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  م٢٠٠٨لسنة ) 263(رقم  رئیس مجلس الوزراءقرار 
  نوالموردین واإلستشارییبشأن الئحة القائمة السوداء للمخالفین من المقاولین 

  رئیس مجلس الوزراء 
  بعد اإلطالع على دستور الجمھوریة الیمنیة 

  .م بشأن مجلس الوزراء ٢٠٠٤لسنة )٣(وعلى القانون رقم 
  .م بشأن المناقصات والمزایدات والمخازن الحكومیة٢٠٠٧لسنة )٢٣(وعلى القانون رقم

  بتشكیل الحكومة وتسمیة أعضائھا وتعدیالتھ م٢٠٠٧لسنة )٥٠(وعلى القرار الجمھوري رقم
  .وبناء على عرض وزیر األشغال العامة والطرق 

  .موافقة مجلس الوزراء بعد و
  //  قـــــرر//  

  الفصل األول
  التسمیة والتعاریف واألھداف

  ).الئحة القائمة السوداء للمخالفین من  المقاولین والموردین واإلستشاریین(تسمى ھذه الالئحة )١(مادة
النص أو القرینة یقصد بالعبارات واأللفاظ اآلتیة المعاني المبینة أمام كل منھا ما لم یقتض سیاق   )٢(مادة

  -:خالف ذلك
  .یا للرقابة على المناقصات والمزایداتالھیئة العل  :الھیئة 

  .اللجنة العلیا للمناقصات والمزایدات: اللجنة العلیا
  .وزارة االشغال العامة والطرق : الوزارة
  .وزیر االشغال العامة والطرق : الوزیر
  .اإلستشارییناللجنة المشكلة بموجب أحكام ھذا القرار للنظر في مخالفات المقاولین والموردین و  : اللجنة

  . م بشأن المناقصات والمزایدات والمخازن الحكومیة٢٠٠٧لسنة ) ٢٣(القانون رقم : القانون
  .الجھة صاحبة العمل في عقد المقاولة أو عقد التوریدات أو الخدمات اإلستشاریة  : الجھة

او ینفذ عمًال بمقابل او بیع یتعھد بمقتضى عقد المقاولة ان یصنع شیئًا  أي شخص طبیعي أو اعتباري :المقاول
  .وفقًا للقانون  شي بمقابل

والسلع أأي شخص طبیعي أو إعتباري  اسندت إلیھ أعمال تورید مواد تتعلق بأعمال البناء والتشیید  :المورد 
  .والمستلزمات والمواد االخرى

  . أي شخص طبیعي أو اعتباري اسندت إلیھ أعمال خدمات استشاریة :االستشاري
والقانونیة أاإلداریة  وأالمالیة  وأ االقتصادیةأو) الھندسیة(الفنیة  الدراسات وأالخدمات اإلستشاریة : دماتالخ

  . ن وفقًا للقانونین متخصصیالمختلفة التي أسندت إلى استشاری
  .واالستشاریینالقائمة السوداء للمخالفین من المقاولین والموردین   :القائمة

  : الئحة إلىالھذه تھدف   )٣(مادة
تطویر أدائھم مھنیًا  علىاإلرتقاء بمستوى تنفیذ العقود وتشجیع المقاولین والموردین واإلستشاریین -١

  .واقتصادیًا
  .القضاء على اسباب تعثر تنفیذ المشاریع أو تأخیرھا والحفاظ على المال العام -٢
. ولین والموردین واإلستشاریینتحقیق النزاھة وضبط المخالفین وتعزیز المساءلة الحكومیة تجاه المقا-٣
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في القائمة وضوابط    عند إدراج أي مقاول أومورد أو استشاري اتباعھاتحدید الشروط والضوابط الواجب -٤
.حرمانھ من إسناد أي أعمال لھ خالل الفترة المحددة لھ في القائمة

اإلستشاري من القائمةأو  تحدید ضوابط شطب اسم المقاول أو المورد-٥
تسري أحكام ھذه الالئحة على جمیع المقاولین واإلستشاریین والموردین سواء كانوا یمنیین أو غیر   )٤(مادة

  . وفقًا للقانون أو خدمات استشاریة یمنیین الذین اسندت إلیھم أعمال مقاوالت أو توریدات
  

