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 الجريدة الرسمية

 تعليمات إدارة وتنظيم املستودعات احلكومية
 صادرة باالستناد ألحكام /  2022لسنة  والرقابة على املخزون 

 2022( لسنة 8رقم )ومية ك( من نظام املشرتيات احل95املادة )
 

تسمى اله التعليماو )تعليمااو إدارة وتنظايم المساتودعاو الحكومياة والرقاباة علاى  -1المادة 

 ( ويعم  بها من تاريخ نشراا في الجريدة الرسمية.2202الممزون لسنة 

 

يكاااون للكلمااااو والعبااااراو التالياااة حيثماااا وردو فاااي ااااله التعليمااااو المعااااني  -م  -2الماااادة 

  -:لها ادناه ما لم تدل القرينة على رير ذلك  الممصصة

 .نظام المشترياو الحكومية : النظام

دارة إنظاااااااام 

 الممزون  

دارة الممااازون الحكاااومي النظاااام الااالي تعتماااده الااادائرة إل :

 لكترونيا  او ورقيا  وحسب مقتضى الحال.إوالرقابة عليه 

 ااظ فيهااا اللااوازم البناااء و/مو الساااحاو التمزينيااة التااي تح : المسـتودع

 لحين لرفها لالستعمال مو التصرف بها.

مساااااااااااااؤول 

وحاااادة إدارة 

 المستودعاو

ياااراءاو إدارة المساااتودعاو وإالموظاااف المساااؤول عااان  :

تنظيم اللوازم وح ظهاا والرقاباة عليهاا لضامان االسات ادة 

 منها واستعمالها في االرراض المقررة لها .

مساااااااااااااؤول 

وحدة السج  

 المركزي

لمسااؤول عاان ح ااظ قيااود اللااوازم المعماارة فااي الموظااف ا :

 .الدائرة

ممااااااااااااااااااااين 

 المستودع

الموظااف المسااؤول عاان مويااوداو المسااتودع وتنظيمااه  :

والح ااظ عليهاا وتمزينهاا وفاق  هاوإدخال اللوازم وتسليم

  .شرو  التمزين المالة بها

ممااااااااااااااااااااين 

 العهــدة

الموظف المسؤول عن قياد ماا يصارف مان اللاوازم عهادة  :

 ب ومتابعة شؤون اله اللوازم .  ين فيهاعلى الموظ

كاتااااااااااااااااااااب 

 المستودع

الموظااف فااي المسااتودع الاالي يعهااد إليااه القيااام بأعمااال  :

تسجي  المعاامالو وترتياب المل ااو وريرااا مان األعماال 

 التي تتطلب  بيعة عمله القيام بها .

اللاااااااااااااااوازم 

 المعمرة

 اللوازم التي اليق  عمراا التشغيلي عن ثالث سانواو مان :

 تاريخ استمدامها ما لم يرد عليها تاريخ انتهاء.

اللاااااااااااااااوازم 

 المستهلكة 

اللوازم التي تن ل او ال تعود لالحة لالستمدام مرة اخارى  :

 بعد استمدامها المباشر وال يتملف عنها بقايا من نوعها.

اللاااااااااااااااوازم 

المسااااااتهلكة 

 المراقبة 

م مواي اللاواز بلوازم مستهلكة يتملف عن بقايااا مما ر :

المسااااااتهلكة التااااااي تصاااااارف للمااااااوظ ين بشااااااك  دوري 

لمساااعدتهم فااي تأديااة معمااالهم كمالبااس السااالمة العامااة 

 والزي الموحد.
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اللاااااااااااااااوازم 

 ال ائضة

اللااوازم الصااالحة الزائاادة عاان الحايااة و/ مو التااي لاام يااتم  :

عليهااااا مي حركاااااو لماااادة تزيااااد عاااان معاااادل االسااااتهالك 

 الممصص لك  منها .

اللااوازم رياار 

 ةالصالح

 صااااالحة للعماااا  ويمكاااان اعااااادة تأايلهااااا الاللااااوازم رياااار  :

 مو االست ادة من ميزاء منها.او ليانتها ب 

اللاااااااااااااااوازم 

 التال ة

 منهاااااا اللاااااوازم ريااااار الصاااااالحة وال يمكااااان االسااااات ادة  :

 من ايزائها. مو

الصااااااااااااايانة 

 الوقائية

 شاااااهور  ةلااااايانة المساااااتودع بشاااااك  دوري كااااا  ثالثااااا :

سااب  بيعااة كاا  مسااتودع مو سااتة شااهور مو ساانة وذلااك ح

و بيعة اللوازم الممزنة فيه للح اظ على الظاروف الجيادة 

 لعم  المستودع وتجنب االعطال ال جائية .

