ﻗﺮار رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ ) (263ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٨م
ﺑﺸﺄن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻮداء ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ واﻟﻤﻮردﯾﻦ واﻹﺳﺘﺸﺎرﯾﯿﻦ
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ﺑﻌﺪ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮر اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ
وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )(٣ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٤م ﺑﺸﺄن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء .
وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ)(٢٣ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٧م ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت واﻟﻤﺰاﯾﺪات واﻟﻤﺨﺎزن اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ.
وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺠﻤﮭﻮري رﻗﻢ)(٥٠ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٧م ﺑﺘﺸﻜﯿﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﺴﻤﯿﺔ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺮض وزﯾﺮ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻄﺮق .
وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء .
 //ﻗـــــﺮر //
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﺘﺴﻤﯿﺔ واﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ واﻷھﺪاف
ﻣﺎدة)(١ﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ )ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻮداء ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ واﻟﻤﻮردﯾﻦ واﻹﺳﺘﺸﺎرﯾﯿﻦ(.
ﻣﺎدة) (٢ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرات واﻷﻟﻔﺎظ اﻵﺗﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ أﻣﺎم ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻘﺘﺾ ﺳﯿﺎق اﻟﻨﺺ أو اﻟﻘﺮﯾﻨﺔ
ﺧﻼف ذﻟﻚ-:
اﻟﮭﯿﺌﺔ  :اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت واﻟﻤﺰاﯾﺪات.
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ :اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎت واﻟﻤﺰاﯾﺪات.
اﻟﻮزارة :وزارة اﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻄﺮق .
اﻟﻮزﯾﺮ :وزﯾﺮ اﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻄﺮق .
اﻟﻠﺠﻨﺔ :اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺮار ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ واﻟﻤﻮردﯾﻦ واﻹﺳﺘﺸﺎرﯾﯿﻦ.
اﻟﻘﺎﻧﻮن :اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٢٣ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٧م ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت واﻟﻤﺰاﯾﺪات واﻟﻤﺨﺎزن اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ .
اﻟﺠﮭﺔ :اﻟﺠﮭﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ أو ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻮرﯾﺪات أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ.
اﻟﻤﻘﺎول :أي ﺷﺨﺺ ﻃﺒﯿﻌﻲ أو اﻋﺘﺒﺎري ﯾﺘﻌﮭﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ان ﯾﺼﻨﻊ ﺷﯿﺌًﺎ او ﯾﻨﻔﺬ ﻋﻤﻼً ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ او ﺑﯿﻊ
ﺷﻲ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن .
اﻟﻤﻮرد  :أي ﺷﺨﺺ ﻃﺒﯿﻌﻲ أو إﻋﺘﺒﺎري اﺳﻨﺪت إﻟﯿﮫ أﻋﻤﺎل ﺗﻮرﯾﺪ ﻣﻮاد ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ أواﻟﺴﻠﻊ
واﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت واﻟﻤﻮاد اﻻﺧﺮى.
اﻻﺳﺘﺸﺎري :أي ﺷﺨﺺ ﻃﺒﯿﻌﻲ أو اﻋﺘﺒﺎري اﺳﻨﺪت إﻟﯿﮫ أﻋﻤﺎل ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ .
اﻟﺨﺪﻣﺎت :اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ أو اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ )اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ( أواﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أو اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو اﻹدارﯾﺔ أواﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ أﺳﻨﺪت إﻟﻰ اﺳﺘﺸﺎرﯾﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ :اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻮداء ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ واﻟﻤﻮردﯾﻦ واﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﯿﻦ.
ﻣﺎدة) (٣ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ إﻟﻰ:
-١اﻹرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﻮد وﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ واﻟﻤﻮردﯾﻦ واﻹﺳﺘﺸﺎرﯾﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ أداﺋﮭﻢ ﻣﮭﻨﯿًﺎ
واﻗﺘﺼﺎدﯾﺎً.
 -٢اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺒﺎب ﺗﻌﺜﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ أو ﺗﺄﺧﯿﺮھﺎ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم.
-٣ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﺰاھﺔ وﺿﺒﻂ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﯿﻦ وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ واﻟﻤﻮردﯾﻦ واﻹﺳﺘﺸﺎرﯾﯿﻦ .
