرراً بالصحة العامة.. 1
الراحة . 2 إقالق  إلى  تؤدي  أو  العامة  بالصحة  الضرر  تلحق  أو حرفة  إدارة أي عمل  أو  ممارسة 

العامة. 
أي أشجار أو شجيرات برزت أغصانها أو امتدت عبر أي شارع أو أي عقار، وسببت عرقلة . 3

المنازل  عن  النهار  ضوء  أو  التهوية  أو  الشمس  أشعة  حجب  أو  والمرور  السير  حركة  في 
المالصقة لها. 

التعديات على الطرق العامة، واستعمال االرتدادات التنظيمية دون ترخيص مسبق.. 4

مادة )3)
حفظ النفايات

يجب على كل شاغل عقار في منطقة البلدية اآلتي:
توفير وعاء محكم اإلغالق لحفظ النفايات، وفق المواصفات التي يقرها المجلس.. 1
وضع النفايات داخل أكياس مغلقة من النايلون معدة لهذا الغرض.. 2
وضع الكيس داخل الوعاء أو الحاوية المخصصة لذلك.. 3

مادة )4)
التخلص من النفايات

يجب على كل شخص القيام باآلتي: 
إلقاء النفايات في الحاويات الموزعة في منطقة البلدية، والمخصصة لنوع النفايات المراد التخلص . 1

منها، وفقاً لتعليمات المجلس.
إلقاء النفايات الناتجة عن االستخدام الشخصي في األوعية أو الحاويات الموزعة في منطقة البلدية.. 2
إلقاء النفايات الناتجة عن تنظيف العقار، وكنسه اليومي في الحاويات المخصصة، والحفاظ على . 3

نظافة الرصيف األمامي للعقار.

مادة )5)
حظر استخدام األراضي

يحظر استخدام األراضي الخاصة أو العامة لتجميع أو تخزين أو التخلص أو إلقاء النفايات فيها أو إقامة 
أي إنشاءات خاصة بذلك، إال بناًء على موافقة خطية من البلدية حسب األصول. 

مادة )6)
ملكية النفايات

تعتبر النفايات التالية ملكاً للبلدية:
النفايات داخل الحاويات أو األوعية المخصصة لذلك.. 1
النفايات التي تلقى خارج العقار.. 2
النفايات الملقاة أو الموجودة في األماكن العامة أو أزقة وشوارع المدينة.. 3



874
108 الرقم المرجعي: 2021-9-183ديوان الفتوى والتشريع

2021/09/22 183العدد

mjr.lab.pna.ps

مادة )7)
صالحيات مراقب الصحة

لمراقب الصحة التأكد من خلو منطقة البلدية من أي مكرهة صحية.. 1
يحرر مراقب الصحة إشعاراً بإزالة المكرهة الصحية، محدداً فيها:. 2

الجهة المكلفة بإزالة المكرهة الصحية.أ. 
طبيعة وخطورة المكرهة الصحية.ب. 
المدة الزمنية الممنوحة إلزالة المكرهة الصحية.ج. 
اإلجراءات الالزمة إلزالة المكرهة الصحية، وعدم تكرارها.د. 

مادة )8)
مسؤولية إزالة المكرهة الصحية

يجب على كل شاغل للعقار أن يزيل المكرهة الصحية الناتجة عنه، وذلك دون المساس بحقه . 1
في المطالبة بالنفقات من أي شخص آخر.

ناشئة عن خلل . 2 أنها  بإزالة كل مكرهة صحية يرى مراقب الصحة  التالية مكلفة  الجهات  تعتبر 
وعيب في بناء العقار أو عدم االلتزام بشروط الترخيص والبناء:

المالك األول للعقار أو الشخص الحاصل على ترخيص البناء، مسؤول بالتضامن مع شاغلي أ. 
العقار الحاليين بإزالة المكرهة الصحية، وتحمل آثارها.

مالكو العقار على الشيوع، متضامنون في إزالة أي مكرهة صحية فيه، وللبلدية مالحقتهم ب. 
جميعاً أو منفردين، وللمالك العودة على باقي الشركاء بأي نفقات بالخصوص.

المشتركة ج.  بالتضامن عن أي مكرهة صحية موجودة باألجزاء  سكان أي عمارة مسؤولون 
أو في قطع األراضي المجاورة بشكل مباشر للبناء، في حال تعذر معرفة الشخص مسبب 

المكرهة الصحية.

مادة )9)
إزالة المكرهة الصحية

إذا تخلف أي شخص عن تنفيذ إشعار مراقب الصحة بإزالة المكرهة الصحية، يحق للمجلس:
الطلب بإزالة المكرهة الصحية التي أحدثها خالل المدة التي تحددها، وعلى الوجه الذي تعينه.. 1
إحالته إلى المحكمة المختصة في حال عدم تنفيذه ما ورد في أحكام الفقرة )1( من هذه المادة.. 2
إزالة المكرهة الصحية على نفقة الشخص المخالف.. 3

مادة )10)
تحصيل الرسوم

النفايات . 1 تقدمها في جمع  التي  الخدمات  مقابل  البلدية  إلى  يدفع  أن  يجب على كل شاغل عقار 
ونقلها والتخلص منها، الرسوم المحددة بالملحق رقم )1( من هذا النظام.

2 . )1( رقم  القانون  ألحكام  وفقاً  المادة،  هذه  من   )1( الفقرة  في  الواردة  الرسوم  تحصيل  يتم 
لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته.
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مادة )11)
العقوبات 

على . 1 تزيد  وال  شيكل،   )100( عن  تقل  ال  بغرامة  النظام  هذا  أحكام  يخالف  من  كل  يعاقب 
(500( شيكل.

العامة . 2 النظافة  على  بالمحافظة  الملتزمين  لغير  فورية  مخالفات  تحرير  الصحة  لمراقب  يجوز 
المحددة بالملحق رقم )2( من هذا النظام.

مادة )12)
إصدار التعليمات

والنفايات . 1 النفايات  ونقل  وجمع  إخراج  وأوقات  آلية  بتنظيم  الخاصة  التعليمات  المجلس  يصدر 
الصلبة الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية.

يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.. 2

مادة )13)
اإللغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )14)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2021/09/01 ميالدية 
                       الموافق: 24/محرم/1443 هجرية

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل
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مادة )11)
العقوبات 

على . 1 تزيد  وال  شيكل،   )100( عن  تقل  ال  بغرامة  النظام  هذا  أحكام  يخالف  من  كل  يعاقب 
(500( شيكل.

العامة . 2 النظافة  على  بالمحافظة  الملتزمين  لغير  فورية  مخالفات  تحرير  الصحة  لمراقب  يجوز 
المحددة بالملحق رقم )2( من هذا النظام.

مادة )12)
إصدار التعليمات

والنفايات . 1 النفايات  ونقل  وجمع  إخراج  وأوقات  آلية  بتنظيم  الخاصة  التعليمات  المجلس  يصدر 
الصلبة الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية.

يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.. 2

مادة )13)
اإللغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )14)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2021/09/01 ميالدية 
                       الموافق: 24/محرم/1443 هجرية

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل
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ملحق رقم )1)
رسوم خدمات النظافة العامة وجمع النفايات ونقلها لبلدية نحالين

 
النفايات المنزلية:. 1

قيمة الرسوم 
السنوية 
بالشيكل

البيان الرقم

240  كل أسرة في منزل منفصل )الشخص المتزوج مع أسرته وبدون األوالد 
المتزوجين( .1

240

 كل أسرة إضافية في نفس المنزل وغير منفصلة عن األب )أحد األبناء 
الرسوم  نفس  المنزل  نفس  في  متزوج  كل  على  يضاف  المتزوجين( 

المفروضة في البند رقم )1( من هذا الجدول .2

النفايات التجارية:. 2

قيمة الرسوم 
السنوية بالشيكل الفئة التصنيف/ الحرفة الرقم

1080 أ
مستودع تجاري .1720 ب

480 ج
1200 مركز تجاري .2
1200 أ

سوبر ماركت/ ميني ماركت .3
720 ب
480 ج
240 د
1080 أ

محمص )قهوة/ مكسرات/ شوكوالته( .4720 ب
360 ج

1080 أ
محل بيع أسماك .5720 ب

360 ج
1080 أ

محل بيع لحوم ودواجن .6720 ب
360 ج
360 محل بيع لحوم مجمدة .7
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1080 أ
محل ذبح لحوم/ مسلخ .8

840 ب
720 أ

محل بيع خضار وفواكه .9600 ب
480 ج
600 محل بيع مشروبات )عصائر/ مياه/ كوال( جملة .10
480 أ

مخبز وفرن .11
360 ب
1080 أ

محل بيع حلويات أو معجنات .12720 ب
360 ج
480 محل بيع حليب ومنتوجات ألبان بالجملة والمفرق .13
1080 أ

مطعم/ كشك .14720 ب
360 ج
480 أ

مقهى .15
360 ب
480 دراي كلين .16
480 أ

صالون للرجال .17
360 ب
480 أ

صالون للسيدات .18
360 ب
480 أ

محل مواد تجميل .19
360 ب
1080 أ

محل بيع/ تعبئة عبوات غاز .20720 ب
360 ج
720 أ

محل بيع قطع سيارات وكماليات .21
360 ب
480 موقف سيارات )كراج( .22
480 أ

محل معدات سيارات وصيانة .23
360 ب
720 أ

محل بناشر سيارات .24
600 ب
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1080 أ
محل ذبح لحوم/ مسلخ .8

840 ب
720 أ

محل بيع خضار وفواكه .9600 ب
480 ج
600 محل بيع مشروبات )عصائر/ مياه/ كوال( جملة .10
480 أ

مخبز وفرن .11
360 ب

1080 أ
محل بيع حلويات أو معجنات .12720 ب

360 ج
480 محل بيع حليب ومنتوجات ألبان بالجملة والمفرق .13
1080 أ

مطعم/ كشك .14720 ب
360 ج
480 أ

مقهى .15
360 ب
480 دراي كلين .16
480 أ

صالون للرجال .17
360 ب
480 أ

صالون للسيدات .18
360 ب
480 أ

محل مواد تجميل .19
360 ب

1080 أ
محل بيع/ تعبئة عبوات غاز .20720 ب

360 ج
720 أ

محل بيع قطع سيارات وكماليات .21
360 ب
480 موقف سيارات )كراج( .22
480 أ

محل معدات سيارات وصيانة .23
360 ب
720 أ

محل بناشر سيارات .24
600 ب



878
112 الرقم المرجعي: 2021-9-183ديوان الفتوى والتشريع

2021/09/22 183العدد

mjr.lab.pna.ps

1080 أ
كراج يشمل بودي ودهان سيارات .25720 ب

360 ج
1800 أ

كراج دينمو ميتر .261080 ب
720 ج

1080 أ
محل بيع وتركيب زجاج .27720 ب

360 ج
1080 أ

محل بيع وتصليح أجهزة وأدوات كهربائية وهواتف .28720 ب
360 ج

1080 أ
مشغل تنجيد أثاث .29720 ب

360 ج
1080 أ

محل بيع ثروات حيوانية .30720 ب
360 ج

1080 أ
محل أدوات صحية وتمديدات .31720 ب

360 ج
1080 أ

محل بيع تمديدات إنشائية .32720 ب
360 ج

1080 أ
محل بيع بالط .33720 ب

360 ج
1080 أ

محل بيع خردة .34
720 ب

1080 أ
محل لوازم نجارين .35720 ب

360 ج
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1080 أ
محل لوازم حدادين .36720 ب

360 ج
720 أ

محل بيع صناعات يدوية .37
360 ب
600 أ

محل بيع مالبس و/أو أحذية جديد .38480 ب
360 ج
480 أ

محل بيع مالبس و/أو أحذية قديمة .39
360 ب
480 أ

محل صاغة )ذهب/ فضة/ معادن ثقيلة( .40
360 ب
1440 أ

محل بيع أثاث ومفروشات .411080 ب
720 ج
1080 أ

محل بيع سجاد .42720 ب
360 ج
360 مشتل/ محل زهور .43
480 أ

محل بيع نثريات وإكسوارات .44360 ب
240 ج
480 أ

محل بيع حبوب وأعالف وتخزينها .45
360 ب
480 أ

محل بيع مواد تنظيف .46
360 ب
480 أ

محل بيع أدوات منزلية .47
360 ب
480 أ

محل بيع ألعاب وهدايا وتحف .48
360 ب
480 أ

محل زجاج ومرايا وبراويز .49
360 ب
480 أ

محل بيع أدوات الكتابة والكتب .50
360 ب
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1080 أ
محل لوازم حدادين .36720 ب

360 ج
720 أ

محل بيع صناعات يدوية .37
360 ب
600 أ

محل بيع مالبس و/أو أحذية جديد .38480 ب
360 ج
480 أ

محل بيع مالبس و/أو أحذية قديمة .39
360 ب
480 أ

محل صاغة )ذهب/ فضة/ معادن ثقيلة( .40
360 ب

1440 أ
محل بيع أثاث ومفروشات .411080 ب

720 ج
1080 أ

محل بيع سجاد .42720 ب
360 ج
360 مشتل/ محل زهور .43
480 أ

محل بيع نثريات وإكسوارات .44360 ب
240 ج
480 أ

محل بيع حبوب وأعالف وتخزينها .45
360 ب
480 أ

محل بيع مواد تنظيف .46
360 ب
480 أ

محل بيع أدوات منزلية .47
360 ب
480 أ

محل بيع ألعاب وهدايا وتحف .48
360 ب
480 أ

محل زجاج ومرايا وبراويز .49
360 ب
480 أ

محل بيع أدوات الكتابة والكتب .50
360 ب
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600 أ
محل بيع دهانات .51

480 ب
360 محل معدات بيطرية .52
1080 أ

محل تجارة عامة .53720 ب
360 ج

1440 أ
بركة سباحة .54

1080 ب

360
الحرف  قانون  ذيل  صنف  في  ذكر  تجاري  محل  كل 
باستثناء  وتعديالته،  1953م  لسنة   )16( رقم  والصناعات 

ما ذكر في الجدول أعاله
.55

نفايات المؤسسات:. 3

قيمة الرسوم 
السنوية بالشيكل الفئة التصنيف/ الحرفة الرقم

3/ طالب جامعة .1
2/ طالب مدرسة .2
2/ طالب رياض أطفال .3

360 مدرسة سياقة .4
480 مكتبة .5
360 مركز ثقافي .6
600 مسرح وسينما .7
600 أ

مركز رياضي .8
480 ب

2000 أ
منتجع سياحي .9

1200 ب
480 شركة تأمين .10
1500 أ

صالة أفراح .11
1000 ب
1500 بنك .12
720 صراف آلي .13
360 محل صرافة .14
360 حوالة/ وكالة .15
360 مكتب سياحي .16
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360 مكتب عقارات .17
360 مكتب تكسي .18
360 مكتب )خدمات عامة/ طباعة/ محامين( .19
360 مكتب نقابة .20
720 أ

مكتب/ شركة بيع أو تأجير سيارات .21
360 ب
360 شركة/ مكتب دعاية وإعالن .22
360 ستوديو تصوير .23
360 مكتب الخدمات والتجارة .24
1080 أ

مطبعة .25720 ب
360 ج

نفايات المصانع والمعامل:. 4

قيمة الرسوم 
السنوية بالشيكل الفئة التصنيف/ الحرفة الرقم

1080 معمل سجائر وتبغ .1

1080 معمل صابون .2

1080 معمل روائح عطرية وزيوت .3

1080 أ
معمل مواد كيماوية وأدوية .4720 ب

1080 مصنع مواد غذائية/ معلبات .5

1080 مصنع سكر أو ملح .6

1080 أ
مصنع حلويات .7

720 ب
1080 أ

مصنع مشروبات )مياه/ عصير/ كوال( .8
720 ب
1080 أ

مصنع دقيق )مطحنة(/ حبوب .9
720 ب
1080 أ

معصرة زيتون .10
720 ب
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360 مكتب عقارات .17
360 مكتب تكسي .18
360 مكتب )خدمات عامة/ طباعة/ محامين( .19
360 مكتب نقابة .20
720 أ

مكتب/ شركة بيع أو تأجير سيارات .21
360 ب
360 شركة/ مكتب دعاية وإعالن .22
360 ستوديو تصوير .23
360 مكتب الخدمات والتجارة .24
1080 أ

مطبعة .25720 ب
360 ج

نفايات المصانع والمعامل:. 4

قيمة الرسوم 
السنوية بالشيكل الفئة التصنيف/ الحرفة الرقم

1080 معمل سجائر وتبغ .1

1080 معمل صابون .2

1080 معمل روائح عطرية وزيوت .3

1080 أ
معمل مواد كيماوية وأدوية .4720 ب

1080 مصنع مواد غذائية/ معلبات .5

1080 مصنع سكر أو ملح .6

1080 أ
مصنع حلويات .7

720 ب
1080 أ

مصنع مشروبات )مياه/ عصير/ كوال( .8
720 ب
1080 أ

مصنع دقيق )مطحنة(/ حبوب .9
720 ب
1080 أ

معصرة زيتون .10
720 ب



882
116 الرقم المرجعي: 2021-9-183ديوان الفتوى والتشريع

2021/09/22 183العدد

mjr.lab.pna.ps

1080 مصنع نسيج وأقمشة .11

1080 أ
مصنع صناعي )مصانع لم تذكر( .12900 ب

720 ج
1080 أ

معمل حجر )منشار(/ جرانيت .13720 ب
360 ج

1200 معمل إسفلت )القطران( .14

720 معمل دهان .15

720 أ
محطة وقود/ بيع بترول/ زيوت .16

360 ب
480 مغسلة سيارات .17

720 أ
منجرة .18

360 ب
720 أ

محددة .19
360 ب
720 أ

مشغل ألمنيوم .20
360 ب
720 أ

مخيطة .21
360 ب

نفايات المؤسسات الطبية:. 5

قيمة الرسوم 
السنوية بالشيكل الفئة التصنيف/ الحرفة الرقم

1200/ سرير مستشفى .1
360 عيادة خاصة .2
360 صيدلية .3
720 أ

مختبر )تستثنى النفايات غير المعالجة( .4
360 ب
720 أ

مختبر كيماوي .5
360 ب
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720 أ
مستودع أدوية .6

360 ب
720 مستوصف .7

نقل الحاويات الخاصة ومعالجتها:. 6

حجم البيان
الحاوية

قيمة الرسوم 
بالشيكل

المنيا الصحي  نفايات ومعالجتها والتخلص منها إلى مكب  نقل حاوية 
1100 طنحسب اتفاقيات خاصة مع البلدية
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720 أ
مستودع أدوية .6

360 ب
720 مستوصف .7

نقل الحاويات الخاصة ومعالجتها:. 6

حجم البيان
الحاوية

قيمة الرسوم 
بالشيكل

المنيا الصحي  نفايات ومعالجتها والتخلص منها إلى مكب  نقل حاوية 
1100 طنحسب اتفاقيات خاصة مع البلدية
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ملحق رقم )2)
الئحة الغرامات والجزاءات الفورية المتعلقة بالنظافة العامة

الجزاءات الغرامة
)الشيكل( بيان المخالفة الرقم

في حال التكرار خالل أسبوع 
تضاعف العقوبة 200 األرصفة  على  الطعام  فضالت  إلقاء 

والطرقات وفي الحدائق .1

في حال التكرار خالل أسبوع 
تضاعف العقوبة 200 البنايات  شبابيك  من  النفايات  إلقاء 

والمنازل .2

في حال التكرار خالل أسبوع 
تضاعف العقوبة 200 من  العامة  والمطابخ  المطاعم  تخلص 

نفاياتها في غير األماكن المخصصة لها .3

150 إلقاء الفضالت من نوافذ السيارات .4

في حال التكرار خالل أسبوع 
تضاعف العقوبة 500

ومحالت  اللحوم  أسواق  مخلفات  إلقاء 
غير  في  والمسالخ  واألسماك  الدواجن 

األماكن المخصصة لها
.5

في حال التكرار خالل أسبوع 
تضاعف العقوبة 500

المنتجات  من  األغذية  مصانع  تخلص 
في  صالحيتها  مدة  المنتهية  أو  الفاسدة 

غير األماكن المخصصة لها
.6

في حال التكرار خالل أسبوع 
تضاعف العقوبة 300

تخلص مصانع األقمشة من نفايات تغليف 
بضائعها في غير األماكن المخصصة لها 

وبطريقة تعيق حركة العامة
.7

في حال التكرار خالل أسبوع 
تضاعف العقوبة 300

مخلفات  من  البالستيك  مصانع  تخلص 
األماكن  غير  في  وتغليفها  صناعاتها 
حركة  تعيق  وبطريقة  لها  المخصصة 

العامة

.8

في حال التكرار خالل أسبوع 
تضاعف العقوبة 300

عمليات  مخلفات  من  المطابع  تخلص 
المستعملة  المطبوعات غير  أو  الطباعة 
األماكن  غير  في  إتالفه  تريد  ما  أو 

المخصصة لها

.9

في حال التكرار خالل أسبوع 
تضاعف العقوبة 500 غير  في  نفايتها  من  المستشفيات  تخلص 

األماكن المخصصة لها .10

في حال التكرار خالل أسبوع 
تضاعف العقوبة 500

تخلص المستوصفات والعيادات الخاصة 
من نفاياتها في غير األماكن المخصصة 

لها
.11

في حال التكرار خالل أسبوع 
تضاعف العقوبة 500 تخلص المختبرات الطبية من نفاياتها في 

غير األماكن المخصصة لها .12

119 الرقم المرجعي: 2021-9-183ديوان الفتوى والتشريع

2021/09/22 183العدد

mjr.lab.pna.ps

ورشة  ألي  الصب  إذن  يعطى  ال 
مخالفة 300 بورشات  الخاصة  البناء  مواد  وضع 

العمل خارج حدود األرض .13

ورشة  ألي  الصب  إذن  يعطى  ال 
مخالفة 300 عدم إحاطة وحماية صاحب ورشة البناء 

لألرض التي تقع فيها الورشة .14

لمدة . 1 العمل  عن  السيارة  إيقاف 
المخالفة  تكرار  عند  أيام  ثالثة 

للمرة األولى.
تضاعف    المدة    عند التكرار . 2

لمرة ثانية.

300
البناء  مخلفات  من  العشوائي  التخلص 
المواقع  غير  وفي  والردم  والهدم 

المخصصة لها
.15

المخلفات . 1 بإزالة  يطالب 
المتساقطة.

لمدة . 2 العمل  عن  السيارة  إيقاف 
المخالفة  تكرار  عند  أسبوع 

للمرة األولى.

300

تساقط مواد صلبة أو سائلة من مركبات 
مخلفات  نقل  أو  الجاهزة  الخرسانة  نقل 
على  سيرها  أثناء  والحفر  الهدم  عمليات 

الطريق العام

.16

المخلفات . 1 بإزالة  يطالب 
المتساقطة.

لمدة . 2 العمل  عن  السيارة  إيقاف 
المخالفة  تكرار  عند  أسبوع 

للمرة األولى.

500
الجاهزة  الخرسانة  نقل  مركبات  تخلص 
من بقايا عمليات الصب في غير األماكن 

المخصصة لها
.17

300
إلقاء مخلفات األشجار والحدائق في غير 
األماكن المخصصة من قبل البلدية أو في 

أوقات خارج األوقات المخصصة لها
.18

يطالب بإزالة المخالفة خالل أسبوع 
وبخالف ذلك تكرر العقوبة 500 النافقة(  )الحيوانات  الجيف  من  التخلص 

في غير األماكن المخصصة لها .19

يطالب بإزالة المخالفة خالل أسبوع 
وبخالف ذلك تكرر العقوبة 500 إلقاء هياكل السيارات أو السيارات التالفة 

على األرصفة واألماكن العامة .20

يطالب بإزالة المخالفة خالل أسبوع 
وبخالف ذلك تكرر العقوبة 500

أماكن  أصحاب  من  العام  المنظر  تشويه 
التالف  والحديد  الخردة  وترحيل  تجميع 

وعدم تسوير هذه األماكن
.21

يطالب بإزالة المخالفة خالل أسبوع 
وبخالف ذلك تكرر العقوبة 500

ترك مركبات تالفة أو أي معدات مهملة 
شأنها  من  بصورة  العامة  األماكن  في 
اإلضرار بمقتضيات الصحة أو السالمة 

العامة أو تشويه المنظر العام

.22

300

الكبيرة  األحجام  ذات  النفايات  إلقاء 
(Bulky Waste( )الثالجات والغساالت 
األماكن  غير  في  القديمة…...إلخ( 

المخصصة لها

.23
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ورشة  ألي  الصب  إذن  يعطى  ال 
مخالفة 300 بورشات  الخاصة  البناء  مواد  وضع 

العمل خارج حدود األرض .13

ورشة  ألي  الصب  إذن  يعطى  ال 
مخالفة 300 عدم إحاطة وحماية صاحب ورشة البناء 

لألرض التي تقع فيها الورشة .14

لمدة . 1 العمل  عن  السيارة  إيقاف 
المخالفة  تكرار  عند  أيام  ثالثة 

للمرة األولى.
تضاعف    المدة    عند التكرار . 2

لمرة ثانية.

300
البناء  مخلفات  من  العشوائي  التخلص 
المواقع  غير  وفي  والردم  والهدم 

المخصصة لها
.15

المخلفات . 1 بإزالة  يطالب 
المتساقطة.

لمدة . 2 العمل  عن  السيارة  إيقاف 
المخالفة  تكرار  عند  أسبوع 

للمرة األولى.

300

تساقط مواد صلبة أو سائلة من مركبات 
مخلفات  نقل  أو  الجاهزة  الخرسانة  نقل 
على  سيرها  أثناء  والحفر  الهدم  عمليات 

الطريق العام

.16

المخلفات . 1 بإزالة  يطالب 
المتساقطة.

لمدة . 2 العمل  عن  السيارة  إيقاف 
المخالفة  تكرار  عند  أسبوع 

للمرة األولى.

500
الجاهزة  الخرسانة  نقل  مركبات  تخلص 
من بقايا عمليات الصب في غير األماكن 

المخصصة لها
.17

300
إلقاء مخلفات األشجار والحدائق في غير 
األماكن المخصصة من قبل البلدية أو في 

أوقات خارج األوقات المخصصة لها
.18

يطالب بإزالة المخالفة خالل أسبوع 
وبخالف ذلك تكرر العقوبة 500 النافقة(  )الحيوانات  الجيف  من  التخلص 

في غير األماكن المخصصة لها .19

يطالب بإزالة المخالفة خالل أسبوع 
وبخالف ذلك تكرر العقوبة 500 إلقاء هياكل السيارات أو السيارات التالفة 

على األرصفة واألماكن العامة .20

يطالب بإزالة المخالفة خالل أسبوع 
وبخالف ذلك تكرر العقوبة 500

أماكن  أصحاب  من  العام  المنظر  تشويه 
التالف  والحديد  الخردة  وترحيل  تجميع 

وعدم تسوير هذه األماكن
.21

يطالب بإزالة المخالفة خالل أسبوع 
وبخالف ذلك تكرر العقوبة 500

ترك مركبات تالفة أو أي معدات مهملة 
شأنها  من  بصورة  العامة  األماكن  في 
اإلضرار بمقتضيات الصحة أو السالمة 

العامة أو تشويه المنظر العام

.22

300

الكبيرة  األحجام  ذات  النفايات  إلقاء 
(Bulky Waste( )الثالجات والغساالت 
األماكن  غير  في  القديمة…...إلخ( 

المخصصة لها

.23
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300 إلقاء األثاث التالف والخردة في األماكن 
غير المخصصة لها من البلدية .24

100 التخلص من النفايات عن طريق الحرق 
المفتوح .25

100 نقل أو تغيير موقع حاوية النفايات التابعة 
للبلدية دون موافقة اإلدارة المختصة .26

300 اإلضرار بحاويات النفايات أو حرقها .27

يطالب بإزالة المخالفة خالل أسبوع 
وبخالف ذلك تكرر العقوبة 300

أو  معدات  ترك  أو  المركبات  وقوف 
وضع  عملية  إعاقة  شأنها  من  بضائع 
تفريغ  أو  األفراد  قبل  من  المخلفات 

محتوياتها بواسطة مركبات البلدية

.28

300 بصورة  والمطبوعات  اإلعالنات  لصق 
تشوه المنظر العام للمدينة .29

500 غسيل المركبات في األماكن العامة .30
الصـرف  مياه  من  التخلص  أو  تسـرب 
أو  الشوارع  في  العادمة  المياه  الصحي/ 

األودية من:
.31

200 أ. المساكن.
300 ب. المباني االستثمارية.

في حال التكرار خالل أسبوع 
تضاعف العقوبة 500 ج. صهاريج نضح المياه العادمة.
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قرار رقم )5( لسنة 2021م
بنظام صيانة الشوارع في بلدية الخليل

وزارة احلكم املحيل،
الفلسطينية وتعديالته، ال سيما  المحلية  الهيئات  بشأن  1997م  لسنة   )1( القانون رقم  استناًدا ألحكام 

أحكام المادة )15/أ( منه،
وبناًء على قرار مجلس بلدية الخليل في جلسته رقم )2635(، المنعقدة بتاريخ 2020/11/10م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيًقا للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي: 

مادة )1(
القرينة  تدل  لم  ما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 

على خالف ذلك:
البلدية: بلدية الخليل.

المجلس: مجلس بلدي الخليل.
الشارع: أي طريق أو ميدان أو ممر أو رصيف يملك الجمهور حق المرور فيه، نافًذا كان أم غير نافذ، 
والطريق القائمة على أي جسر عام أو أي طريق أو ممر مستعمل للوصول إلى دارين أو أكثر 
أنشئ بقصد استعماله لهذه الغاية، سواء أكان للجمهور حق المرور فيه أم لم يكن، وتعتبر جميع  أو 

األقنية واألخاديد على جانبي الشارع أو المشمولة فيه جزًءا منه.

مادة )2(
تسري أحكام هذا النظام على جميع الشوارع داخل حدود البلدية. 

مادة )3(
يحظر على أي شخص وضع العوائق في الشوارع، وتعتبر األفعال التالية عائًقا:

بناء أو إنشاء أو إقامة أو إبقاء حائط أو سيا	 أو عمود في أي شارع أو أي جزء منه.. 1
تغطية أو إعاقة مجرى مكشوف أو مصرف أو قناة واقعة على جانب أي شارع.. 2
وضع صندوق أو طرد أو بضائع أو أي مواد أخرى أو عرض بضائع في أي شارع، أو تسبب . 3

في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف أو تعيقهم أو تؤخرهم عن القيام بعملهم 
أو تعيق المركبات أو المارة.

