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 رقم  عقد

 يةخدمات التموينال أعمال ثوفير 

 لُبــــُا  ما بين ول مً :دولة _   ؾشابلس الهلذ بمذًىةَزا بشم ؤ

 

ـا فى الهشوجششهة   ـاسم ـــحىة الهـٍشف ,ششهذاء ؤبى ملُاهة " مُذان غضوة الخىذق  للـهملُات الىفؿُة, وملَش

مثلها  690ص.ب  دولة لُبُـــا -ؾشابلس  " بشير السهذاوي  اب سمػان الىهمي/  السُذٍو بطفحه   نبذ الَى

 ،شهةــداسة واإلاشاس بلُه فُما بهذ بالشسئِس لجىــة ؤلا 

 

سجل ثجاسي   .................................................../  .............................ونىىانها /  ......................................وششهة 

مثلها   ....................سكم  ـشـاس بلُه سئِس مجلس ؤلاداسة   بطفحه ................................/  السُذٍو فُما بهذ َو

.  باإلالاٌو

 

يخذمات ال ؤنماٌ ثىفير  الي  بحاحةوحُث ؤن الششهة   ......................ٌ......................  ُةالحمٍى

ٌ وحُث ؤن  لة واإلاهشفة ولذًه الشغبة واإلالذسة مشخظ له و  اإلالاو ًحمحو باإلاهاسات والخبرات اإلاحخططة واإلاَا

 لحلذًم الخذمات اإلاؿلىبة .
 

 باإل
ً
 -جي :ثفلد الششهة واإلالاٌو نلى آلابثفاكات اإلاحػمىة في َزا الهلذ ونلُه و وفاءا

 

 (1مادة )

ي خذمات ؤنماٌ ال ثىفير ؤن الغشع مً َزا الهلذ َى  شمل رلً  .................................  ُةالحمٍى  ثىفير َو

 لششوؽ الهلذ و ورائله.و صمة اإلاىاد واإلاهذات والهماٌ وحمُو اإلاسحلضمات الل 
ً
 فلا

 (2مادة )

 ورائم الهلذ 

 -ًحإلف َزا الهلذ مً الىرائم ألاثُة :

 . مادة وثىكُو الؿشفين 24وثحيىن مً  ساسُة ورُلة الهلذ ألا    –ؤ 

 اإلالحم " ؤ " وضف الهمل . –ب

ة . –ج   اإلالحم "ب"  الششوؽ الحجاٍس

 جشيل َزٍ الىرائم وحذة محياملة وجهذ حضء ال ًحجضؤ مً الهلذ .
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 (3املادة )

ان  ب الهلذ َزا ًبـذؤ سٍش
ً
 ؤي ؤرش  ولً ثيىن َىان ,  ............................. بلى ............................... مً نحباسا

 بالهلذ  ثفاقبؤي ونذ ؤو  و, بهزا الهلذ  مذسحةثفاق ؤو ضفة  مالم ثىً بؤو 
ً
 الؤو ثمثُل لم ًىً مذسحا

ًمىً ألي مً الؿشفين  حسبما َى مزوىس في ورائم الهلذ بنهاء الهلذ  و ، ًيىن له ؤي ثإرير  بين الؿشفين 

 -نلى الىحى الحالي:

  30 مذثه ؤخؿاس بحلذًم الششهة ؾشف مً - 1
ً
ٌ  بلى ًىما  . اإلالاو

  الششهة كبل مً - 2
ً
ٌ  ؤن حالة في  وكد ؤي وفي فىسا   و نليها اإلاحفم الالتزامات ًادي لم اإلالاو

ً
  وفلا

 .نليها اإلاحفم واإلاهاًير للحههذات

ٌ  كبل مً  - 3   90 مذثه ؤخؿاس بحلذًم  اإلالاو
ً
  . الششهة بلى ًىما

 ألاخش الؿشف ؤثجاٍ بةلتزاماثه اللُام مً  الؿشفين مً ؤي ٌهفي ال الهلذ بنهاء فةن ألاحىاٌ ول وفي 

 . بنهائه كبل الهلذ في نليها اإلاىطىص

ٌ  ًلتزم الهلذ نً الحخلي حالة في  ًلذم ا بحلذًم الاسحمشاس ونلُه الششهة ثػش بإنماٌ  اللُام بهذم اإلالاو

 . مىه اإلاحىكهة اإلاسانذة

ٌ  ًحم وال ػات بإي اإلاؿالبة للملاو ٌ  الهلذ وششوؽ هطىص وجهحبر ، ؤلالغاء رلً هخُجة جهٍى " ؤ"والجذاو