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-٤ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒﺎﻋﮭﺎ ﻋﻨﺪ إدراج أي ﻣﻘﺎول أوﻣﻮرد أو اﺳﺘﺸﺎري ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﺿﻮاﺑﻂ
ﺣﺮﻣﺎﻧﮫ ﻣﻦ إﺳﻨﺎد أي أﻋﻤﺎل ﻟﮫ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
-٥ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﻄﺐ اﺳﻢ اﻟﻤﻘﺎول أو اﻟﻤﻮرد أو اﻹﺳﺘﺸﺎري ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻣﺎدة) (٤ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ واﻹﺳﺘﺸﺎرﯾﯿﻦ واﻟﻤﻮردﯾﻦ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﯾﻤﻨﯿﯿﻦ أو ﻏﯿﺮ
ﯾﻤﻨﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ اﺳﻨﺪت إﻟﯿﮭﻢ أﻋﻤﺎل ﻣﻘﺎوﻻت أو ﺗﻮرﯾﺪات أو ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ وﺗﻨﻈﯿﻢ إﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻮداء
أوﻻً  :اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻼدراج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ :
ﻣﺎدة ) :(٥ﯾﺘﻢ إدراج اﺳﻢ اﻟﻤﻘﺎول أو اﻟﻤﻮرد أو اﻹﺳﺘﺸﺎري ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ إذا ﺛﺒﺖ أﻧﮫ أرﺗﻜﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت
اﻵﺗﯿﺔ  ،وﺑﻌﺪ اﺳﺘﻨﻔﺎذ ﺟﻤﯿﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ:
-١اذا ﺛﺒﺖ أﻧﮫ أرﺗﻜﺐ ﻏﺸًﺎ أو ﺗﺪﻟﯿﺴًﺎ أو ﺗﺰوﯾﺮاً ﻓﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﺘﺼﻨﯿﻔﮫ
أو ﺗﺴﺠﯿﻠﮫ أو ﺗﺄھﯿﻠﮫ أو ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ﻷي ﻋﻄﺎء أو اﻟﺘﻘﺪم ﻷي ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ أو ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ﻷي ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ أو ﺿﻤﺎﻧﺎت أو
ﺑﯿﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﮫ .
 -٢اﺳﺘﻤﺮ ﺗﻌﺜﺮه ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﻋﻤﺎل أو ﺗﻮرﯾﺪ اﻟﻤﻮاد أو اداء اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﻨﺪة إﻟﯿﮫ ﺑﺴﺒﺐ ﯾﺮﺟﻊ إﻟﯿﮫ .
 -٣أن ﯾﻜﻮن ﻗﺪ رﻓﺾ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﺠﮭﺔ ﺑﻌﺪ اﻹﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ دون أي ﺳﺒﺐ أو ﻣﺒﺮر
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  /ﺗﻌﺎﻗﺪي ﻣﻘﺒﻮل .
-٤إذا ﺗﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺸﺮوع أو اﻻﻋﻤﺎل أو ﺗﻮرﯾﺪ اﻟﻤﻮاد أو اداء اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﻨﺪه إﻟﯿﮫ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ
واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ وأﺳﺘﻨﻔﺬت اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ.
 -٥إذا ﺗﻮﻗﻒ او أﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺸﺮوع أو اﻻﻋﻤﺎل أو ﺗﻮرﯾﺪ اﻟﻤﻮاد أو اداء اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﻨﺪة إﻟﯿﮫ .
-٦إذا ﺛﺒﺖ أن اﻟﻤﻘﺎول ﻟﻢ ﯾﻠﺘﺰم ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻹﺳﺘﺸﺎري اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع.
-٧إذا اﺳﺘﺨﺪم أي وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﻐﻂ أو اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ أو أﻋﺘﺪى أو ﺣﺎول اﻹﻋﺘﺪاء أو اﺳﺘﺨﺪم أﻟﻔﺎظ اﻟﺴﺐ
واﻟﺘﺠﺮﯾﺢ ﺿﺪ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ .
 -٨اذا ﺧﺎﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت او أي ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺔ.
-٩اذا ﺛﺒﺖ ﺗﻮاﻃﺆه ﺑﻘﺼﺪ اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﻨﺪة إﻟﯿﮫ أو اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﺠﮭﺔ.
-١٠اذا ﺻﺪر ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎت ﺿﺪه ﻓﻲ أي ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺔ .
-١١اذا أﺧﻔﻰ أي ﺑﯿﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺪ ﺗﻮﺿﻌﮫ أو ﺳﺒﻖ ان وﺿﻌﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪه أو ﻓﻲ أي ﺑﻠﺪ أﺧﺮ.
-١٢إذا ﺗﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺪ أو ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن.