  الفصل الثاني
  ضوابط المساءلة وتنظیم إجراءات القائمة السوداء

  :في القائمة لالدراج جبة الحاالت المو: أوًال 
ثبت أنھ أرتكب حالة من الحاالت  اأو اإلستشاري في القائمة إذ یتم إدراج اسم المقاول أو المورد): ٥(مادة 

  :اآلتیة ، وبعد استنفاذ جمیع اإلجراءات القانونیة والتعاقدیة
  ثبت أنھ أرتكب غشًا أو تدلیسًا أو تزویرًا في الوثائق المقدمة لتصنیفھ  اذا-١

مستخلص أو ضمانات أو تقدیمھ ألي أو تسجیلھ أو تأھیلھ أو عند تقدیمھ ألي عطاء أو التقدم ألي مناقصة أو 
  .بیانات أو معلومات مطلوبة منھ 

  . المسندة إلیھ بسبب یرجع إلیھ أو اداء الخدمات الموادأو تورید  مالستمر تعثره في تنفیذ األعا -٢
بعد اإلنتھاء من مرحلة التسلیم اإلبتدائي دون أي سبب أو مبرر  ةللجھأن یكون قد رفض تسلیم األعمال  -٣

  .مقبول تعاقدي / قانوني 
وفقًا للمراحل  المسنده إلیھ أو اداء الخدمات الموادأو تورید  أو االعمالإذا تأخر عن تنفیذ المشروع -٤

  .والبرامج الزمنیة وأستنفذت الغرامات المحددة في العقد
  . المسندة إلیھ أو اداء الخدمات الموادأو تورید  أو االعمالاستكمال تنفیذ المشروع أمتنع عن توقف او إذا  -٥
  . إذا ثبت أن المقاول لم یلتزم بتنفیذ توجیھات وتعلیمات اإلستشاري المشرف على المشروع-٦
السب إذا استخدم أي وسیلة من وسائل الضغط أو التھدید أو أعتدى أو حاول اإلعتداء أو استخدم ألفاظ -٧

  . ضد الموظفین المختصین والتجریح
  .بند من بنود العقد الموقع مع الجھةاو أي  قانون المناقصاتاذا خالف  -٨
  .بالجھةبقصد اإلضرار باألعمال المسندة إلیھ أو اإلضرار  هثبت تواطؤاذا -٩

  .الموقعة مع الجھة  أي منازعات تتعلق بالعقودفي ضده  باتصدر حكم قضائي اذا -١٠
  . أي بلد أخرفي في القائمة في بلده أو ھ توضع ان أو سبقوضعھ قد تنات أو معلومات أي بیا ىخفأاذا -١١
.قانونالإذا تنازل عن العقد أو تعاقد من الباطن بالمخالفة ألحكام -١٢
إذا أرتكب اإلستشاري خطأ تصمیمیًا جسیمًا أو قصر أو أخل بواجباتھ المھنیة وترتب على التقصیر أو -١٣

  وعاإلخالل اإلضرار بالمشر
  اللجنة الخاصة بالقائمة السوداء: ثانیًا 
 نواالستشارییللنظر في مخالفات المقاولین والموردین لعامة والطرق لجنة بوزارة االشغال ا تشكل  )٦(مادة

  :وعضویة كل من وینوب عنھ في حالة غیابھ وكیل أول الوزارة برئاسة الوزیر
  عضوًا       )ةبدرجة وكیل وزار(ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة -١
  عضوًا            )بدرجة وكیل وزارة(ممثل عن وزارة المالیة -٢
عضوًا       )       بدرجة وكیل وزارة(ممثل عن وزارة التخطیط والتعاون الدولي -٣
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عضوًا       )بدرجة وكیل وزارة(   الشؤون القانونیة ثل عن وزارةمم-٤
  عضوًا             ممثل عن جمعیة المقاولین الیمنیین -٥
  عضوًا               الصناعیة رفة التجاریة ممثل عن الغ-٦
  ضوًا ع             ممثل عن نقابة المھندسین الیمنیین -٧

قرار من  )٦(من المادة ) ٧( إلى )١(جھات المنصوص علیھا في الفقرات من بتسمیة ممثلي الیصدر   )٧(مادة
  .بناء على ترشیح رؤساء الجھات التي یتبعونھا  الوزیر