 كبل مً مىكهة هحابُة بمىافلة بال ًحم ال فُه جهذًل وؤي الهلذ ؾشفي بين الىلي الهلذ ٌشىالن" ب" و

ٌ  ًحم وال. بالهلذ محذدة ثىً لم ما ضفة ؤو بثفاق ؤو ؤرش ؤي َىان ًيىن  ولً الؿشفين  نمالحه او للملاو

 . الهلذ بهتهاء بهذ مباششة بحهُنهم الششهة مؿالبة

ثجاٍ الؿشف بلتزاماثه ةاللُام ب ؤلاسحمشاس و  مً ؤي مً الؿشفين ىحىاٌ فةن بنهاء الهلذ ال ٌهفوفي ول ألا 

 بنهائه .مىنذ الهلذ كبل  ىف اخش اإلاىطىص نليهألا 

م ًلذث ىنلُه ؤلاسحمشاس فنماٌ ثػش الششهة و ؤ يبإ الهلذ ًلتزم بهذم اللُام  اإلالاٌو نً ىثخلفي حالة و

 اإلاسانذة اإلاحىكهة مىه .

يـــــــــــــــــــــــــــىن بنهـــــــــــــــــــــــــــاء الهلــــــــــــــــــــــــــــذ بةخؿـــــــــــــــــــــــــــاس هحـــــــــــــــــــــــــــا   ثخـــــــــــــــــــــــــــار ؤي بحـــــــــــــــــــــــــــشاءات كػــــــــــــــــــــــــــــائُة دون الحاحــــــــــــــــــــــــــــة  أل ىٍو

ٌ ال ًحـــم  الشـــشهة فـــي حالـــة ؤنهـــاء الهلـــذ مـــً كبـــل و، و خالفهـــا ؤ  بحهُـــين ؤي  الشـــشهة ؤن ًؿلـــن مـــً   للملـــاو

ػات هخُجة رلً ؤلالغاء .وال ًحم للملاٌو اإلاؿالبة  ،مسحخذم مً اإلاسحخذمين الحابهين له   بإي جهٍى

 (4املادة )

ة الهشبُة و ًىفش اإلالاٌو حمُو اإلاسحخذمين والهماٌ بما فيهم مششفين ًجُذون اللغة  ة ؤلاهجليًز الػشوٍس

الت واإلاهاسات والخبرة اإلاؿلىبة ألداء مثل َزا الهمل لحىفُز الهمل ,  و   .    ًحمحهىن باإلاَا

لة ملبىلة بونلى اإلالاٌو   ونلى حسابه الخاص ال ًادي الهمل اإلاسىذ بلُه بؿٍش
ً
سخبذاٌ ؤي مسحخذم فىسا

 الششهة.كبل  ٌهحبر وحىدٍ لم ٌهذ مشغىبا فُه مً يؤو الز
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 ونلى  ٌ  نلى ثلحطش وال جشحمل بحُث إلاسحخذمُه مىاسبة كامةب وؤماهً حُذة بناشة ثىفير اإلالاو

 .مالبس وغسُل اسححمام ومشافم مُاٍ ودوس  لإلكامة وافُة ؤماهً

 ف اإلاحطلة ةحمل اإلالاٌو بًح ة ووافة الحيالُف واإلاطاٍس سحثىاء ما ًزهش خالف رلً اإلاسئىلُة ؤلاداٍس

مباإلاسحخذمين الزًً    -:ًليونلى ألاخظ ما  ًىفَش

حىمها بحُث جشحمل نلى الػشائن واإلاطشوفات وؤكساؽ  فيألاحىس واإلاشثبات و نالوات مهِشة وما –ؤ 

 الحإمين واإلاضاًا ألاخشي التي ًفشغها اللاهىن اللُبي. 

ف  –ب  ػات الىاحمة نً ألاغشاس البذهُة وحاالت اإلاشع والىفاة  وؤلاناكة وحمُو اإلاطاٍس وافة الحهٍى

 جة نً ؤسباب لها نالكة بالهمل الزي ًىفز بمىحن َزا الهلذ.اإلاحهللة بها  بإي حاٌ هاث

وافة الىرائم اإلاؿلىبة بحُث جشحمل وال ثلحطش نلى حىاصات السفش والحإشيرات وثشاخُظ كُادة  -ج

ة لخشغُل  السُاسات والشهادات الصحُة وجشحمل َزٍ نلى حمُو التراخُظ وألاروهات الػشوٍس

 اإلاىكو.مهذات اإلالاٌو في 

سحطذاس شهادة مً بونلُه  لُبُا فيححماعي اإلاهمٌى به اإلالاٌو الحلُذ باليامل بلاهىن الػمان ؤلا  نلى -د

 ححماعي ثفُذ بزلً.الجهة اإلاسئىلة بالػمان ؤلا 

ًلتزم اإلالاٌو بحىفير جغؿُة ثإمُىه والحفاف نلى ضالحُتها نً مساولُحه اإلاذهُة ؤثجاٍ الغير ومساولُحه  -ٌ

جن هشب نمل ثجاٍ مىقفُه و  ا مً ؤهىام الحإمين اإلاؿلىبة حسن اللاهىن اللُبي ٍو مسحخذمُه وغيَر

 نلُه ؤن ٌهىع الششهة ملابل ؤي مساولُة هاشئة نً بخفاكه في الحفاف نلى الحإمين  .