-١٣إذا أرﺗﻜﺐ اﻹﺳﺘﺸﺎري ﺧﻄﺄ ﺗﺼﻤﯿﻤﯿﺎً ﺟﺴﯿﻤًﺎ أو ﻗﺼﺮ أو أﺧﻞ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮫ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮ أو
اﻹﺧﻼل اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع
ﺛﺎﻧﯿﺎً  :اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻮداء
ﻣﺎدة) (٦ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻮزارة اﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻄﺮق ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ واﻟﻤﻮردﯾﻦ واﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﯿﻦ
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزﯾﺮ وﯾﻨﻮب ﻋﻨﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯿﺎﺑﮫ وﻛﯿﻞ أول اﻟﻮزارة وﻋﻀﻮﯾﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ:
ﻋﻀﻮاً
-١ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة )ﺑﺪرﺟﺔ وﻛﯿﻞ وزارة(
ﻋﻀﻮًا
-٢ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺑﺪرﺟﺔ وﻛﯿﻞ وزارة(
ﻋﻀﻮاً
-٣ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ وزارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ )ﺑﺪرﺟﺔ وﻛﯿﻞ وزارة(
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ﻋﻀﻮًا
)ﺑﺪرﺟﺔ وﻛﯿﻞ وزارة(
-٤ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
ﻋﻀﻮاً
-٥ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ اﻟﯿﻤﻨﯿﯿﻦ
ﻋﻀﻮًا
-٦ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
ﻋﻀﻮًا
-٧ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﮭﻨﺪﺳﯿﻦ اﻟﯿﻤﻨﯿﯿﻦ
ﻣﺎدة) (٧ﯾﺼﺪر ﺑﺘﺴﻤﯿﺔ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات ﻣﻦ ) (١إﻟﻰ ) (٧ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (٦ﻗﺮار ﻣﻦ
اﻟﻮزﯾﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﯿﺢ رؤﺳﺎء اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺒﻌﻮﻧﮭﺎ .
ﻣﺎدة)(٨ﺗﻌﻘﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﮭﺎ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻨﺪوب ﻋﻦ اﻟﺠﮭﺔ وﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎول أو اﻟﻤﻮرد أو اﻹﺳﺘﺸﺎري أو ﻣﻦ ﯾﻤﺜﻠﮭﻢ
ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ دون أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﻢ ﺻﻮت ﻣﻌﺪود ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺎت.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯿﺎﺑﮭﻢ ﺗﻌﻘﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﮭﺎ ﺑﺪوﻧﮭﻢ ﺑﺸﺮط أن ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﻢ إﺧﻄﺎرھﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﯿﺢ .
ﺛﺎﻟﺜﺎً  :ﺗﻨﻈﯿﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻣﺎدة)(٩ﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ رﺋﯿﺴﮭﺎ او ﻧﺎﺋﺒﮫ ﻋﻨﺪ ﻏﯿﺎﺑﮫ.
ﻣﺎدة)(١٠ﯾﻜﻮن اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺻﺤﯿﺤًﺎ ﺑﺤﻀﻮر أﻏﻠﺒﯿﺔ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ وﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮاراﺗﮭﺎ ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ ﺛﻠﺜﻲ اﻷﻋﻀﺎء
اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻢ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ او ﻧﺎﺋﺒﮫ ﻋﻨﺪ ﻏﯿﺎﺑﮫ.
ﻣﺎدة)(١١ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻻﺗﻲ :
-١اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻮى اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﻘﺎول أو اﻟﻤﻮرد أو اﻹﺳﺘﺸﺎري واﻟﺮد ﻋﻠﯿﮭﺎ واﻹﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ
اﻟﺠﮭﺔ واﻟﻤﺸﻜﻮ ﺿﺪه .
-٢دراﺳﺔ وﺿﻊ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻘﺪ .
-٣دراﺳﺔ أوﺿﺎع اﻟﻤﻘﺎول وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺘﻌﺜﺮ اﻟﺬي أﺳﻨﺪ ﻟﮫ ﺗﻨﻔﯿﺬه.
-٤دراﺳﺔ أي ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (٥ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ.
-٥اﻟﺮﻓﻊ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ﻻﻗﺮارھﺎ أو اﻟﻨﻈﺮ ﻓﯿﻤﺎ ﺗﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت واﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ .
-٦اﻟﺮﻓﻊ اﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺸﻄﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ إذا ﺗﻮاﻓﺮت اﻟﺸﺮوط
واﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ.
-٧ﻣﻮاﻓﺎة ھﯿﺌﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﻘﺮارات اﻹدراج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أو اﻟﺸﻄﺐ
ﻣﻨﮭﺎ.