عرقلة أو إعاقة حركة السير بما يتجاوز المدة المعقولة لتحميل أو تنزيل الصندوق أو البضائع.. 4
ترك أو تخزين مواد البناء في الشارع.. 5
عرض أو تخزين أصحاب المهن والحرف والبضائع أو لوازم عملهم في الشارع.. 6
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قرار رقم )5( لسنة 2021م
بنظام صيانة الشوارع في بلدية الخليل

وزارة احلكم املحيل،
الفلسطينية وتعديالته، ال سيما  المحلية  الهيئات  بشأن  1997م  لسنة   )1( القانون رقم  استناًدا ألحكام 

أحكام المادة )15/أ( منه،
وبناًء على قرار مجلس بلدية الخليل في جلسته رقم )2635(، المنعقدة بتاريخ 2020/11/10م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيًقا للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي: 

مادة )1(
القرينة  تدل  لم  ما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 

على خالف ذلك:
البلدية: بلدية الخليل.

المجلس: مجلس بلدي الخليل.
الشارع: أي طريق أو ميدان أو ممر أو رصيف يملك الجمهور حق المرور فيه، نافًذا كان أم غير نافذ، 
والطريق القائمة على أي جسر عام أو أي طريق أو ممر مستعمل للوصول إلى دارين أو أكثر 
أنشئ بقصد استعماله لهذه الغاية، سواء أكان للجمهور حق المرور فيه أم لم يكن، وتعتبر جميع  أو 

األقنية واألخاديد على جانبي الشارع أو المشمولة فيه جزًءا منه.

مادة )2(
تسري أحكام هذا النظام على جميع الشوارع داخل حدود البلدية. 

مادة )3(
يحظر على أي شخص وضع العوائق في الشوارع، وتعتبر األفعال التالية عائًقا:

بناء أو إنشاء أو إقامة أو إبقاء حائط أو سيا	 أو عمود في أي شارع أو أي جزء منه.. 1
تغطية أو إعاقة مجرى مكشوف أو مصرف أو قناة واقعة على جانب أي شارع.. 2
وضع صندوق أو طرد أو بضائع أو أي مواد أخرى أو عرض بضائع في أي شارع، أو تسبب . 3

في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف أو تعيقهم أو تؤخرهم عن القيام بعملهم 
أو تعيق المركبات أو المارة.

عرقلة أو إعاقة حركة السير بما يتجاوز المدة المعقولة لتحميل أو تنزيل الصندوق أو البضائع.. 4
ترك أو تخزين مواد البناء في الشارع.. 5
عرض أو تخزين أصحاب المهن والحرف والبضائع أو لوازم عملهم في الشارع.. 6
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التجارية، . 7 العمارات  در	  مطالع  أو  مداخل  في  العوائق  أو وضع  تخزينها  أو  البضائع  عرض 
بالشكل الذي يسبب إعاقة حركة مستخدمي العمارة.

عرض أو تخزين أصحاب معارض السيارات لسياراتهم على الشارع، وترك أصحاب الشاحنات . 8
لشاحناتهم في الشارع.

مادة )4(
المخالفة، . 1 بإزالة  النظام  هذا  من   )3( المادة  المخالف ألحكام  الشخص  إخطار  المجلس  على 

أو اإليعاز بإزالتها على نفقة المخالف خالل )24( ساعة من تبليغه إخطاًرا كتابًيا بذلك.
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة )3( من هذا النظام بغرامة ال تقل عن )50( دينار أردني، . 2

وال تزيد على )100( دينار أردني.
بذات . 3 المخالفة  فيه  تستمر  يوم  في تحرير ضبط مخالفة في كل  الحق  المختص  البلدية  لمفتش 

قيمة الغرامة المذكورة في الفقرة )2( من هذه المادة.

مادة )5(
يجب على كل شخص يرغب في وضع أي مادة أو إنشاءات مؤقتة من مواد البناء في أي شارع، . 1

أو يحفر حفرة أو أخدوًدا فيه، أن:
 يحصل على إذن خطي من البلدية، على أن يتضمن اإلذن بيان المساحة التي يراد إشغالها، أ. 

ومدة العمل فيه.
يتخذ اإلجراءات التالية إلى أن ترفع تلك المواد من الشارع أو تطمر الحفرة أو األخدود:ب. 

اتباع شروط السالمة العامة في وضع المواد أو اإلنشاءات أو حفر حفرة أو أخدود.( 1
إقامة سيا	 واٍق حول تلك المواد أو الحفرة أو األخدود، ووضع إشارات تحذيرية.( 2
وضع إضاءة كافية خالل الليل.( 3

يجوز للبلدية سحب اإلذن الخطي في الحالتين اآلتيتين:. 2
إذا ثبت أن هناك مخالفة من قبل الشخص الحاصل على اإلذن.أ. 
إذا كانت تلك المواد أو الحفرة أو األخدود تشكل خطًرا محدًقا على السالمة العامة.ب. 

مادة )6( 
على المجلس إخطار الشخص المخالف ألحكام المادة )1/5( من هذا النظام بإزالة المخالفة، . 1

أو اإليعاز بإزالتها على نفقة المخالف خالل )24( ساعة من تبليغه إخطاًرا كتابًيا بذلك.
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة )1/5( من هذا النظام بغرامة ال تقل عن )50( دينار أردني، . 2

وال تزيد على )150( دينار أردني.

مادة )7( 
يجب على المجلس في حال وجود بناء أو بئر أو حفرة تشكل خطًرا على السالمة العامة، لوجود . 1

خلل في الترميم أو الصيانة أو التسييج، إخطار مالك البناء أو الحفرة أو المكان الخطر وتكليفه 
باإلصالح أو الوقاية أو إقامة سيا	 حوله، على وجه يمنع الخطر الناشئ عنه خالل )48( ساعة. 
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إذا تخلف المالك عن العمل بما ورد في اإلخطار المحدد في الفقرة )1( من هذه المادة، يعاقب . 2
بغرامة ال تقل عن )50( دينار أردني، وال تزيد على )150( دينار أردني.

على المجلس إصالح الضرر، ويستوفي جميع النفقات من مالك البناية أو البئر أو الحفرة.. 3

مادة )8(
يحظر على أي شخص اآلتي:. 1

رفع أو إزالة أو تخريب أو تغيير بسطح الشارع أو إلحاق الضرر به.أ. 
االعتداء على الجزيرة الوسطية أو هدم أي جزء منها.ب. 

يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة )1( من هذه المادة، بغرامة ال تقل عن )50( دينار أردني، . 2
وال تزيد على )150( دينار أردني.

مادة )9(
مقصود . 1 وغير  طارئ  ضرر  منه  قسم  بأي  أو  شارع  بأي  لحق  حال  في  المجلس  على  يجب 

بسبب حفريات أجريت في أرٍض مجاورة، أن يخطر مالك األرض التي أجريت فيها الحفريات 
بالشارع خالل  لحق  الذي  الضرر  بإصالح  تكليفه  يتضمن  إخطاًرا  بها،  قام  الذي  الشخص  أو 

مدة معينة.
في حال عدم قيام المخالف باإلجراء المحدد في الفقرة )1( من هذه المادة، على المجلس إصالح . 2

الضرر المتسبب عن الحفريات، ويستوفي النفقات من المخالف.

مادة )10(
الحق  المخالف، ولها  نفقة  الشوارع، وذلك على  تعديات على  إزالة أي  الحق في أي وقت  للبلدية 

في مصادرة المواد التي يتشكل منها التعدي.

مادة )11(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )12(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2021/09/12 ميالدية
                         الموافق: 05/صفر/1443 هجرية

                                                                              
م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل
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إذا تخلف المالك عن العمل بما ورد في اإلخطار المحدد في الفقرة )1( من هذه المادة، يعاقب . 2
بغرامة ال تقل عن )50( دينار أردني، وال تزيد على )150( دينار أردني.

على المجلس إصالح الضرر، ويستوفي جميع النفقات من مالك البناية أو البئر أو الحفرة.. 3

مادة )8(
يحظر على أي شخص اآلتي:. 1

رفع أو إزالة أو تخريب أو تغيير بسطح الشارع أو إلحاق الضرر به.أ. 
االعتداء على الجزيرة الوسطية أو هدم أي جزء منها.ب. 

يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة )1( من هذه المادة، بغرامة ال تقل عن )50( دينار أردني، . 2
وال تزيد على )150( دينار أردني.

مادة )9(
مقصود . 1 وغير  طارئ  ضرر  منه  قسم  بأي  أو  شارع  بأي  لحق  حال  في  المجلس  على  يجب 

بسبب حفريات أجريت في أرٍض مجاورة، أن يخطر مالك األرض التي أجريت فيها الحفريات 
بالشارع خالل  لحق  الذي  الضرر  بإصالح  تكليفه  يتضمن  إخطاًرا  بها،  قام  الذي  الشخص  أو 

مدة معينة.
في حال عدم قيام المخالف باإلجراء المحدد في الفقرة )1( من هذه المادة، على المجلس إصالح . 2

الضرر المتسبب عن الحفريات، ويستوفي النفقات من المخالف.

مادة )10(
الحق  المخالف، ولها  نفقة  الشوارع، وذلك على  تعديات على  إزالة أي  الحق في أي وقت  للبلدية 

في مصادرة المواد التي يتشكل منها التعدي.

مادة )11(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )12(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2021/09/12 ميالدية
                         الموافق: 05/صفر/1443 هجرية

                                                                              
م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل
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قرار رقم )7( لسنة 2021م
بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية نابلس

وزارة احلكم املحيل،
الفلسطينية وتعديالته، ال سيما  المحلية  الهيئات  بشأن  1997م  لسنة   )1( القانون رقم  استناًدا ألحكام 

أحكام المادة )15/ب( منه،
وبعد االطالع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2019م بنظام إدارة النفايات الصلبة،

النفايات  جمع  ورسوم  المكاره  منع  بنظام  2017م  لسنة   )5( رقم  القرار  أحكام  على  واالطالع 
نابلس، لبلدية 

وبناًء على قرار مجلس بلدي نابلس رقم )46( في جلسته بتاريخ 2021/10/25م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيًقا للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تعاريف 

القرينة  تدل  لم  ما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 
على خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي. 
الوزير: وزير الحكم المحلي. 

البلدية: بلدية نابلس.
المجلس: مجلس بلدي نابلس.

الرئيس: رئيس المجلس البلدي.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم في منطقة البلدية أو المتواجد فيها ألي سبب.

العقار: األرض أو المنشأة والمرافق المكونة لها التي تستخدم لغايات السكن أو التجارة أو الصناعة 
أو تقديم الخدمات أو لممارسة أي حرفة أو مهنة.

شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي، ويشمل المالك األصلي أو المتصرف الفعلي 
أو المستأجر أو الشخص المعين إلدارة العقار أو اإلشراف عليه.

المالك: المالك المسجل باسمه العقار أو الشخص المعروف أو المتصرف في الملك أو وكيله.
والزراعية  والتجارية  المنزلية  النشاطات  مختلف  من  البلدية  حدود  في  ناشئة  نفايات  أي  النفايات: 
الصلبة،  والنفايات  العادمة،  المياه  الناتجة عن محطات معالجة  والرواسب  والعمرانية،  والصناعية 

وأي نفايات أخرى.
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المكرهة الصحية: التسبب أو اإلضرار بالغير أو بالصحة العامة أو الراحة العامة أو إحداث أي رائحة 
كريهة أو صوت مزعج أو دخان أو غبار، سواء أكان مصدره عقاًرا أم مكاًنا أم حفرة أم قناة أم مجرى 

أم بئر أم مدخنة أم زريبة أم مأوى للحيوانات.
مراقب الصحة: موظف البلدية المختص بشؤون الرقابة الصحية أو أي موظف آخر يعهد إليه المجلس 

القيام بهذه المهام. 

مادة )2)
المكرهة الصحية

تعتبر أي من األعمال التالية مكرهة صحية:
إنشاء أي عقار أو استعماله بصورة تلحق ضرًرا بالصحة العامة.. 1
ممارسة أو إدارة أي عمل أو حرفة تلحق الضرر بالصحة العامة أو تؤدي إلى إقالق الراحة العامة.. 2

وسببت 3.  عقار،  أي  أو  شارع  أي  عبر  امتدت  أو  أغصانها  برزت  شجيرات  أو  أشجار   أي 
عرقلة في حركة السير والمرور أو حجب أشعة الشمس أو التهوية أو ضوء النهار عن المنازل 

المالصقة لها. 
التعديات على األرصفة والطرق العامة، واستعمال االرتدادات التنظيمية دون ترخيص مسبق.. 4
ترك أي مخلفات ناتجة عن استخدام الشخص في الطريق العام أو الساحات العامة أو األراضي . 5

الخالية من اإلنشاءات أو في ممتلكات الغير.
سكب السوائل وما شابهها في الطريق أو الساحات العامة أو ممتلكات الغير.. 6
تجاوز أذونات ممارسة أي نشاط حرفي أو صناعي أو تجاري في غير ساعات العمل المسموح . 7

بها وفق قرارات البلدية.

مادة )3)                                   
حفظ النفايات

يجب على كل شاغل عقار القيام باآلتي:
توفير وعاء محكم اإلغالق لحفظ النفايات، وفق المواصفات التي يقرها المجلس.. 1
وضع النفايات داخل أكياس مغلقة من النايلون معدة لهذا الغرض.. 2
وضع الكيس داخل الوعاء أو الحاوية المخصصة لذلك.. 3

مادة )4)
التخلص من النفايات

يجب على كل شخص القيام باآلتي: 
إلقاء النفايات في الحاويات الموزعة في منطقة البلدية، والمخصصة لنوع النفايات المراد التخلص . 1

منها وفًقا لتعليمات المجلس. 
إلقاء النفايات الناتجة عن االستخدام الشخصي في األوعية أو الحاويات الموزعة في منطقة البلدية.  . 2
والحفاظ . 3 المخصصة،  الحاويات  في  اليومي  العقار، وكنسه  تنظيف  الناتجة عن  النفايات  إلقاء 

على نظافة الرصيف األمامي للعقار.
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المكرهة الصحية: التسبب أو اإلضرار بالغير أو بالصحة العامة أو الراحة العامة أو إحداث أي رائحة 
كريهة أو صوت مزعج أو دخان أو غبار، سواء أكان مصدره عقاًرا أم مكاًنا أم حفرة أم قناة أم مجرى 

أم بئر أم مدخنة أم زريبة أم مأوى للحيوانات.
مراقب الصحة: موظف البلدية المختص بشؤون الرقابة الصحية أو أي موظف آخر يعهد إليه المجلس 

القيام بهذه المهام. 

مادة )2)
المكرهة الصحية

تعتبر أي من األعمال التالية مكرهة صحية:
إنشاء أي عقار أو استعماله بصورة تلحق ضرًرا بالصحة العامة.. 1
ممارسة أو إدارة أي عمل أو حرفة تلحق الضرر بالصحة العامة أو تؤدي إلى إقالق الراحة العامة.. 2

وسببت 3.  عقار،  أي  أو  شارع  أي  عبر  امتدت  أو  أغصانها  برزت  شجيرات  أو  أشجار   أي 
عرقلة في حركة السير والمرور أو حجب أشعة الشمس أو التهوية أو ضوء النهار عن المنازل 

المالصقة لها. 
التعديات على األرصفة والطرق العامة، واستعمال االرتدادات التنظيمية دون ترخيص مسبق.. 4
ترك أي مخلفات ناتجة عن استخدام الشخص في الطريق العام أو الساحات العامة أو األراضي . 5

الخالية من اإلنشاءات أو في ممتلكات الغير.
سكب السوائل وما شابهها في الطريق أو الساحات العامة أو ممتلكات الغير.. 6
تجاوز أذونات ممارسة أي نشاط حرفي أو صناعي أو تجاري في غير ساعات العمل المسموح . 7

بها وفق قرارات البلدية.

مادة )3)                                   
حفظ النفايات

يجب على كل شاغل عقار القيام باآلتي:
توفير وعاء محكم اإلغالق لحفظ النفايات، وفق المواصفات التي يقرها المجلس.. 1
وضع النفايات داخل أكياس مغلقة من النايلون معدة لهذا الغرض.. 2
وضع الكيس داخل الوعاء أو الحاوية المخصصة لذلك.. 3

مادة )4)
التخلص من النفايات

يجب على كل شخص القيام باآلتي: 
إلقاء النفايات في الحاويات الموزعة في منطقة البلدية، والمخصصة لنوع النفايات المراد التخلص . 1

منها وفًقا لتعليمات المجلس. 
إلقاء النفايات الناتجة عن االستخدام الشخصي في األوعية أو الحاويات الموزعة في منطقة البلدية.  . 2
والحفاظ . 3 المخصصة،  الحاويات  في  اليومي  العقار، وكنسه  تنظيف  الناتجة عن  النفايات  إلقاء 

على نظافة الرصيف األمامي للعقار.
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مادة )5)
التخلص من نفايات التعشيب وتقليم األشجار

يحدد المجلس أيام معينة لتقليم األشجار خالل فصول السنة، وعلى كل شخص معني االستعالم . 1
عن هذه األيام من البلدية.

يتم التخلص من نفايات التعشيب وتقليم األشجار في األماكن المحددة وفًقا لتعليمات البلدية. . 2

مادة )6)
التخلص من نفايات ورش البناء  

يجب على جميع األشخاص التخلص من نفايات ورش البناء ومخلفات البناء أو الترميم أو الهدم . 1
على النحو اآلتي: 

وضع النفايات في حاويات خاصة يتم توفيرها على نفقتهم بمعرفة البلدية.أ. 
النقل اآلمن للنفايات الناتجة إلى األماكن التي تخصصها أو توافق عليها البلدية. ب. 

أي ضرر يلحق بعاملي البلدية أو آلياتها نتيجة عدم االلتزام بأحكام البندين )أ، ب( من الفقرة )1( . 2
 )15( المادة  في  المحددة  المخالفة  قيمة  ودفع  بالتعويض  يُلزم صاحبه  المادة،  هذه  أحكام  من 

من هذا النظام.

مادة )7)
 المحظورات 

يحظر على كل شخص القيام باآلتي:
إلقاء النفايات التالية في الطرق واألماكن العامة: . 1

النشرات أو اإلعالنات.أ. 
الزجاج أو المسامير أو المواد الحادة أو الحجارة أو الرمل أو هياكل السيارات المحطمة ب. 

أو أي مادة من مواد البناء.
مخلفات التدخين أو المشروبات والمأكوالت وأغلفتها بأنواعها.ج. 

إلقاء النفايات من شبابيك السيارات العامة أو الخاصة.. 2
جمع أو التصرف بالنفايات داخل حدود البلدية دون إذن مسبق من المجلس.. 3
التخلص من نفايات التعشيب وتقليم األشجار في الحاويات أو بالقرب منها.. 4
مباشرة أعمال البناء قبل تسوير ورشة البناء بألواح معدنية صماء بارتفاع ال يقل عن )180( سم، . 5

معتمده من البلدية.
التجمع . 6 أماكن  تسوير  قبل  التالف  والحديد  الخردة  ترحيل  أو  تخزين  أو  تجميع  أعمال  مباشرة 

والتخزين بسور معتمد من البلدية ال يقل ارتفاعه عن )2.5( م، عن الشارع العام.
التخلص من النفايات السائلة في شبكات الصرف الصحي أو األماكن غير المخصصة لها.. 7
إعاقة عمليات جمع الحاويات أو تحريكها أو اإلضرار بها أو الحرق داخلها.. 8
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مادة )8( 
حظر استخدام األراضي

يحظر استخدام األراضي الخاصة أو العامة لتجميع أو تخزين أو التخلص أو إلقاء النفايات فيها أو إقامة 
أي إنشاءات خاصة بذلك، إال بناًء على موافقة خطية من البلدية حسب األصول.

مادة )9( 
ملكية النفايات

تعتبر النفايات التالية ملًكا للبلدية:
النفايات داخل الحاويات أو األوعية المخصصة لذلك.. 1
النفايات التي تلقى خارج العقار.. 2
النفايات الملقاة أو الموجودة في األماكن العامة أو أزقة وشوارع المدينة.. 3

مادة )10)
صالحيات مراقب الصحة

لمراقب الصحة صالحية التأكد من خلو منطقة البلدية من أي مكرهة صحية. . 1
يحرر مراقب الصحة إشعاًرا بإزالة المكرهة الصحية محدًدا فيها:. 2

الجهة المكلفة بإزالة المكرهة الصحية.أ. 
طبيعة وخطورة المكرهة الصحية.ب. 
المدة الزمنية الممنوحة إلزالة المكرهة الصحية.ج. 
اإلجراءات الالزمة إلزالة المكرهة الصحية، وعدم تكرارها.د. 

مادة )11)
مسؤولية إزالة المكرهة الصحية

يجب على كل شاغل للعقار أن يزيل المكرهة الصحية الناتجة عنه، وذلك دون المساس بحقه . 1
في المطالبة بالنفقات من أي شخص آخر.

ناشئة عن خلل . 2 أنها  بإزالة كل مكرهة صحية يرى مراقب الصحة  التالية مكلفة  الجهات  تعتبر 
وعيب في بناء العقار أو عدم االلتزام بشروط الترخيص والبناء:

المالك األول للعقار أو الشخص الحاصل على ترخيص البناء، مسؤول بالتضامن مع شاغلي أ. 
العقار الحاليين بإزالة المكرهة الصحية وتحمل آثارها.

مالكو العقار على الشيوع، متضامنون في إزالة أي مكرهة صحية فيه، وللبلدية مالحقتهم ب. 
جميًعا أو منفردين، وللمالك العودة على باقي الشركاء بأي نفقات بالخصوص. 

المشتركة ج.  بالتضامن عن أي مكرهة صحية موجودة باألجزاء  سكان أي عمارة مسؤولون 
أو في قطع األراضي المجاورة بشكل مباشر للعقار، في حال تعذر معرفة الشخص مسبب 

المكرهة الصحية.
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مادة )8( 
حظر استخدام األراضي

يحظر استخدام األراضي الخاصة أو العامة لتجميع أو تخزين أو التخلص أو إلقاء النفايات فيها أو إقامة 
أي إنشاءات خاصة بذلك، إال بناًء على موافقة خطية من البلدية حسب األصول.

مادة )9( 
ملكية النفايات

تعتبر النفايات التالية ملًكا للبلدية:
النفايات داخل الحاويات أو األوعية المخصصة لذلك.. 1
النفايات التي تلقى خارج العقار.. 2
النفايات الملقاة أو الموجودة في األماكن العامة أو أزقة وشوارع المدينة.. 3

مادة )10)
صالحيات مراقب الصحة

لمراقب الصحة صالحية التأكد من خلو منطقة البلدية من أي مكرهة صحية. . 1
يحرر مراقب الصحة إشعاًرا بإزالة المكرهة الصحية محدًدا فيها:. 2

الجهة المكلفة بإزالة المكرهة الصحية.أ. 
طبيعة وخطورة المكرهة الصحية.ب. 
المدة الزمنية الممنوحة إلزالة المكرهة الصحية.ج. 
اإلجراءات الالزمة إلزالة المكرهة الصحية، وعدم تكرارها.د. 

مادة )11)
مسؤولية إزالة المكرهة الصحية

يجب على كل شاغل للعقار أن يزيل المكرهة الصحية الناتجة عنه، وذلك دون المساس بحقه . 1
في المطالبة بالنفقات من أي شخص آخر.

ناشئة عن خلل . 2 أنها  بإزالة كل مكرهة صحية يرى مراقب الصحة  التالية مكلفة  الجهات  تعتبر 
وعيب في بناء العقار أو عدم االلتزام بشروط الترخيص والبناء:

المالك األول للعقار أو الشخص الحاصل على ترخيص البناء، مسؤول بالتضامن مع شاغلي أ. 
العقار الحاليين بإزالة المكرهة الصحية وتحمل آثارها.

مالكو العقار على الشيوع، متضامنون في إزالة أي مكرهة صحية فيه، وللبلدية مالحقتهم ب. 
جميًعا أو منفردين، وللمالك العودة على باقي الشركاء بأي نفقات بالخصوص. 

المشتركة ج.  بالتضامن عن أي مكرهة صحية موجودة باألجزاء  سكان أي عمارة مسؤولون 
أو في قطع األراضي المجاورة بشكل مباشر للعقار، في حال تعذر معرفة الشخص مسبب 

المكرهة الصحية.
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مادة )12)
إزالة المكرهة الصحية

إذا تخلف أي شخص عن تنفيذ إشعار مراقب الصحة بإزالة المكرهة الصحية، يحق للبلدية:
الطلب بإزالة المكرهة الصحية التي أحدثها خالل المدة التي تحددها، وعلى الوجه الذي تعينه.. 1
إحالته إلى المحكمة المختصة في حال عدم تنفيذه ما ورد في أحكام الفقرة )1( من هذه المادة. . 2
إزالة المكرهة الصحية على نفقة الشخص المخالف.. 3

مادة )13( 
اإلعفاءات 

تعفى المساجد والكنائس ودور العبادة المسجلة رسمًيا واألبنية التابعة للبلدية من دفع رسوم خدمات 
النظافة العامة، وجمع النفايات ونقلها، المحددة بالملحق رقم )1( من هذا النظام.

مادة )14( 
تحصيل الرسوم

النفايات . 1 تقدمها في جمع  التي  الخدمات  مقابل  البلدية  إلى  يدفع  أن  يجب على كل شاغل عقار 
ونقلها والتخلص منها، الرسوم المحددة بالملحق رقم )1( من هذا النظام.

 .2 )1( القانون رقم  وفًقا ألحكام  المادة،  هذه  )1( من  الفقرة  في  الواردة  الرسوم  يتم تحصيل   
لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته.

مادة )15( 
العقوبات

على . 1 تزيد  وال  شيكل،   )200( عن  تقل  ال  بغرامة  النظام  هذا  أحكام  يخالف  من  كل  يعاقب 
(500( شيكل.

تضاعف العقوبة المذكورة في الفقرة )1( من هذه المادة في حال التكرار خالل ثالثة أشهر. . 2
البيئة . 3 صحة  على  بالمحافظة  الملتزمين  لغير  فورية  مخالفات  تحرير  الصحة  لمراقب  يجوز 

والنظافة العامة المحددة بالملحق رقم )2( من هذا النظام. 

مادة )16( 
إصدار التعليمات

والنفايات . 1 النفايات  ونقل  وجمع  إخراج  وأوقات  آلية  بتنظيم  الخاصة  التعليمات  المجلس  يصدر 
الصلبة الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية.

يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.. 2
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مادة )17)
اإللغاء

يلغى القرار رقم )5( لسنة 2017م بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية نابلس.. 1
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.. 2

مادة )18)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 
الرسمية. الجريدة  في 

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2021/12/06 ميالدية 
              الموافق: 02/جمادى األولى/1443 هجرية

جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل
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مادة )17)
اإللغاء

يلغى القرار رقم )5( لسنة 2017م بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية نابلس.. 1
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.. 2

مادة )18)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 
الرسمية. الجريدة  في 

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2021/12/06 ميالدية 
              الموافق: 02/جمادى األولى/1443 هجرية

جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل
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ملحق رقم )1)
رسوم خدمات النظافة العامة وجمع النفايات ونقلها لبلدية نابلس

النفايات المنزلية:. 1

قيمة الرسوم التصنيفالبيانالرقم
الشهرية بالشيكل

قيمة الرسوم 
السنوية بالشيكل

.1
واحدة خارج  المستقل كوحدة  المنزل 
عن  مساحته  تزيد  بما  القديمة  البلدة 

150 متر مربع

منزلي 
30360درجة أولى

منزلي المنازل األخرى2.
21252درجة ثانية

النفايات التجارية والصناعية:. 2

قيمة الرسوم التصنيفالبيانالرقم
الشهرية بالشيكل

قيمة الرسوم 
السنوية بالشيكل

.1

الرسمية  والمؤسسات  الوزارات 
والتجارية  والخيرية،  والحكومية 
للمحال المذكورة في صنف ذيل قانون 
لسنة   )16( رقم  والصناعات  الحرف 
ذكرها  يرد  لم  ما  وتعديالته،  1953م 

في هذا الجدول

42504ــ

سوبرماركت 2.
درجة 
1802160أولى

901080درجة ثانية

محل صنع وبيع حلويات3.
درجة 
1201440أولى

42504درجة ثانية

محل بيع سمك4.
درجة 
1201440أولى

42504درجة ثانية

محل بيع فواكه وخضار5.
درجة 
1802160أولى

901080درجة ثانية
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محل ذبح وبيع دواجن6.
درجة 
1802160أولى

901080درجة ثانية
1201440ـــــمعمل إسمنت7.
1802160ـــــمصبغة8.

ملحمة9.
درجة 
2402880أولى

1201440درجة ثانية
1201440ـــــكسارة حجارة باآلالت10.

.11
وأقمشة  جاهزة  مالبس  بيع  محل 

ونوفوتيه

درجة 
72864أولى

42504درجة ثانية

محل بيع أدوات منزلية12.
درجة 
1201440أولى

42504درجة ثانية

محل نجارة بآلة13.
درجة 
1201440أولى

42504درجة ثانية

محل خياطة14.
درجة 
1201440أولى

42504درجة ثانية

محل صنع وبيع أحذية15.
درجة 
72864أولى

42504درجة ثانية

محل بيع أخشاب16.
درجة 
72864أولى

42504درجة ثانية

محل بيع هدايا ولعب وأدوات رياضية17.
درجة 
841008أولى

42504درجة ثانية

صالون تجميل ومركز عناية بالبشرة18.
درجة 
1201440أولى

42504درجة ثانية
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محل ذبح وبيع دواجن6.
درجة 
1802160أولى

901080درجة ثانية
1201440ـــــمعمل إسمنت7.
1802160ـــــمصبغة8.

ملحمة9.
درجة 
2402880أولى

1201440درجة ثانية
1201440ـــــكسارة حجارة باآلالت10.