الصااااااااااااايانة 

 العاليية

 ة والطارئة.يئعطال الم اليانة المستودع لمعالجة األ :

خطااااااااااااااااااااة 

 االنتشار

لكتروناااي فاااي تطبياااق نظاااام الممااازون الحكاااومي اإلدليااا   :

  ةالجهاو الحكومي

اللوازم المويودة في المستودعب واللوازم المصن ة عهدة  : العهدة

لااإلداراو سااواء المصااروفة للمااوظ ين عهاادة شمصااية مو 

 مو لألقسام مو للمواقع.

 

 

تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في اله التعليماو ما لم   - 

 تدل القرينة على رير ذلك.

 

لكترونيا  حسب إدارة الممزون إفي تطبيق نظام الحكومية تراعى ياازية الجهاو    -أ -3المادة 

 خطة االنتشار المعدة من الدائرة.
ولة عان تن يال ؤفي الجهة والوحادة الحكومياة مسا تكون وحدة ادارة المستودعاو -ب 

المساااتودعاو علاااى والرقاباااة محكاااام النظاااام والتعليمااااو ذاو العالقاااة باإلشاااراف 

دارة إدارة المساااتودعاو ولكترونياااة المعتمااادة إلساااتمدام االنظماااة اإلوااللاااوازم و

 الممزون.
 

 - :في الجهاو والوحداو الحكومية الىتقسم المستودعاو  -م -4المادة 
بتزوياااد الجهااااو والوحاااداو قاااوم يويكاااون فاااي الااادائرة مساااتودع مركااازي:  -1

 الحكومية بلوازم معينة او باللوازم المشتركة.
وتقاااوم تكاااون فاااي الجهااااو والوحاااداو الحكومياااة : ةالرئيسااايالمساااتودعاو  -2

تاولى تزوياد بااللوازم ويالمركاز الرئيساي للجهاة والوحادة الحكومياة بتزويد 

 باللوازم.المستودعاو ال رعية 
تتواياااد فاااي فاااروع الجهااااو والوحاااداو الحكومياااة  المساااتودعاو ال رعياااة: -3

 من يمصاااص مساااتودع فرعاااي ويجاااوز لتزوياااداا بماااا تحتاياااه مااان اللاااوازم 

 فيه. نوع من اللوازمب بحيث يعكس المويود ال عليلك  
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ماان حيااث  نااةالممز لغاياااو محكااام الرقابااة علااى المماازون العااام تصاانف اللااوازم - 

 -خصائصها و بيعة استعمالها إلى:

 .لوازم معمرة -1
 .لوازم مستهلكة -2
 .لوازم مستهلكة مراقبة -3

 

ع القواعد التالياة لتنظايم المساتودعاو على الجهة الحكومية والوحدة الحكومية اتبا -م -5المادة 

 -على النحو التالي:

م المبااني فياه ماع ءمن يكون موقع المستودع في مكان مالئام لاحيا ب وتاتال -1

وارت اعاتهاا و ريقاة  ومحجامهاا بيعة اللاوازم الممزناة مان حياث كمياتهاا 

 .تمزينهانقلها ومناولتها وظروف 
ة في مكان بعيد عان المماا ر من يكون موقع المستودع والساحاو التمزيني -2

 التي قد تقع على اللوازم ومن تتوافر فيه سهولة الولول منه وإليه .
يراعى توافر مساحاو واسعة خار  المساتودع لوقاوف الساياراو الكبيارة   -3

 لغاياو التحمي  والتنزي  .
تكااون المااواد المسااتمدمة فااي إنشاااء وتغطيااة ياادران ومسااقف ومرضااياو  -4

 حتراق .لالالمستودع رير قابلة 
 يجهز المستودع بوسائ  التكييف للوازم التي يتطلب ح ظها ذلك. -5
يقسم المستودع والساحاو التمزينية إلى مقسام ورفوف تتناسب مع  بيعاة  -6