 -٨إﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻨﻤﻄﯿﺔ ﻟﻘﺮارات اﻟﻠﺠﻨﺔ واﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
-٩اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﯿﻐﺔ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أو اﻟﻤﺸﻄﻮﺑﯿﻦ ﻣﻨﮭﺎ وإﺧﻄﺎر اﻟﮭﯿﺌﺔ واﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ
ﺑﺬﻟﻚ وﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﯾﺴﺘﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .
-١٠اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻟﮭﯿﺌﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹدراج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أو اﻟﺸﻄﺐ ﻣﻨﮭﺎ .
ﻣﺎدة)(١٢ﯾﺠﻮز اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺮارات اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ أﻣﺎم اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ أﺷﻌﺎر اﻟﻤﻘﺎول أو
اﻟﻤﻮرد أو اﻻﺳﺘﺸﺎري ﺑﻘﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﺖ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻋﺸﺮﯾﻦ ﯾﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ
اﻟﺘﻈﻠﻢ إﻟﯿﮭﺎ.
ﻣﺎدة)(١٣إذا اﻧﻘﻀﺖ ﻣﺪة اﻟﺜﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎً اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (١٢ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ دون أن ﯾﺘﻘﺪم ﻣﻦ
ﺻﺪر ﺿﺪه اﻟﻘﺮار ﺑﺘﻈﻠﻤﮫ اﻟﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ أﻋﺘﺒﺮ ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎً.
ﻣﺎدة)(١٤إذا رأت اﻟﮭﯿﺌﺔ أن ھﻨﺎك ﻣﺎ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﺮارات اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ أن ﺗﻌﯿﺪ اﻟﺘﻈﻠﻢ إﻟﯿﮭﺎ
ﻣﺸﻔﻮﻋًﺎ ﺑﺮأﯾﮭﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ أن ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ ﺿﻮء رأي اﻟﮭﯿﺌﺔ وإﺻﺪار
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ﻗﺮارھﺎ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻋﺸﺮة أﯾﺎم ،وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎً ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺳﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣًﺎ ﻣﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪوره.
ﻣﺎدة)(١٥ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﻜﺮﺗﺎرﯾﺔ داﺋﻤﺔ ﯾﺼﺪر ﺑﺘﻌﯿﯿﻨﮭﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ وﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻻﺗﻲ:
-١ﻗﯿﺪ اﻟﺸﻜﺎوي واﻟﺒﻼﻏﺎت واﻹﺧﻄﺎرات ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ واﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺤﺪد ﻧﻮع اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﺑﯿﺎﻧﺎت
اﻟﻤﻘﺎول أو اﻟﻤﻮرد أو اﻻﺳﺘﺸﺎري اﻟﻤﺸﻜﻮ ﺿﺪه واﻟﺠﮭﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺸﻜﻮى وﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮى.
-٢إﻋﺪاد ﻣﻠﻒ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺸﻜﻮى واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﮫ.
-٣إﺧﻄﺎر أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ واﻟﺠﮭﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺸﻜﻮى واﻟﻤﺸﻜﻮ ﺿﺪه ﺑﻤﻮاﻋﯿﺪ إﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﮭﻢ
ﺑﮭﺬه اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ واﻹﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﺎ ﯾﻔﯿﺪ ذﻟﻚ.
-٤ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻣﺤﺎﺿﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ وﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﻔﻈﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺸﻜﻮى.
-٥اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﯿﺪ ﺗﻮﺻﯿﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻣﺎ ﯾﺼﺪر ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺮارات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ وﻧﺸﺮھﺎ
واﻹﻋﻼن ﺑﮭﺎ وإﺧﻄﺎر اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﮭﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ.
راﺑﻌًﺎ  :اﻹﺟﺮاءات
ﻣﺎدة)(١٦ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﻲ أرﺗﻜﺒﮭﺎ اﻟﻤﻘﺎول أو اﻟﻤﻮرد أو اﻻﺳﺘﺸﺎري
ﻣﺮﻓﻘًﺎ ﺑﮭﺎ اﻵﺗﻲ :
-١اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﮭﺎ اﻟﺠﮭﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﻘﺎول أو اﻟﻤﻮرد أو اﻻﺳﺘﺸﺎري وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺒﺮم ﻣﻌﮫ.
-٢ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺒﺮم ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎول أو اﻟﻤﻮرد أو اﻻﺳﺘﺸﺎري.
-٣ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺮى اﻟﺠﮭﺔ أﻧﮭﺎ ﻻزﻣﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ ﺗﻮﺻﯿﺎﺗﮭﺎ.
-٤إرﻓﺎق ﻣﺎ ﯾﺜﺒﺖ وﻗﻮع ﻓﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (٥ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ.