.11
وأقمشة  جاهزة  مالبس  بيع  محل 

ونوفوتيه

درجة 
72864أولى

42504درجة ثانية

محل بيع أدوات منزلية12.
درجة 
1201440أولى

42504درجة ثانية

محل نجارة بآلة13.
درجة 
1201440أولى

42504درجة ثانية

محل خياطة14.
درجة 
1201440أولى

42504درجة ثانية

محل صنع وبيع أحذية15.
درجة 
72864أولى

42504درجة ثانية

محل بيع أخشاب16.
درجة 
72864أولى

42504درجة ثانية

محل بيع هدايا ولعب وأدوات رياضية17.
درجة 
841008أولى

42504درجة ثانية

صالون تجميل ومركز عناية بالبشرة18.
درجة 
1201440أولى

42504درجة ثانية
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محل بيع زجاج ومرايا وبراويز19.
درجة 
1201440أولى

42504درجة ثانية

.20
نجارين  ولوازم  البناء  مواد  بيع  محل 

وحدادين

درجة 
901080أولى

42504درجة ثانية

محل بيع أدوات صحية وتمديدات21.
درجة 
901080أولى

42504درجة ثانية
901080ـــــمستودعات بجميع أنواعها22.

محمص بزر ومكسرات23.
درجة 
1802160أولى

901080درجة ثانية
1201440ـــــمالهي عمومية ودور السينما24.
3604320ـــــمطعم كبير25.
1802160ـــــمطعم متوسط26.
901080ـــــمطعم صغير27.

.28
ومنامات  عمومية  ومنازل  فنادق 

وبنسيونات

درجة 
3604320أولى

1802160درجة ثانية
901080درجة ثالثة

1201440ـــــبرك سباحة وحمامات عمومية29.

كراج إلصالح المركبات30.
درجة 
1201440أولى

42504درجة ثانية
3003600ـــــبنك بفروعه31.
1802160ـــــصراف آلي32.

.33
وبيطرية  زراعية  مواد  بيع  محل 

وأشتال

درجة 
72864أولى

42504درجة ثانية
1081296ـــــشركة تأمين34.
1201440ـــــمحل بيع مشروبات روحية35.

.36
وكماليات  غيار  قطع  بيع  محال 

للمركبات

درجة 
1201440أولى

42504درجة ثانية
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1201440ـــــمحل بيع إطارات/ بناشر37.

2402880ـــــكسارة حجار/ مصنع قطع الحجر38.

لف ماتورات/ محددة/ مخرطة39.
درجة 
1201440أولى

42504درجة ثانية
72864ـــــمدرسة لتعليم السياقة40.

مختبر تحاليل طبية41.
درجة 
1201440أولى

72864درجة ثانية

محالت لبيع أدوات كتابة أو كتب42.
درجة 
72864أولى

42504درجة ثانية
901080ـــــصيدلية43.
1201440ـــــمحل صاغة ومجوهرات44.

محل بيع نثريات وإكسسوارات45.
درجة 
1201440أولى

42504درجة ثانية
1201440ـــــبلياردو/ أتاري/ نادي46.
1201440ـــــمحل صنع وبيع أثاث47.
1201440ـــــمحل تنجيد كنب وأثاث48.
2102520ـــــمحطة وقود49.

محل بيع لحوم مجمدة50.
درجة 
1201440أولى

72864درجة ثانية

محل بيع مواد تجميل51.
درجة 
961152أولى

42504درجة ثانية
1201440ـــــمدرسة خاصة وروضة أطفال52.
72864ـــــمطحنة حبوب53.
1201440ـــــمطبعة54.

محل/ مشغل/ معمل يدار باآلالت55.
درجة 
1201440أولى

42504درجة ثانية
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1201440ـــــمحل بيع إطارات/ بناشر37.

2402880ـــــكسارة حجار/ مصنع قطع الحجر38.

لف ماتورات/ محددة/ مخرطة39.
درجة 
1201440أولى

42504درجة ثانية
72864ـــــمدرسة لتعليم السياقة40.

مختبر تحاليل طبية41.
درجة 
1201440أولى

72864درجة ثانية

محالت لبيع أدوات كتابة أو كتب42.
درجة 
72864أولى

42504درجة ثانية
901080ـــــصيدلية43.
1201440ـــــمحل صاغة ومجوهرات44.

محل بيع نثريات وإكسسوارات45.
درجة 
1201440أولى

42504درجة ثانية
1201440ـــــبلياردو/ أتاري/ نادي46.
1201440ـــــمحل صنع وبيع أثاث47.
1201440ـــــمحل تنجيد كنب وأثاث48.
2102520ـــــمحطة وقود49.

محل بيع لحوم مجمدة50.
درجة 
1201440أولى

72864درجة ثانية

محل بيع مواد تجميل51.
درجة 
961152أولى

42504درجة ثانية
1201440ـــــمدرسة خاصة وروضة أطفال52.
72864ـــــمطحنة حبوب53.
1201440ـــــمطبعة54.

محل/ مشغل/ معمل يدار باآلالت55.
درجة 
1201440أولى

42504درجة ثانية
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قاعة أفراح ومناسبات56.
درجة 
3604320أولى

1802160درجة ثانية
1201440ـــــمعرض بيع سيارات57.
841008ـــــمعهد خاص/ تعليمي/ فني58.
1201440ـــــشركة خدماتية59.
1802160ـــــشركة تجارية60.
2402880ـــــشركة صناعية61.

نقالت الحاويات الخاصة وتكلفة نقل ودفن طن النفايات:. 3

سعر التكلفة حجم الحاويةالبيانالرقم
بالشيكل

.1

ومعالجتها  األحجام  مختلفة  نفايات  حاوية  نقل 
تجاري/  محل  شركة/   / لمصنع  منها/  والتخلص 
مؤسسة حكومية  أو  وزارة  متوسطة/  كلية  جامعة/ 
أو رسمية/ مستشفى خاص أو حكومي )حسب حجم 

الحاوية الموجودة لديهم(

130 كوب
2100 كوب
10250 كوب
15300 كوب
20350 كوب
30400 كوب

.2
تكلفة نقل ودفن طن النفايات من محطة نقل النفايات 

100واحد طن التابعة للبلدية إلى مكب زهرة الفنجان 

.3
تكلفة نقل ودفن طن النفايات من المصدر إلى محطة 

150واحد طن النفايات التابعة للبلدية ثم إلى مكب زهرة الفنجان 
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ملحق رقم )2)
الئحة الغرامات والجزاءات الفورية المتعلقة بصحة البيئة والنظافة العامة

بيان المخالفةالرقم
الحد األدنى 

للغرامة 
)شيكل(

الحد األعلى 
للغرامة 
)شيكل(

الجزاءات

األماكن 1. غير  في  النفايات  إلقاء 
المخصصة لها:

فضالت الطعام:أ. 
األرصفة ( 1 على  المواطنين  من 

والطرقات والحدائق أو الشوارع 
العامة

50200
خالل  التكرار  حال  في 

أسبوع تضاعف العقوبة

البنايات ( 2 وشرفات  شبابيك  من 
100250والمنازل

خالل  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

200500من المطاعم والمطابخ( 3
خالل  التكرار  حال  في 

أسبوع تضاعف العقوبة
50150من شبابيك السيارات( 4
النفايات التجارية:ب. 

200500من أسواق الخضار والفواكه ( 1
خالل  التكرار  حال  في 

أسبوع تضاعف العقوبة
ومحالت ( 2 اللحوم  أسواق  من 

والمسالخ  واألسماك  الدواجن 
األهلية 

200500
خالل  التكرار  حال  في 

أسبوع تضاعف العقوبة

السوبرماركت، ( 3 البقاالت،  من 
التجارية  والمحالت  الموالت 

األخرى
100500

خالل  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

النفايات الصناعية: ج. 

4001000من مصانع ومعامل األغذية( 1
خالل  التكرار  حال  في 

أسبوع تضاعف العقوبة
والمشاغل ( 2 المصانع  من 

والمعامل األخرى نفايات عادية 
غير خطرة

4001000
خالل  التكرار  حال  في 

أسبوع تضاعف العقوبة

نفايات المستشفيات والمستوصفات د. 
والمختبرات  الخاصة  والعيادات 

الطبية، وما في حكمها: 

5002000نفايات طبية( 1
خالل  التكرار  حال  في 

أسبوع تضاعف العقوبة

200500نفايات عادية غير طبية( 2
خالل  التكرار  حال  في 

أسبوع تضاعف العقوبة
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ملحق رقم )2)
الئحة الغرامات والجزاءات الفورية المتعلقة بصحة البيئة والنظافة العامة

بيان المخالفةالرقم
الحد األدنى 

للغرامة 
)شيكل(

الحد األعلى 
للغرامة 
)شيكل(

الجزاءات

األماكن 1. غير  في  النفايات  إلقاء 
المخصصة لها:

فضالت الطعام:أ. 
األرصفة ( 1 على  المواطنين  من 

والطرقات والحدائق أو الشوارع 
العامة

50200
خالل  التكرار  حال  في 

أسبوع تضاعف العقوبة

البنايات ( 2 وشرفات  شبابيك  من 
100250والمنازل

خالل  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

200500من المطاعم والمطابخ( 3
خالل  التكرار  حال  في 

أسبوع تضاعف العقوبة
50150من شبابيك السيارات( 4
النفايات التجارية:ب. 

200500من أسواق الخضار والفواكه ( 1
خالل  التكرار  حال  في 

أسبوع تضاعف العقوبة
ومحالت ( 2 اللحوم  أسواق  من 

والمسالخ  واألسماك  الدواجن 
األهلية 

200500
خالل  التكرار  حال  في 

أسبوع تضاعف العقوبة

السوبرماركت، ( 3 البقاالت،  من 
التجارية  والمحالت  الموالت 

األخرى
100500

خالل  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

النفايات الصناعية: ج. 

4001000من مصانع ومعامل األغذية( 1
خالل  التكرار  حال  في 

أسبوع تضاعف العقوبة
والمشاغل ( 2 المصانع  من 

والمعامل األخرى نفايات عادية 
غير خطرة

4001000
خالل  التكرار  حال  في 

أسبوع تضاعف العقوبة

نفايات المستشفيات والمستوصفات د. 
والمختبرات  الخاصة  والعيادات 

الطبية، وما في حكمها: 

5002000نفايات طبية( 1
خالل  التكرار  حال  في 

أسبوع تضاعف العقوبة

200500نفايات عادية غير طبية( 2
خالل  التكرار  حال  في 

أسبوع تضاعف العقوبة
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.2

العامة   النظافة  على  المحافظة  عدم 
وعدم  والمطاعم  المحالت  داخل 
ترك  أو  النفايات  أوعية  تغطية 
أول  منها  التخلص  وعدم  النفايات 

بأول أو وضعها أمام هذه المحالت

100300
خالل  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

.3
ومخلفات  روث  تجميع  أو  وضع 

200500الحيوانات بين األحياء السكنية 
خالل  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

.4
في  والحدائق  إلقاء مخلفات األشجار 
قبل  من  المخصصة  األماكن  غير 

اإلدارة المختصة
100500

خالل  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

.5
)الحيوانات  الجيف  من  التخلص 
5001000النافقة( في غير األماكن المخصصة

خالل  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

.6
التخلص من النفايات عن طريق 

300500الحرق المفتوح
خالل  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

.7
تفريغ النفايات المحمولة في المركبات 
التابعة للشركات الخاصة في حاويات 

البلدية غير المخصصة لذلك
5001000

خالل  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

.8

الكبيرة  األحجام  ذات  النفايات  إلقاء 
ت  جا لثال ا ( )B u l k y Wa s t e )
غير  في  القديمة...إلخ(  والغساالت 

أماكنها المخصصة

200500
المخالفة  بإزالة  يطالب 
وبخالف  أسبوع  خالل 

ذلك تكرر العقوبة

.9
النفايات  حاوية  موقع  تغيير  أو  نقل 
اإلدارة  موافقة  دون  للبلدية  التابعة 

المختصة
100300

خالل  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

.10
اإلطارات  بيع  أصحاب  إلقاء 
في  التالفة  اإلطارات  وصيانتها 
األماكن غير المخصصة من البلدية 

200500
المخالفة  بإزالة  يطالب 
وبخالف  أسبوع  خالل 

ذلك تكرر العقوبة

.11
في  والخردة  التالف  األثاث  إلقاء 

200500األماكن غير المخصصة لها 
المخالفة  بإزالة  يطالب 
وبخالف  أسبوع  خالل 

ذلك تكرر العقوبة

.12

عدم تنظيف صاحب األرض الخالية 
أو  النفايات  مخلفات  من  ألرضه 
في  المتراكمة  والهدم  البناء  مخلفات 
صحية  مكرهة  تسبب  والتي  أرضه 

للجوار أو تهديد لسالمتهم

5002000
المخالفة  بإزالة  يطالب 
وبخالف  أسبوع  خالل 

ذلك تكرر العقوبة
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300500اإلضرار بحاويات النفايات أو حرقها 13.
خالل  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

.14
المحل  داخل  نفايات  سلة  توفر  عدم 

50100أو العقار

.15
تسرب المياه في الشوارع والساحات 
أسطح  على  أو  العامة  والحدائق 
في  وما  المياه  تنكات  من  المنازل 

حكمها من:
100300المساكنأ. 

خالل  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

التجارية ب.  والمحالت  المطاعم 
200400وما في حكمها 

100300مياه غسيل المركبات ج. 
200400منشأه قيد اإلنشاءد. 

 هـ.  تفريغ صهاريج النضح في غير
5002000      األماكن المعدة لذلك

عن . 1 السيارة  إيقاف 
أسبوع  لمدة  العمل 
عند تكرار المخالفة 

للمرة األولى
عند . 2 المدة  تضاعف 

التكرار لمرة ثانية
في 16. الصحي  الصرف  مياه  تسـرب 

الشوارع من: 

200500المساكن أ. 
خالل  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

5001000المباني االستثمارية ب. 
خالل  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

2001000صهاريج الشفط ج. 
خالل  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

.17
زيوت  أو  نفطية  مواد  تسرب 
)من مغاسل السيارات أو الكراجات، 

أو محطات الوقود ومراكز الخدمة(
200500

خالل  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

.18

المستعملة  الزيوت  من  التخلص 
الزيتون  ومعاصر  المناشير  ومياه 
أو  الصحي  الصرف  شبكات  في 
إسالتها  أو  االمتصاصية  الحفر 
غير  في  أو  والطرق  األرصفة  على 

األماكن المخصصة

5002000
خالل  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة
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300500اإلضرار بحاويات النفايات أو حرقها 13.
خالل  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

.14
المحل  داخل  نفايات  سلة  توفر  عدم 

50100أو العقار

.15
تسرب المياه في الشوارع والساحات 
أسطح  على  أو  العامة  والحدائق 
في  وما  المياه  تنكات  من  المنازل 

حكمها من:
100300المساكنأ. 

خالل  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

التجارية ب.  والمحالت  المطاعم 
200400وما في حكمها 

100300مياه غسيل المركبات ج. 
200400منشأه قيد اإلنشاءد. 

 هـ.  تفريغ صهاريج النضح في غير
5002000      األماكن المعدة لذلك

عن . 1 السيارة  إيقاف 
أسبوع  لمدة  العمل 
عند تكرار المخالفة 

للمرة األولى
عند . 2 المدة  تضاعف 

التكرار لمرة ثانية
في 16. الصحي  الصرف  مياه  تسـرب 

الشوارع من: 

200500المساكن أ. 
خالل  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

5001000المباني االستثمارية ب. 
خالل  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

2001000صهاريج الشفط ج. 
خالل  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

.17
زيوت  أو  نفطية  مواد  تسرب 
)من مغاسل السيارات أو الكراجات، 

أو محطات الوقود ومراكز الخدمة(
200500

خالل  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

.18

المستعملة  الزيوت  من  التخلص 
الزيتون  ومعاصر  المناشير  ومياه 
أو  الصحي  الصرف  شبكات  في 
إسالتها  أو  االمتصاصية  الحفر 
غير  في  أو  والطرق  األرصفة  على 

األماكن المخصصة

5002000
خالل  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة
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.19

وضع أو ترك بسطات في الشارع أو 
على الرصيف العام أو أمام المحالت 
من  مسبق  إذن  دون  متنقلة  أو عربة 
أو عرقلة  إعاقة  في  والتسبب  البلدية 

المرور وما في حكمها

50300
خالل  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

.20

رش الدهان من قبل محالت النجارة 
السيارات  ودهان  واألثاث  والحدادة 
األحياء  بين  رش  ماكينات  باستخدام 
مخصصة  غير  منطقة  في  السكنية 

لذلك

2001000
خالل  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

.21
إشعال النيران أو الشواء في األماكن 

5001500العامة غير المسموح بها من البلدية
خالل  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

.22
من  كبيرة  بكميات  دخان  انبعاث 

2001000عوادم السيارات 
الخلل  بإصالح  مطالبته 
في  العقوبة  ومضاعفة 

حال تكرار المخالفة

.23
تلويث الهواء )عمل طابون أو تنور 
داخل  بالستيك  حرق  أو  أفران  أو 

األحياء السكنية( وما في حكمها
2001000

خالل  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

.24
تربية مواشي أو دواجن أو حيوانات 
بين األحياء السكنية أو انبعاث روائح 

كريهة منها وما في حكمها
200500

خالل  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

.25
األغنام  تنظيف  ونواتج  دماء  إسالة 
والشارع  األرصفة  على  والمواشي 

العام
5001000

خالل  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

.26
مكبرات  من  الصادر  اإلزعاج 
المعدات  أو  اآلالت  أو  الصوت 

وما في حكمها
100400

خالل  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

.27
انبعاث روائح كريهة من المنازل أو 
200500المحالت أو المصانع وما في حكمها

خالل  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

.28

في  الهدم  أو  البناء  مخلفات  وضع 
النفايات أو على الشارع أو  حاويات 
جوانب  أو  وإغالقه  العام  الرصيف 

الطريق بشكل عشوائي 

2002000
خالل  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

.29
بورشات  الخاصة  البناء  مواد  وضع 

5002000العمل خارج حدود األرض
ال يعطى إذن الصب ألي 

ورشة مخالفة
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.30
ورشة  صاحب  وحماية  إحاطة  عدم 
ورشة  فيها  تقع  التي  لألرض  البناء 

البناء وفق قرارات البلدية
10003000

ال يعطى إذن الصب ألي 
ورشة مخالفة 

.31

والهدم  البناء  مخلفات  من  التخلص 
الفنية  العمليات  ومخلفات  والردم 
الشركات  أو  للمواطنين  واإلنتاجية 
غير  في  والمؤسسات  والمصانع 

المواقع المخصصة لذلك

5003000

عن . 1 السيارة  إيقاف 
أسبوع  لمدة  العمل 
عند تكرار المخالفة 

للمرة األولى
 تضاعف المدة عند 2. 

التكرار لمرة ثانية

.32

من  سائلة  أو  صلبة  مواد  تساقط 
مركبات نقل الخرسانة الجاهزة أثناء 
سيرها على الطريق العام أو التخلص 

منها في غير المواقع المخصصة

5001000

بإزالة . 1 يطالب 
المخلفات المتساقطة

 إيقاف السيارة عن 2. 
أسبوع  لمدة  العمل 
عند تكرار المخالفة 

للمرة األولى
 تضاعف المدة عند 3. 

التكرار لمرة ثانية

.33
من  شابهها  وما  األتربة  سقوط 
الحماية  عمل  عدم  أو  النقل  شاحنات 

الالزمة لها
3001000

نفقة  المخالفة على  إزالة 
المتسبب

.34
خلط اإلسمنت على اإلسفلت وأرصفة 

300600الشوارع وما في حكمها
إصالح األضرار الناتجة 

عن ذلك

.35

الخالية  عدم تسوير صاحب األرض 
محتملة  أخطار  وجود  لمنع  ألرضه 
لما  البلدية  من  بطلب  أو  الوقوع، 
ومكتوبة  واضحة  عامة  مصلحة  فيه 

تستند إلى أحكام هذا النظام

10002000
المخالفة  بإزالة  يطالب 
وبخالف  أسبوع  خالل 

ذلك تكرر العقوبة

.36

سيارات  قطع  أو  هياكل  وضع 
األرصفة  على  تالفة  سيارات  أو 
األماكن  غير  في  العامة  واألماكن 

المخصصة

5002000
المخالفة  بإزالة  يطالب 
وبخالف  أسبوع  خالل 

ذلك تكرر العقوبة

.37

من  العام  المنظر  يشوه  من  كل 
وترحيل  تجميع  أماكن  أصحاب 
التالف وعدم تسوير  الخردة والحديد 

هذه األماكن 

10002000
المخالفة  بإزالة  يطالب 
وبخالف  أسبوع  خالل 

ذلك تكرر العقوبة
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5002000
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.38

االعتداء على األشجار أو الشجيرات 
في  الموجودة  العامة  النباتات  أو 
بالقطع  العامة  األرصفة  أو  األماكن 
التقليم  أو  الجزئي  أو  الكلي  الخلع  أو 
دون  حكمها  في  ما  أو  الحرق  أو 
من  المسبقة  الموافقة  على  الحصول 

البلدية

5003000
خالل  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة

.39

معدات  أي  أو  تالفة  مركبات  ترك 
مهملة في األماكن العامة بصورة من 
الصحة  بمقتضيات  اإلضرار  شأنها 
المنظر  تشويه  أو  العامة  السالمة  أو 

العام 

5001000
المخالفة  بإزالة  يطالب 
وبخالف  أسبوع  خالل 

ذلك تكرر العقوبة

.40

أو  أو ترك معدات  المركبات  وقوف 
بضائع من شأنها إعاقة عملية وضع 
من  البلدية  حاويات  في  المخلفات 
هذه  محتويات  تفريغ  أو  األفراد  قبل 

الحاويات بواسطة مركبات البلدية

200500
المخالفة  بإزالة  يطالب 
وبخالف  أسبوع  خالل 

ذلك تكرر العقوبة

.41

اإلعالنات  إلقاء  أو  تعليق  أو  لصق 
المنظر  تشوه  بصورة  والمطبوعات 
وفي  المدينة  في  العام  والجمال 

األماكن غير المخصصة لذلك

200500
خالل  التكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة
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قرار رقم )8( لسنة 2021م
بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية كوبر

وزارة احلكم املحيل،
الفلسطينية وتعديالته، ال سيما  المحلية  الهيئات  بشأن  1997م  لسنة   )1( القانون رقم  استناًدا ألحكام 

أحكام المادة )15/ب( منه،
وبعد االطالع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2019م بنظام إدارة النفايات الصلبة، 
وبناًء على قرار مجلس بلدي كوبر رقم )1( في جلسته رقم )51( المنعقدة بتاريخ 2020/12/02م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا، 
وتحقيًقا للمصلحة العامة، 

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1)
تعاريف

القرينة  تدل  لم  ما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 
على خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الحكم المحلي. 
الوزير: وزير الحكم المحلي.

البلدية: بلدية كوبر.
المجلس: مجلس بلدي كوبر.

الرئيس: رئيس المجلس البلدي. 
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم في منطقة البلدية أو المتواجد فيها ألي سبب أو الشخص 

الذي طلب ربط عقاره الموجود خارج منطقة البلدية بخدمات البلدية. 
العقار: األرض أو المنشأة والمرافق المكونة لها التي تستخدم لغايات السكن أو التجارة أو الصناعة 

أو تقديم الخدمات أو لممارسة أي حرفة أو مهنة.
شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي، ويشمل المالك األصلي أو المتصرف الفعلي 

أو المستأجر أو الشخص المعين إلدارة العقار أو اإلشراف عليه.
المالك: المالك المسجل باسمه العقار أو الشخص المعروف أو المتصرف في الملك أو وكيله.

والزراعية  والتجارية  المنزلية  النشاطات  مختلف  من  البلدية  حدود  في  ناشئة  نفايات  أي  النفايات: 
الصلبة،  والنفايات  العادمة،  المياه  الناتجة عن محطات معالجة  والرواسب  والعمرانية،  والصناعية 

وأي نفايات أخرى.
المكرهة الصحية: التسبب أو اإلضرار بالغير أو بالصحة العامة أو الراحة العامة، أو إحداث أي رائحة 
كريهة، أو صوت مزعج أو دخان أو غبار، سواء أكان مصدره عقاًرا أم مكاًنا أم حفرة أم قناة أم مجری 

أم بئر أم مدخنة أم زريبة أم مأوى للحيوانات.
مراقب الصحة: موظف البلدية المختص بشؤون الرقابة الصحية أو أي موظف آخر يعهد إليه المجلس 

القيام بهذه المهام. 
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المكرهة الصحية: التسبب أو اإلضرار بالغير أو بالصحة العامة أو الراحة العامة، أو إحداث أي رائحة 
كريهة، أو صوت مزعج أو دخان أو غبار، سواء أكان مصدره عقاًرا أم مكاًنا أم حفرة أم قناة أم مجری 
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مادة )2)
المكرهة الصحية

تعتبر أي من األعمال التالية مكرهة صحية: 
إنشاء أي عقار أو استعماله بصورة تلحق ضرًرا بالصحة العامة.. 1
ممارسة أو إدارة أي عمل أو حرفة تلحق الضرر بالصحة العامة، أو تؤدي إلى إقالق الراحة . 2

العامة.
أي أشجار أو شجيرات برزت أغصانها أو امتدت عبر أي شارع أو أي عقار، وسببت عرقلة . 3

في حركة السير والمرور أو حجب أشعة الشمس أو التهوية أو ضوء النهار عن المنازل المالصقة 
لها.

التعديات على الطرق العامة، واستعمال االرتدادات التنظيمية دون ترخيص مسبق. . 4
األراضي . 5 أو  العامة  الساحات  أو  العام  الطريق  في  الشخص  استخدام  عن  ناتجة  مخلفات  ترك 

الخالية من اإلنشاءات أو في ممتلكات الغير.
سكب السوائل وما شابهها في الطرق أو الساحات العامة أو ممتلكات الغير.. 6
العمل . 7 وأيام  ساعات  غير  في  تجاري  أو  أو صناعي  حرفي  نشاط  أي  ممارسة  أذونات  تجاوز 

المسموح بها وفق قرارات البلدية.            

مادة )3)
حفظ النفايات

يجب على كل شاغل عقار القيام باآلتي:
توفير وعاء محكم اإلغالق لحفظ النفايات، وفق المواصفات التي يقرها المجلس. . 1
وضع النفايات داخل أكياس مغلقة من النايلون معدة لهذا الغرض.. 2
وضع الكيس داخل الوعاء أو الحاوية المخصصة لذلك.. 3

مادة )4)
التخلص من النفايات

يجب على كل شخص القيام باآلتي: 
إلقاء النفايات في الحاويات الموزعة في منطقة البلدية، والمخصصة لنوع النفايات المراد التخلص . 1

منها، وفًقا لتعليمات المجلس.
إلقاء النفايات الناتجة عن االستخدام الشخصي في األوعية أو الحاويات الموزعة في منطقة البلدية. . 2
والحفاظ . 3 المخصصة،  الحاويات  في  اليومي  وكنسه  العقار،  تنظيف  عن  الناتجة  النفايات  إلقاء 

على نظافة الرصيف األمامي للعقار.

مادة )5)
التخلص من نفايات التعشيب وتقليم األشجار

يتم التخلص من نفايات التعشيب وتقليم األشجار في األماكن المحددة بتعليمات البلدية، ويحظر . 1
التخلص منها في الحاويات أو بجانبها.

على شاغل العقار إزالة أو تقليم أي أشجار أو شجيرات برزت أغصانها أو امتدت عبر أي شارع . 2
أو أي ملك أو عقار عام أو خاص أو سببت عرقلة في حركة السير والمرور.
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مادة )6)
التخلص من نفايات ورش البناء

يجب على جميع األشخاص التخلص من نفايات ورش البناء ومخلفات البناء أو الترميم أو الهدم . 1
على النحو اآلتي:

وضع النفايات بحاويات خاصة التي يتم توفيرها على نفقتهم بمعرفة البلدية. أ. 
النقل اآلمن للنفايات الناتجة إلى األماكن التي تخصصها وتوافق عليها البلدية.ب. 

أي ضرر يلحق بعاملي البلدية أو آلياتها نتيجة عدم االلتزام بأحكام البندين )أ، ب( من الفقرة )1( . 2
 )17( المادة  في  المحددة  المخالفة  قيمة  ودفع  بالتعويض  يُلزم صاحبه  المادة،  هذه  أحكام  من 

من هذا النظام.

مادة )7)
المحظورات

يحظر على كل شخص القيام باآلتي:
إلقاء النفايات التالية في الطرق واألماكن العامة:. 1

النشرات أو اإلعالنات أو مواد الدعاية أو مخلفات الحفالت الخاصة.أ. 
الزجاج أو المسامير أو المواد الحادة أو الحجارة أو الرمل أو هياكل السيارات المحطمة ب. 

أو أي مادة من مواد البناء.
مخلفات التدخين أو المشروبات والمأكوالت، وأغلفتها بأنواعها. ج. 

إلقاء النفايات من شبابيك السيارات العامة أو الخاصة.. 2
جمع أو التصرف بالنفايات داخل حدود البلدية دون إذن مسبق من المجلس. . 3
مباشرة أعمال البناء قبل تسوير ورشة البناء بألواح معدنية صماء بارتفاع ال يقل عن )180( سم، . 4

معتمدة من البلدية. 
التجميع . 5 أماكن  تسوير  قبل  التالف  والحديد  الخردة  ترحيل  أو  تخزين  أو  تجميع  أعمال  مباشرة 

والتخزين بسور معتمد من البلدية ال يقل ارتفاعه عن )5. 2( م، عن الشارع العام.
التخلص من النفايات الصناعية أو غير المصرح بها من البلدية في األماكن غير المخصصة لها. . 6
إعاقة عمليات جمع الحاويات أو تحريكها أو اإلضرار بها أو الحرق داخلها.. 7
القيام بأي من األعمال التي تعتبر مكرهة صحية وفق أحكام المادة )2( من هذا النظام.. 8

مادة )8)
حظر استخدام األراضي

يحظر استخدام األراضي الخاصة أو العامة لتجميع أو تخزين أو التخلص أو إلقاء النفايات فيها أو إقامة 
أي إنشاءات خاصة بذلك، إال بناًء على موافقة خطية من البلدية حسب األصول.

مادة )9)
ملكية النفايات

تعتبر النفايات التالية ملًكا للبلدية:
النفايات داخل الحاويات أو األوعية المخصصة لذلك.. 1
النفايات التي تلقى خارج العقار.. 2
النفايات الملقاة أو الموجودة في األماكن العامة أو أزقة وشوارع المدينة.. 3
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مادة )6)
التخلص من نفايات ورش البناء

يجب على جميع األشخاص التخلص من نفايات ورش البناء ومخلفات البناء أو الترميم أو الهدم . 1
على النحو اآلتي:

وضع النفايات بحاويات خاصة التي يتم توفيرها على نفقتهم بمعرفة البلدية. أ. 
النقل اآلمن للنفايات الناتجة إلى األماكن التي تخصصها وتوافق عليها البلدية.ب. 