اإلستشاري أو من یمثلھم أو  المقاول أو الموردعن عاتھا بحضور مندوب عن الجھة وتعقد اللجنة إجتما)٨(مادة
  .قانونًا دون أن یكون لھم صوت معدود في الجلسات

  .وفي حالة غیابھم تعقد اللجنة إجتماعاتھا بدونھم بشرط أن یكون قد تم إخطارھم بشكل صحیح  
  تنظیم أعمال اللجنة: ثالثًا 
  .عند غیابھ نائبھ اومن رئیسھا  ةبدعو تجتمع اللجنة)٩(مادة
وتتخذ قراراتھا بأغلبیة ثلثي األعضاء  ئھاأعضاأغلبیة یكون اجتماع اللجنة صحیحًا بحضور )١٠(مادة

  .او نائبھ عند غیابھ من بینھم رئیس اللجنة أن یكون علىالحاضرین 
  : تختص اللجنة باالتي )١١(مادة

اإلستشاري  والرد علیھا واإلستماع إلى أو  د المقاول أو الموردالنظر في الشكوى المقدمة من الجھة ض-١
  .ضده الجھة والمشكو 

  .ضوء القانون والعقد  فيدراسة وضع المشروع -٢
  .دراسة أوضاع المقاول وحالة المشروع المتعثر الذي أسند لھ تنفیذه-٣
  .من ھذه الالئحة) ٥(دراسة أي حالة من الحاالت المنصوص علیھا في المادة -٤
الى اللجنة العلیا للمناقصات القرارھا أو النظر فیما تراه مناسبًا وفقًا لقانون  رفع بالتوصیة المناسبةال-٥

.المناقصات واحكام ھذه الالئحة 
الالزمة بشأن الشطب من القائمة إذا توافرت الشروط التوصیة الى اللجنة العلیا للمناقصات ب رفعال-٦

  .ھذه الالئحة في لذلك والضوابط واإلجراءات المحددة
إلدراج في القائمة أو الشطب موافاة ھیئة مكافحة الفساد والجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة بقرارات ا-٧

  . منھا
  .إعتماد النماذج النمطیة لقرارات اللجنة والسجالت المتعلقة بالقائمة -٨
ر الھیئة والجھات الحكومیة الموافقة على صیغة اإلعالن عن المشمولین بالقائمة أو المشطوبین منھا وإخطا-٩

  .یستجد في القائمة وبكل ما بذلك 
  . أو الشطب منھا القائمة فيجراءات الخاصة باإلدراج الھیئة فیما یتعلق باإلاللجنة العلیا و التنسیق مع-١٠
أو خالل مدة ثالثین یوم من تاریخ أشعار المقاول  الھیئةأمام  العلیا قرارات اللجنة من التظلمیجوز )١٢(مادة

ن یومًا من تاریخ تقدیم خالل مدة عشری التظلمفي  الھیئةعلى أن تبت  العلیا بقرار اللجنة االستشاري أو المورد
  .إلیھا التظلم
من ھذه الالئحة دون أن یتقدم من ) ١٢(إذا انقضت مدة الثالثین یومًا المنصوص علیھا في المادة )١٣(مادة

  .نھائیًا العلیا جنةللا عتبر قرارأ بتظلمھ الى الھیئةصدر ضده القرار 
إلیھا  التظلمعید علیھا أن ت العلیا اللجنةیستوجب إعادة النظر في قرارات  أن ھناك ما الھیئةإذا رأت )١٤(مادة

إصدار و الھیئةضوء رأي  فيأن تجتمع مرة أخرى لدراسة الموضوع  العلیا وعلى اللجنة ،مشفوعًا برأیھا
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بعد مرور ستین یومًا من نھائیًا العلیا حوال یعتبر قرار اللجنة وفي جمیع األ ،قرارھا خالل مدة عشرة أیام
  .تاریخ صدوره

  :وتختص باالتي الوزیریكون للجنة سكرتاریة دائمة یصدر بتعیینھا قرار من )١٥(مادة
یانات قید الشكاوي والبالغات واإلخطارات في السجالت الخاصة بذلك والتي یجب أن تحدد نوع المخالفة وب-١