 ونوع اللوازم التي تمزن فيه.
تعااد خار ااة فااي كاا  مسااتودع ألقسااامه تعاارف بموقااع كاا  نااوع ماان اللااوازم  -7

س وحاادة المسااتودعاو وممااين و ريقااة الولااول إليهاااب وتح ااظ لاادى رئااي

 المستودع.
يجااب من تكااون اإلنااارة كافيااةب ومن يراعااى االقتصاااد فااي الكهرباااء لألماااكن  -8

 التي ليس عليها عم .
 مراعاة مقدرة تحم  األرض والرفوف للوازم المراد خزنها . -9

ي ضااا  وياااود منطقتاااين فاااي المساااتودع األولاااى الساااتالم اللاااوازم والثانياااة  -10

 في المستودع .لصرفها لتسهي  العم  
 توحيد خزن الصنف الواحد من اللوازم لك  مستودع في موقع واحد. -11
تماازن اللااوازم ذاو الااوزن الثقياا  والحجاام الكبياار فااي الساااحاو والرفااوف  -12

والحجام الصاغير فاي الرفاوف  الس لية وتمزن اللوازم ذاو الاوزن الم ياف 

 العلوية لسهولة المناولة.
لااوازم سااريعة الحركااة واللااوازم بطيئااة ن قاار  مو بعااد الييراعاى عنااد التمااز -13

 الحركة.
يجااب التقيااد التااام باالرشاااداو والتعليماااو المالااة بالمناولااة والتعاماا  لكاا   -14

مو الرفع مو التنزي  مو التحمي  الترتيب نوع من اللوازم سواء كان ذلك عند 

 مو الح ظ لتالفي مي مضرار تلحق بهله اللوازم مو بالعاملين بها.
 

 ضافة مي من القواعد التنظيمية الالزمة لعم  المستودعاو.إعام للمدير ال - 
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 - عند لرف اللوازم يجب التقيد بما يلي: -6المادة 
سااه ماا يادخ  اوال  ماللوازم التي ال تحم  تااريخ انتهااء لاالحية تصارف علاى  -م 

 يصرف موال .

سااه تااريخ االنتهااء مللوازم التي تحما  تااريخ انتهااء لاالحية تصارف علاى ا -  

 بعد.االقر  فاأل

 

 

  - حكومية من تؤمن لك  مستودع ما يلي:الحكومية مو الوحدة العلى الجهة  -م -7المادة 
 . التنظيف اليومي واألسبوعي وكللك إيراء الصيانة الوقائية والعاليية -1
لالشتعال من يوانب المساتودع عشا  والن اياو ومية مواد قابلة إزالة األ -2

 كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وضع الالفتااو التحليرياة بمناع التادخين فاي كا  مساتودعب وكاللك وضاع  -3

إشاااراو تحليرياااة للااوازم ساااريعة االشااتعال واللاااوازم السااامة واللاااوازم 

 سريعة التلف وكللك اللوازم التي يتطلب تمزينها عناية خالة .
آخاار داخاا  المسااتودع لمكافحااة الااى رش المبيااداو الحشاارية ماان حااين  -4

 قا  لتعليماو الجهاو الممتصة .الحشراو والقوارض وف
اعتماد منظمة السالمة العامة ومكافحة الحريق المتبعاة فاي المساتودعاو  -5

وفقا  ألحدث األساليب المعتمادة مان قبا  مديرياة الادفاع المادنيب وتادريب 

 ستعمالها .االعاملين على حسن 
 ال التأكد من متانة األبوا  وشبك الحماية للشبابيك والنوافل وسالمة األق -6

 عند إرالق المستودعاو .
تااوفير الحمايااة واألماان للمسااتودعاو باسااتعمال وسااائ  الحمايااة ونقااا   -7

 الحراسة الدائمة .
توفير وسائ  الوقاية للاوازم الممزناة بالسااحاو التمزينياة لحمايتهاا مان  -8

العواما  الطبيعياة )مان مطاار وحارارة وبارودة وربااار وريرااا مماا يااؤثر 

 على اللوازم الممزنة( .
توفير االيهزة والمعداو الحاسوبية والبنية التكنولويية الالزمة والكافية  -9

 لكترونااي المعتمااد ماان الاادائرة دارة المماازون اإلإلااربط المسااتودع بنظااام 

 مو الربط معه حسب مقتضى الحال. 
تمكااين كافااة العاااملين فااي المسااتودعاو ماان التاادريب علااى نظااام ادارة  -10