أي ضرر يلحق بعاملي البلدية أو آلياتها نتيجة عدم االلتزام بأحكام البندين )أ، ب( من الفقرة )1( . 2
 )17( المادة  في  المحددة  المخالفة  قيمة  ودفع  بالتعويض  يُلزم صاحبه  المادة،  هذه  أحكام  من 

من هذا النظام.

مادة )7)
المحظورات

يحظر على كل شخص القيام باآلتي:
إلقاء النفايات التالية في الطرق واألماكن العامة:. 1

النشرات أو اإلعالنات أو مواد الدعاية أو مخلفات الحفالت الخاصة.أ. 
الزجاج أو المسامير أو المواد الحادة أو الحجارة أو الرمل أو هياكل السيارات المحطمة ب. 

أو أي مادة من مواد البناء.
مخلفات التدخين أو المشروبات والمأكوالت، وأغلفتها بأنواعها. ج. 

إلقاء النفايات من شبابيك السيارات العامة أو الخاصة.. 2
جمع أو التصرف بالنفايات داخل حدود البلدية دون إذن مسبق من المجلس. . 3
مباشرة أعمال البناء قبل تسوير ورشة البناء بألواح معدنية صماء بارتفاع ال يقل عن )180( سم، . 4

معتمدة من البلدية. 
التجميع . 5 أماكن  تسوير  قبل  التالف  والحديد  الخردة  ترحيل  أو  تخزين  أو  تجميع  أعمال  مباشرة 

والتخزين بسور معتمد من البلدية ال يقل ارتفاعه عن )5. 2( م، عن الشارع العام.
التخلص من النفايات الصناعية أو غير المصرح بها من البلدية في األماكن غير المخصصة لها. . 6
إعاقة عمليات جمع الحاويات أو تحريكها أو اإلضرار بها أو الحرق داخلها.. 7
القيام بأي من األعمال التي تعتبر مكرهة صحية وفق أحكام المادة )2( من هذا النظام.. 8

مادة )8)
حظر استخدام األراضي

يحظر استخدام األراضي الخاصة أو العامة لتجميع أو تخزين أو التخلص أو إلقاء النفايات فيها أو إقامة 
أي إنشاءات خاصة بذلك، إال بناًء على موافقة خطية من البلدية حسب األصول.

مادة )9)
ملكية النفايات

تعتبر النفايات التالية ملًكا للبلدية:
النفايات داخل الحاويات أو األوعية المخصصة لذلك.. 1
النفايات التي تلقى خارج العقار.. 2
النفايات الملقاة أو الموجودة في األماكن العامة أو أزقة وشوارع المدينة.. 3
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مادة )10)
صالحيات مراقب الصحة

لمراقب الصحة صالحية التأكد من خلو منطقة البلدية من أي مكرهة صحية.. 1
يحرر مراقب الصحة إشعاًرا بإزالة المكرهة الصحية، محدًدا فيها:. 2

الجهة المكلفة بإزالة المكرهة الصحية.أ. 
طبيعة وخطورة المكرهة الصحية.ب. 
المدة الزمنية الممنوحة إلزالة المكرهة الصحية.ج. 
اإلجراءات الالزمة إلزالة المكرهة الصحية، وعدم تكرارها.د. 

مادة )11)
مسؤولية إزالة المكرهة الصحية

يجب على كل شاغل للعقار أن يزيل المكرهة الصحية الناتجة عنه، وذلك دون المساس بحقه . 1
في المطالبة بالنفقات من أي شخص آخر. 

ناشئة عن خلل . 2 أنها  بإزالة كل مكرهة صحية يرى مراقب الصحة  التالية مكلفة  الجهات  تعتبر 
وعيب في بناء العقار أو عدم االلتزام بشروط الترخيص والبناء: 

المالك األول للعقار أو الشخص الحاصل على ترخيص البناء، مسؤول بالتضامن مع شاغلي أ. 
العقار الحاليين بإزالة المكرهة الصحية، وتحمل آثارها.

مالكو العقار على الشيوع، متضامنون في إزالة أي مكرهة صحية فيه، وللبلدية مالحقتهم ب. 
جميًعا أو منفردين، وللمالك العودة على باقي الشركاء بأي نفقات بالخصوص. 

المشتركة ج.  بالتضامن عن أي مكرهة صحية موجودة باألجزاء  سكان أي عمارة مسؤولون 
أو في قطع األراضي المجاورة بشكل مباشر للعقار، في حال تعذر معرفة الشخص مسبب 

المكرهة الصحية.

مادة )12)
إزالة المكرهة الصحية

إذا تخلف أي شخص عن تنفيذ إشعار مراقب الصحة بإزالة المكرهة الصحية، يحق للبلدية:
الطلب بإزالة المكرهة الصحية التي أحدثها خالل المدة التي تحددها، وعلى الوجه الذي تعينه.. 1
إحالته إلى المحكمة المختصة في حال عدم تنفيذه ما ورد في أحكام الفقرة )1( من هذه المادة.. 2
إزالة المكرهة الصحية على نفقة الشخص المخالف.. 3

مادة )13)
اإلعفاءات

تعفى المساجد والكنائس ودور العبادة المسجلة رسمًيا واألبنية التابعة للبلدية من دفع رسوم خدمات 
النظافة العامة، وجمع النفايات ونقلها، المحددة بالملحق رقم )1( من هذا النظام.

74 الرقم المرجعي: 2021-12-186ديوان الفتوى والتشريع

2021/12/23 186العدد

مادة )14)
تحصيل الرسوم

النفايات . 1 تقدمها في جمع  التي  الخدمات  مقابل  البلدية  إلى  يدفع  أن  يجب على كل شاغل عقار 
ونقلها والتخلص منها، الرسوم المحددة بالملحق رقم )1( من هذا النظام.

2 . )1( رقم  القانون  ألحكام  وفًقا  المادة،  هذه  من   )1( الفقرة  في  الواردة  الرسوم  تحصيل  يتم 
لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته.

مادة )15)
استحقاق الرسوم

تستحق الرسوم على شاغل العقار مع بداية كل عام.. 1
يتم احتساب الرسوم على شاغل العقار من تاريخ تسلمه للعقار، سواء كان سكنًيا أم تجارًيا.. 2
العقار . 3 شبك  أو  البناء  إتمام  شهادة  على  العقار  تاريخ حصول  من  المالك  على  الرسوم  تستحق 

بالكهرباء والمياه أو تخمين العقار من ضريبة األمالك، أيهما أسبق.
إذا كان تاريخ استحقاق الرسوم بعد النصف األول من العام، يتم دفع نصف الرسم السنوي.. 4
يكون المالك متضامن مع شاغل العقار الحالي في حال عدم تسديد رسوم النفايات بشكل سنوي.. 5
يقوم المالك بتزويد البلدية بكشف بشاغلي العقار بشكل سنوي، وخالًفا لذلك تستحق عليه رسوم . 6

النفايات.
المالك . 7 يتحمل  لذلك  وخالًفا  العقار،  ترك  قبل  البلدية  من  ذمة  براءة  على  العقار  شاغل  يحصل 

مسؤولية رسوم النفايات. 
في حال وجود أكثر من حرفة في الموقع، يتم احتساب رسوم نفايات كل حرفة، مهما بلغت.. 8

مادة )16)
غرامات التأخير

يتم احتساب غرامة تراكمية بقيمة )10%( بشكل سنوي، في حال عدم تسديد المالك أو شاغل . 1
العقار لرسوم النفايات بشكل سنوي.

يحق للبلدية إحالة المالك أو شاغل العقار إلى المحكمة التخاذ اإلجراء المناسب بحقه.. 2

مادة )17)
العقوبات

على . 1 تزيد  وال  شيكل،   )100( عن  تقل  ال  بغرامة  النظام  هذا  أحكام  يخالف  من  كل  يعاقب 
(500( شيكل.

تضاعف العقوبة المذكورة في الفقرة )1( من هذه المادة في حال التكرار خالل ستة أشهر.. 2
العامة . 3 النظافة  على  بالمحافظة  الملتزمين  لغير  فورية  مخالفات  تحرير  الصحة  لمراقب  يجوز 

المحددة بالملحق رقم )2( من هذا النظام.
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مادة )14)
تحصيل الرسوم

النفايات . 1 تقدمها في جمع  التي  الخدمات  مقابل  البلدية  إلى  يدفع  أن  يجب على كل شاغل عقار 
ونقلها والتخلص منها، الرسوم المحددة بالملحق رقم )1( من هذا النظام.

2 . )1( رقم  القانون  ألحكام  وفًقا  المادة،  هذه  من   )1( الفقرة  في  الواردة  الرسوم  تحصيل  يتم 
لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته.

مادة )15)
استحقاق الرسوم

تستحق الرسوم على شاغل العقار مع بداية كل عام.. 1
يتم احتساب الرسوم على شاغل العقار من تاريخ تسلمه للعقار، سواء كان سكنًيا أم تجارًيا.. 2
العقار . 3 شبك  أو  البناء  إتمام  شهادة  على  العقار  تاريخ حصول  من  المالك  على  الرسوم  تستحق 

بالكهرباء والمياه أو تخمين العقار من ضريبة األمالك، أيهما أسبق.
إذا كان تاريخ استحقاق الرسوم بعد النصف األول من العام، يتم دفع نصف الرسم السنوي.. 4
يكون المالك متضامن مع شاغل العقار الحالي في حال عدم تسديد رسوم النفايات بشكل سنوي.. 5
يقوم المالك بتزويد البلدية بكشف بشاغلي العقار بشكل سنوي، وخالًفا لذلك تستحق عليه رسوم . 6

النفايات.
المالك . 7 يتحمل  لذلك  وخالًفا  العقار،  ترك  قبل  البلدية  من  ذمة  براءة  على  العقار  شاغل  يحصل 

مسؤولية رسوم النفايات. 
في حال وجود أكثر من حرفة في الموقع، يتم احتساب رسوم نفايات كل حرفة، مهما بلغت.. 8

مادة )16)
غرامات التأخير

يتم احتساب غرامة تراكمية بقيمة )10%( بشكل سنوي، في حال عدم تسديد المالك أو شاغل . 1
العقار لرسوم النفايات بشكل سنوي.

يحق للبلدية إحالة المالك أو شاغل العقار إلى المحكمة التخاذ اإلجراء المناسب بحقه.. 2

مادة )17)
العقوبات

على . 1 تزيد  وال  شيكل،   )100( عن  تقل  ال  بغرامة  النظام  هذا  أحكام  يخالف  من  كل  يعاقب 
(500( شيكل.

تضاعف العقوبة المذكورة في الفقرة )1( من هذه المادة في حال التكرار خالل ستة أشهر.. 2
العامة . 3 النظافة  على  بالمحافظة  الملتزمين  لغير  فورية  مخالفات  تحرير  الصحة  لمراقب  يجوز 

المحددة بالملحق رقم )2( من هذا النظام.
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مادة )18)
إصدار التعليمات

والنفايات . 1 النفايات  ونقل  وجمع  إخراج  وأوقات  آلية  بتنظيم  الخاصة  التعليمات  المجلس  يصدر 
الصلبة الواقعة ضمن حدود منطقة خدمة البلدية.

يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.. 2

مادة )19)
اإللغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )20)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2021/12/06 ميالدية 
              الموافق: 02/جمادى األولى/1443 هجرية

جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل
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ملحق رقم )1( 
رسوم خدمات النظافة العامة وجمع النفايات ونقلها لبلدية كوبر

النفايات المنزلية:. 1

قيمة الرسوم السنوية بالشيكلالفئةالبيان

المنازل
300أقل من 200 متر مربع
400أكثر من 200 متر مربع

النفايات التجارية: . 2

قيمة الرسوم السنوية الفئةالتصنيف أو الحرفةالرقم
بالشيكل

مستودع تجاري1.
800درجة أولى

500درجة ثانية

7 شيكل على كل 1 حسب المساحة مركز تجاري2.
متر مربع

سوبر ماركت/ ميني ماركت3.
1000درجة أولى

600درجة ثانية

300درجة ثالثة

300محل بيع زيوت وألبان وأجبان 4.

300محل بيع )قهوة/ مكسرات/ شوكوالته( 5.

300محل بيع أسماك6.

300محل بيع لحوم طازجة 7.

300محل بيع لحوم مجمدة8.

300محل بيع دجاج جاهزة أو مغلفة9.

محل ذبح دجاج/ مسلخ10.
5000درجة أولى

2500درجة ثانية

محل ذبح لحوم/ مسلخ 11.
20000درجة أولى 

10000درجة ثانية
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ملحق رقم )1( 
رسوم خدمات النظافة العامة وجمع النفايات ونقلها لبلدية كوبر

النفايات المنزلية:. 1

قيمة الرسوم السنوية بالشيكلالفئةالبيان

المنازل
300أقل من 200 متر مربع
400أكثر من 200 متر مربع

النفايات التجارية: . 2

قيمة الرسوم السنوية الفئةالتصنيف أو الحرفةالرقم
بالشيكل

مستودع تجاري1.
800درجة أولى

500درجة ثانية

7 شيكل على كل 1 حسب المساحة مركز تجاري2.
متر مربع

سوبر ماركت/ ميني ماركت3.
1000درجة أولى

600درجة ثانية

300درجة ثالثة

300محل بيع زيوت وألبان وأجبان 4.

300محل بيع )قهوة/ مكسرات/ شوكوالته( 5.

300محل بيع أسماك6.

300محل بيع لحوم طازجة 7.

300محل بيع لحوم مجمدة8.

300محل بيع دجاج جاهزة أو مغلفة9.

محل ذبح دجاج/ مسلخ10.
5000درجة أولى

2500درجة ثانية

محل ذبح لحوم/ مسلخ 11.
20000درجة أولى 

10000درجة ثانية
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محل بيع خضار وفواكه12.
600درجة أولى

300درجة ثانية

300بائع متجول للخضار والفواكه 13.

1000مخمر موز أو محل تبريد للخضار أو الفواكه14.

.15
محل بيع مشروبات )عصائر/ كوال( وكوكتيل 

300وبوظة

400مخبز )فرن(16.

1000معصرة زيتون 17.

مطعم18.
600درجة أولى 

300درجة ثانية

400محل بيع وتصنيع حلويات ومعجنات19.

500مقهى20.

1000حديقة عامة أو منتزه )تدار من قبل قطاع خاص(21.

.22
جمعية  قبل  من  )تدار  منتزه  أو  عامة  حديقة 

800خيرية أو من مؤسسة غير ربحية(

1200مسبح23.

.24
محل بيع إكسسوارات أو مواد تجميل أو زهور 

400صناعية أو ساعات أو عطور أو نظارات 

300محل بيع هدايا أو ألعاب25.

300دراي كلين 26.

محل بيع أدوات منزلية27.
600درجة أولى

300درجة ثانية

300صالون رجال28.
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300صالون للنساء29.

300محل بيع عبوات غاز 30.

300محل بناشر31.

500محل بيع باالت32.

300كراج تصليح مركبات33.

400محل بيع قطع سيارات جديدة 34.

400محل بيع قطع سيارات مستعملة 35.

كراج/ موقف سيارات36.

600درجة أولى

500درجة ثانية

400درجة ثالثة

700محطة وقود ومشاحم وبيع زيوت سيارات37.

300مغسلة سيارات38.

.39
واإلضاءة  التمديدات  مستلزمات  بيع  محل 

800الكهربائية

800محل بيع معدات وأجهزة كهربائية وإلكترونية40.

300محل تصليح أجهزة كهربائية41.

.42
أو  زراعية  عالجات  أو  زراعية  أدوات  محل 

500أعالف أو أسمدة

400محل بيع أدوات طبية أو بيطرية43.

نفايات المؤسسات:. 3

قيمة الرسوم السنوية الفئةالتصنيف أو الحرفةالرقم
بالشيكل

44 شيكل x عدد الطالبجامعة أو كلية 1.

300مدرسة خاصة أو روضة أطفال خاصة2.

300مدرسة سياقة 3.
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300صالون للنساء29.

300محل بيع عبوات غاز 30.

300محل بناشر31.

500محل بيع باالت32.

300كراج تصليح مركبات33.

400محل بيع قطع سيارات جديدة 34.

400محل بيع قطع سيارات مستعملة 35.

كراج/ موقف سيارات36.

600درجة أولى

500درجة ثانية

400درجة ثالثة

700محطة وقود ومشاحم وبيع زيوت سيارات37.

300مغسلة سيارات38.

.39
واإلضاءة  التمديدات  مستلزمات  بيع  محل 

800الكهربائية

800محل بيع معدات وأجهزة كهربائية وإلكترونية40.

300محل تصليح أجهزة كهربائية41.

.42
أو  زراعية  عالجات  أو  زراعية  أدوات  محل 

500أعالف أو أسمدة

400محل بيع أدوات طبية أو بيطرية43.

نفايات المؤسسات:. 3

قيمة الرسوم السنوية الفئةالتصنيف أو الحرفةالرقم
بالشيكل

44 شيكل x عدد الطالبجامعة أو كلية 1.

300مدرسة خاصة أو روضة أطفال خاصة2.

300مدرسة سياقة 3.
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.4
مكتبة أو مركز إعالمي أو دعائي أو تلفزيون أو 
300صحافة أو اتصاالت أو أدوات رياضية أو تصوير

300مركز ثقافي 5.

300مسرح وسينما6.

300مركز رياضي/ نادي خاص 7.

2000صالة أفراح8.

2000بنك 9.
500صراف آلي10.
400محل صرافة11.
300حوالة/ وكالة12.
300مكتب سياحي13.
300مكتب عقارات14.

300مكتب تكسي15.

300مكتب )خدمات عامة / طباعة/ محامين(16.

300مكتب/ شركة بيع سيارات17.

300مكتب/ شركة تأجير سيارات18.

300شركة خدمات اتصاالت السلكية 19.

نفايات البلدية الناتجة عن المصانع والمعامل:. 4

قيمة الرسوم السنوية 
بالشيكل الفئة التصنيف أو الحرفة الرقم

2400 درجة أولى
مصنع مواد غذائية  .1

1200 درجة ثانية

2400
والرخام  البالط  مصنع  )ويشمل  تحويلي  مصنع 
ومنشار  والجلود  والتنك  واألصبغة  والدهانات 

الحجر(
.2

1000 معمل دهان  .3

300 منجرة  .4

300 محددة .5

300 مخيطة .6
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600 درجة أولى
محل تنجيد .7

300 درجة ثانية

300 محل بيع وقص وتجميع الزجاج  .8

300 محل بيع وتجميع وتركيب ألمنيوم .9

300 مخرطة  .10

1800 مصانع لم تذكر في هذه القائمة .11

نفايات البلدية الناتجة عن المؤسسات الطبية:. 5

قيمة الرسوم السنوية 
بالشيكل الفئة التصنيف أو الحرفة الرقم

x 50  عدد األسرة مستشفى .1

300 عيادة خاصة .2

300 صيدلية .3

300 مختبر )تستثنى النفايات غير المعالجة( .4

300 مستودع أدوية .5

300 مركز طبي  .6
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600 درجة أولى
محل تنجيد .7

300 درجة ثانية

300 محل بيع وقص وتجميع الزجاج  .8

300 محل بيع وتجميع وتركيب ألمنيوم .9

300 مخرطة  .10

1800 مصانع لم تذكر في هذه القائمة .11

نفايات البلدية الناتجة عن المؤسسات الطبية:. 5

قيمة الرسوم السنوية 
بالشيكل الفئة التصنيف أو الحرفة الرقم

x 50  عدد األسرة مستشفى .1

300 عيادة خاصة .2

300 صيدلية .3

300 مختبر )تستثنى النفايات غير المعالجة( .4

300 مستودع أدوية .5

300 مركز طبي  .6
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ملحق رقم )2)
الئحة الغرامات والجزاءات الفورية المتعلقة بالنظافة العامة

الجزاءات الغرامة
)شيكل( بيان المخالفة الرقم

خالل  المخالفة  تكرار  حال  في 
أسبوعين تضاعف العقوبة 100

وفي  األرصفة  على  الطعام  فضالت  إلقاء 
الطرقات وفي الحدائق .1

خالل  المخالفة  تكرار  حال  في 
أسبوعين تضاعف العقوبة 100 إلقاء النفايات من شبابيك البنايات والمنازل .2

خالل  المخالفة  تكرار  حال  في 
أسبوعين تضاعف العقوبة 100

الطرق  في  أشكالها  بكافة  النفايات  إلقاء 
على  تقوم  ساحات  أي  أو  العامة  والساحات 
في  المنتشرة  الجزر  داخل  أو  البلدية  تنظيفها 

الشوارع

.3

150 إلقاء الفضالت من نوافذ السيارات .4
خالل  المخالفة  تكرار  حال  في 

أسبوع تضاعف العقوبة 200
في  نفاياتها  من  المطابخ  أو  المطاعم  تخلص 

غير األماكن المخصصة لها .5

خالل  المخالفة  تكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة 500

تخلص محالت البقالة أو الخضار أو الفواكه أو 
اللحوم أو الدواجن أو األسماك أو ما في حكمها 
من نفاياتها في غير األماكن المخصصة لها

.6

خالل  المخالفة  تكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة 1000

األماكن  غير  في  نفاياتها  من  المسالخ  تخلص 
المخصصة لها  .7

خالل  المخالفة  تكرار  حال  في 
أسبوع تضاعف العقوبة 300

الفاسدة  المنتجات  األغذية من  تخلص مصانع 
أو المنتهية الصالحية وما في حكمها في غير 

األماكن المخصصة لها
.8

خالل  المخالفة  تكرار  حال  في 
أسبوعين تضاعف العقوبة 1000

تريد  ما  أو  نفاياتها  من  المستشفيات  تخلص 
األماكن  غير  في  حكمه  في  ما  أو  إتالفه 

المخصصة لها
.9

خالل  المخالفة  تكرار  حال  في 
أسبوعين تضاعف العقوبة 500

الخاصة  والعيادات  المستوصفات  تخلص 
تريد  ما  أو  نفاياتها  من  الطبية  والمختبرات 
األماكن  غير  في  حكمها  في  وما  إتالفه 

المخصصة لها

.10

ال يعطى إذن صب. 1
المخالفة . 2 تكرار  حال  في 

تضاعف  أسبوعين  خالل 
العقوبة

500
العمل  بورشات  الخاصة  البناء  مواد  وضع 

خارج حدود األرض .11
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المخلفات . 1 بإزالة  يطالب 
المتساقطة 

عند . 2 العقوبة  مضاعفة 
التكرار لمرة ثانية

1000

نقل  أو سائلة من مركبات  تساقط مواد صلبة 
الهدم  مخلفات  تساقط  أو  الجاهزة  الخرسانة 
والحفر من المركبات التي تحملها أثناء سيرها 
في  عمًدا  منها  والتخلص  العام  الطريق  على 

غير األماكن المخصصة لها

.12

خالل  المخالفة  تكرار  حال  في 
أسبوعين تضاعف العقوبة 1000

)الحيوانات  الجيف  من  العشوائي  التخلص 
النافقة( في غير األماكن المخصصة لها .13

إزالة . 1 المخالف  من  الطلب 
خالل  نفقته  على  المخالفات 
يدفع  وإال  ساعة   )24)

تكاليف اإلزالة
مضاعفة العقوبة عند التكرار . 2

للمرة الثانية

1000

معدات  أي  أو  تالفة  مركبات  إلقاء  أو  ترك 
واألماكن  الشوارع  في  منها  أجزاء  أو  مهملة 
العامة أو بما يلحق الضرر بمقتضيات الصحة 

والسالمة العامة

.14

مضاعفة العقوبة عند التكرار 1000
األحجام  ذات  النفايات  العشوائي من  التخلص 
القديمة وما  الثالجات والغساالت  الكبيرة مثل 

في حكمها في غير األماكن المخصصة لها
.15

خالل  المخالفة  تكرار  حال  في 
أسبوعين تضاعف العقوبة 200

الحرق  طريق  عن  النفايات  من  التخلص 
المفتوح .16

خالل  المخالفة  تكرار  حال  في 
أسبوعين تضاعف العقوبة 500

تسريب أو التخلص من مياه الصرف الصحي 
من المباني والمنشآت واألراضي في الشوارع 

أو األماكن غير المسموح بها
.17

العمل . 1 الصهريج عن  إيقاف 
تكرار  عند  أسبوع  لمدة 

المخالفة للمرة األولى
بمضاعفة . 2 العقوبة  مضاعفة 

المدة للمرة الثانية

500

الشوارع  في  العادمة  المياه  تفريغ  أو  تسريب 
األراضي  أو  العامة  والحدائق  والساحات 
الزراعية أو ما في حكمها من صهاريج تضخ 

المياه العادمة

.18
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المخلفات . 1 بإزالة  يطالب 
المتساقطة 

عند . 2 العقوبة  مضاعفة 
التكرار لمرة ثانية

1000

نقل  أو سائلة من مركبات  تساقط مواد صلبة 
الهدم  مخلفات  تساقط  أو  الجاهزة  الخرسانة 
والحفر من المركبات التي تحملها أثناء سيرها 
في  عمًدا  منها  والتخلص  العام  الطريق  على 

غير األماكن المخصصة لها

.12

خالل  المخالفة  تكرار  حال  في 
أسبوعين تضاعف العقوبة 1000

)الحيوانات  الجيف  من  العشوائي  التخلص 
النافقة( في غير األماكن المخصصة لها .13

إزالة . 1 المخالف  من  الطلب 
خالل  نفقته  على  المخالفات 
يدفع  وإال  ساعة   )24)

تكاليف اإلزالة
مضاعفة العقوبة عند التكرار . 2

للمرة الثانية

1000

معدات  أي  أو  تالفة  مركبات  إلقاء  أو  ترك 
واألماكن  الشوارع  في  منها  أجزاء  أو  مهملة 
العامة أو بما يلحق الضرر بمقتضيات الصحة 

والسالمة العامة

.14

مضاعفة العقوبة عند التكرار 1000
األحجام  ذات  النفايات  العشوائي من  التخلص 
القديمة وما  الثالجات والغساالت  الكبيرة مثل 

في حكمها في غير األماكن المخصصة لها
.15

خالل  المخالفة  تكرار  حال  في 
أسبوعين تضاعف العقوبة 200

الحرق  طريق  عن  النفايات  من  التخلص 
المفتوح .16

خالل  المخالفة  تكرار  حال  في 
أسبوعين تضاعف العقوبة 500

تسريب أو التخلص من مياه الصرف الصحي 
من المباني والمنشآت واألراضي في الشوارع 

أو األماكن غير المسموح بها
.17

العمل . 1 الصهريج عن  إيقاف 
تكرار  عند  أسبوع  لمدة 

المخالفة للمرة األولى
بمضاعفة . 2 العقوبة  مضاعفة 

المدة للمرة الثانية

500

الشوارع  في  العادمة  المياه  تفريغ  أو  تسريب 
األراضي  أو  العامة  والحدائق  والساحات 
الزراعية أو ما في حكمها من صهاريج تضخ 

المياه العادمة

.18
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  2010لسنة ) 2(تعليمات رقم 
  القرار بقانون بشأن تصويب اهليئات احمللية ألوضاعها وفقأ ألحكام

   بشأن قانون الكهرباء العام م2009لسنة ) 13(رقم 
  صادرة عن رئيس سلطة الطاقة

 
م بشأن قانون الكهرباء العام، وإعماال 2009لسنة ) 13( بقانون رقم الق رار بعد االطالع على    

   منه،27 مـــادة منه، وبما ينسجم مع أحكام ال34 مـــادةلل
  لعامة،وبناء على مقتضيات المصلحة ا

  :أصدرنا التعليمات التالية
  

  )1 (مـــادة
  تعاريف

ما لـم   يكون لأللفاظ والعبارات التالية الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه
  :تدل القرينة على خالف ذلك
 . شركات الكهرباء العاملة في مجال التوزيع :شركات الكهرباء القائمة

 المحلية التي تمـارس أنـشطة ذات عالقـة مباشـرة بالقطـاع               الهيئات :الهيئات المحلية 
  .الكهربائي
  . مجلس تنظيم قطاع الكهرباء:المجلس

  . سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية:سلطة الطاقة 
  

  )2 (مـــادة
على الهيئات المحلية التي تعمل في القطاع الكهربائي وقف كافـة أنـشطتها ذات العالقـة                

باشرة للقطاع الكهربائي والمساهمة في شركات الكهرباء القائمة وفقا ألحكام هذه           باالدارة الم 
التعليمات والتعليمات عن المجلس بشأن اسس المساهمة، وبما ال يزيد عن ستة أشـهر مـن    

  .  تاريخ إصدار ونشر تلك التعليمات
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  2010لسنة ) 2(تعليمات رقم 
  القرار بقانون بشأن تصويب اهليئات احمللية ألوضاعها وفقأ ألحكام

   بشأن قانون الكهرباء العام م2009لسنة ) 13(رقم 
  صادرة عن رئيس سلطة الطاقة

 
م بشأن قانون الكهرباء العام، وإعماال 2009لسنة ) 13( بقانون رقم الق رار بعد االطالع على    

   منه،27 مـــادة منه، وبما ينسجم مع أحكام ال34 مـــادةلل
  لعامة،وبناء على مقتضيات المصلحة ا

  :أصدرنا التعليمات التالية
  

  )1 (مـــادة
  تعاريف

ما لـم   يكون لأللفاظ والعبارات التالية الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه
  :تدل القرينة على خالف ذلك
 . شركات الكهرباء العاملة في مجال التوزيع :شركات الكهرباء القائمة

 المحلية التي تمـارس أنـشطة ذات عالقـة مباشـرة بالقطـاع               الهيئات :الهيئات المحلية 
  .الكهربائي
  . مجلس تنظيم قطاع الكهرباء:المجلس

  . سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية:سلطة الطاقة 
  

  )2 (مـــادة
على الهيئات المحلية التي تعمل في القطاع الكهربائي وقف كافـة أنـشطتها ذات العالقـة                

باشرة للقطاع الكهربائي والمساهمة في شركات الكهرباء القائمة وفقا ألحكام هذه           باالدارة الم 
التعليمات والتعليمات عن المجلس بشأن اسس المساهمة، وبما ال يزيد عن ستة أشـهر مـن    

  .  تاريخ إصدار ونشر تلك التعليمات
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  )3 (مـــادة
 بالقطاع الكهربائي كحـصة فـي       على الهيئات المحلية تقديم موجوداتها العينية ذات العالقة       