  .والجھة مقدمة الشكوى وكافة التفاصیل المتعلقة بالشكوىالمشكو ضده  االستشاري المقاول أو المورد أو
  .بھإعداد ملف متكامل بموضوع الشكوى والوثائق والمستندات المرفقة -٢
بمواعید إجتماعات اللجنة والتأكد من علمھم  ضدهإخطار أعضاء اللجنة والجھة مقدمة الشكوى والمشكو -٣

  .بھذه المواعید واإلحتفاظ بما یفید ذلك
  .الشكوى بموضوعتعلقةاللجنة وتنظیم حفظھا مع الوثائق والمستندات الم اجتماعاتتسجیل محاضر-٤
ونشرھا  وما یصدر بعد ذلك من قرارات من قبل اللجنة العلیا اللجنة توصیاتاإلجراءات الخاصة بقید  اتخاذ-٥
  .ًا ألحكام ھذه الالئحةھا وإخطار المعنیین بھا وفقب عالناإلو

  اإلجراءات: رابعًا 
 االستشاري  على الجھة تقدیم مذكرة تفصیلیة إلى اللجنة بالمخالفة التي أرتكبھا المقاول أو المورد أو)١٦(مادة

  :مرفقًا بھا اآلتي 
  .ھالمبرم مع وفقًا ألحكام القانون والعقداالستشاري أو  أو الموردالجھة ضد المقاول  اتخذتھااإلجراءات التي -١
  .االستشاريأو أو المورد ورة من العقد المبرم مع المقاول ص-٢
  .لمساعدة اللجنة على اتخاذ توصیاتھاصورة من الوثائق التي ترى الجھة أنھا الزمة -٣
  .من ھذه الالئحة) ٥(إرفاق ما یثبت وقوع فعل من األفعال المحددة في المادة -٤
واسم المشروع ونوعھ وطبیعتھ  المشكو بھفة إلى ما سبق بیانات عن بالنسبة للمشاریع المتعثرة یقدم باإلضا -٥

ومرفقاتھ والمستخلصات الموقع مع الجھة وبیان كامل بحالة المشروع وتاریخ إسناده وصور من العقد 
  .المتعلقة بھ والضمانات

  
  اللجنة توصیات: خامسًا 

  :على النحو اآلتي االستشاريبشأن المقاول أو المورد أو  توصیاتھاتتخذ اللجنة )١٧(مادة
وعدم  باالیفاء بااللتزامات وفقًا للعقدإعطاء مھلة أخیرة بناء على تعھد خطي معمد من المحكمة المختصة .١

  .تكرار المخالفة
  .وفقًا لما تحدده ھذه الالئحة لمدة محددةفي القائمة  االستشاريأو  إدراج اسم المقاول أو المورد.٢
  .في القائمة بصفة نھائیة االستشاريورد أو إدراج اسم المقاول أو الم.٣
  .من القائمةاالستشاري  أوأو المورد شطب المقاول .٤

أو االستشاري الى اللجنة العلیا ضد المقاول أو المورد  )١٧(ترفع التوصیات المشار الیھا في المادة )١٨(مادة
  :التي تختص باآلتي 

االستشاري في القائمة من  أوالمورد  أووضع المقاول  النظر في التوصیة واتخاذ القرار المناسب بشأن -١
  .عدمھ 

االستشاري من القائمة اذا توافرت  أوالمورد  أوشطب المقاول ب التوصیة اتخاذ القرارات الالزمة بشأن -٢
  .المحددة في ھذه الالئحة  واإلجراءاتالشروط والضوابط 
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تعمیمھ على جمیع الجھات الحكومیة ولجان المناقصات  ویتم العلیا یتم إخطار الھیئة بقرار اللجنة)١٩(مادة
  .المختصة بعد أن یصبح القرار نھائیًاوالمزایدات 

  .ینشر القرار في إحدى الجرائد أو الصحف الیومیة الرسمیة لمدة ثالثة أیام متتالیة)٢٠(مادة
زارة وتلغى شھادة التسجیل بالوأو / من سجالت التصنیف وأو االستشاري یتم شطب المقاول )٢١(مادة