 الممزون الحكومي.
 رى يقرراا المدير العام.مي متطلباو مخ -11

للجهااة الحكوميااة والوحاادة الحكوميااة من تاادر  مسااتودعاتها ومويوداتهااا ضاامن  - 

 .اللي تطرحه الدائرةعطاءاو التأمين 

 

يجااب علااى المااوظ ين الممتصااين إيااراء قيااود اللااوازم المسااتلمة والمصااروفة دون    -8المااادة 

لمويوداو المساتودعب بحياث تأخير وعلى ممين المستودع القيام بمرايعة مستمرة 

ال تقاا  عاان ماارة واحاادة بالشااهر للتأكااد ماان قيااد عملياااو اإلدخاااالو واإلخراياااو 

 واألرلدة.
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إذا تبااين ويااود لااوازم رياار لااالحة مو فائضااة عاان الحايااة يقااوم ممااين المسااتودع  -م -9المااادة 

بإعالم األمين العام بللك من خالل رئيسه المباشر ويرفق كشوفاو تتضامن مناواع 

 وكمياو تلك اللوازم.
علااى ممااين المسااتودع إخطااار المريااع الممااتص فااي الجهااة الحكوميااة مو الوحاادة  -  

الحكومية بأي لاوازم قاربات مادة فعاليتهاا مو لاالحيتها لالساتعمال علاى االنتهااء 

 النظام. ألحكامقب  وقت  كاف  ليتم التصرف بها وحسب  بيعة المادة وذلك وفقا  
يراءاو الالزماة للكشف على تلاك اللاوازم والتولاية بااإليشك  األمين العام لجنة  -  

 بشأنها وفقا  ألحكام النظام.

 

 دائمااا  وبشااك  مسااتمر ألي عمليااة ياارد  أيجااب علااى ممااين المسااتودع من يكااون مهياا -10المااادة

مو ت تيش للمستودع بحيث تكون اللوازم التي بعهدته منظمة ومرتباة بشاك  يساه  

 حصراا وعداا.

 

يجوز ألمين المساتودع مو مي موظاف يعما  فياه من يشاارك بعضاوية لجناة الجارد ال  -11المادة

 للمستودع ن سه.

 

يراعى في كتا  تشكي  لجان الجارد والت تايش تحدياد المساتودعاو واللاوازم الماراد  -12المادة

 يرداا وتحديد فترة زمنية لالنتهاء من الجرد والت تيش.

 

تاي تشاك  وفقاا  ألحكااام النظاام بالمهاام الموكلاة إليهااا تقاوم لجاان الجارد والت تاايش ال -13الماادة

 -وكما يلي :

وقف عملياو استالم ولارف اللاوازم فاي المساتودع للاوازم المطلاو  يردااا  -م 

باستثناء الحااالو التاي ال تسماـح باللك فيتاـم استماـرار الصارف منهاا بموافقاة 

 األمين العام مو من ي وضه خطيا  وبمعرفة لجنة الجرد.

مالها بوياود الموظاف الالي بعهدتاه اللاوازمب وإذا تعالر ذلاك تشاك  مباشرة مع -  

 لجنة من الجهة الحكومية مو الوحدة الحكومية لتنو  عنه.

 االت اق على إشارة معينة توضع على اللوازم التي يتم يرداا . -  
فاي حالاة االخاتالف بااين مرلادة الساج  والموياود ال علااي فعلاى اللجناة إعااادة  -د 

 .الكمياو الجرد للتحقق من لحة
التأكااد ماان ويااود بطاقااة لاانف لكاا  نااوع ماان اللااوازم محدثااة ومرلاادة حسااب  -اااـ           

 االلول.
التأكااد ماان لااحة القيااود فااي سااجالو اللااوازم ومطابقااة األرلاادة مااع مرلاادة   -و

  .بطاقاو الصنف
 يرد مويوداو المستودع ومطابقة األرلدة مع المويود ال علي .  -ز
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زم مصان ة ومرتباة فاي المساتودع بشاك  يتناساب ماع ناوع التأكد من من اللاوا  - ح

 و بيعة اللوازم. 
التأكااد ماان تماازين اللااوازم ضاامن الظااروف البيئيااة المالئمااة لطبيعااة اللااوازم    - 