أسهم شركات الكهرباء وفقا ألسس المساهمة، وتقدر قيمة تلك الموجودات وفقا للتخمين الذي        
  . ستجريه شركة استشارية متخصصة تحدد من قبل سلطة الطاقة لهذا الغرض

  
  )4 (مـــادة

لطة الطاقـة   يجوز للهيئات المحلية االعتراض على التخمين، ويقدم االعتراض إلى رئيس س          
وفي حال رفضه االعتراض،  يعتبر التخمـين        . خالل خمسة عشر يوما من تاريخ التخمين      

  .نهائي وال يجوز الطعن به إال أمام المحاكم الفلسطينية المختصة
  

  )5 (مـــادة
على الهيئات المحلية التابعة لمحافظة الخليل المساهمة في شركة كهرباء الجنوب وان تحول             

ا ذات العالقة بقطاع الكهرباء كأسهم في تلك الشركة، وفقا لما هو منصوص             كافة موجوداته 
  . الثانية من هذه التعليماتمـــادةعليه في ال

  
  )6 (مـــادة

نابلس، جنـين، طـولكرم، قلقيليـة،       (على الهيئات المحلية التابعة لمحافظات شمال الضفة        
ـ     ) طوباس، سلفيت  ول كافـة موجوداتهـا ذات   المساهمة في شركة كهرباء الشمال، وان تح

 مــــادة العالقة بقطاع الكهرباء كأسهم في تلك الشركة وفقا لما هو منصوص عليه في ال      
  .الثانية من هذه التعليمات

  
  )7 (مـــادة

مـن هـذه   ) 6 و5( على الهيئات المحلية غير التابعة للمحافظات المذكورة فـي المـادتين           
دها رئيس سلطة الطاقة بقرار منـه، وان تحـول     التعليمات المساهمة في الشركات التي يحد     

كافة موجوداتها ذات العالقة بقطاع الكهرباء كأسهم في تلك الشركة وفقا لما هو منـصوص         
  . الثانية من هذه التعليماتمـــادةعليه في ال
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  )8 (مـــادة
 هذه  بموجب قرار يحدد به رئيس سلطة الطاقة الهيئات المحلية المتوافقة أوضاعها مع احكام            

التعليمات، تعتبر الهيئات المحلية المتوقفة عن ممارسـة األنـشطة ذات العالقـة بـاإلدارة               
المباشرة للقطاع الكهربائي والمساهمة وقت صدور هذه التعليمات في شـركات الكهربـاء             
القائمة بمثابة المصوبة ألوضاعها، على ان تلتزم بأية متطلبات أو أوامر تصدر عن رئـيس       

  .وفقا ألحكام هذه التعليمات والتعليمات بشأن اسس المساهمةسلطة الطاقة 
  
  )9 (مـــادة

تحدد إلتزامات الهيئات المحلية المساهمة في شركات الكهرباء القائمة غير المـشمولة فـي              
نطاق هذه التعليمات، بموجب قرار يصدر عن رئيس سلطة الطاقة بما ينسجم مع احكام هذه               

  . سس المساهمةالتعليمات والتعليمات بشأن ا
  

  )10 (مـــادة
  االلغاء

   .كل ما یتعارض مع أحكام ھذه التعلیماتيلغى 
  

  )11 (مـــادة
  التنفيذ والنفاذ والنشر

عمل بها مـن تـاريخ    على الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، وي          
  .صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية

  
  .م15/03/2010: صدر في مدينة رام اهللا بتاريخ

              .هـ1431/ربيع األول / 29 : الموافق          
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  )8 (مـــادة
 هذه  بموجب قرار يحدد به رئيس سلطة الطاقة الهيئات المحلية المتوافقة أوضاعها مع احكام            

التعليمات، تعتبر الهيئات المحلية المتوقفة عن ممارسـة األنـشطة ذات العالقـة بـاإلدارة               
المباشرة للقطاع الكهربائي والمساهمة وقت صدور هذه التعليمات في شـركات الكهربـاء             
القائمة بمثابة المصوبة ألوضاعها، على ان تلتزم بأية متطلبات أو أوامر تصدر عن رئـيس       

  .وفقا ألحكام هذه التعليمات والتعليمات بشأن اسس المساهمةسلطة الطاقة 
  
  )9 (مـــادة

تحدد إلتزامات الهيئات المحلية المساهمة في شركات الكهرباء القائمة غير المـشمولة فـي              
نطاق هذه التعليمات، بموجب قرار يصدر عن رئيس سلطة الطاقة بما ينسجم مع احكام هذه               

  . سس المساهمةالتعليمات والتعليمات بشأن ا
  

  )10 (مـــادة
  االلغاء

   .كل ما یتعارض مع أحكام ھذه التعلیماتيلغى 
  

  )11 (مـــادة
  التنفيذ والنفاذ والنشر

عمل بها مـن تـاريخ    على الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، وي          
  .صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية

  
  .م15/03/2010: صدر في مدينة رام اهللا بتاريخ

              .هـ1431/ربيع األول / 29 : الموافق          
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تعليمات رقم )1( لسنة 2018م
ببدالت ومصاريف مهمات العمل الرسمية 
لرؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية 

وزير احلكم احمللي،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، السيما أحكام المادة )71( منه،

وألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، 
الهيئات  بنظام رؤساء وأعضاء مجالس  2017م،  الوزراء رقم )3( لسنة  وعلى أحكام قرار مجلس 

المحلية وتعديالته، السيما أحكام المادة )10( منه،
وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا التعليمات اآلتية:

مادة )1)
تعاريف

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة 
على خالف ذلك: 

الدولة: دولة فلسطين.
للحضور  المحلية  الهيئة  مجلس  عضو  أو  الرئيس  بها  يكلف  التي  الرسمية  العمل  مهمة  المهمة: 
المهمة  كانت  سواء  يوماً،   )14( على  تزيد  ال  لمدة  بالمجلس  يتعلق  عمل  أي  في  المشاركة  أو 

أو خارجها. الدولة  داخل 
الدورة: مهمة العمل الرسمية التي يكلف بها الرئيس أو عضو مجلس الهيئة المحلية للمشاركة بدورة 

تدريبية خارج الدولة.

مادة )2)
نطاق السريان

تسري أحكام هذه التعليمات على رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية.  .1
مخصص  من  التعليمات  هذه  بأحكام  للمشمولين  الدورة  أو  المهمة  ومصاريف  بدالت  تصرف   .2

مهمات السفر في موازنة الهيئة المحلية.
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مادة )3)
تصنيف المجموعات

يصنف المشمولون بأحكام هذه التعليمات إلى المجموعتين التاليتين:
المجموعة األولى: رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية المصنفة فئة )أ(.

المجموعة الثانية: باقي رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية.

مادة )4)
وسائل النقل

تلتزم الجهة التي تتولى حجز تذاكر السفر باآلتي:  .1
أن تكون المغادرة والعودة في أقصر فترة ممكنة لتأدية المهمة أو الدورة. أ . 

عدم ترتيب إقامة في بلدان التوقف القصير إال في حاالت عدم توفر البديل. ب . 
إذا كلف الرئيس أو العضو للقيام بمهمة أو دورة فيسمح له باستعمال وسائل النقل وفقاً لما هو مبين   .2

في الجدول التالي: 

بالطائرةبالقطاربالسيارةالمجموعة
درجة رجال أعمالدرجة سياحيةكاملةاألولى
درجة سياحيةدرجة سياحيةكاملةالثانية

مادة )5( 
المهمة والدورة خارج الدولة

البدالت  جميع  أو  إحدى  الدولة  خارج  منعقدة  دورة  أو  بمهمة  المكلف  العضو  أو  للرئيس  يصرف 
المدرجة في هذه التعليمات، بما فيها تذاكر السفر.

مادة )6)
الدورة غير المستضافة

من  مغطاة  غير  الدورة  فترة  خالل  العضو  أو  للرئيس  واإلقامة  المعيشة  نفقات  كانت  إذا   .1
تصرف  الغرض،  لذلك  نقدية  مبالغ  منها  يتلق  ولم  خارجية،  جهة  أي  أو  الداعية  الجهة 
حضور  أجل  من  يقضيها  ليلة  كل  عن  المادة،  هذه  من   )2( الفقرة  في  المحددة  المبالغ  له 

الدورة، بما ال يزيد على )14( يوماً.
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مادة )3)
تصنيف المجموعات

يصنف المشمولون بأحكام هذه التعليمات إلى المجموعتين التاليتين:
المجموعة األولى: رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية المصنفة فئة )أ(.

المجموعة الثانية: باقي رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية.

مادة )4)
وسائل النقل

تلتزم الجهة التي تتولى حجز تذاكر السفر باآلتي:  .1
أن تكون المغادرة والعودة في أقصر فترة ممكنة لتأدية المهمة أو الدورة. أ . 

عدم ترتيب إقامة في بلدان التوقف القصير إال في حاالت عدم توفر البديل. ب . 
إذا كلف الرئيس أو العضو للقيام بمهمة أو دورة فيسمح له باستعمال وسائل النقل وفقاً لما هو مبين   .2

في الجدول التالي: 

بالطائرةبالقطاربالسيارةالمجموعة
درجة رجال أعمالدرجة سياحيةكاملةاألولى
درجة سياحيةدرجة سياحيةكاملةالثانية

مادة )5( 
المهمة والدورة خارج الدولة

البدالت  جميع  أو  إحدى  الدولة  خارج  منعقدة  دورة  أو  بمهمة  المكلف  العضو  أو  للرئيس  يصرف 
المدرجة في هذه التعليمات، بما فيها تذاكر السفر.

مادة )6)
الدورة غير المستضافة

من  مغطاة  غير  الدورة  فترة  خالل  العضو  أو  للرئيس  واإلقامة  المعيشة  نفقات  كانت  إذا   .1
تصرف  الغرض،  لذلك  نقدية  مبالغ  منها  يتلق  ولم  خارجية،  جهة  أي  أو  الداعية  الجهة 
حضور  أجل  من  يقضيها  ليلة  كل  عن  المادة،  هذه  من   )2( الفقرة  في  المحددة  المبالغ  له 

الدورة، بما ال يزيد على )14( يوماً.
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ألغراض هذه التعليمات، صنفت دول العالم من حيث بدل الدورة إلى أربعة أصناف، على أن يتم   .2
صرف مبلغ مقطوع لكل صنف وفقاً لآلتي:

صنف الدولة وفقاً للجدول الملحق بهذه 
التعليمات

بدل الدورة غير المستضافة بالدوالر األمريكي

280أ
250ب
220ج
170د

مادة )7)
الدورة المستضافة

إذا كانت الدورة مستضافة بالكامل، تصرف نسبة )25%( من المبالغ المنصوص عليها في الفقرة )2( 
من المادة )6( من هذه التعليمات، على أال تزيد مدة الدورة على )14( يوماً.

مادة )8)
الدورة المستضافة من حيث المبيت

إذا كانت الدورة مستضافة من حيث المبيت،  تصرف نسبة )45%( من المبالغ المنصوص عليها 
في الفقرة )2( من المادة )6( من هذه التعليمات، على أال تزيد مدة الدورة على )14( يوماً.

مادة )9)
بلدان التوقف القصير في الدورة 

يتطلب  التي  القصير  التوقف  بلدان  على  التعليمات،  هذه  من   )8  ،7  ،6( المواد  أحكام  تطبق   .1
بالضرورة التوقف فيها للوصول إلى موقع الدورة.

واحدة عند  لليلة  التعليمات،  هذه  8( من   ،7  ،6( المواد  في  عليها  المنصوص  البدالت  تصرف   .2
المغادرة من الدولة، وليلة واحدة عند العودة إليها من خالل بلد التوقف القصير، إال في حاالت 

خاصة يتم احتساب كامل فترة البقاء في بلد التوقف القصير بعد موافقة المجلس.

مادة )10)
المهمة الخارجية غير المستضافة 

الخارجية  المهمة  فترة  خالل  العضو  أو  للرئيس  واإلقامة  المعيشة  نفقات  كانت  إذا   .1
لذلك  نقدية  مبالغ  منها  يتلق  ولم  خارجية،  جهة  أي  أو  الداعية  الجهة  من  مغطاة  غير 
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يقضيها  ليلة  كل  عن  المادة،  هذه  من   )2( الفقرة  في  المحددة  المبالغ  له  تصرف  الغرض، 
المهمة. تأدية  أجل  من 

أصناف،  أربعة  إلى  المهمة  بدل  حيث  من  العالم  دول  صنفت  التعليمات،  هذه  ألغراض   .2
لآلتي: وفقاً  لكل صنف  مقطوع  مبلغ  يتم صرف  أن  على 

صنف الدولة وفقاً للجدول الملحق بهذه 
التعليمات

بدل المهمة غير المستضافة بالدوالر األمريكي

320أ
280ب
230ج
200د

مادة )11( 
المهمة الخارجية المستضافة 

إذا كانت المهمة الخارجية مستضافة بالكامل، يصرف للرئيس أو العضو نسبة )25%( من المبالغ 
المنصوص عليها في الفقرة )2( من المادة )10( من هذه التعليمات.

مادة )12)
المهمة الخارجية المستضافة من حيث المبيت

إذا كانت المهمة الخارجية مستضافة من حيث المبيت، يصرف للرئيس أو العضو نسبة )%45( 
من المبالغ المنصوص عليها في الفقرة )2( من المادة )10( من هذه التعليمات.

مادة )13( 
بلدان التوقف القصير في المهمة الخارجية 

تطبق أحكام المواد )10، 11، 12( من هذه التعليمات، على بلدان التوقف القصير التي يتطلب   .1
بالضرورة التوقف فيها للوصول إلى موقع المهمة الخارجية.

تصرف البدالت المنصوص عليها في المواد )10، 11، 12( من هذه التعليمات، لليلة واحدة عند   .2
المغادرة من الدولة، وليلة واحدة عند العودة إليها من خالل بلد التوقف القصير، إال في حاالت 

خاصة يتم احتساب كامل فترة البقاء في بلد التوقف القصير بعد موافقة المجلس.
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يقضيها  ليلة  كل  عن  المادة،  هذه  من   )2( الفقرة  في  المحددة  المبالغ  له  تصرف  الغرض، 
المهمة. تأدية  أجل  من 

أصناف،  أربعة  إلى  المهمة  بدل  حيث  من  العالم  دول  صنفت  التعليمات،  هذه  ألغراض   .2
لآلتي: وفقاً  لكل صنف  مقطوع  مبلغ  يتم صرف  أن  على 

صنف الدولة وفقاً للجدول الملحق بهذه 
التعليمات

بدل المهمة غير المستضافة بالدوالر األمريكي

320أ
280ب
230ج
200د

مادة )11( 
المهمة الخارجية المستضافة 

إذا كانت المهمة الخارجية مستضافة بالكامل، يصرف للرئيس أو العضو نسبة )25%( من المبالغ 
المنصوص عليها في الفقرة )2( من المادة )10( من هذه التعليمات.

مادة )12)
المهمة الخارجية المستضافة من حيث المبيت

إذا كانت المهمة الخارجية مستضافة من حيث المبيت، يصرف للرئيس أو العضو نسبة )%45( 
من المبالغ المنصوص عليها في الفقرة )2( من المادة )10( من هذه التعليمات.

مادة )13( 
بلدان التوقف القصير في المهمة الخارجية 

تطبق أحكام المواد )10، 11، 12( من هذه التعليمات، على بلدان التوقف القصير التي يتطلب   .1
بالضرورة التوقف فيها للوصول إلى موقع المهمة الخارجية.

تصرف البدالت المنصوص عليها في المواد )10، 11، 12( من هذه التعليمات، لليلة واحدة عند   .2
المغادرة من الدولة، وليلة واحدة عند العودة إليها من خالل بلد التوقف القصير، إال في حاالت 

خاصة يتم احتساب كامل فترة البقاء في بلد التوقف القصير بعد موافقة المجلس.
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مادة )14( 
بدل المواصالت للمهمة الخارجية أو الدورة 

يصرف للرئيس أو العضو بدل مواصالت من مكان اإلقامة إلى موقع المهمة الخارجية أو الدورة   .1
وبالعكس مبلغ )150( دوالراً أمريكياً )مقطوعاً( شاماًل لضرائب المطارات، ورسوم التأشيرات، 

وغيرها، باستثناء ما يدفع من رسوم تأشيرة الدخول إلى الدولة المستضيفة، وبدل المواصالت.
 )1( الفقرة  في  المحدد  المبلغ  عن  الفعلية  المواصالت  تكاليف  فيها  تزيد  التي  الحاالت  في   .2
الدفع  إيصاالت  إرفاق  شريطة  الرحلة،  لكامل  الفعلية  التكاليف  تصرف  المادة،  هذه  من 

التعليمات. هذه  )4( من  المادة  أحكام  يتم مراعاة  أن  األصلية، على 

مادة )15( 
الوثائق والمعززات للمهمة الخارجية أو الدورة 

يتم صرف بدل المهمة الخارجية أو الدورة بموجب الوثائق والمعززات اآلتية:
الدورة،  أو  المهمة  وفترة  المقصود،  البلد  واضح  بشكل  فيه  محدد  المجلس،  من  التكليف  كتاب   .1
والجهة التي تتحمل التكاليف، إضافة إلى طبيعة المهمة أو الدورة التي يتم تحديدها وفقاً إلحدى 

التصنيفات اآلتية:
أ .    غير مستضافة. 

مستضافة.  ب . 
مستضافة من حيث المبيت. ج . 

كتاب يحدد تاريخ المغادرة والعودة إلى الدولة.   .2
صورة عن جواز السفر مبين فيها أختام دخول وخروج المطارات أو الحدود البرية للبلد الذي فيه   .3

المهمة أو الدورة، وبلدان التوقف القصير، وتذاكر السفر. 

مادة )16)
المهمة الداخلية

المدرجة  البدالت  جميع  أو  إحدى  الدولة  داخل  بمهمة  المكلف  العضو  أو  للرئيس  يصرف 
التعليمات. هذه  في 

مادة )17( 
بدل تكلفة المعيشة للمهمة الداخلية

يصرف للرئيس أو العضو بدل تكلفة المعيشة للمهمة الداخلية مبلغ )30( دوالراً أمريكياً عن كل ليلة 
يقضيها في موقع المهمة، ويتم صرف نصف هذا المبلغ إذا تم تأدية المهمة دون مبيت.
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مادة )18)
بدل تكلفة المبيت للمهمة الداخلية

إذا كانت نفقات مبيت الرئيس أو العضو في الفنادق غير مغطاة من الجهة المستضيفة، أو لم يتلق منها 
مبالغ نقدية لذلك الغرض، تصرف قيمة فاتورة الفندق الفعلية لغرفة مفردة غير شاملة لخدمات الغرف، 

على أال تزيد على )100( دوالر أمريكي.

مادة )19( 
بدل مواصالت المهمة الداخلية

إلى مكان  المهمة  الداخلية، ومن موقع  المهمة  إلى موقع  المواصالت من مكان اإلقامة  يصرف بدل 
اإلقامة بحد أقصى )100( دوالر أمريكي لكل اتجاه.

مادة )20)
الوثائق والمعززات للمهمة الداخلية

يتم صرف بدل المهمة الداخلية بموجب الوثائق والمعززات اآلتية:
العمل، وموقعها، ومدتها، والغرض  المجلس، محدد فيه بشكل واضح مهمة  التكليف من  كتاب   .1
إلحدى  وفقاً  تحديدها  يتم  التي  المهمة  طبيعة  إلى  إضافة  التكاليف،  تتحمل  التي  والجهة  منها، 

التصنيفات اآلتية:
أ .    غير مستضافة. 

مستضافة.  ب . 
مستضافة من حيث المبيت. ح . 

نسخة عن الدعوة الصادرة من الجهة الداعية.   .2
كتاب يحدد فيه تاريخ بداية ونهاية المهمة الداخلية.  .3

الفواتير األصلية للمبيت في الفندق.  .4

مادة )21)
التكلفة الفعلية للمبيت في المهمة أو الدورة غير المستضافة

إذا زادت تكلفة المبيت في الفندق لليلة الواحدة خالل المهمة أو الدورة غير المستضافة عن )%65( 
من المبلغ الممنوح بموجب هذه التعليمات، يجوز للمجلس اعتماد كامل التكلفة الفعلية للمبيت باإلضافة 
إرفاق  بعد  التعليمات،  هذه  12( من   ،8( المادتين  في  عليها  المنصوص  األخرى  البدالت  كامل  إلى 

المستندات التي تثبت ذلك.

مادة )22)
صرف البدالت 

يتم صرف كامل المبلغ للرئيس أو العضو المكلف بالدورة أو المهمة الخارجية قبل السفر.  .1
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مادة )18)
بدل تكلفة المبيت للمهمة الداخلية

إذا كانت نفقات مبيت الرئيس أو العضو في الفنادق غير مغطاة من الجهة المستضيفة، أو لم يتلق منها 
مبالغ نقدية لذلك الغرض، تصرف قيمة فاتورة الفندق الفعلية لغرفة مفردة غير شاملة لخدمات الغرف، 

على أال تزيد على )100( دوالر أمريكي.

مادة )19( 
بدل مواصالت المهمة الداخلية

إلى مكان  المهمة  الداخلية، ومن موقع  المهمة  إلى موقع  المواصالت من مكان اإلقامة  يصرف بدل 
اإلقامة بحد أقصى )100( دوالر أمريكي لكل اتجاه.

مادة )20)
الوثائق والمعززات للمهمة الداخلية

يتم صرف بدل المهمة الداخلية بموجب الوثائق والمعززات اآلتية:
العمل، وموقعها، ومدتها، والغرض  المجلس، محدد فيه بشكل واضح مهمة  التكليف من  كتاب   .1
إلحدى  وفقاً  تحديدها  يتم  التي  المهمة  طبيعة  إلى  إضافة  التكاليف،  تتحمل  التي  والجهة  منها، 

التصنيفات اآلتية:
أ .    غير مستضافة. 

مستضافة.  ب . 
مستضافة من حيث المبيت. ح . 

نسخة عن الدعوة الصادرة من الجهة الداعية.   .2
كتاب يحدد فيه تاريخ بداية ونهاية المهمة الداخلية.  .3

الفواتير األصلية للمبيت في الفندق.  .4

مادة )21)
التكلفة الفعلية للمبيت في المهمة أو الدورة غير المستضافة

إذا زادت تكلفة المبيت في الفندق لليلة الواحدة خالل المهمة أو الدورة غير المستضافة عن )%65( 
من المبلغ الممنوح بموجب هذه التعليمات، يجوز للمجلس اعتماد كامل التكلفة الفعلية للمبيت باإلضافة 
إرفاق  بعد  التعليمات،  هذه  12( من   ،8( المادتين  في  عليها  المنصوص  األخرى  البدالت  كامل  إلى 

المستندات التي تثبت ذلك.

مادة )22)
صرف البدالت 

يتم صرف كامل المبلغ للرئيس أو العضو المكلف بالدورة أو المهمة الخارجية قبل السفر.  .1
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يجب أن يتم تسوية المهمة أو الدورة خالل فترة أقصاها )14( يوماً من تاريخ عودة الرئيس   .2
العضو. أو 

مادة )23)
اإللغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة )24)
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها 
في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام هللا بتاريخ: 2018/07/01 ميالدية
                           الموافق: 17/شوال/1439 هجرية

حسيـن األعرج
وزير احلكم احمللي
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الجدول الملحق بهذه التعليمات بشأن تصنيف الدول

الدولةالصنف
إسبانياأ
البرتغالأ
الجمهورية الكورية الجنوبيةأ
الدنماركأ
السويدأ
ألمانياأ
المملكة المتحدة ) بريطانيا (أ
النرويجأ
النمساأ
إيرلنداا
الواليات المتحدةأ
اليابانأ
اليونانأ
انتيجيو وبرابوداأ
إيطالياأ
برموداأ
بلجيكاأ
بولنداأ
روسيا االتحاديةأ
سانت لوشياأ
سويسراأ
فرنساأ
كنداأ
موناكوأ
قبرصأ
هولنداأ
األرجنتينب
الكاميرونب
المكسيكب
انتيل الهولنديةب
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الجدول الملحق بهذه التعليمات بشأن تصنيف الدول

الدولةالصنف
إسبانياأ
البرتغالأ
الجمهورية الكورية الجنوبيةأ
الدنماركأ
السويدأ
ألمانياأ
المملكة المتحدة ) بريطانيا (أ
النرويجأ
النمساأ
إيرلنداا
الواليات المتحدةأ
اليابانأ
اليونانأ
انتيجيو وبرابوداأ
إيطالياأ
برموداأ
بلجيكاأ
بولنداأ
روسيا االتحاديةأ
سانت لوشياأ
سويسراأ
فرنساأ
كنداأ
موناكوأ
قبرصأ
هولنداأ
األرجنتينب
الكاميرونب
المكسيكب
انتيل الهولنديةب
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ايسلنداب
باهاماب
جزر الكايمانب
جزر بريطانيا العذراءب
جمهورية التشيكب
استونياب
رومانياب
أسترالياب
أوكرانياب
سانت وغرينادينسب
كرواتياب
الصينب
صربيا ومونتينيغروب
تركياب
فنالنداب
سلوفينياب
كازخستانب
بلغارياب
لوكسمبورغب
الهندب
نيجيرياب
أذربيجانج
لبنانج
ألبانياج
األردنج
اإلمارات العربية المتحدةج
البحرينج
البيروج
الجزائرج
السعوديةج
أثيوبياج
الفلبينج
الكويتج
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المغربج
اندونيسياج
أوزباكستانج
أوغنداج
اندوراج
باربادوسج
باالوج
بروناي دار السالمج
تانزانياج
تايالندج
غريناداج
ترينيداد وتوباغوج
تشيليج
جزر الكيكوس وطارقج
جمهورية الدومينيكانج
جمهورية سلوفاكياج
جورجياج
راونداج
سان مارينوج
سنغافورةج
سورياج
سيشلج
عمانج
فنزويالج
قطرج
قيرغاسيستانج
كوستاريكاج
كينياج
التفياج
ليبياج
ليتوانياج
ليختين شتاينج
مالطاج
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المغربج
اندونيسياج
أوزباكستانج
أوغنداج
اندوراج
باربادوسج
باالوج
بروناي دار السالمج
تانزانياج
تايالندج
غريناداج
ترينيداد وتوباغوج
تشيليج
جزر الكيكوس وطارقج
جمهورية الدومينيكانج
جمهورية سلوفاكياج
جورجياج
راونداج
سان مارينوج
سنغافورةج
سورياج
سيشلج
عمانج
فنزويالج
قطرج
قيرغاسيستانج
كوستاريكاج
كينياج
التفياج
ليبياج
ليتوانياج
ليختين شتاينج
مالطاج
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مصرج
مالويج
موريشيوسج
موزامبيقج
السودانج
نيوزيالندج
تونسج
هنغارياج
والية كيتس ونيفاج
العراقد
أفريقيا الجنوبيةد
جيبوتيد
اليمند
أفغانستاند
اإلكوادورد
األوروغويد
أريتيرياد
جمهورية الكورية الشماليةد
البرازيلد
زمبابويد
تايواند
البوسنة والهرسكد
ناورود
بنغالدشد
الجابوند
السلفادورد
السنغالد
الصومالد
النيجرد
أنجوالد
إيراند
باكستاند
باناماد
بال روسياد
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بنيند
بهوتاند
بوتسواناد
بوركينا فاسود
بوروغويد
بورونديد
بوليفياد
بيليزد
تشادد
توجود
توركمنستاند
تونجاد
تيمور الشرقيةد
جامايكاد
جامبياد
جزر السلموند
جزر المارشالد
جمهورية افريقيا الوسطىد
جمهورية الكونغو الديمقراطيةد
جمهورية الوس الشعبيةد
زامبياد
سامواد
ساو توم وبرنسايبد
سوازيالندد
سورينامد
سيراليوند
سيريالنكاد
طاجيكستاند
غاناد
غواتيماالد
غوياناد
غينياد
غينيا اكواتولايرد
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بنيند
بهوتاند
بوتسواناد
بوركينا فاسود
بوروغويد
بورونديد
بوليفياد
بيليزد
تشادد
توجود
توركمنستاند
تونجاد
تيمور الشرقيةد
جامايكاد
جامبياد
جزر السلموند
جزر المارشالد
جمهورية افريقيا الوسطىد
جمهورية الكونغو الديمقراطيةد
جمهورية الوس الشعبيةد
زامبياد
سامواد
ساو توم وبرنسايبد
سوازيالندد
سورينامد
سيراليوند
سيريالنكاد
طاجيكستاند
غاناد
غواتيماالد
غوياناد
غينياد
غينيا اكواتولايرد
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غينيا الجديدةد
غينيا بيساود
فاناتود
فيتنامد
فيجيد
كامبودياد
جزر القمرد
كوباد
كوت دوفوارد
كولومبياد
كوموروسد
كيب فيرديد
كيريباتيد
ليبيرياد
ليسوتود
مارتينيكد
مالديفد
ماليد
ماليزياد
مانغولياد
مايكرونيسياد
مدغشقرد
مقدونيا، جمهورية يوغسالفيا السابقةد
موريتانياد
مولدافياد
مونتسيراتد
مينامارد
ناميبياد
نيبالد
نيغاراغواد
نيو د
هاييتيد
هندوراسد

32 الرقم المرجعي: 2020-3-165ديوان الفتوى والتشريع

2020/03/19 165العدد

تعليمات رقم )1( لسنة 2020م 
بشأن موظفي الهيئات المحلية

وزير احلكم املحيل، 
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )71( منه،

وألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته،
المحلية  الهيئات  موظفي  نظام  بشأن  2009م،  لسنة   )1( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  أحكام  وعلى 

وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )45( منه،
وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا التعليمات اآلتية: 

مادة )1)
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة 

على خالف ذلك: 
الوزارة: وزارة الحكم المحلي.

الوزير: وزير الحكم المحلي.
النظام: نظام موظفي الهيئات المحلية رقم )1( لسنة 2009م وتعديالته.

المجلس: مجلس الهيئة المحلية.
دائرة شؤون الموظفين: الدائرة أو القسم أو الشعبة المختصة أو الموظف المختص في الهيئة المحلية 

حسب مقتضى الحال.
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية الرسمية المختصة.

إصابة العمل: الحادث الذي يقع للموظف أثناء مباشرته لمهام وظيفته أو بسببها أو أثناء ذهابه لمباشرة 
عمله أو عودته منه، وتعتبر في حكم ذلك اإلصابة بأحد أمراض المهنة.