  .العلیا  التصنیف الممنوحة لھ بناء على قرار من اللجنة
یتم شطب المورد من سجالت وزارة الصناعة والتجارة وتلغى الشھادة الممنوحة لھ بناء على قرار )٢٢(مادة

  .العلیا  من اللجنة
الوارد  النحو علىاري في القائمة االستشأو اسم المقاول أو المورد  إدراجعلى  ةترتبالم اآلثارتحدد )٢٣(مادة

  :اللجوء إلى القضاء أوذلك دون حق الجھة في المطالبة بالتعویض وفقًا للعقد  یحول في الجدول التالي وال
  اإلجراء  الحالة  م
 أوالمورد  أوثبت ارتكاب المقاول  إذا  .١

في  ًاأو تزویر ًاأو تدلیس ًاغشاالستشاري 
 لھ أوالوثائق المقدمة لتصنیفھ أو تسجی

تقدیمھ ألي عطاء أو التقدم ألي  أو تأھیلھ
مناقصة أو مستخلص أو ضمانات أو 

  .بیانات أو معلومات مطلوبة منھ 

أي إجراء لدى الجھة تتخذ  اتخاذإذا ترتب على الواقعة  -أ
  :اإلجراءات اآلتیة

  .یتم إدراجھ في القائمة بصفة نھائیة-١
 من سجل ویشطبتلغى شھادة التصنیف أو التورید -٢

  .او المقاولین  الموردین
تسحب منھ األعمال أو الوثائق التي تكون قد سلمت لھ -٣

  یروالتزأو  التدلیسقبل اكتشاف واقعة الغش أو 
ال یتم التعامل معھ ال باسم مستعار وال كمقاول أو مورد -٤

أو استشاري من الباطن أو بأي صورة من الصور أو متعھد 
 .  
أي إجراء أو عمل في  تخاذاالواقعة قبل   اكتشافإذا تم  -ب

الجھة یدرج في القائمة لمدة ال تقل عن عشر سنوات مع 
  .المدةوقف العمل بشھادة التصنیف أو التورید طوال ھذه 

من سجل  ویشطبوفي حالة التكرار تلغى شھادة التصنیف 
  .او المقاولینالموردین 

 أو المورد  أوالمقاول أن یكون   .٢
ي تنفیذ ف هتعثراستمر قد االستشاري 

ب یرجع إلیھ وقد األعمال المسندة إلیھ بسب
اإلجراءات القانونیة ت في حقھ داستنف

  .والتعاقدیة

  تلغى شھادة التصنیف -١
  .یدرج اسمھ ضمن القائمة لمدة ال تقل عن خمس سنوات-٢
  یسحب منھ المشروع -٣

 أو المورد  أوالمقاول أن یكون   .٣
 للجھةقد رفض تسلیم األعمال  االستشاري

 االبتدائيمن مرحلة التسلیم  نتھاءاالبعد 
  .دون أي سبب أو مبرر مقبول 

  

  .یدرج في القائمة لمدة ال تقل عن سنتین-١
یتم وقف العمل بشھادة التصنیف طوال ھذه المدة وفي -٢

حالة التكرار تلغى شھادة التصنیف ویدرج ضمن القائمة 
  .بصفة نھائیة
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 االستشاري أو المورد  أوالمقاول إذا تأخر   .٤
المسندة إلیھ  اإلعمال أوتنفیذ المشروع  عن

 تدواستنفوفقًا للمراحل والبرامج الزمنیة 
  .الغرامات المحددة في العقد

  .یدرج ضمن القائمة لمدة ال تقل عن سنتین -١
وقف العمل بشھادة التصنیف أو بسجل الموردین طوال -٢

  .المدةھذه 
  .في القائمة بصفة نھائیة إدراجھوفي حالة التكرار یتم 

 أو المورد  أوالمقاول إذا توقف   .٥
أمتنع عن استكمال تنفیذ  أو االستشاري
ألي المسندة إلیھ  اإلعمال أوالمشروع 

سباب دون ظروف قاھرة سبب من األ
القانونیة  في حقھ االجراءات تدواستنف

  . والتعاقدیة

  .سنوات  ثالثالقائمة لمدة ال تقل عن  فيیدرج -١
  .ل ھذه المدةوقف العمل بشھادة التصنیف طوا-٢