 وحسب االرشاداو المالة بها .
 التأكد من نظافة المستودع والساحاو التمزينية من الداخ  والمار  .  -ي
   السالمة العامة .التأكد من توافر وسائ  -ك
 التأكد من توافر وسائ  الحماية واألمن للمستودع واللوازم الممزنة فيه.  -ل
مالحظااة اللااوازم ال ائضااة عاان الحايااة ورفااع التولااياو المناساابة عاان كي يااة    -م

 التصرف بها وفقا  ألحكام النظام .
 مالحظة الحد األدنى والحد األعلى وحد الطلب للممزون.   -ن
 أكد من التقيد التام بأحكام النظام المعمول به والتعليماو الصادرة بمويبه.الت -ه

 

تعد لجان الجرد ولجان الجرد والت تيش المشكلة بمويب احكام النظام تقاريرااا  -م  -14المادة

معززة بالكشوفاو الالزمة والضرورية عن نتائج عملها وتقوم برفع تقاريرااا 

 ة مالحظاتها وتولياتها .للمريع الممتص بتشكيلها متضمن

 علااى لجنااة الجاارد والت تاايش إعااالم األمااين العااام بمويااب كشااف مسااتق  عاان   -  

 مي نقص مو زيادة في اللوازم التماذ االيراءاو الالزمة وفقا  ألحكام النظام.
يتم إدخال اللوازم الزائدة إلى قيود المستودع بمويب مستند إدخااالو ويضااف   -  

 للرليد حسب األلول.

 

د فياه اللاوازم ينشأ سج  اللوازم المركزي في دائرة المشاترياو الحكومياة وتقيّا   -م -15دة الما

وياتم تنظيماه بموياب األساس التاي يصادراا المعمرة لدى الجهاو الحكومياةب 

 المدير العام.

د فياه اللاوازم المعماارة وتقيّاوحادة حكوميااة  ينشاأ ساج  لاوازم مركاازي فاي كا   - 

الاوزير المماتص لسج  بمويب األساس التاي يصادراا ب ويتم تنظيم الا ايهالد

 حسب مقتضى الحال.

علااى الجهااة الحكوميااة والوحاادة الحكوميااة إنشاااء وتنظاايم واسااتمدام السااجالو  - 

 - والنماذ  التالية:

واااو السااج  الاالي تقيااد فيااه اللااوازم ويعاااد  سااج  اللااوازم الرئيسااي: -1

و في مركز لرفها إلى مستودعاو فرعية سواء كانت تلك المستودعا

 الوحااادة الحكومياااة مو خاريهااااب مو تااام لااارفها وحكومياااة الالجهاااة 

مو التصارف بهاا إلاى مي يهاة مخارى مو سابب آخار وفقاا  ألحكاام نظااام 

المشترياو الحكومية المعمول بهب ويجاوز فاتح ساج  يماص كا  ناوع 

 .ممن اللواز
سج  اللوازم ال رعي : او الساج  الالي تقياد فياه اللاوازم المصاروفة  -2

 يااااه ماااان السااااج  الرئيسااااي مو المشااااتراة محليااااا  إلعااااادة لاااارفها إل

 .ستعمالب ويجوز فتح سج  يمص ك  نوع من اللوازملغاية اال
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سج  العهـدة : او الساج  الالي يقياد فياه كا  ماا يصارف مان اللاوازم  -3

فااي عهاادة علااى  اإلداراو مو األقسااام مو المواقااع عهاادة شمصااية مو 

 االه اللاوازم مان قبا  مماين العهادة الجهة مو الوحدة الحكومية لمتابعة

 ويجوز فتح سج  يمص ك  نوع من العهد.
 و المساااتعارة  ساااج  اللاااـوازم : ااااو الااالي تقياااد فياااه اللاااوازم المعاااارة -4

إلاى مخارى وفقاا او وحادة حكومياة  و المؤيرة و المستأيرة مان يهاة

 لمستنداو اإلدخاالو واإلخراياو األلولية .
اللي  ينظم للمورد باللوازم الماوردة واو اإلشعار إشعار وضع ممانة : -5

 حين استالمها حسب األلول .الى كأمانة 
مسااتند اإلدخاااالو : اااو المسااتند المعتمااد الاالي يااتم بمويبااه إدخااال  -6