الزوج: الزو	 أو الزوجة.

مادة )2)
للهيئات . 1 المعيارية  التنظيمية  بالهيكلية  باالسترشاد  التنظيمي  هيكلها  بإعداد  المحلية  الهيئة  تقوم 

المحلية وفق تصنيفاتها المختلفة، الملحقة بهذه التعليمات.
الوظيفية . 2 المسميات  جميع  مشتماًل  للهيئة  التنظيمي  الهيكل  الوزارة  إلى  المجلس  رئيس  يقدم 

وتقسيماتها واختصاصات كل منها، وأي تعديالت تطرأ عليها. 
يصدر الوزير قراراً باعتماد الهياكل التنظيمية والتقسيمات واختصاص كل دائرة، وتوافى الهيئة . 3

المحلية المختصة بصورة عنها وما يطرأ عليها من تعديالت.
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تعليمات رقم )1( لسنة 2020م 
بشأن موظفي الهيئات المحلية

وزير احلكم املحيل، 
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )71( منه،

وألحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته،
المحلية  الهيئات  موظفي  نظام  بشأن  2009م،  لسنة   )1( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  أحكام  وعلى 

وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )45( منه،
وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا التعليمات اآلتية: 

مادة )1)
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة 

على خالف ذلك: 
الوزارة: وزارة الحكم المحلي.

الوزير: وزير الحكم المحلي.
النظام: نظام موظفي الهيئات المحلية رقم )1( لسنة 2009م وتعديالته.

المجلس: مجلس الهيئة المحلية.
دائرة شؤون الموظفين: الدائرة أو القسم أو الشعبة المختصة أو الموظف المختص في الهيئة المحلية 

حسب مقتضى الحال.
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية الرسمية المختصة.

إصابة العمل: الحادث الذي يقع للموظف أثناء مباشرته لمهام وظيفته أو بسببها أو أثناء ذهابه لمباشرة 
عمله أو عودته منه، وتعتبر في حكم ذلك اإلصابة بأحد أمراض المهنة.

الزوج: الزو	 أو الزوجة.

مادة )2)
للهيئات . 1 المعيارية  التنظيمية  بالهيكلية  باالسترشاد  التنظيمي  هيكلها  بإعداد  المحلية  الهيئة  تقوم 

المحلية وفق تصنيفاتها المختلفة، الملحقة بهذه التعليمات.
الوظيفية . 2 المسميات  جميع  مشتماًل  للهيئة  التنظيمي  الهيكل  الوزارة  إلى  المجلس  رئيس  يقدم 

وتقسيماتها واختصاصات كل منها، وأي تعديالت تطرأ عليها. 
يصدر الوزير قراراً باعتماد الهياكل التنظيمية والتقسيمات واختصاص كل دائرة، وتوافى الهيئة . 3

المحلية المختصة بصورة عنها وما يطرأ عليها من تعديالت.



938
33 الرقم المرجعي: 2020-3-165ديوان الفتوى والتشريع

2020/03/19 165العدد

مادة )3( 
تقدم الهيئة المحلية للوزارة وصفاً شاماًل للوظائف في الهيكلية التنظيمية للهيئة المحلية، يحتوي وصفاً 
الخبرات  من  األدنى  والحد  وتصنيفها  شغلها  وشروط  ومسؤولياتها  واجباتها  فيه  محدداً  وظيفة  لكل 

المطلوبة، وأي تعديل يطرأ عليها.

مادة )4)
تقدم الهيئة المحلية للوزارة قائمة باحتياجاتها السنوية من الوظائف الواردة في الهيكلية التنظيمية . 1

المعتمدة، مرفقة مع الموازنة من كل عام.
ضوء . 2 في  الوظائف  من  السنوية  احتياجاتها  بدراسة  المحلية  الهيئة  مع  بالتنسيق  الوزارة  تقوم 

الموارد المالية، ورصد المخصصات لإلحداثيات التي توافق عليها، وإدراجها ضمن الموازنة.
تتولى الهيئة المحلية بعد التنسيق مع الوزارة إعداد جدول تشكيالت الوظائف وإرفاقه مع الموازنة، . 3

وتحدد فيه أسماء الوظائف ودرجاتها وأعداد الموظفين وأسمائهم ورواتبهم على كل منها خالل 
إلى  برفعه  وتقوم  السابقة،  السنة  عن  التغيير  أسبا	  بيان  مع  الحالية،  والسنة  السابقة  السنة 

الوزير للمصادقة.

مادة )5)
تعد دائرة شؤون الموظفين الكشوفات والبيانات اآلتية: . 1

كشف بأسماء الموظفين بما في ذلك موظفي العقود والموظفين المتقاعدين يرتب طبقاً لفئاتهم أ. 
وأقدميتهم في كل درجة، ويتم إجراء التعديالت الالزمة في كل كشف فور حصولها، ويجب 

أن تتضمن هذه الكشوف اآلتي:
االسم وتاريخ الميالد والجنسية والمؤهل العلمي وتاريخ الحصول عليه والخبرة العملية ( 1

وتاريخ التحاقه بالخدمة. 
تاريخ الترقية أو الترفيع.( 2
فئة الموظف الوظيفية ودرجته الحالية وتاريخ الحصول عليها.( 3
تاريخ النقل إذا كان محل اعتبار عند الترقية.( 4
العقوبات التأديبية التي لم يصدر قرار بمحوها وتاريخ إيقاعها، والشكاوى المقدمة ضد ( 5

الموظف وتستوجب اتخاذ إجراءات تأديبية أو جزائية. 
البرامج التدريبية التي التحق بها الموظف.( 6
أي بيانات أخرى الزمة.( 7

ضوء 	.  في  شغلها  ومبررات  شغلها،  المراد  الوظائف  وتحديد  الشاغرة،  بالوظائف  كشف 
فئة  كل  في  المقر  الوظائف  تشكيالت  وجدول  المعتمدة  الموازنة  حسب  العمل  احتياجات 

وظيفية.
أخرى 	.  بيانات  وأي  ودرجته،  وفئته  وظيفته  فيها  تدون  موظف  لكل  شخصية  بيان  بطاقة 

الزمة، وأي تغيرات تطرأ عليها.
على دائرة شؤون الموظفين أن تعرض الكشوفات والبيانات المشار إليها في البنود )أ، 	، 	( . 2

من الفقرة )1( من هذه المادة، وطلبات الترقية على الجهة المختصة بالترقية كلما كان معروضاً 
عليهم أمر ترقية موظف، أو متى طلبت تلك الجهة ذلك.
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مادة )6)
الداخلية . 1 اإلعالنات  ولوحة  يوميتين  في صحيفتين  الشاغرة  الوظائف  عن  المحلية  الهيئة  تعلن 

أو عبر الموقع اإللكتروني الرسمي للهيئة، ويتضمن اإلعالن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط 
شغلها وفق بطاقات الوصف الوظيفي. 

تقوم لجنة شؤون الموظفين بإجراء االمتحانات التنافسية والمقابالت الشخصية للمرشحين للتعيين.. 2
يكون االمتحان تحريرياً أو عملياً أو عن طريق مقابالت شخصية، ويجوز الجمع بينهما. . 3

مادة )7)
اإلعالن . 1 يتم  شخصية  ومقابالت  كتابية  مسابقات  إجراء  شغلها  يستدعي  التي  الوظائف  في 

عن المسابقة الكتابية أواًل.
يُدعى الناجحون في المسابقات الكتابية إلجراء المقابالت الشخصية.. 2

مادة )8)
يكون التعيين في الوظائف بحسب األسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج االمتحان.. 1
عند التساوي في الترتيب يعين األعلى مؤهاًل فاألكثر خبرة، فإن تساويا يُقدم األكبر سناً.. 2
تسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضي سنة من تاريخ إعالن نتيجة االمتحان. . 3

مادة )9)
يخطر المجلس المرشح للتعيين بالموافقة على التعيين ومباشرة العمل.. 1
التعيين اعتباراً من تاريخ مباشرة الموظف للعمل، وبعد مصادقة الوزير . 2 يصدر المجلس قرار 

بموجب أحكام النظام.

مادة )10)
يعبئ الموظف بعد استالمه العمل إقراراً بمباشرته العمل، ويوقع على اإلقرار من قبل دائرة شؤون 

الموظفين ورئيس المجلس، وتودع بملفه.

مادة )11)
إذا لم يباشر المرشح للتعيين العمل خالل شهر من إخطاره كتابياً من قبل المجلس تعتبر إجراءات تعيينه 

الغية، وفي هذه الحالة يُعين من يليه في الترتيب إذا كان التعيين بموجب مسابقة. 

مادة )12)
في حال تعيين موظف بوظيفة مؤقتة بدل الموظف المجاز دون راتب أو المكلف للعمل لدى مجلس . 1

الخدمات المشترك أو على حسا	 المشاريع وفقاً ألحكام النظام، يتوجب إنهاء خدمته فور عودة 
الموظف إلى عمله.

الخدمات . 2 لدى مجلس  للعمل  المكلف  أو  المجاز دون راتب  الموظف  بدل  المعين  الموظف  يقدم 
يلتزم فيه بترك العمل فور عودة الموظف إلى عمله،  المشترك أو على حسا	 المشاريع تعهداً 

ويتم إدرا	 ذلك ضمن العقد.
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مادة )6)
الداخلية . 1 اإلعالنات  ولوحة  يوميتين  في صحيفتين  الشاغرة  الوظائف  عن  المحلية  الهيئة  تعلن 

أو عبر الموقع اإللكتروني الرسمي للهيئة، ويتضمن اإلعالن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط 
شغلها وفق بطاقات الوصف الوظيفي. 

تقوم لجنة شؤون الموظفين بإجراء االمتحانات التنافسية والمقابالت الشخصية للمرشحين للتعيين.. 2
يكون االمتحان تحريرياً أو عملياً أو عن طريق مقابالت شخصية، ويجوز الجمع بينهما. . 3

مادة )7)
اإلعالن . 1 يتم  شخصية  ومقابالت  كتابية  مسابقات  إجراء  شغلها  يستدعي  التي  الوظائف  في 

عن المسابقة الكتابية أواًل.
يُدعى الناجحون في المسابقات الكتابية إلجراء المقابالت الشخصية.. 2

مادة )8)
يكون التعيين في الوظائف بحسب األسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج االمتحان.. 1
عند التساوي في الترتيب يعين األعلى مؤهاًل فاألكثر خبرة، فإن تساويا يُقدم األكبر سناً.. 2
تسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضي سنة من تاريخ إعالن نتيجة االمتحان. . 3

مادة )9)
يخطر المجلس المرشح للتعيين بالموافقة على التعيين ومباشرة العمل.. 1
التعيين اعتباراً من تاريخ مباشرة الموظف للعمل، وبعد مصادقة الوزير . 2 يصدر المجلس قرار 

بموجب أحكام النظام.

مادة )10)
يعبئ الموظف بعد استالمه العمل إقراراً بمباشرته العمل، ويوقع على اإلقرار من قبل دائرة شؤون 

الموظفين ورئيس المجلس، وتودع بملفه.

مادة )11)
إذا لم يباشر المرشح للتعيين العمل خالل شهر من إخطاره كتابياً من قبل المجلس تعتبر إجراءات تعيينه 

الغية، وفي هذه الحالة يُعين من يليه في الترتيب إذا كان التعيين بموجب مسابقة. 

مادة )12)
في حال تعيين موظف بوظيفة مؤقتة بدل الموظف المجاز دون راتب أو المكلف للعمل لدى مجلس . 1

الخدمات المشترك أو على حسا	 المشاريع وفقاً ألحكام النظام، يتوجب إنهاء خدمته فور عودة 
الموظف إلى عمله.

الخدمات . 2 لدى مجلس  للعمل  المكلف  أو  المجاز دون راتب  الموظف  بدل  المعين  الموظف  يقدم 
يلتزم فيه بترك العمل فور عودة الموظف إلى عمله،  المشترك أو على حسا	 المشاريع تعهداً 

ويتم إدرا	 ذلك ضمن العقد.
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مادة )13( 
تعتبر السنة األولى من عمل الموظف الذي يتم اختياره لشغل وظيفة شاغرة من خار	 الخدمة . 1

في الهيئة المحلية فترة تجربة.
يخطر الموظف الخاضع للتجربة في حالة عدم اجتيازها عن إنهاء عمله قبل أسبوعين من انتهائها. . 2

مادة )14)
تاريخ  من  الوظيفة  في  بتثبيته  قراراً  المجلس  بنجاح يصدر رئيس  التجربة  فترة  الموظف  اجتاز  إذا 

مباشرة العمل فيها. 

مادة )15)
تعد دائرة شؤون الموظفين في الهيئة المحلية سجاًل لقيد الموظفين المعينين تحت التجربة تبين . 1

بداية ونهاية فترة التجربة.
يعد المسؤول المباشر تقارير شهرية عن الوظائف أثناء فترة التجربة، وتقدم لرئيس المجلس. . 2
التقارير . 3 واحد على ضوء  بشهر  التجربة  فترة  نهاية  قبل  نهائياً  تقريراً  المباشر  المسؤول  يضع 

السابقة موضحاً فيه مدى مالءمة الموظف للوظيفة المعين عليها، ويقدمه لرئيس المجلس.
يقاس أداء الموظف أثناء فترة التجربة على أساس كفاءته وسلوكه الشخصي، وإنجازه لواجباته، . 4

ومواظبته على العمل، وصفاته الذاتية، وكيفية قيامه بالعمل، وإنتاجه فيه خالل فترة التجربة.

مادة )16( 
يصدر المجلس قرار الترقية وفقاً لجدول التشكيالت المصادق عليه. 

مادة )17)
تحدد رواتب الموظفين طبقاً لسلم الرواتب الملحق بالنظام.. 1
يصرف الراتب األساسي للموظف باإلضافة للعالوات والبدالت التالية حسب مقتضى الحال: . 2

عالوة اجتماعية.أ. 
بدل تنقل ثابت )مواصالت(.	. 
عالوة غالء المعيشة.	. 
عالوة المخاطرة.د. 

هـ.  عالوة طبيعة عمل.
و.  عالوة إدارية )إشرافية(.

عالوة مؤهل علمي لمن يحصل على ماجستير فأعلى. ز. 
ح.  عالوة القدس. 

ط.  عالوة ندرة.
يستقطع من راتب الموظف االقتطاعات اآلتية:. 3

قسط التقاعد.أ. 
قسط التأمين الصحي.	. 
ضريبة الدخل.	. 
أي استقطاعات أخرى يحددها القانون.د. 

36 الرقم المرجعي: 2020-3-165ديوان الفتوى والتشريع

2020/03/19 165العدد

مادة )18)
يتقاضى الموظف راتبه من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية، ويستحق الزيادة الدورية 
السنوية في األول من كانون الثاني من كل عام، بنسبة )1.25%( من الراتب األساسي، ما لم يصدر 

قرار بحجبها.

مادة )19)
يمنح الموظف عن زوجه الذي ال يعمل عالوة اجتماعية بواقع ثمانين شيكاًل شهرياً. . 1
يمنح الموظف عن كل زوجة من الثانية إلى الرابعة أربعين شيكاًل شهرياً.. 2
يمنح الموظف عالوة اجتماعية عن أوالده بواقع أربعين شيكاًل شهرياً، عن كل ولد حتى بلوغه . 3

سن الثامنة عشر. 

مادة )20)
يجب على الموظف أن يبلغ  دائرة شؤون الموظفين بموعد ال يزيد عن منتصف شهر كانون الثاني . 1

من كل عام، بيانات حالته االجتماعية على النموذ	 المخصص لذلك.
يقوم الموظف عند حصول تغيير على حالته االجتماعية بتعبئة النموذ	 المخصص لذلك مرفقاً . 2

به المستندات المؤيدة، ويشعر دائرة شؤون الموظفين أو رئيس المجلس.
كل من يقدم بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن اإلدالء بالبيانات المطلوبة منه يعاقب تأديبياً وفقاً . 3

للنظام، ويسترد منه ما صرف له بدون وجه حق، مع عدم اإلخالل بمسؤوليته الجزائية.

مادة )21)
تدفع العالوة االجتماعية للموظف عن أوالده حسب األحوال المحددة بالفقرة )2( من هذه المادة، . 1

حتى بلوغ كل منهم سن الثامنة عشر. 
يستمر صرف العالوة االجتماعية لألوالد في األحوال اآلتية:. 2

إكماله أ.  أو  إتمامه دراسته  بها ولحين  تعليمية معترف  يتابع دراسته في أي مؤسسة  إذا كان 
الخامسة والعشرين من العمر )أيهما أسبق(.

إذا كان معاقاً أو أصبح معاقاً بنسبة إعاقة تمنعه من العمل تحددها اللجنة الطبية العليا.	. 
إذا كانت بنتاً غير متزوجة وغير موظفة.	. 
إذا كانت بنتاً مطلقة أو أرملة وغير موظفة.د. 

للزو	 . 3 العالوة االجتماعية عن األوالد  فتدفع  المحلية  الهيئة  الزوجان موظفين في ذات  إذا كان 
الرجل.

تمنح العالوة االجتماعية عن األوالد للزوجة إذا كان الزو	 معاقاً وغير قادر على العمل.. 4

مادة )22)
يبدأ صرف العالوة عن المواليد وحاالت الزوا	 اعتباراً من تاريخ الميالد أو تاريخ عقد الزوا	.. 1
يوقف صرف العالوة عن المتوفين من األوالد أو عن الزو	 المتوفى أو المطلق أو البنت التي . 2

تزوجت اعتباراً من تاريخ الوفاة أو الطالق أو الزوا	 حسب مقتضى الحال.
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مادة )18)
يتقاضى الموظف راتبه من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية، ويستحق الزيادة الدورية 
السنوية في األول من كانون الثاني من كل عام، بنسبة )1.25%( من الراتب األساسي، ما لم يصدر 

قرار بحجبها.

مادة )19)
يمنح الموظف عن زوجه الذي ال يعمل عالوة اجتماعية بواقع ثمانين شيكاًل شهرياً. . 1
يمنح الموظف عن كل زوجة من الثانية إلى الرابعة أربعين شيكاًل شهرياً.. 2
يمنح الموظف عالوة اجتماعية عن أوالده بواقع أربعين شيكاًل شهرياً، عن كل ولد حتى بلوغه . 3

سن الثامنة عشر. 

مادة )20)
يجب على الموظف أن يبلغ  دائرة شؤون الموظفين بموعد ال يزيد عن منتصف شهر كانون الثاني . 1

من كل عام، بيانات حالته االجتماعية على النموذ	 المخصص لذلك.
يقوم الموظف عند حصول تغيير على حالته االجتماعية بتعبئة النموذ	 المخصص لذلك مرفقاً . 2

به المستندات المؤيدة، ويشعر دائرة شؤون الموظفين أو رئيس المجلس.
كل من يقدم بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن اإلدالء بالبيانات المطلوبة منه يعاقب تأديبياً وفقاً . 3

للنظام، ويسترد منه ما صرف له بدون وجه حق، مع عدم اإلخالل بمسؤوليته الجزائية.

مادة )21)
تدفع العالوة االجتماعية للموظف عن أوالده حسب األحوال المحددة بالفقرة )2( من هذه المادة، . 1

حتى بلوغ كل منهم سن الثامنة عشر. 
يستمر صرف العالوة االجتماعية لألوالد في األحوال اآلتية:. 2

إكماله أ.  أو  إتمامه دراسته  بها ولحين  تعليمية معترف  يتابع دراسته في أي مؤسسة  إذا كان 
الخامسة والعشرين من العمر )أيهما أسبق(.

إذا كان معاقاً أو أصبح معاقاً بنسبة إعاقة تمنعه من العمل تحددها اللجنة الطبية العليا.	. 
إذا كانت بنتاً غير متزوجة وغير موظفة.	. 
إذا كانت بنتاً مطلقة أو أرملة وغير موظفة.د. 

للزو	 . 3 العالوة االجتماعية عن األوالد  فتدفع  المحلية  الهيئة  الزوجان موظفين في ذات  إذا كان 
الرجل.

تمنح العالوة االجتماعية عن األوالد للزوجة إذا كان الزو	 معاقاً وغير قادر على العمل.. 4

مادة )22)
يبدأ صرف العالوة عن المواليد وحاالت الزوا	 اعتباراً من تاريخ الميالد أو تاريخ عقد الزوا	.. 1
يوقف صرف العالوة عن المتوفين من األوالد أو عن الزو	 المتوفى أو المطلق أو البنت التي . 2

تزوجت اعتباراً من تاريخ الوفاة أو الطالق أو الزوا	 حسب مقتضى الحال.
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مادة )23)
يثبت الزوا	 بعقد زوا	 من المحكمة الشرعية أو الكنسية أو بموجب حكم قضائي.. 1
يعتبر تاريخ الزوا	 من تاريخ العقد، وتثبت البنوة بشهادة ميالد مستخرجة من سجالت األحوال . 2

المدنية أو ما يقوم مقامها رسمياً أو بحكم محكمة.

مادة )24)
على  المطبقة  للتسعيرة  وفقاً  العمل  مكان  إلى  السكن  مكان  من  ثابت  تنقل  بدل  الموظف  يمنح 
موظفي الخدمة المدنية بواقع اثنين وعشرين يوماً للهيئات المحلية التي تعمل ستة أيام في األسبوع، 

وثمانية عشر يوماً للهيئات التي تعمل خمسة أيام في األسبوع.

مادة )25)
يمنح الموظف عالوة غالء معيشة بنسبة )1%( من الراتب األساسي في األول من كانون الثاني 
من كل عام كحد أدنى، وتعدل بقرار من الوزير في حال زيادتها، وفقاً لما يصدر عن الجهاز المركزي 

لإلحصاء الفلسطيني.

مادة )26)
تمنح عالوة مخاطرة شهرية للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للمخاطرة . 1

أو العدوى ضمن النسب الموضحة في الجدول اآلتي:

النسبة المئويةالمهنةالرقم
25%عامل النظافة/ الصرف الصحي1.
20%العامل في أقسام لحام األوكسجين ولحام الكهرباء/ فني المختبر2.
25%العامل في مجال الكهرباء3.
10%أمين الصندوق4.
20%سائق آليات ثقيلة/ سائق سيارة إسعاف5.

سائق 6. سيارات/  كهربائي  سيارات/  فاحص  ميكانيك/  فني  صيانة/  فني 
15%دراجة نارية أو كهربائية

15%جابي/ قارئ/ حارس7.

15%مفتش أو مراقب )صحة/ تموين/ عمل/ أبنية( مساح8.

15%عامل/ مواسرجي/ عامل بستنة/ محضر9.
25%مهندس10.
20%سايس حيوان11.
15%إطفائي12.
20%مبرمج/ فني حاسو	/ موظف شبكات إنترنت 13.
25%طبيب/ طبيب بيطري 14.

يقوم المجلس بتحديد الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط منح عالوة المخاطرة.. 2
أجله . 3 من  الذي صرفت  السبب  زوال  حالة  في  الموظف  عن  المخاطرة  يوقف صرف عالوة 

هذه العالوة من تاريخ زوال السبب. 
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مادة )27)
العمل . 1 طبيعة  أدناه عالوة  الجدول  في  المدرجة  الوظائف  بإحدى  يعمل  الذي  الموظف  يمنح 

من الراتب األساسي حسب النسبة المئوية المقابلة لكل درجة وظيفية أو مهنة: 

النسبة التخصص/ المسمى المسمىالرقم
المئوية

.1) A3 - A4 	60%مدير عام/ مدير تنفيذيالفئة العليا )التدر

.2)A - C 	1. مدير تنفيذي/ بلديةالفئة األولى )التدر
50%2. مدير دائرة

60%طبيب3.

90%بكالوريوس هندسةمهندس/ مفتش أبنية/ مساح4.

90%طبيب بيطري5.

مخمن/ 6. تقدير/  مأمور  ضريبة/  موظف 
50%بكالوريوس علوم ماليةفاحص حسابات/ مراقب مالي

فني 7. شبكات/  موظف  حاسو	/  مبرمج 
45%بكالوريوس )علم الحاسو	/ برمجة(حاسو	/ أنظمة معلومات

مخمن/ 8. تقدير/  مأمور  ضريبة/  موظف 
40%دبلوم علوم ماليةفاحص حسابات/ مراقب مالي

35%4 سنوات دراسيةعلوم زراعية9.
35%بكالوريوس محاسبةمحاسب 10.
35%بكالوريوس )علوم إدارية/ علوم مالية(أمين مخزن/ مستودع/ موظف مشتريات11.

فني 12. شبكات/  موظف  حاسو	/  مبرمج 
حاسو	 

دبلوم )علم الحاسو	/ برمجة( / أنظمة 
35%معلومات حاسوبية 

30%بكالوريوس علوم اجتماعيةمرشد/ باحث اجتماعي 13.

30%بكالوريوس )إحصاء/ رياضيات(إحصائي 14.

30%بكالوريوس علوم إداريةمفتش )تموين/ عمل(15.

30%بكالوريوس مهن صحيةمفتش الصحة/ فني مختبر16.

30%بكالوريوس مساحةمفتش أبنية/ مساح17.

.18
والرابعة  والثالثة  الثانية  الفئات  وظائف 
ضمن  وظيفته  تذكر  لم  لمن  والخامسة 

الجدول
%25

تنظم قيمة وشروط وإجراءات منح العالوات الخاصة بالموظفين القانونيين العاملين في الهيئات . 2
المحلية وفقاً لالئحة طبيعة العمل الخاصة بالقانونيين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
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مادة )27)
العمل . 1 طبيعة  أدناه عالوة  الجدول  في  المدرجة  الوظائف  بإحدى  يعمل  الذي  الموظف  يمنح 

من الراتب األساسي حسب النسبة المئوية المقابلة لكل درجة وظيفية أو مهنة: 

النسبة التخصص/ المسمى المسمىالرقم
المئوية

.1) A3 - A4 	60%مدير عام/ مدير تنفيذيالفئة العليا )التدر

.2)A - C 	1. مدير تنفيذي/ بلديةالفئة األولى )التدر
50%2. مدير دائرة

60%طبيب3.

90%بكالوريوس هندسةمهندس/ مفتش أبنية/ مساح4.

90%طبيب بيطري5.

مخمن/ 6. تقدير/  مأمور  ضريبة/  موظف 
50%بكالوريوس علوم ماليةفاحص حسابات/ مراقب مالي

فني 7. شبكات/  موظف  حاسو	/  مبرمج 
45%بكالوريوس )علم الحاسو	/ برمجة(حاسو	/ أنظمة معلومات

مخمن/ 8. تقدير/  مأمور  ضريبة/  موظف 
40%دبلوم علوم ماليةفاحص حسابات/ مراقب مالي

35%4 سنوات دراسيةعلوم زراعية9.
35%بكالوريوس محاسبةمحاسب 10.
35%بكالوريوس )علوم إدارية/ علوم مالية(أمين مخزن/ مستودع/ موظف مشتريات11.

فني 12. شبكات/  موظف  حاسو	/  مبرمج 
حاسو	 

دبلوم )علم الحاسو	/ برمجة( / أنظمة 
35%معلومات حاسوبية 

30%بكالوريوس علوم اجتماعيةمرشد/ باحث اجتماعي 13.

30%بكالوريوس )إحصاء/ رياضيات(إحصائي 14.

30%بكالوريوس علوم إداريةمفتش )تموين/ عمل(15.

30%بكالوريوس مهن صحيةمفتش الصحة/ فني مختبر16.

30%بكالوريوس مساحةمفتش أبنية/ مساح17.

.18
والرابعة  والثالثة  الثانية  الفئات  وظائف 
ضمن  وظيفته  تذكر  لم  لمن  والخامسة 

الجدول
%25

تنظم قيمة وشروط وإجراءات منح العالوات الخاصة بالموظفين القانونيين العاملين في الهيئات . 2
المحلية وفقاً لالئحة طبيعة العمل الخاصة بالقانونيين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
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مادة )28)
يمنح الموظف الذي يشغل مواقع إشرافية قيادية وفقاً للهيكل التنظيمي وجدول الوظائف المصادق . 1

عليه للهيئة المحلية عالوة إدارية )إشرافية( على النحو اآلتي:

المبلغ بالشيكلالوظيفةالرقم
A3/A4550 )مدير عام(1.
400مدير2.
350مساعد مدير البلدية3.
300رئيس قسم4.

200رئيس شعبة5.

يوقف صرف العالوة اإلدارية في حال زوال السبب الذي صرفت من أجله.. 2

مادة )29)
تضاف إلى راتب الموظف الحاصل على المؤهالت العلمية العليا المبينة أدناه المبالغ المحددة مقابل 

كل مؤهل علمي: 

المبلغ بالشيكلالتخصصالرقم
500دكتوراة 1.
300ماجستير هندسة، صيدلة، بيطرة 2.
200ماجستير باقي التخصصات 3.

مادة )30)
تمنح للموظف عالوة القدس شريطة توفر إحدى الشروط اآلتية: . 1

أن يكون حاماًل للهوية المقدسية، أو من فلسطينيي األراضي المحتلة عام 1948م، أو لديه أ. 
معاملة لم شمل )تصريح إقامة(.

تقديم المعززات الالزمة بشأن إقامته في مدينة القدس، بما في ذلك فواتير الكهرباء والمياه، 	. 
وأي معززات أخرى يتم طلبها من المجلس.

تتولى الوزارة مراجعة وتدقيق صحة المستندات، والمصادقة على قرارات منح العالوة.. 2
يكون مقدار عالوة القدس )510( شيكل شهرياً.. 3
كان . 4 في حال  القدس  له عالوة  الذي تصرف  للموظف  الثابت  االنتقال  بدل  مقدار  ويعدل  يوقف 

مغايراً لمكان السكن.

مادة )31)
يضع المجلس نظاماً داخلياً للحوافز المادية والمعنوية والمكافآت للموظفين بما يكفل تحقيق األهداف، 
وتحسين األداء، وترشيد النفقات، ومساندة المجلس للموظف، على أن يتضمن فئات الحوافز المادية 

وشروط منحها.
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مادة )32)
األداء . 1 كفاءة  لرفع  بحوثاً  أو  أعمااًل  يقدم  الذي  للموظف  تشجيعية  مكافأة  صرف  للمجلس  يجوز 

وترشيد النفقات.
 يجوز للمجلس منح الموظف عالوة تشجيعية تعادل العالوة الدورية المقررة إذا حصل على تقرير 2. 