  .وفي حالة التكرار یدرج في القائمة بصفة نھائیة

لم یلتزم بتنفیذ المقاول ثبت ان إذا   .٦
المشرف  االستشاريتوجیھات وتعلیمات 

جمیع  من بعد استنفاد على المشروع
  . االجراءات القانونیة والتعاقدیة في حقھ 

  

إذا ترتب على ذلك تنفیذ أعمال مخالفة للمواصفات   - أ
  :میم تتخذ اإلجراءات اآلتیةوالتصا

  .إزالة األعمال المخالفة على نفقة المقاول -١
  .إدراجھ في القائمة لمدة ال تقل عن سنتین -٢
  .المدةوقف العمل بشھادة التصنیف طوال ھذه -٣

وفي حالة التكرار یدرج في القائمة لمدة ال تقل عن خمس 
  .سنوات

ج في إذا لم یترتب على ذلك تنفیذ أعمال مخالفة یدر -ب
القائمة لمدة ال تقل عن سنة وفي حالة التكرار تضاعف مدة 

  .اإلدراج في القائمة
 أو المورد  أوالمقاول إذا استخدم   .٧

أي وسیلة من وسائل الضغط  االستشاري
أو  االعتداءحاول  أواعتدى أو التھدید أو 
ضد  السب والتجریحاستخدم ألفاظ 

الموظفین المختصین بأعمال التصنیف أو 
مناقصات أو اإلشراف على تنفیذ ال

  .األعمال

  .ال تقل عن سنتین  لمدة یدرج في القائمة -١
طوال سجل الموردین بوقف العمل بشھادة التصنیف أو -٢

  .ھذه المدة 
تلغى شھادة في حالة التكرار یدرج في القائمة نھائیًا و

  .التسجیل أو/و التصنیف

خطأ تصمیمیًا  االستشاريإذا أرتكب   .٨
خل بواجباتھ المھنیة أو قصر أو أجسیمًا 

 اإلضرار اإلخالل أوى التقصیر وترتب عل
جمیع  دمن بعد استنفا بالمشروع

  .االجراءات القانونیة والتعاقدیة في حقھ 

  :إذا كان ذلك الخطأ في مراحلھ األولى وتم تالفیھ -أ
  .عن خمس سنوات  مدة ال تقللیدرج في القائمة  -١
  .في القائمة بصفة نھائیة في حالة التكرار یدرج -٢
  :إذا كان الخطأ في مراحلھ األخیرة -ب 
  .یدرج في القائمة لمدة عشر سنوات-١
  .إذا تكرر ذلك یدرج في القائمة بصفة نھائیة-٢
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ت تواطؤ المقاول أو المورد أو ثب إذا  .٩
بقصد اإلضرار باألعمال  االستشاري

  .بالجھةالمسندة إلیھ أو اإلضرار 

  .ة ال تقل عن عشر سنوات یدرج في القائمة لمد-١
  .في حالة التكرار یدرج في القائمة بصفة نھائیة-٢
  

 أوضد المقاول  باتصدر حكم قضائي  إذا  .١٠
أي منازعات االستشاري في  أوالمورد 

  الموقعة مع الجھة تتعلق بالعقود

  یدرج في القائمة بصفة نھائیة -١ 
  .أو التسجیل/وتلغى شھادة التصنیف  -٢
  

قاول أو المورد أو اإلستشاري الم ىخفااذا   .١١
في أي بیانات أو معلومات قد تضعھ 

أو سبق وضعھ في القائمة في بلده القائمة 
  . أو أي بلد أخر

  یدرج في القائمة بصفة نھائیة

او مزایدات أن یدخل في مناقصات او مؤقتة القائمة بصفة نھائیة  فيال یجوز لمن تم إدراجھ   )٢٤(مادة
مستعارة أو التحایل على ذلك بالحصول على مقاوالت من الباطن ویتحمل المتنازل اء باسمباسماء أخرى أو 

  . القائمة بنفس مدة المتنازل إلیھ المسئولیة الكاملة عن ذلك ویتم إدراجھ ضمن
  

  الفصل الثالث
  األحكام الخاصة بإجراءات الشطب من القائمة 

وذلك  توصیةبقرار من اللجنة العلیا بناء على  القائمة من أو اإلستشاري شطب المقاول أو الموردیتم )٢٥(مادة
  :الحاالت اآلتیة  في أي من