 -٥ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة ﯾﻘﺪم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﺸﻜﻮ ﺑﮫ واﺳﻢ اﻟﻤﺸﺮوع وﻧﻮﻋﮫ وﻃﺒﯿﻌﺘﮫ
وﺑﯿﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﺎرﯾﺦ إﺳﻨﺎده وﺻﻮر ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺔ وﻣﺮﻓﻘﺎﺗﮫ واﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺎت
واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ.
ﺧﺎﻣﺴًﺎ  :ﺗﻮﺻﯿﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻣﺎدة)(١٧ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻮﺻﯿﺎﺗﮭﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻘﺎول أو اﻟﻤﻮرد أو اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ:
 .١إﻋﻄﺎء ﻣﮭﻠﺔ أﺧﯿﺮة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﮭﺪ ﺧﻄﻲ ﻣﻌﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻻﯾﻔﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻌﻘﺪ وﻋﺪم
ﺗﻜﺮار اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.
 .٢إدراج اﺳﻢ اﻟﻤﻘﺎول أو اﻟﻤﻮرد أو اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪدة وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﺤﺪده ھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ.
 .٣إدراج اﺳﻢ اﻟﻤﻘﺎول أو اﻟﻤﻮرد أو اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ.
 .٤ﺷﻄﺐ اﻟﻤﻘﺎول أو اﻟﻤﻮرد أو اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
ﻣﺎدة)(١٨ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﻤﺸﺎر اﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (١٧ﺿﺪ اﻟﻤﻘﺎول أو اﻟﻤﻮرد أو اﻻﺳﺘﺸﺎري اﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ
اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻵﺗﻲ :
 -١اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﺸﺄن وﺿﻊ اﻟﻤﻘﺎول أو اﻟﻤﻮرد أو اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ
ﻋﺪﻣﮫ .
 -٢اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﺑﺸﻄﺐ اﻟﻤﻘﺎول أو اﻟﻤﻮرد أو اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اذا ﺗﻮاﻓﺮت
اﻟﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ .
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ﻣﺎدة)(١٩ﯾﺘﻢ إﺧﻄﺎر اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﻘﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ وﯾﺘﻢ ﺗﻌﻤﯿﻤﮫ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وﻟﺠﺎن اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت
واﻟﻤﺰاﯾﺪات اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻌﺪ أن ﯾﺼﺒﺢ اﻟﻘﺮار ﻧﮭﺎﺋﯿﺎً.
ﻣﺎدة)(٢٠ﯾﻨﺸﺮ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﺪ أو اﻟﺼﺤﻒ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ.
ﻣﺎدة)(٢١ﯾﺘﻢ ﺷﻄﺐ اﻟﻤﻘﺎول أو اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻣﻦ ﺳﺠﻼت اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ و /أو اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻮزارة وﺗﻠﻐﻰ ﺷﮭﺎدة
اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﮫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ .
ﻣﺎدة)(٢٢ﯾﺘﻢ ﺷﻄﺐ اﻟﻤﻮرد ﻣﻦ ﺳﺠﻼت وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة وﺗﻠﻐﻰ اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﮫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار
ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ .
ﻣﺎدة)(٢٣ﺗﺤﺪد اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ إدراج اﺳﻢ اﻟﻤﻘﺎول أو اﻟﻤﻮرد أو اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮارد
ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ وﻻ ﯾﺤﻮل ذﻟﻚ دون ﺣﻖ اﻟﺠﮭﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻌﻘﺪ أو اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء:
اﻹﺟﺮاء
اﻟﺤﺎﻟﺔ
إذا ﺛﺒﺖ ارﺗﻜﺎب اﻟﻤﻘﺎول أو اﻟﻤﻮرد أو
أ -إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء ﻟﺪى اﻟﺠﮭﺔ ﺗﺘﺨﺬ
اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻏﺸﺎً أو ﺗﺪﻟﯿﺴﺎً أو ﺗﺰوﯾﺮاً ﻓﻲ
اﻹﺟﺮاءات اﻵﺗﯿﺔ:
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﺘﺼﻨﯿﻔﮫ أو ﺗﺴﺠﯿﻠﮫ أو
-١ﯾﺘﻢ إدراﺟﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ.
ﺗﺄھﯿﻠﮫ أو ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ﻷي ﻋﻄﺎء أو اﻟﺘﻘﺪم ﻷي -٢ﺗﻠﻐﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ أو اﻟﺘﻮرﯾﺪ وﯾﺸﻄﺐ ﻣﻦ ﺳﺠﻞ
ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ أو ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ أو ﺿﻤﺎﻧﺎت أو
اﻟﻤﻮردﯾﻦ او اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ .
ﺑﯿﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﮫ .
-٣ﺗﺴﺤﺐ ﻣﻨﮫ اﻷﻋﻤﺎل أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﻠﻤﺖ ﻟﮫ
ﻗﺒﻞ اﻛﺘﺸﺎف واﻗﻌﺔ اﻟﻐﺶ أو اﻟﺘﺪﻟﯿﺲ أو اﻟﺘﺰوﯾﺮ
-٤ﻻ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮫ ﻻ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر وﻻ ﻛﻤﻘﺎول أو ﻣﻮرد
أو ﻣﺘﻌﮭﺪ أو اﺳﺘﺸﺎري ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ أو ﺑﺄي ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺼﻮر
.
ب -إذا ﺗﻢ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء أو ﻋﻤﻞ ﻓﻲ
اﻟﺠﮭﺔ ﯾﺪرج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻊ
وﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﮭﺎدة اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ أو اﻟﺘﻮرﯾﺪ ﻃﻮال ھﺬه اﻟﻤﺪة.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﺗﻠﻐﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ وﯾﺸﻄﺐ ﻣﻦ ﺳﺠﻞ
اﻟﻤﻮردﯾﻦ او اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ.
-١ﺗﻠﻐﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ
أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻘﺎول أو اﻟﻤﻮرد أو
-٢ﯾﺪرج اﺳﻤﮫ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻗﺪ اﺳﺘﻤﺮ ﺗﻌﺜﺮه ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﻨﺪة إﻟﯿﮫ ﺑﺴﺒﺐ ﯾﺮﺟﻊ إﻟﯿﮫ وﻗﺪ -٣ﯾﺴﺤﺐ ﻣﻨﮫ اﻟﻤﺸﺮوع
اﺳﺘﻨﻔﺪت ﻓﻲ ﺣﻘﮫ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
واﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ.
-١ﯾﺪرج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ.
أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻘﺎول أو اﻟﻤﻮرد أو
اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻗﺪ رﻓﺾ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﺠﮭﺔ -٢ﯾﺘﻢ وﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﮭﺎدة اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﻃﻮال ھﺬه اﻟﻤﺪة وﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﺗﻠﻐﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ وﯾﺪرج ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ
ﺑﺼﻔﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ.
دون أي ﺳﺒﺐ أو ﻣﺒﺮر ﻣﻘﺒﻮل .
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إذا ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻤﻘﺎول أو اﻟﻤﻮرد أو اﻻﺳﺘﺸﺎري -١ﯾﺪرج ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ .
ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺸﺮوع أو اﻹﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﻨﺪة إﻟﯿﮫ -٢وﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﮭﺎدة اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ أو ﺑﺴﺠﻞ اﻟﻤﻮردﯾﻦ ﻃﻮال
وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ واﺳﺘﻨﻔﺪت ھﺬه اﻟﻤﺪة.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﯾﺘﻢ إدراﺟﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ.
اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ.
إذا ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻤﻘﺎول أو اﻟﻤﻮرد أو
-١ﯾﺪرج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات .
اﻻﺳﺘﺸﺎري أو أﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻨﻔﯿﺬ
-٢وﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﮭﺎدة اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﻃﻮال ھﺬه اﻟﻤﺪة.
اﻟﻤﺸﺮوع أو اﻹﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﻨﺪة إﻟﯿﮫ ﻷي
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﯾﺪرج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ.
ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب دون ﻇﺮوف ﻗﺎھﺮة
واﺳﺘﻨﻔﺪت ﻓﻲ ﺣﻘﮫ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
واﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ .
أ -إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻨﻔﯿﺬ أﻋﻤﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت
إذا ﺛﺒﺖ ان اﻟﻤﻘﺎول ﻟﻢ ﯾﻠﺘﺰم ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ
واﻟﺘﺼﺎﻣﯿﻢ ﺗﺘﺨﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻵﺗﯿﺔ:
ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎري اﻟﻤﺸﺮف
-١إزاﻟﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﻘﺎول .
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻨﻔﺎد ﺟﻤﯿﻊ
-٢إدراﺟﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ .
اﻻﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﮫ .
-٣وﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﮭﺎدة اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﻃﻮال ھﺬه اﻟﻤﺪة.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﯾﺪرج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات.
ب -إذا ﻟﻢ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻨﻔﯿﺬ أﻋﻤﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﯾﺪرج ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﺪة
اﻹدراج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
إذا اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻤﻘﺎول أو اﻟﻤﻮرد أو
-١ﯾﺪرج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ .
اﻻﺳﺘﺸﺎري أي وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﻐﻂ -٢وﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﮭﺎدة اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ أو ﺑﺴﺠﻞ اﻟﻤﻮردﯾﻦ ﻃﻮال
أو اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ أو اﻋﺘﺪى أو ﺣﺎول اﻻﻋﺘﺪاء أو ھﺬه اﻟﻤﺪة .
اﺳﺘﺨﺪم أﻟﻔﺎظ اﻟﺴﺐ واﻟﺘﺠﺮﯾﺢ ﺿﺪ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﯾﺪرج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎً وﺗﻠﻐﻰ ﺷﮭﺎدة
اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ أو اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ و/أو اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ.
اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت أو اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻷﻋﻤﺎل.

.٨

إذا أرﺗﻜﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﺧﻄﺄ ﺗﺼﻤﯿﻤﯿًﺎ
أ -إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻠﮫ اﻷوﻟﻰ وﺗﻢ ﺗﻼﻓﯿﮫ:
ﺟﺴﯿﻤﺎً أو ﻗﺼﺮ أو أﺧﻞ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮫ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ
 -١ﯾﺪرج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات .
وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮ أو اﻹﺧﻼل اﻹﺿﺮار  -٢ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﯾﺪرج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ.
ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻨﻔﺎد ﺟﻤﯿﻊ
ب-إذا ﻛﺎن اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻠﮫ اﻷﺧﯿﺮة :
اﻻﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﮫ .
-١ﯾﺪرج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻤﺪة ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
-٢إذا ﺗﻜﺮر ذﻟﻚ ﯾﺪرج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ.
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-١ﯾﺪرج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات .
-٢ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﯾﺪرج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ.

إذا ﺛﺒﺖ ﺗﻮاﻃﺆ اﻟﻤﻘﺎول أو اﻟﻤﻮرد أو
.٩
اﻻﺳﺘﺸﺎري ﺑﻘﺼﺪ اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻤﺴﻨﺪة إﻟﯿﮫ أو اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﺠﮭﺔ.
.١٠
إذا ﺻﺪر ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎت ﺿﺪ اﻟﻤﻘﺎول أو  -١ﯾﺪرج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ
اﻟﻤﻮرد أو اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻓﻲ أي ﻣﻨﺎزﻋﺎت
 -٢ﺗﻠﻐﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ و/أو اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ.
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺔ
اذا اﺧﻔﻰ اﻟﻤﻘﺎول أو اﻟﻤﻮرد أو اﻹﺳﺘﺸﺎري ﯾﺪرج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ
.١١
أي ﺑﯿﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺪ ﺗﻀﻌﮫ ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أو ﺳﺒﻖ وﺿﻌﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪه
أو أي ﺑﻠﺪ أﺧﺮ.
ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻤﻦ ﺗﻢ إدراﺟﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ او ﻣﺆﻗﺘﺔ أن ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت او ﻣﺰاﯾﺪات
ﻣﺎدة)(٢٤
ﺑﺎﺳﻤﺎء أﺧﺮى أو ﺑﺎﺳﻤﺎء ﻣﺴﺘﻌﺎرة أو اﻟﺘﺤﺎﯾﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻻت ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ وﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺘﻨﺎزل
اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ وﯾﺘﻢ إدراﺟﮫ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﻣﺪة اﻟﻤﺘﻨﺎزل إﻟﯿﮫ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺸﻄﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻣﺎدة)(٢٥ﯾﺘﻢ ﺷﻄﺐ اﻟﻤﻘﺎول أو اﻟﻤﻮرد أو اﻹﺳﺘﺸﺎري ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﯿﺔ وذﻟﻚ
ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﯿﺔ :
-١إذا أﻧﺘﮭﺖ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ .
-٢إذا ﺻﺪر ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻘﺎول أو اﻟﻤﻮرد او اﻻﺳﺘﺸﺎري ﺿﺪ ﻗﺮارات اﻟﻠﺠﻨﺔ.