يمنحون  الذين  الموظفين  عدد  يزيد  أال  على  األخيرين  العامين  ممتاز عن  بمرتبة  األداء  كفاية 
هذه العالوة عن )20%( من عدد الموظفين العاملين على هذه الدرجة فإذا قل عددهم عن خمسة 

تمنح لواحد منهم على أال يتكرر منحها للموظف إال بعد سنتين على األقل من تاريخ منحها له.

مادة )33)
يدر	 المجلس في مشروع موازنته االعتمادات الالزمة لمنح الحوافز والمكافآت بأنواعها.. 1
ال تصرف أي مكافآت أو حوافز لم ترصد لها مخصصات في الموازنة مهما كانت األسبا	. . 2
يحدد المجلس مقدار الحوافز والمكافآت، ويحيلها للوزارة إلقرارها ضمن الموازنة المعتمدة.. 3

مادة )34)
تكون األعياد والمناسبات التالية عطاًل رسمية في الهيئات المحلية:. 1

عدد األياماسم العيد والمناسبة
وقفه وثالثة أيامعيد الفطر السعيد

وقفة وأربعة أيامعيد األضحى المبارك
يوم واحدرأس السنة الهجرية

يوم واحدذكرى المولد النبوي الشريف
يوم واحدذكرى اإلسراء والمعرا	

يوم واحدعيد االستقالل
يوم واحدرأس السنة الميالدي
يوم واحدعيد العمال العالمي

يوم واحدعيد الميالد المجيد الشرقي
يوم واحدعيد الميالد المجيد الغربي

تكون األعياد والمناسبات التالية عطاًل رسمية للموظفين المسيحيين في الهيئات المحلية: . 2
أعياد المسيحيين الشرقيين:أ. 

عدد األياماسم العيد والمناسبة
يومانعيد الميالد المجيد

يوم واحدرأس السنة الميالدية
يوم واحدعيد الغطاس
يوم واحدأحد الشعانين
يوم واحدعيد الغسل
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مادة )32)
األداء . 1 كفاءة  لرفع  بحوثاً  أو  أعمااًل  يقدم  الذي  للموظف  تشجيعية  مكافأة  صرف  للمجلس  يجوز 

وترشيد النفقات.
 يجوز للمجلس منح الموظف عالوة تشجيعية تعادل العالوة الدورية المقررة إذا حصل على تقرير 2. 

يمنحون  الذين  الموظفين  عدد  يزيد  أال  على  األخيرين  العامين  ممتاز عن  بمرتبة  األداء  كفاية 
هذه العالوة عن )20%( من عدد الموظفين العاملين على هذه الدرجة فإذا قل عددهم عن خمسة 

تمنح لواحد منهم على أال يتكرر منحها للموظف إال بعد سنتين على األقل من تاريخ منحها له.

مادة )33)
يدر	 المجلس في مشروع موازنته االعتمادات الالزمة لمنح الحوافز والمكافآت بأنواعها.. 1
ال تصرف أي مكافآت أو حوافز لم ترصد لها مخصصات في الموازنة مهما كانت األسبا	. . 2
يحدد المجلس مقدار الحوافز والمكافآت، ويحيلها للوزارة إلقرارها ضمن الموازنة المعتمدة.. 3

مادة )34)
تكون األعياد والمناسبات التالية عطاًل رسمية في الهيئات المحلية:. 1

عدد األياماسم العيد والمناسبة
وقفه وثالثة أيامعيد الفطر السعيد

وقفة وأربعة أيامعيد األضحى المبارك
يوم واحدرأس السنة الهجرية

يوم واحدذكرى المولد النبوي الشريف
يوم واحدذكرى اإلسراء والمعرا	

يوم واحدعيد االستقالل
يوم واحدرأس السنة الميالدي
يوم واحدعيد العمال العالمي

يوم واحدعيد الميالد المجيد الشرقي
يوم واحدعيد الميالد المجيد الغربي

تكون األعياد والمناسبات التالية عطاًل رسمية للموظفين المسيحيين في الهيئات المحلية: . 2
أعياد المسيحيين الشرقيين:أ. 

عدد األياماسم العيد والمناسبة
يومانعيد الميالد المجيد

يوم واحدرأس السنة الميالدية
يوم واحدعيد الغطاس
يوم واحدأحد الشعانين
يوم واحدعيد الغسل
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يوم واحدالجمعة العظيمة
يوم واحدسبت النور

يومانعيد الفصح المجيد
يوم واحدعيد الصعود
يوم واحدأحد العنصرة

أعياد الطوائف الغربية:	. 

عدد األياماسم العيد والمناسبة
يوم واحدرأس السنة الميالدية

يوم واحدعيد الغطاس
يوم واحدأحد الشعانين
يوم واحد عيد الغسل

يوم واحدالجمعة العظيمة
يوم واحدسبت النور

يومانعيد الفصح المجيد
يوم واحدخميس الصعود
يوم واحدأحد العنصرة

يومانعيد الميالد المجيد

تكون أعياد الطائفة السامرية أيام عطل رسمية للموظفين من أبناء هذه الطائفة. . 3
يصدر الوزير بناًء على قرار مجلس الوزراء بتحديد مواعيد األعياد والمناسبات الرسمية، كتباً . 4

دورية بهذه المواعيد، ويعمم ذلك على الهيئات المحلية.

مادة )35)
تكون اإلجازات المستحقة للموظف على النحو اآلتي: 

اإلجازة السنوية.. 1
اإلجازة العارضة.. 2
اإلجازة المرضية.. 3
اإلجازة الدراسية.. 4
اإلجازة بدون راتب.. 5
إجازة األمومة والوالدة.. 6
إجازة الحج.. 7
إجازن الحزن.. 8
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مادة )36)
فيما عدا . 1 الرسمية  العطل  أيام  تدخل في حسابها  براتب كامل ال  إجازة سنوية  الموظف  يستحق 

العطلة األسبوعية، وذلك على التفصيل اآلتي: 
خمسة عشر يوماً في السنة األولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل. أ. 
ثالثون يوماً لمن أمضى سنة فأكثر. 	. 
خمسة وثالثون يوماً لمن تجاوز عمره الخمسين وأمضي في الخدمة عشر سنوات على األقل.	. 

يقصد بالسنة لغايات منح اإلجازات السنوية سنة ميالدية تبدأ من األول من كانون الثاني وتنتهي . 2
من اليوم األخير من كانون األول من السنة ذاتها.

مادة )37)
اليجوز تقصير أو تأجيل أو إنهاء اإلجازة السنوية إال ألسبا	 قوية تقتضيها مصلحة العمل ويوافق 
عليها رئيس المجلس، وفي هذه الحالة يتم االستفادة من الرصيد المرحل حتى نفاذه مع اإلجازة السنوية 

المستحقة له في السنوات التالية بحيث ال تزيد في السنة الواحدة على ستين يوماً.

مادة )38)
يجوز منح الموظف إجازة سنوية بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ مباشرته العمل في الخدمة، . 1

غير أنه إذا ترك الخدمة قبل نهاية السنة التي يستحق عليها اإلجازة، يلزم بدفع ما يعادل فرق 
اإلجازة غير المستحقة التي قام بها.

تضع دائرة شؤون الموظفين جدواًل بإجازات الموظفين على وجه يحقق استمرار العمل في الهيئة . 2
باإلجازة  المتغيب  الموظف  محل  يحل  الذي  الموظف  اسم  اإلجازات  جدول  ويتضمن  المحلية، 

لينو	 عنه في صالحياته ومسؤولياته.
السابق . 3 اليوم  العمل، وتنتهي مساء  اليوم األول من غيا	 الموظف عن  تبدأ اإلجازة في صباح 

للتاريخ المحدد لعودته إلى العمل.
يمنح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة، ويجوز منحها له مجزأة إذا سمحت ظروف العمل . 4

بذلك.

مادة )39)
الذي . 1 المباشر  إلى مسؤوله  لذلك  المخصص  النموذ	  السنوية على  الموظف طلب اإلجازة  يقدم 

يحيله إلى دائرة شؤون الموظفين للتأشير عليه بمدى استحقاقه لإلجازة المطلوبة. 
بدايتها ونهايتها . 2 تحديد  بمنح اإلجازة مع  قراراً  قبله  يفوض من  أو من  المجلس  يصدر رئيس 

أو رفض منح اإلجازة، ويبلغ الموظف بهذا القرار.

مادة )40)
إجازته  انتهاء  قبل  كتابة  المباشر  مسؤوله  يبلغ  أن  إجازته  تمديد  يطلب  الذي  الموظف  على  يتعين 

بوقت كاٍف، فإذا لم يصله رد بالموافقة وجب عليه العودة للعمل حال انتهاء اإلجازة.
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مادة )36)
فيما عدا . 1 الرسمية  العطل  أيام  تدخل في حسابها  براتب كامل ال  إجازة سنوية  الموظف  يستحق 

العطلة األسبوعية، وذلك على التفصيل اآلتي: 
خمسة عشر يوماً في السنة األولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل. أ. 
ثالثون يوماً لمن أمضى سنة فأكثر. 	. 
خمسة وثالثون يوماً لمن تجاوز عمره الخمسين وأمضي في الخدمة عشر سنوات على األقل.	. 

يقصد بالسنة لغايات منح اإلجازات السنوية سنة ميالدية تبدأ من األول من كانون الثاني وتنتهي . 2
من اليوم األخير من كانون األول من السنة ذاتها.

مادة )37)
اليجوز تقصير أو تأجيل أو إنهاء اإلجازة السنوية إال ألسبا	 قوية تقتضيها مصلحة العمل ويوافق 
عليها رئيس المجلس، وفي هذه الحالة يتم االستفادة من الرصيد المرحل حتى نفاذه مع اإلجازة السنوية 

المستحقة له في السنوات التالية بحيث ال تزيد في السنة الواحدة على ستين يوماً.

مادة )38)
يجوز منح الموظف إجازة سنوية بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ مباشرته العمل في الخدمة، . 1

غير أنه إذا ترك الخدمة قبل نهاية السنة التي يستحق عليها اإلجازة، يلزم بدفع ما يعادل فرق 
اإلجازة غير المستحقة التي قام بها.

تضع دائرة شؤون الموظفين جدواًل بإجازات الموظفين على وجه يحقق استمرار العمل في الهيئة . 2
باإلجازة  المتغيب  الموظف  محل  يحل  الذي  الموظف  اسم  اإلجازات  جدول  ويتضمن  المحلية، 

لينو	 عنه في صالحياته ومسؤولياته.
السابق . 3 اليوم  العمل، وتنتهي مساء  اليوم األول من غيا	 الموظف عن  تبدأ اإلجازة في صباح 

للتاريخ المحدد لعودته إلى العمل.
يمنح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة، ويجوز منحها له مجزأة إذا سمحت ظروف العمل . 4

بذلك.

مادة )39)
الذي . 1 المباشر  إلى مسؤوله  لذلك  المخصص  النموذ	  السنوية على  الموظف طلب اإلجازة  يقدم 

يحيله إلى دائرة شؤون الموظفين للتأشير عليه بمدى استحقاقه لإلجازة المطلوبة. 
بدايتها ونهايتها . 2 تحديد  بمنح اإلجازة مع  قراراً  قبله  يفوض من  أو من  المجلس  يصدر رئيس 

أو رفض منح اإلجازة، ويبلغ الموظف بهذا القرار.

مادة )40)
إجازته  انتهاء  قبل  كتابة  المباشر  مسؤوله  يبلغ  أن  إجازته  تمديد  يطلب  الذي  الموظف  على  يتعين 

بوقت كاٍف، فإذا لم يصله رد بالموافقة وجب عليه العودة للعمل حال انتهاء اإلجازة.
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مادة )41)
إذا تخلف الموظف عن العودة إلى عمله بعد انتهاء مدة اإلجازة السنوية مباشرة، يتعين على المسؤول 

المباشر إبالغ دائرة شؤون الموظفين بانقطاعه عن العمل فوراً التخاذ اإلجراءات المناسبة.  

مادة )42)
الموظف . 1 يطلب  التي  اإلجازة  بطلب  المجلس  رئيس  إبالغ  الموظفين  شؤون  دائرة  على  يجب 

قضاءها خار	 البالد على النموذ	 المخصص لذلك، مرفقاً به المستندات الالزمة التي يحددها 
المجلس.

ال يجوز للموظف القيام باإلجازة إال بعد الحصول على الموافقة عليها.. 2
به أختام خروجه وعودته، . 3 يجب على الموظف عند عودته تقديم صورة عن جواز سفره مبيناً 

إضافة إلى نموذ	 اإلجازة.

مادة )43)
يستحق الموظف إجازة عارضة براتب كامل لمدة ال تزيد على عشرة أيام في السنة، وذلك لسبب . 1

طارئ تعذر معه الحصول على أي إجازة أخرى. 
المجلس . 2 اقتنع رئيس  إذا  الواحدة، إال  المرة  أيام في  العارضة ألكثر من ثالثة  ال تكون اإلجازة 

بمنحه مدة أخرى، بما ال تتجاوز عشرة أيام في السنة. 
يسقط حق الموظف في اإلجازة العارضة بمضي العام الميالدي.. 3
تتبع اإلجراءات في اإلجازة السنوية لغايات منح اإلجازة العارضة. . 4

مادة )44)
يستحق الموظف كل ثالث سنوات تقضى في الخدمة إجازة مرضية تمنح بقرار من اللجنة الطبية . 1

المختصة في الحدود اآلتية: 
ثالثة أشهر براتب كامل. أ. 
ستة أشهر براتب يعادل )75%( من الراتب الكامل. 	. 
ستة أشهر براتب يعادل )50%( من الراتب الكامل، إال إذا تجاوز الموظف عمر الخمسين سنة، 	. 

فترتفع هذه النسبة إلى )75%( من الراتب الكامل. 
ثالثة أشهر أخرى دون راتب، إذا قررت اللجنة الطبية المختصة احتمال شفائه. د. 

لرئيس المجلس زيادة المدة ستة أشهر أخرى دون راتب إذا كان الموظف مصاباً بمرض يحتا	 . 2
لشفائه عالجاً طوياًل، وذلك وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية المختصة. 

المادة، . 3 هذه  في  إليها  المشار  المدد  لمجموع  األقصى  الحد  مراعاة  مع  المجلس  لرئيس  يجوز 
أن يقرر زيادة المدد التي يحصل فيها الموظف على إجازة مرضية بأجر مخفض، كما يجوز له 

أن يقرر منحه تلك اإلجازة بأجر كامل، وذلك بعد مصادقة الوزير.
 يجوز للموظف المريض الحصول على إجازة مرضية ال تزيد على ثالثة أيام تمنح من طبيب 4. 

تابع لوزارة الصحة، ويجوز تمديدها لمدة ال تتجاوز ثالثة أيام اخرى بناًء على تقرير طبي يصدر 
عن طبيب أخصائي تابع لوزارة الصحة.

المزمنة . 5 األمراض  بأحد  المريض  الموظف  يمنح  المرضية،  اإلجازات  أحكام  من  استثناًء 
التي يحددها وزير الصحة، بناًء على موافقة اللجنة الطبية العليا إجازة استثنائية بأجر كامل 
إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى العمل، وإذا تبين عجزه عجزاً كاماًل 

تنهى خدمته لعدم اللياقة الصحية، مع عدم اإلخالل بالحقوق التقاعدية للموظف. 

44 الرقم المرجعي: 2020-3-165ديوان الفتوى والتشريع

2020/03/19 165العدد

مادة )45)
التابع له عن مرضه خالل أربع وعشرين . 1 المباشر  المريض أن يخطر مسؤوله  الموظف  على 

ساعة من تخلفه عن العمل، ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه ألسبا	 قهرية. 
منها . 2 رصيده  كان  إذا  اعتيادية  إجازة  إلى  المرضية  اإلجازة  تحويل  طلب  في  الحق  للموظف 

يسمح بذلك.
إذا رغب الموظف المريض بإنهاء إجازته والعودة لعمله، فال يتم ذلك إال بموافقة اللجنة الطبية . 3

المختصة.
تتولى الهيئة المحلية وضع اإلجراءات والنماذ	 المتعلقة بحصول الموظف على اإلجازة المرضية.. 4

مادة )46)
في الحاالت التي ال تقرر اللجنة الطبية المختصة صراحة مرض الموظف، يتعين على رئيس المجلس 
أن يحيله إلى التحقيق لتحديد مدى تمارضه على ضوء ما يقدمه من مستندات طبية، فإذا ثبت تمارضه 

يعاقب تأديبياً، أما إذا لم يثبت تمارضه، فتحتسب مدة االنقطاع من رصيد إجازته االعتيادية.

مادة )47)
تمنح اإلجازة الدراسية للموظف بغية رفع مستواه الثقافي أو العلمي أو المهني أو الفني، إذا كان . 1

لذلك عالقة مباشرة بواجبات وظيفته. 
الموظف . 2 منح  على  الموافقة  العمل،  مصلحة  مع  يتعارض  ال  بما  المجلس،  لرئيس  يجوز 

الذي أمضى سنتين في الخدمة إجازة دراسية بناًء على طلبه. 
أقصى . 3 وبحد  سنوياً،  للتجديد  قابلة  سنة  لمدة  وتمنح  راتب،  دون  الدراسية  اإلجازة  تكون 

أربع سنوات.

مادة )48)
على الموظف الذي يرغب في الحصول على إجازة دراسية أن يتقدم بطلب على النموذ	 المخصص . 1

الدراسة مع  اتفاق  برأيها في مدى  الطلب مشفوعاً  التي تحيل  الموظفين  إلى دائرة شؤون  لذلك 
عمله، ومدى االحتيا	 لهذا التخصص، ومدى توافر شروط منح اإلجازة، إلى رئيس المجلس 

الذي يصدر قراراً بمنح اإلجازة، مع تحديد بدايتها ونهايتها، أو برفض منح اإلجازة.
النماذ	 . 2 على  اإلجازة،  من  فورعودته  وإقرارعودة  باإلجازة،  قيامه  عند  إقرار  الموظف  يقدم 

المخصصة لذلك.

مادة )49)
الدراسة، . 1 بإتمام  فيه  يلتزم  تعهداً  باإلجازة  قيامه  قبل  دراسية  إجازة  منح  الذي  الموظف  يقدم 

وأن يستمر في العمل.
على الموظف أن يقدم سنوياً لدائرته وثيقة رسمية مصدقة من المؤسسة التي يتعلم بها عن دراسته، . 2

وأن يقدم وثيقة رسمية نهائية بنتائج دراسته خالل ثالثة أشهر من انتهاء الدراسة.

مادة )50)
تبقى وظيفة الموظف المجاز للدراسة شاغرة، غير أنه يجوز ملؤها بصورة مؤقتة أو بعقد لحين عودة 

الموظف المجاز.



949
44 الرقم المرجعي: 2020-3-165ديوان الفتوى والتشريع

2020/03/19 165العدد

مادة )45)
التابع له عن مرضه خالل أربع وعشرين . 1 المباشر  المريض أن يخطر مسؤوله  الموظف  على 

ساعة من تخلفه عن العمل، ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه ألسبا	 قهرية. 
منها . 2 رصيده  كان  إذا  اعتيادية  إجازة  إلى  المرضية  اإلجازة  تحويل  طلب  في  الحق  للموظف 

يسمح بذلك.
إذا رغب الموظف المريض بإنهاء إجازته والعودة لعمله، فال يتم ذلك إال بموافقة اللجنة الطبية . 3

المختصة.
تتولى الهيئة المحلية وضع اإلجراءات والنماذ	 المتعلقة بحصول الموظف على اإلجازة المرضية.. 4

مادة )46)
في الحاالت التي ال تقرر اللجنة الطبية المختصة صراحة مرض الموظف، يتعين على رئيس المجلس 
أن يحيله إلى التحقيق لتحديد مدى تمارضه على ضوء ما يقدمه من مستندات طبية، فإذا ثبت تمارضه 

يعاقب تأديبياً، أما إذا لم يثبت تمارضه، فتحتسب مدة االنقطاع من رصيد إجازته االعتيادية.

مادة )47)
تمنح اإلجازة الدراسية للموظف بغية رفع مستواه الثقافي أو العلمي أو المهني أو الفني، إذا كان . 1

لذلك عالقة مباشرة بواجبات وظيفته. 
الموظف . 2 منح  على  الموافقة  العمل،  مصلحة  مع  يتعارض  ال  بما  المجلس،  لرئيس  يجوز 

الذي أمضى سنتين في الخدمة إجازة دراسية بناًء على طلبه. 
أقصى . 3 وبحد  سنوياً،  للتجديد  قابلة  سنة  لمدة  وتمنح  راتب،  دون  الدراسية  اإلجازة  تكون 

أربع سنوات.

مادة )48)
على الموظف الذي يرغب في الحصول على إجازة دراسية أن يتقدم بطلب على النموذ	 المخصص . 1

الدراسة مع  اتفاق  برأيها في مدى  الطلب مشفوعاً  التي تحيل  الموظفين  إلى دائرة شؤون  لذلك 
عمله، ومدى االحتيا	 لهذا التخصص، ومدى توافر شروط منح اإلجازة، إلى رئيس المجلس 

الذي يصدر قراراً بمنح اإلجازة، مع تحديد بدايتها ونهايتها، أو برفض منح اإلجازة.
النماذ	 . 2 على  اإلجازة،  من  فورعودته  وإقرارعودة  باإلجازة،  قيامه  عند  إقرار  الموظف  يقدم 

المخصصة لذلك.

مادة )49)
الدراسة، . 1 بإتمام  فيه  يلتزم  تعهداً  باإلجازة  قيامه  قبل  دراسية  إجازة  منح  الذي  الموظف  يقدم 

وأن يستمر في العمل.
على الموظف أن يقدم سنوياً لدائرته وثيقة رسمية مصدقة من المؤسسة التي يتعلم بها عن دراسته، . 2

وأن يقدم وثيقة رسمية نهائية بنتائج دراسته خالل ثالثة أشهر من انتهاء الدراسة.

مادة )50)
تبقى وظيفة الموظف المجاز للدراسة شاغرة، غير أنه يجوز ملؤها بصورة مؤقتة أو بعقد لحين عودة 

الموظف المجاز.
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مادة )51)
للعمل . 1 الخار	  إلى  المسافر  لمرافقة زوجه  بناًء على طلبه  إجازة دون راتب  الموظف  يمنح 

أو الدراسة، والذي ال تقل مدة سفره عن ستة أشهر، شريطة أال تتجاوز اإلجازة مدة أربع سنوات.
على الموظف أن يقدم المستندات التي تؤيد سفره للخار	، ومدة بقاء زوجه في الخار	.. 2

مادة )52)
للموظف أن يقدم طلباً للحصول على إجازة دون راتب إلى رئيسه المباشر، يبدي فيه األسبا	 . 1

الداعية للطلب.
ويبلغ . 2 الطلب،  أو رفض  ونهايتها  بدايتها  تحديد  مع  اإلجازة  بمنح  قراراً  المجلس  رئيس  يصدر 

الموظف خطياً.
إذا عاد الموظف للعمل بعد إجازة دون راتب لمدة سنة فأكثر ال يجوز منحه إجازة دون راتب مرة . 3

أخرى إال بعد مضي مدة ال تقل عن سنة، ما عدا منح الموظفة إجازة دون راتب لرعاية مولودها 
أو لمرافقة الزو	 بالخار	.

ال يستحق الموظف الذي منح إجازة دون راتب عالوة أو ترقية طوال مدة إجازته، وال تحسب مدة . 4
هذه اإلجازة في أقدمية درجته فيما يتعلق بالترقيات والعالوات.

التقاعد طيلة فترة . 5 الذي منح إجازة دون راتب االستمرار في دفع مستحقات صندوق  للموظف 
إجازته، وتحتسب هذه المدة من مدة الخدمة المحسوبة لغايات التقاعد في حال الدفع.

يجوز للمجلس شغل وظيفة الموظف المرخص له بإجازة دون راتب لمدة سنة على األقل بالتعيين . 6
عليها وفقاً ألحكام النظام.

تستعمل لمنح اإلجازة دون راتب النماذ	 واإلجراءات المتبعة في اإلجازة السنوية.. 7

مادة )53)
تمنح الموظفة الحامل إجازة براتب كامل لمدة عشرة أسابيع متصلة قبل الوضع وبعده.. 1
للموظفة المرضع الحق في التغيب عن العمل قبل موعد بداية الدوام أو نهايته بساعة واحدة، . 2

ولمدة سنة من تاريخ مولد الطفل.
في حل توفي المولود بعد الوالدة تمنح الموظفة إجازة براتب كامل لمدة أسبوعين. . 3

مادة )54)
على الموظفة الحامل إبالغ مسؤولها المباشر عن الحمل في الشهر الخامس وعند الوضع فوراً، . 1

وأن ترفق مع البالغ تقريراً طبياً صادراً عن مشفى أو طبيب حكومي.
ال يجوز تشغيل الموظفة في الشهر الخامس من الحمل في أيام العطلة األسبوعية أو في غير أوقات . 2

الدوام الرسمي.
تبدأ مدة إجازة األمومة من يوم غيا	 الموظفة بسبب متعلق بالوضع، وبناًء على التقرير الطبي.. 3
تقرير طبي . 4 بناًء على  الحمل  أثناء  الحامل  الموظفة  تغيب  أيام  المرضية  اإلجازات  تحتسب من 

المتعلقة  الحامل  للموظفة  المرضية  اإلجازات  أيام  وتحتسب  بالوضع،  يتعلق  ال  وبسبب  معتمد 
بالوضع ومتصلة به من إجازة األمومة.
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مادة )55)
للحصول على إجازة دون راتب لمدة سنة لرعاية مولودها،  يجوز للموظفة المرضعة أن تقدم طلباً 

ويتعين على المجلس أن يستجيب لهذا الطلب، وتتبع ذات اإلجراءات في اإلجازة السنوية.

مادة )56)
كامل . 1 براتب  الحج  فريضة  ألداء  إجازة  بأخذ  خدمته  مدة  طوال  واحدة  لمرة  للموظف  يحق 

لمدة ثالثين يوماً.
تمنح إجازة الحج بناًء على طلب من الموظف، وتتبع ذات اإلجراءات في اإلجازة السنوية. . 2

مادة )57)
المخصص  النموذ	  أنواعها على  بمختلف  باإلجازات  بياناً  لكل موظف  الموظفين  دائرة شؤون  تعد 
لذلك، يودع في ملف خدمته، وعليها أن تدون فيه كل اإلجازات التي يحصل عليها الموظف، وأن ترجع 

إليه عند طلب أي إجازة.

مادة )58)
يجب أال يترك الموظف عمله قبل أن يستلم إشعاراً بالموافقة على إجازته إال في الحاالت الضرورية 
التي يوافق عليها رئيس المجلس أو من يفوضه بذلك، وبحالة عدم الرد على الطلب خالل أسبوع يعتبر 

طلبه مرفوضاً.

مادة )59)
ال يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إال إلجازة يستحقها في حدود اإلجازات المقررة.

مادة )60)
إذا انقطع الموظف عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه، مع عدم اإلخالل بمسؤوليته التأديبية، . 1

ويبلغ بذلك.  
العمل . 2 عن  االنقطاع  مدة  يحتسب  أن  الموظف  تغيب  بسبب  اقتنع  إذا  المجلس  لرئيس  يجوز 

من إجازته السنوية إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك وكانت األسبا	 مقبولة. 
إذا تغيب الموظف جزءاً من اليوم، بما في ذلك التأخير، يجوز لرئيس المجلس احتسا	 أوقات . 3

التأخير عن العمل بدون راتب أو من رصيد إجازة الموظف السنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك، 
مع عدم اإلخالل بالمسؤولية التأديبية، على أن تعتبر كل ست ساعات يوم إجازة.

مادة )61)
يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته إذا انقطع عن عمله دون إذن مدة تزيد على خمسة عشر يوماً متصلة، . 1

حتى ولو كان االنقطاع عقب إجازة قانونية، وإذا انقطع مدة أكثر من ثالثين يوماً غير متصلة 
في السنة، وعلى رئيس المجلس أن يصدر قراراً بذلك.

تعد دائرة شؤون الموظفين كشوفاً بأيام غيا	 الموظفين، وعليها إخطار الموظف خطياً إذا بلغت . 2
أيام غيابه مدة خمسة عشر يوماً غير متصلة خالل العام. 
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مادة )55)
للحصول على إجازة دون راتب لمدة سنة لرعاية مولودها،  يجوز للموظفة المرضعة أن تقدم طلباً 

ويتعين على المجلس أن يستجيب لهذا الطلب، وتتبع ذات اإلجراءات في اإلجازة السنوية.

مادة )56)
كامل . 1 براتب  الحج  فريضة  ألداء  إجازة  بأخذ  خدمته  مدة  طوال  واحدة  لمرة  للموظف  يحق 

لمدة ثالثين يوماً.
تمنح إجازة الحج بناًء على طلب من الموظف، وتتبع ذات اإلجراءات في اإلجازة السنوية. . 2

مادة )57)
المخصص  النموذ	  أنواعها على  بمختلف  باإلجازات  بياناً  لكل موظف  الموظفين  دائرة شؤون  تعد 
لذلك، يودع في ملف خدمته، وعليها أن تدون فيه كل اإلجازات التي يحصل عليها الموظف، وأن ترجع 

إليه عند طلب أي إجازة.

مادة )58)
يجب أال يترك الموظف عمله قبل أن يستلم إشعاراً بالموافقة على إجازته إال في الحاالت الضرورية 
التي يوافق عليها رئيس المجلس أو من يفوضه بذلك، وبحالة عدم الرد على الطلب خالل أسبوع يعتبر 

طلبه مرفوضاً.

مادة )59)
ال يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إال إلجازة يستحقها في حدود اإلجازات المقررة.

مادة )60)
إذا انقطع الموظف عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه، مع عدم اإلخالل بمسؤوليته التأديبية، . 1

ويبلغ بذلك.  
العمل . 2 عن  االنقطاع  مدة  يحتسب  أن  الموظف  تغيب  بسبب  اقتنع  إذا  المجلس  لرئيس  يجوز 

من إجازته السنوية إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك وكانت األسبا	 مقبولة. 
إذا تغيب الموظف جزءاً من اليوم، بما في ذلك التأخير، يجوز لرئيس المجلس احتسا	 أوقات . 3

التأخير عن العمل بدون راتب أو من رصيد إجازة الموظف السنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك، 
مع عدم اإلخالل بالمسؤولية التأديبية، على أن تعتبر كل ست ساعات يوم إجازة.