  . العلیا إذا أنتھت المدة المحددة في قرار اللجنة-١
  .ضد قرارات اللجنةأو المورد او االستشاري لصالح المقاول بات إذا صدر حكم قضائي -٢
 ي أي جریمة مخلة بالشرف واألمانةستشاري فإذا صدر حكم قضائي برد اعتبار المقاول أو المورد أو اإل-٣

  .في القائمة ھادارج فيوكانت تلك الجریمة سببًا 
للمقاول أو المورد أو اإلستشاري الذي یرغب في شطب اسمھ من القائمة أن یتقدم بطلب إلى اللجنة )٢٦(مادة

خالل مدة شھر من تاریخ تقدیمھ  لطلبھ وعلى اللجنة أن تنظر طلبھ ةلمستندات المؤیدمرفقًا بھ جمیع الوثائق وا
  .لسكرتاریة اللجنة

  الفصل الرابع
  القائمة بیانات 

  -:على البیانات اآلتیة وبوجھ خاص تحتوي القائمةیجب ان )٢٧(مادة
ودرجتھ منشأة فردیة أو شركة  ذا كانا أو اإلستشاري واسم الشھرة وبیان ما اسم المقاول أو المورد-١

  .والصفة
  .مخالفة ومقدم الشكوى وصفتھاسم الجھة ونوع ال-٢
  .وطبیعتھ ونوعھ وحالة المخالفةاو االستشاري  المقاول أو المورداسم المشروع الذي تعثر فیھ -٣
قائمة والمدة التي یجوز بعدھا إسناد في العن العمل وإدراجھ االستشاري أو  او الموردمدة وقف المقاول  -٤

  .أعمال لھ 
  .االستشاريأو  أو المورد مقاولضد ال ي أتخذتھا الجھةتاإلجراءات ال-٥

  الفصل الخامس
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  أحكام ختامیة
االستشاري الذي تم  أو  ال یجوز بأي حال من األحوال إسناد أي أعمال إلى المقاول أو المورد)٢٨(مادة

أو غیر مباشرة كما ال   إدراجھ ضمن القائمة بصفة نھائیة أو خالل المدة المحددة في القائمة بطریقة مباشرة
  .قادمةاو مزایدة عطاءات منھ ألي مناقصة قبول أي یجوز 

اإلستشاري في القائمة أمام اسمھ في أو  یتم التأشیر بالمدة التي سیدرج فیھا المقاول أو المورد)٢٩(مادة
في وإذا كان قد تم إدراجھ بصفة نھائیة االستشاریین او  أو الموردینتسجیل المقاولین أو /سجالت تصنیف و

  .التسجیلأو /و من سجالت ووثائق التصنیف ھطب اسمیتم شالقائمة 
 االستشاري أو  أو المورد لمقاولنات أو ضمانات أو مبالغ مستحقة لیجوز للھیئة مصادرة أي تأمی)٣٠(مادة

القضائیة الالزمة للحفاظ على  ىاإلخالل بحق الجھة في رفع الدعاولدى أي جھة حكومیة أخرى مع عدم 
  .د تستحق لھاحقوقھا أو أي تعویضات ق

  .ال تخل األحكام الواردة في ھذه الالئحة بأي عقوبات منصوص علیھا في القوانین النافذة)٣١(مادة
وعدم احكام ھذه الالئحة األخرى بتنفیذ والمزایدات تلتزم اللجنة العلیا وجمیع لجان المناقصات )٣٢(مادة

  . مخالفتھا
  .نشر في الجریدة الرسمیةیعمل بھذا القرار من تاریخ صدوره وی)٣٣(مادة

  بصنعاء – مجلس الوزراءصدر برئاسة 
  ھـ١٤٢٩/   رجب   /   18بتاریخ      

  م٢٠٠٨/   یولیو    /    ٢١الموافق      
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  علي محمد مجــور.د    عمر عبد اهللا الكرشمــي.م
  رئیـس مجلس الوزراء    وزیر االشغال العامة والطرق