-٣إذا ﺻﺪر ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺮد اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻘﺎول أو اﻟﻤﻮرد أو اﻹﺳﺘﺸﺎري ﻓﻲ أي ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف واﻷﻣﺎﻧﺔ
وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺳﺒﺒﺎً ﻓﻲ ادارﺟﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
ﻣﺎدة)(٢٦ﻟﻠﻤﻘﺎول أو اﻟﻤﻮرد أو اﻹﺳﺘﺸﺎري اﻟﺬي ﯾﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺷﻄﺐ اﺳﻤﮫ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أن ﯾﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻣﺮﻓﻘًﺎ ﺑﮫ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺆﯾﺪة ﻟﻄﻠﺒﮫ وﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺗﻨﻈﺮ ﻃﻠﺒﮫ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ
ﻟﺴﻜﺮﺗﺎرﯾﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻣﺎدة)(٢٧ﯾﺠﺐ ان ﺗﺤﺘﻮي اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﺑﻮﺟﮫ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻵﺗﯿﺔ-:
-١اﺳﻢ اﻟﻤﻘﺎول أو اﻟﻤﻮرد أو اﻹﺳﺘﺸﺎري واﺳﻢ اﻟﺸﮭﺮة وﺑﯿﺎن ﻣﺎ اذا ﻛﺎن ﺷﺮﻛﺔ أو ﻣﻨﺸﺄة ﻓﺮدﯾﺔ ودرﺟﺘﮫ
واﻟﺼﻔﺔ.
-٢اﺳﻢ اﻟﺠﮭﺔ وﻧﻮع اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﻣﻘﺪم اﻟﺸﻜﻮى وﺻﻔﺘﮫ.
-٣اﺳﻢ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﺗﻌﺜﺮ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﻘﺎول أو اﻟﻤﻮرد او اﻻﺳﺘﺸﺎري وﻃﺒﯿﻌﺘﮫ وﻧﻮﻋﮫ وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.
 -٤ﻣﺪة وﻗﻒ اﻟﻤﻘﺎول او اﻟﻤﻮرد أو اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وإدراﺟﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﯾﺠﻮز ﺑﻌﺪھﺎ إﺳﻨﺎد
أﻋﻤﺎل ﻟﮫ .
-٥اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ أﺗﺨﺬﺗﮭﺎ اﻟﺠﮭﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﻘﺎول أو اﻟﻤﻮرد أو اﻻﺳﺘﺸﺎري.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
!!
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أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﯿﺔ
ﻣﺎدة)(٢٨ﻻ ﯾﺠﻮز ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال إﺳﻨﺎد أي أﻋﻤﺎل إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎول أو اﻟﻤﻮرد أو اﻻﺳﺘﺸﺎري اﻟﺬي ﺗﻢ
إدراﺟﮫ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ أو ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻛﻤﺎ ﻻ
ﯾﺠﻮز ﻗﺒﻮل أي ﻋﻄﺎءات ﻣﻨﮫ ﻷي ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ او ﻣﺰاﯾﺪة ﻗﺎدﻣﺔ.
ﻣﺎدة)(٢٩ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺄﺷﯿﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺪرج ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻘﺎول أو اﻟﻤﻮرد أو اﻹﺳﺘﺸﺎري ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أﻣﺎم اﺳﻤﮫ ﻓﻲ
ﺳﺠﻼت ﺗﺼﻨﯿﻒ و/أو ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ أو اﻟﻤﻮردﯾﻦ او اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﯿﻦ وإذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻢ إدراﺟﮫ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﯾﺘﻢ ﺷﻄﺐ اﺳﻤﮫ ﻣﻦ ﺳﺠﻼت ووﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ و/أو اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ.
ﻣﺎدة)(٣٠ﯾﺠﻮز ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ ﻣﺼﺎدرة أي ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت أو ﺿﻤﺎﻧﺎت أو ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎول أو اﻟﻤﻮرد أو اﻻﺳﺘﺸﺎري
ﻟﺪى أي ﺟﮭﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ أﺧﺮى ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻖ اﻟﺠﮭﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﺣﻘﻮﻗﮭﺎ أو أي ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻟﮭﺎ.
ﻣﺎدة)(٣١ﻻ ﺗﺨﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺑﺄي ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻨﺎﻓﺬة.
ﻣﺎدة)(٣٢ﺗﻠﺘﺰم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ وﺟﻤﯿﻊ ﻟﺠﺎن اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت واﻟﻤﺰاﯾﺪات اﻷﺧﺮى ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ وﻋﺪم
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮭﺎ .
ﻣﺎدة)(٣٣ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪوره وﯾﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ.
ﺻﺪر ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – ﺑﺼﻨﻌﺎء
 / 18رﺟﺐ ١٤٢٩/ھـ
ﺑﺘﺎرﯾﺦ
 / ٢١ﯾﻮﻟﯿﻮ ٢٠٠٨/م
اﻟﻤﻮاﻓﻖ
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د.ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠــﻮر
م.ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻜﺮﺷﻤــﻲ
رﺋﯿـﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
وزﯾﺮ اﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻄﺮق
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