مادة )61)
يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته إذا انقطع عن عمله دون إذن مدة تزيد على خمسة عشر يوماً متصلة، . 1

حتى ولو كان االنقطاع عقب إجازة قانونية، وإذا انقطع مدة أكثر من ثالثين يوماً غير متصلة 
في السنة، وعلى رئيس المجلس أن يصدر قراراً بذلك.

تعد دائرة شؤون الموظفين كشوفاً بأيام غيا	 الموظفين، وعليها إخطار الموظف خطياً إذا بلغت . 2
أيام غيابه مدة خمسة عشر يوماً غير متصلة خالل العام. 
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مادة )62)
يجوز إعادة الموظف المتغيب لعمله شريطة عدم التعيين على شاغر وظيفته إذا تقدم الموظف . 1

بعذر مقبول واقتنع به رئيس المجلس خالل مدة شهرين من تاريخ إنهاء خدمته، وتحتسب مدة 
االنقطاع عن العمل من إجازة الموظف السنوية، وإذا لم يكن له رصيد تحتسب المدة دون راتب.

على دائرة شؤون الموظفين إبالغ رئيس المجلس فور انقطاع الموظف عن العمل وفور عودته . 2
إليه، وبأي قرار بشأن احتسا	 أيام االنقطاع عن العمل.

مادة )63)
تعد دائرة شؤون الموظفين بياناً تفصيلياً باحتياجاتها من التخصصات والخبرات المختلفة التي تتطلب 
إيفاد موظفين في بعثات دراسية أو دورات تدريبية، وترفعها إلى رئيس المجلس قبل بدء الميعاد المقرر 

للبعثة أو الدورة التدريبية بوقٍت كاٍف.

مادة )64)
يدر	 المجلس في مشروع موازنته االعتمادات المالية الالزمة لتنفيذ خطة تدريب الموظفين، وال يجوز 

الصرف منها إال بعد مصادقة الموازنة. 

مادة )65)
الموظفين في بعثات أو دورات تدريبية أو مهمات رسمية بمرتب كامل، باستثناء . 1 إيفاد  يجوز 

بدل التنقل.
يصدر المجلس بناًء على تنسيب لجنة شؤون الموظفين قراراً يتضمن خطط البعثات والدورات . 2

التدريبية للسنة التالية.
يصدر رئيس المجلس بناًء على تنسيب لجنة شؤون الموظفين قراراً بإيفاد الموظفين إلى البعثات . 3

والدورات التدريبية في داخل دولة فلسطين أو خارجها وفق خطط البعثات والدورات التدريبية 
المعتمدة في الموازنة. 

مادة )66)
إجراءات . 1 من  االنتهاء  دائرة  كل  وعلى  التدريبية،  والدورات  البعثات  عن  المجلس  رئيس  يعلن 

الترشيح للبعثة أو الدورة التدريبية قبل بداية مدتها بوقٍت كاٍف.
على الموظف الذي يرغب في الحصول على بعثة أو دورة تدريبية أن يتقدم بطلب على النموذ	 . 2

المخصص لذلك إلى المسؤول المباشر، وعلى المسؤول المباشر أن يحيل الطلب إلى دائرة شؤون 
الموظفين مشفوعاً برأيه في مدى اتفاق البعثة أو الدورة التدريبية مع عمله، ومدى االحتيا	 لها، 

ومدى انطباق الشروط عليه، مع بيان األسبا	 التي بني عليها رأيه.

مادة )67)
يشترط في الموظف المرشح للبعثة أو الدورة التدريبية أن يكون:

حاصاًل على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة أو الدورة التدريبية.. 1
حاصاًل على تقدير جيد بتقرير كفاية األداء على األقل في السنة األخيرة.. 2
التدريبية، وثالث سنوات . 3 الدورات  لغاية  مضى على تعيينه مدة سنة ميالدية واحدة على األقل 

لغايات البعثات.
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موضوع البعثة أو الدورة التدريبية له عالقة مباشرة مع عمل الموظف.  . 4
مضت ثالث سنوات على األقل على تاريخ عودته من بعثة سابقة، أو سنة على عودته من دورة . 5

تدريبية سابقة لها، إال إذا كانت الدورة استكمااًل لدورة سابقة أو تطويراً لها.

مادة )68)
يوقع الموظف على التزام وتعهد عدلي موقع من كفيلين موظفين على النموذ	 المخصص لذلك يلتزم 

بموجبه بشروطه وباتباع اآلتي:
االلتحاق بالمؤسسة التعليمية أو التدريبية التي أوفد إليها، واالنتظام في الدراسة، والتدريب فيها . 1

وفقاً للخطط والبرامج المقررة لها.
عدم تغيير أو إدخال أي تعديل على موضوع دراسته أو تدريبه أو االنتقال إلى أي مؤسسة تعليمية . 2

أخرى إال بموافقة خطية مسبقة من رئيس المجلس.
االلتزام بالعمل في الهيئة المحلية، وذلك للمدة التي تحددها لجنة شؤون الموظفين. . 3
أن يكون تحديد المبالغ التي أنفقت على البعثة أو الدورة التدريبية التي أوفد إليها أو عليها مثبتة . 4

بأوراق رسمية قاطعة على مقدارها وتفاصيلها وأسبابها، وتكون ملزمة له وللكفالء، وال يجوز 
ألي منهم الطعن فيها أو إثبات ما يخالفها.

أن تعتبر أي مبالغ أنفقت على البعثة أو الدورة التدريبية التي أوفد إليها وأنفقت عليه من قبل . 5
أي جهة على أنها دفعت من صندوق المجلس مباشرة لغايات البعثة أو الدورة التدريبية، ويكون 
هو والكفالء ملزمين متضامنين بردها في حالة اإلخالل بأحكام اإليفاد النظامية والشروط الواردة 

في التعهد.

مادة )69)
تجدد المدة الخاصة بأي بعثة أو دورة تدريبية بقرار من رئيس المجلس بناًء على تنسيب لجنة شؤون 

الموظفين، شريطة وجود أسبا	 مقنعة للتمديد.

مادة )70)
على الموظف الموفد أن يزود دائرة شؤون الموظفين في الهيئة المحلية بالوثائق التالية مصدقة . 1

من المؤسسة التي أوفد إليها:
تقارير تثبت مواظبته على الدراسة أو التدريب في المؤسسة وفقاً للخطط والبرامج المقررة، أ. 

على أال تزيد المدة الفاصلة بين التقرير واآلخر على ستة أشهر.
تدريبه، 	.  أو  دراسته  له عن  التي تجري  الدورية  الفحص واالختبارات  أو  االمتحانات  نتائج 

والنتائج النهائية التي يحصل عليها في كل فصل أو سنة وفي نهاية تدريبه.
أي وثيقة أخرى تطلبها الجهات المختصة.	. 

يحرم الموظف الموفد من المخصصات والنفقات المقررة له بقرار من رئيس المجلس وبتنسيب . 2
من لجنة شؤون الموظفين عن أي سنة إذا لم يكن قد قدم في السنة السابقة لها أو في أي سنة أخرى 

الوثائق المحددة في الفقرة )1( من هذه المادة. 
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موضوع البعثة أو الدورة التدريبية له عالقة مباشرة مع عمل الموظف.  . 4
مضت ثالث سنوات على األقل على تاريخ عودته من بعثة سابقة، أو سنة على عودته من دورة . 5

تدريبية سابقة لها، إال إذا كانت الدورة استكمااًل لدورة سابقة أو تطويراً لها.

مادة )68)
يوقع الموظف على التزام وتعهد عدلي موقع من كفيلين موظفين على النموذ	 المخصص لذلك يلتزم 

بموجبه بشروطه وباتباع اآلتي:
االلتحاق بالمؤسسة التعليمية أو التدريبية التي أوفد إليها، واالنتظام في الدراسة، والتدريب فيها . 1

وفقاً للخطط والبرامج المقررة لها.
عدم تغيير أو إدخال أي تعديل على موضوع دراسته أو تدريبه أو االنتقال إلى أي مؤسسة تعليمية . 2

أخرى إال بموافقة خطية مسبقة من رئيس المجلس.
االلتزام بالعمل في الهيئة المحلية، وذلك للمدة التي تحددها لجنة شؤون الموظفين. . 3
أن يكون تحديد المبالغ التي أنفقت على البعثة أو الدورة التدريبية التي أوفد إليها أو عليها مثبتة . 4

بأوراق رسمية قاطعة على مقدارها وتفاصيلها وأسبابها، وتكون ملزمة له وللكفالء، وال يجوز 
ألي منهم الطعن فيها أو إثبات ما يخالفها.

أن تعتبر أي مبالغ أنفقت على البعثة أو الدورة التدريبية التي أوفد إليها وأنفقت عليه من قبل . 5
أي جهة على أنها دفعت من صندوق المجلس مباشرة لغايات البعثة أو الدورة التدريبية، ويكون 
هو والكفالء ملزمين متضامنين بردها في حالة اإلخالل بأحكام اإليفاد النظامية والشروط الواردة 

في التعهد.

مادة )69)
تجدد المدة الخاصة بأي بعثة أو دورة تدريبية بقرار من رئيس المجلس بناًء على تنسيب لجنة شؤون 

الموظفين، شريطة وجود أسبا	 مقنعة للتمديد.

مادة )70)
على الموظف الموفد أن يزود دائرة شؤون الموظفين في الهيئة المحلية بالوثائق التالية مصدقة . 1

من المؤسسة التي أوفد إليها:
تقارير تثبت مواظبته على الدراسة أو التدريب في المؤسسة وفقاً للخطط والبرامج المقررة، أ. 

على أال تزيد المدة الفاصلة بين التقرير واآلخر على ستة أشهر.
تدريبه، 	.  أو  دراسته  له عن  التي تجري  الدورية  الفحص واالختبارات  أو  االمتحانات  نتائج 

والنتائج النهائية التي يحصل عليها في كل فصل أو سنة وفي نهاية تدريبه.
أي وثيقة أخرى تطلبها الجهات المختصة.	. 

يحرم الموظف الموفد من المخصصات والنفقات المقررة له بقرار من رئيس المجلس وبتنسيب . 2
من لجنة شؤون الموظفين عن أي سنة إذا لم يكن قد قدم في السنة السابقة لها أو في أي سنة أخرى 

الوثائق المحددة في الفقرة )1( من هذه المادة. 
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مادة )71)
تعتبر الفترة التي يقضيها الموظف في التدريب فترة عمل، ويعتبر انقطاعه عن التدريب بغير عذر . 1

مقبول انقطاعاً عن العمل، فإذا تجاوزت مدة االنقطاع ربع المدة المقررة للتدريب اعتبر الموظف 
متخلفاً عن التدريب المتاح له.

ويتولى . 2 وظيفته،  بواجبات  إخالاًل  مقبول  عذر  بدون  التدريب  عن  الموظف  تخلف  يعتبر 
رئيس المجلس إحالته إلى التحقيق لتحديد مسؤوليته التأديبية.

مادة )72)
تنتهي بعثة الموظف الموفد أو دورته التدريبية بقرار من رئيس المجلس في الحاالت اآلتية:

إذا صدر بحقه حكماً من جهة قضائية في داخل دولة فلسطين أو خارجها بإدانته في جناية أو جنحة . 1
مخلة بالشرف أو األمانة.

إذا ثبت أنه قام بأي نشاط ال يتفق والمصلحة العامة أو تدخل في شؤون البلد الذي أوفد إليه.. 2
إذا تخلف أو تأخر عن االلتحاق بالدراسة أو التدريب في المؤسسة التي أوفد إليها في الوقت المحدد . 3

لذلك، ولم يقدم عذراً مقبواًل.
إذا دلت نتائجه الدورية أو السنوية على تقصيره أو رسوبه أو تم فصله من المؤسسة الموفد إليها، . 4

ولم يقدم عذراً مقبواًل.
إذا قطع بعثته أو دورته التدريبية، ولم يقدم عذراً مشروعاً لذلك.. 5
إذا غير موضوع دراسته أو تدريبه أو أدخل أي تعديل عليه أو انتقل إلى مؤسسة أخرى غير . 6

التي أوفد إليها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة على ذلك. 

مادة )73)
في  المحددة  األسبا	  من  سبب  ألي  التدريبية  دورته  انتهت  أو  الموفد  الموظف  بعثة  أنهيت  إذا 
متضامنين  وكفياله  الموظف  فيلزم  ذلك،  يوجب  آخر  سبب  أو ألي  التعليمات  هذه  من   )72( المادة 
ومتكافلين بدفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء وجوده في البعثة أو الدورة التدريبية، وفقاً لما تحدده 

لجنة شؤون الموظفين بالهيئة المحلية.

مادة )74)
على الموظف الموفد أن يضع نفسه تحت تصرف الهيئة المحلية الذي أوفد منها فور عودته . 1

من البعثة أو الدورة التدريبية، سواًء أنهى متطلباتها أو تقرر إنهاؤها قبل ذلك. 
دائرته . 2 إلى  يتقدم  لم  إن  النظامية والتعاقدية  اإليفاد  بأحكام وشروط  الموفد مخاًل  الموظف  يعتبر 

البعثة  من  تاريخ عودته  من  أيام  تزيد على عشرة  مدة ال  فيها خالل  مهام وظيفته  لممارسة 
أو الدورة التدريبية.

مادة )75)
يكون الموظف بعد عودته من البعثة أو الدورة التدريبية التي أوفد إليها وكفياله ملزمين بدفع المبالغ 

التي أنفقت عليه أثناء وجوده في البعثة أو الدورة التدريبية، وذلك في أي من الحاالت اآلتية:
إذا صدر قرار بفصله من الوظيفة أو باعتباره فاقداً لها أو باستقالته أو باالستغناء عنه قبل إتمامه . 1

المدة التي التزم في الخدمة فيها بشروط التعهد المأخوذ عليه عند إيفاده.
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إذا أحال نفسه على التقاعد إلتمامه مدة الخدمة التي تسمح له بذلك أو لتوفر األسبا	 التي تمنحه . 2
ذلك الحق قبل انتهاء المدد المحددة في التعهد.

إذا خالف أي حكم من أحكام البعثات والدورات التدريبية أو أخل بأي شرط من شروط التعهد . 3
الذي كان قد أوفد بموجبه.

مادة )76)
يتم إيفاد الموظف لمهمة رسمية براتب كامل، عدا بدل التنقل، لحضور مؤتمر أو حلقة دراسية . 1

أو ندوة أو لقاء علمي أو للقيام بزيارة أو جولة استطالعية أو لما هو مماثل ألي من هذه األمور 
داخل دولة فلسطين أو خارجها.

يجب أال تكون المهمة الرسمية بناًء على دعوة شخصية للموظف.. 2
تاريخ . 3 من  األقل  على  أسبوعين  قبل  الرسمية  للمهمة  الموظف  إيفاد  المجلس طلب  لرئيس  يقدم 

المهمة، إال إذا اقتضت الضرورة غير ذلك.

مادة )77)
المطبقة  الرسمية  العمل  مهمات  ومصاريف  بدالت  أحكام  المحلية  الهيئات  موظفي  على  يسري 

على موظفي الخدمة المدنية. 

مادة )78)
فلسطين، مع مراعاة  المرخصة في دولة  الجهات  لدى  العمل  أن يؤمن موظفيه عن إصابة  للمجلس 

أحكام القوانين واللوائح المعمول بها بخصوص إصابات العمل.

مادة )79)
إذا ترتب على إصابة العمل عجز جزئي دائم، يستحق المصا	 تعويضاً نقدياً يعادل نسبة العجز . 1

إلى العجز الكلي الدائم من التعويض الوارد في نظام التقاعد المطبق على موظف الهيئة المحلية.
نقدياً . 2 تعويضاً  المصا	  يستحق  دائم،  جزئي  عجز  من  أكثر  العمل  إصابة  على  ترتب  إذا 

عن مجموع العجز، بما ال يتجاوز التعويض المقرر للعجز الكلي الدائم. 

مادة )80)
يسقط حق المصا	 في التعويض إذا ثبت أن إصابة العمل نتجت عن:

فعل متعمد من المصا	. . 1
وقوع المصا	 تحت تأثير المسكرات أو المخدرات. . 2
انقضاء سنتين على وقوع إصابة العمل دون المطالبة بهذا الحق، إال إذا كان التأخير ناتجاً عن عدم . 3

استقرار حالة الموظف المصا	 وفق تقرير اللجنة الطبية.

مادة )81)
إذا تعرض الموظف إلصابة عمل، فإنه يستحق: 

إجازة مرضية براتب كامل.. 1
العال	 الالزم على نفقة المجلس وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية.. 2
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إذا أحال نفسه على التقاعد إلتمامه مدة الخدمة التي تسمح له بذلك أو لتوفر األسبا	 التي تمنحه . 2
ذلك الحق قبل انتهاء المدد المحددة في التعهد.

إذا خالف أي حكم من أحكام البعثات والدورات التدريبية أو أخل بأي شرط من شروط التعهد . 3
الذي كان قد أوفد بموجبه.

مادة )76)
يتم إيفاد الموظف لمهمة رسمية براتب كامل، عدا بدل التنقل، لحضور مؤتمر أو حلقة دراسية . 1

أو ندوة أو لقاء علمي أو للقيام بزيارة أو جولة استطالعية أو لما هو مماثل ألي من هذه األمور 
داخل دولة فلسطين أو خارجها.

يجب أال تكون المهمة الرسمية بناًء على دعوة شخصية للموظف.. 2
تاريخ . 3 من  األقل  على  أسبوعين  قبل  الرسمية  للمهمة  الموظف  إيفاد  المجلس طلب  لرئيس  يقدم 

المهمة، إال إذا اقتضت الضرورة غير ذلك.

مادة )77)
المطبقة  الرسمية  العمل  مهمات  ومصاريف  بدالت  أحكام  المحلية  الهيئات  موظفي  على  يسري 

على موظفي الخدمة المدنية. 

مادة )78)
فلسطين، مع مراعاة  المرخصة في دولة  الجهات  لدى  العمل  أن يؤمن موظفيه عن إصابة  للمجلس 

أحكام القوانين واللوائح المعمول بها بخصوص إصابات العمل.

مادة )79)
إذا ترتب على إصابة العمل عجز جزئي دائم، يستحق المصا	 تعويضاً نقدياً يعادل نسبة العجز . 1

إلى العجز الكلي الدائم من التعويض الوارد في نظام التقاعد المطبق على موظف الهيئة المحلية.
نقدياً . 2 تعويضاً  المصا	  يستحق  دائم،  جزئي  عجز  من  أكثر  العمل  إصابة  على  ترتب  إذا 

عن مجموع العجز، بما ال يتجاوز التعويض المقرر للعجز الكلي الدائم. 

مادة )80)
يسقط حق المصا	 في التعويض إذا ثبت أن إصابة العمل نتجت عن:

فعل متعمد من المصا	. . 1
وقوع المصا	 تحت تأثير المسكرات أو المخدرات. . 2
انقضاء سنتين على وقوع إصابة العمل دون المطالبة بهذا الحق، إال إذا كان التأخير ناتجاً عن عدم . 3

استقرار حالة الموظف المصا	 وفق تقرير اللجنة الطبية.

مادة )81)
إذا تعرض الموظف إلصابة عمل، فإنه يستحق: 

إجازة مرضية براتب كامل.. 1
العال	 الالزم على نفقة المجلس وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية.. 2
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تعويضاً مالياً عاداًل عن نسبة العجز المقررة في تقرير اللجنة الطبية، وفقاً ألحكام نظام التقاعد . 3
المطبق على موظفي الهيئة المحلية. 

مادة )82)
يجوز للموظف الطعن في قرار اللجنة الطبية خالل ثالثين يوماً من تاريخ إعالمه به.

مادة )83)
إذا ظهرت على الموظف أعراض مرض مهني خالل سنتين من تاريخ انتهاء خدمته، فإنه يستحق 

جميع الحقوق المقررة له وفقاً ألحكام هذه التعليمات.

مادة )84)
بين الحصول . 1 المصا	 أن يختار  للموظف  فيها طرف آخر،  العمل تسبب  إذا ثبت أن إصابة 

على التعويضات القانونية من ذلك الطرف أو من الهيئة المحلية. 
نتيجة . 2 دفعتها  أو  تحملتها  قد  تكون  مالية  أعباء  بأي  الطرف  ذلك  على  الرجوع  المحلية  للهيئة 

تلك اإلصابة.

مادة )85)
إذا أدت إصابة العمل إلى الوفاة أو إلى عجز كلي دائم ترتب عليه انتهاء خدمة الموظف، يتم تطبيق 

األحكام الواردة في نظام التقاعد المطبق على موظفي الهيئة المحلية.

مادة )86)
الواردة  األخرى  بحقوقه  العمل  إصابة  عن  تنشأ  التي  الموظف  بحقوق  الخاصة  األحكام  تخل  ال 

في أحكام نظام التقاعد المطبق على موظفي الهيئة المحلية.

مادة )87)
ال يجوز الحجز على التعويض المستحق عن إصابة العمل أو تحويله ألي شخص آخر غير المستحقين، 

إال لسداد النفقة، وبما ال يتجاوز ثلث قيمة التعويض.

مادة )88)
على المجلس إبالغ الشرطة عن أي حادثة عمل متضمناً اسم الموظف المصا	 وعنوانه وموجز . 1

المصا	  إليها  نقل  التي  والجهة  الحادث  ومكان  وقوعه  وساعة  تاريخ  تحديد  مع  الحادث،  عن 
لعالجه، وأن يطلب التحقيق في ظروف الحادث، وتقديم تقرير مفصل عن نتيجة الحادث، يوضح 
فيه بصفة خاصة إذا كان الحادث نتيجة تعمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصا	.

موجزاً . 2 يتضمن  الموظفين  لدائرة شؤون  تقرير  تقديم  المصا	  للموظف  المباشر  الرئيس  على 
عن الحادث، يحدد فيه فيما إذا كانت إصابة الموظف وقعت أثناء تأديته لعمله أو بسببه أو ألي 

سبب آخر.
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مادة )89)
يمنح الموظف الذي يصا	 بحادث عمل مدة اإلجازة المرضية التي تقررها اللجنة الطبية المختصة 
وبراتب كامل، مع مراعاة إجراءات حصول الموظف على اإلجازة المرضية، وال تعتبر هذه اإلجازة 

من اإلجازات المرضية المقررة للموظفين.

مادة )90)
تتولى الهيئة المحلية اتخاذ إجراءات احتسا	 مبالغ التعويض عن اإلصابة والتأمين الصحي.

مادة )91)
يحرم الموظف من راتبه وعالواته بقرار من رئيس المجلس عن المدة التي تغيب خاللها عن العمل 
بسبب مرض أو إصابة، وذلك إذا نشأ المرض أو حدثت اإلصابة بسبب خطأ ارتكبه المصا	، 
أو تقصير منه كإساءة التصرف مع الغير أو إساءة استعمال األشياء التي يتعامل بها، أو أقدم على 
أي عمل ال يليق بشرف الوظيفة كتناول المشروبات الروحية وتعاطي المخدرات والمقامرة، وغير ذلك 

من األعمال المخلة بالشرف واآلدا	 العامة. 

مادة )92)
الموظف  السبب وتصويب وضع  الموظف في حال زوال  توقع على  التي  التأديبية  العقوبات  تمحى 

بانقضاء المدد اآلتية: 
ستة أشهر في حالة التنبيه أو اللوم أو اإلنذار أو الخصم من الراتب مدة ال تتجاوز خمسة أيام.. 1
سنة في حالة الخصم من الراتب مدة تزيد على خمسة أيام أو الحرمان من العالوة الدورية.. 2
المعاش . 3 إلى  الفصل واإلحالة  فيما عدا عقوبتي  التأديبية األخرى،  العقوبات  إلى  بالنسبة  سنتان 

بحكم قضائي أو قرار تأديبي.

مادة )93)
العقوبة  أوراق  وترفع  للمستقبل،  بالنسبة  تكن  لم  كأن  اعتبارها  التأديبية  العقوبة  محو  على  يترتب 

وكل إشارة لها وما يتعلق بها من ملف خدمة الموظف.

مادة )94)
يرتبط منح العالوات الواردة بهذه التعليمات بتطبيق الهيئة المحلية للنظام، بشقيه المالي واإلداري.. 1
ولمن . 2 القدامى  للموظفين  الوظيفية  المسميات  بموجبه  الصادرة  والتعليمات  النظام  أحكام  تراعي 

يعملون بوظائف إشرافية قبل صدور النظام دون المساس بموقعهم لمن ال تتوفر لديهم المؤهالت 
العلمية المطلوبة لشغر الوظيفة.

يحدد المجلس مسمى رئيس الوحدة ودرجته الوظيفية )مدير أو رئيس قسم( وفقاً للهيكل التنظيمي . 3
المعتمد. 

في حالة عدم وجود مسمى وظيفي في المستوى التنظيمي نفسه وبوظيفة إشرافية على الهيكلية . 4
الجديدة للواقع الفعلي على الهيكلية القديمة، يسكن من تم إلغاء دائرته في دائرة موازية وبنفس 
الحقوق المالية وبعد إجراء المسابقة بينهم، مع األخذ بعين االعتبار المؤهل العلمي وأقدمية الدرجة.
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مادة )89)
يمنح الموظف الذي يصا	 بحادث عمل مدة اإلجازة المرضية التي تقررها اللجنة الطبية المختصة 
وبراتب كامل، مع مراعاة إجراءات حصول الموظف على اإلجازة المرضية، وال تعتبر هذه اإلجازة 

من اإلجازات المرضية المقررة للموظفين.

مادة )90)
تتولى الهيئة المحلية اتخاذ إجراءات احتسا	 مبالغ التعويض عن اإلصابة والتأمين الصحي.

مادة )91)
يحرم الموظف من راتبه وعالواته بقرار من رئيس المجلس عن المدة التي تغيب خاللها عن العمل 
بسبب مرض أو إصابة، وذلك إذا نشأ المرض أو حدثت اإلصابة بسبب خطأ ارتكبه المصا	، 
أو تقصير منه كإساءة التصرف مع الغير أو إساءة استعمال األشياء التي يتعامل بها، أو أقدم على 
أي عمل ال يليق بشرف الوظيفة كتناول المشروبات الروحية وتعاطي المخدرات والمقامرة، وغير ذلك 

من األعمال المخلة بالشرف واآلدا	 العامة. 

مادة )92)
الموظف  السبب وتصويب وضع  الموظف في حال زوال  توقع على  التي  التأديبية  العقوبات  تمحى 

بانقضاء المدد اآلتية: 
ستة أشهر في حالة التنبيه أو اللوم أو اإلنذار أو الخصم من الراتب مدة ال تتجاوز خمسة أيام.. 1
سنة في حالة الخصم من الراتب مدة تزيد على خمسة أيام أو الحرمان من العالوة الدورية.. 2
المعاش . 3 إلى  الفصل واإلحالة  فيما عدا عقوبتي  التأديبية األخرى،  العقوبات  إلى  بالنسبة  سنتان 

بحكم قضائي أو قرار تأديبي.

مادة )93)
العقوبة  أوراق  وترفع  للمستقبل،  بالنسبة  تكن  لم  كأن  اعتبارها  التأديبية  العقوبة  محو  على  يترتب 

وكل إشارة لها وما يتعلق بها من ملف خدمة الموظف.

مادة )94)
يرتبط منح العالوات الواردة بهذه التعليمات بتطبيق الهيئة المحلية للنظام، بشقيه المالي واإلداري.. 1
ولمن . 2 القدامى  للموظفين  الوظيفية  المسميات  بموجبه  الصادرة  والتعليمات  النظام  أحكام  تراعي 

يعملون بوظائف إشرافية قبل صدور النظام دون المساس بموقعهم لمن ال تتوفر لديهم المؤهالت 
العلمية المطلوبة لشغر الوظيفة.

يحدد المجلس مسمى رئيس الوحدة ودرجته الوظيفية )مدير أو رئيس قسم( وفقاً للهيكل التنظيمي . 3
المعتمد. 

في حالة عدم وجود مسمى وظيفي في المستوى التنظيمي نفسه وبوظيفة إشرافية على الهيكلية . 4
الجديدة للواقع الفعلي على الهيكلية القديمة، يسكن من تم إلغاء دائرته في دائرة موازية وبنفس 
الحقوق المالية وبعد إجراء المسابقة بينهم، مع األخذ بعين االعتبار المؤهل العلمي وأقدمية الدرجة.
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عند نقل مستوى إداري في الهيكلية القديمة إلى مستوى إداري أعلى على الهيكلية الجديدة، تطبق . 5
يتعارض  بما ال  الثانية،  الفئة  الدرجة من موظفي  النظام لشغر هذه  التي نص عليها  الشروط 

مع أحكام الفقرة )3( من هذه المادة.
يشترط للتسكين على أحد وظائف الفئة العليا للهيئات المحلية بأن يكون تصنيف الهيئة المحلية . 6

أولى كبيرة، على أن تتوفر فيهم المؤهالت العلمية )الشهادة الجامعية األولى كحد أدنى( والخبرات 
العملية المطلوبة. 

الجامعية األولى . 7 الشهادة  الثانية لكل من يحصل على  الفئة  إلى  الثالثة  الفئة  نقل موظفي  يجوز 
الموظف  ينقل  الحالة  العمل، وفي هذه  الشهادة في مجال  أثناء خدمته، وأن تكون  على األقل 

إلى الدرجة المقابلة التي يعادل راتبها ما كان يتقاضاه قبل النقل.
لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات، تصنف الهيئات المحلية للتسكين على إحدى الوظائف الواردة . 8

في الجدول وفقاً للشروط اآلتية:

تصنيف الهيئة الرقم
التدرجالمسمى الوظيفيالمحلية

A3 - A4مدير عام البلدية/ مدير بلديةأولى كبيرة1.

A4 - Cمدير بلديةأولى2.

A - C وبما ال يزيد على أربع وظائفمساعد مدير البلديةأولى كبيرة3.

A - C وبما ال يزيد على وظيفتينمساعد مدير بلديةأولى4.

مادة )95)
قانون  أحكام  المحلية  الهيئة  تطبق على موظفي  التعليمات،  وهذه  النظام  في  بشأنه نص  يرد  لم  فيما 

الخدمة المدنية وتعديالته ولوائحة التنفيذية السارية، وبقدر ما ينطبق عليهم من أحكام. 

مادة )96)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة )97)
تاريخ  من  بها  ويعمل  التعليمات،  هذا  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  كافة،  المختصة  الجهات  على 

صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/03/01 ميالدية
                            الموافق: 06/رجب/1441 هجرية

جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل
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