اللااوازم المااوردة للمسااتودعب ويوقااع ماان قباا  الموظااف المسااؤول عاان 

 ذلك .
اااو المسااتند المعتمااد الاالي يااتم بمويبااه إخاارا   مسااتند اإلخراياااو : -7

 وازم من المستودعب ويوقع من قبـ  الموظف المسؤول عن ذلك .الل
مسااتند الشااطب: واااو المسااتند الاالي يااتم بمويبااه اخاارا  اللااوازم ماان  -8

 المدمة.
مستند التدوير: واو المستند اللي يتم بمويبه تدوير اللوازم بما فيهاا  -9

داريااة مو فااروع الجهااة او الوحاادة الحكوميااة بااين الوحااداو اإلة العهااد

 موظ ين.وبين ال
عااادة اللااوازم ماان إمسااتند التوريااد: واااو المسااتند الاالي يااتم بمويبااه  -10

مساااتودع فرعاااي الاااى المساااتودع الرئيساااي فاااي الجهاااة او الوحااادة 

 اإلداراو مو األقسااام عااادة العهاادة الشمصااية مو عهاادة إالحكوميااة مو 

 .مو المواقع
الطلاب المعتماد الالي ياتم بمويباه  لاب اللاوازم   لب لرف اللاوازم : -11

اية االستعمالب وتحدد به الكمياو المطلو  لرفهاب ويوقاع مان قبا  لغ

  الب اللوازم الم وض بللك .
البطاقة المعتمدة التي توضع على مي نوع من اللوازم  بطاقة الصنف : -12

الممزنة في " بياان اإلدخااالو واإلخرايااو " المساتودع ويباين فيهاا 

ن إدخال مو إخارا  نوع اللوازم ورمزااب ويميع حركاو تلك اللوازم م

مو شطب مو إتالف مو نق  مو ريرااا ماع بياان الرلايدب وبحياث تكاون 

 متطابقة مع محتوياو سج  الا النوع من اللوازم .
ااو الوثيقاة المقاررة التاي تثبات عليهاا نتيجاة معايناة  ضبط االستالم : -13

اللااوازم المااوردة وبيااان ماادى مطابقااة اللااوازم مااع قااراراو الشاااراء 

 على تلك اللوازم . ووثائق الحصول
د فياه بيانااو عقاود شاراء المادماو االستشاارية تقيّا: سج  المدماو   -14

داء المالااااة بهااااله العقااااود ورياااار االستشااااارية وتقااااارير متابعااااة األ

وتاريخ انتهائها ومادى االلتازام بهاا مان قبا  الوحادة اا بمتابعة تن يلو

 .المعنية في الجهاو والوحداو الحكومية
كوميااة بااربط سااج  اللااوازم الرئيسااي بمااا يتعلااق باااللوازم تلتاازم الجهاااو الح  - د

 المعمرة بسج  اللوازم المركزي في الدائرة.
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خطااة انتشااار نظااام المماازون الحكااومي تصااادق لجنااة سياساااو الشااراء علااى  -م -16المااادة 

 .لكتروني اإل

دارة الممازون الحكاومي إيصدر المدير األدلة االرشاادية التالياة الساتمدام نظاام  -  

 -لكتروني:اإل

دلي  العملياو التزويدية المتعلق بتبادل البياناو و المعلوماو والنمااذ   -1

 والسنداو و وثائق العملياو التزويدية.
لكترونياة للماواد وترمياز دلي  الترقيم والترميز المااع ب اتح القياود اإل -2

 مدخالتها.
 يراءاو التزويدية.دارة الممزون لتن يل اإلإدلي  مستمدمي نظام  -3
  لااوازم مسااتهلكة مراقبااة و تصاانيف اللااوازم الااى لااوازم مسااتهلكة دلياا  -4

 لوازم معمرة. و

رشاادية الاواردة فاي ال قارة علاى األدلاة اإلالالزماة تعاديالو الللمدير العام إياراء  - 

لااادى  إلااادار مي مدلاااة مخااارى الزماااة إلدارة الممااازونمااان ااااله الماااادة مو ) ( 

 الجهاو الحكومية. 

 

 مااااو إدارة وتنظااايم المساااتودعاو الحكومياااة والرقاباااة علاااى الممااازون تعليتلغاااى   -17الماااادة 

 ن يساتمر العما  بااأي قاراراو لادرو بمويبهاا الاى من تلغااى معلاى  2020 لسانة

 مو تعدل او يستبدل ريراا بها.
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