 

 (5) مادة

ٌ  نلى بهجاٍص لحين فُه وؤلاسحمشاس الهمل في الششوم كبل حافل ًػمً ؤن اإلالاو ان نلى ٍو ٌ  سٍش  مفهى

  :الششهــــــــــــــــة نليها ثىافم ثإمين ششهة لذي الحالُة الحإمُىات وهفار

ؼ ؤو الهمل سب مساولُة - ؤ    الهمـــــــــاٌ جهٍى

ٌ  نلى  ؼ ؤو ؤغشاس ألًة باليسبة ؤو نً مساولُحه غذ ًامً ؤن اإلالاو  ، حادذ ؤي نً هاثج ؤو خاص جهٍى

ً ؤشخاص ؤو نامل ؤي وفاة ؤو بضابة ٌ  ٌسحخذمهم آخٍش  .اإلالاو

  نلى.  بلُه اإلاىوىله ألانماٌ ألداء ؤشخاص ؤي فيها ٌسحخذم التي اإلاذة ؾُلة الحإمين َزا في ؤلاسحمشاس ونلُه 

ٌ  نلى الحإمين َزا ٌشمل ؤن ٌ  في حلىكهم نً لهم اإلاامىين ثىاص ٌ  محل الحلى  كاهىهُة مؿالبة ؤًة في اإلالاو

 . الششهة غذ

 الهامــــــــــة اإلاساولُة غذ الحإمين – ب

ٌ  نلى  غذ الششهة وؤسم الباؾً مً اإلالاولين بإسماء و الخاص بةسمه مشترن ثإمين بسحطذاس اإلالاو

ة ؤو مادًة ؤغشاس ؤو فلذ نً اإلاساولُات  الىفُات ؤو الششهة ممحليات نلى مشحملة باإلامحليات ثلحم بشٍش

م نً الششهة مسحخذمي فيهم بما مسحخذم ؤي ثطِن التي ألامشاع ؤو ألاغشاس ؤو  نً هاحمة ؤو ؾٍش

 . الهلذ نلُه ًىظ ما حسن الهمل ثىفُز

 -: ماًلي ؤخشي  ؤشُاء نلى نالوة الحإمين َزا ٌشحمل ؤن ًجن
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 مىفطلة ورُلة ؤن لى هما نليها اإلاىطىص الحهىٍػات ثؿبُم وبمىحن اإلاحلابلة اإلاساولُات ششؽ  - 1

 ؾشف ول ثخظ مىفطلة ثإمين ورائم بضذاس ثم بنحباس نلى نليها اإلاامً ألاؾشاف مً ؾشف ليل ضذست

 .حذة نلى

ٌ  ششؽ - 2 ٌ  نً ثىاص ىافم الحلى ٌ  نلى اإلاامً بمىحبه ٍو  ألاؾشاف مً ؾشف ؤي نلى الشحىم حم نً الحىاص

 .نليها اإلاامً

ٌ  سُهـىع الحإمُـً بإن ًفُـذ هـظ - 3  بممحلىـات ًلحـم ثلـف ؤي نـً الىاحمـة اإلاسئاولُـة نـً اإلالـاو

ٌ  حىصة في اإلامحليات ثلً واهـد سـىاء بـه ًلـىم الـزي الهمل هؿاق خـاسج الششهـة  ؤم ثطشفه ثحد ؤو اإلالاو

 .دٌ 200,000 كذٍس ؤكص ى بحذ الحإمين ًيىن  ؤن نلى ال،

ـؼ حـذود - 4  الحاالت بةسحثىاء) واحذة واكهة نً هاثجة حىادذ مجمىنة ؤو واحـذ حادذ نـً الحهٍى

 :نً ثلل ال ؤن ًجن(  ؤنالٍ 3 الفلشة في بليها اإلاشاس

 

 .ٌ.د  50,000                  :    الىاحذ للفشد باليسبة – ؤ

 .ٌ.د 100,000       اإلاشع ؤو البذوي الػشس  ؤو الىفاة - ب

 .ٌ.د 50,000          حـادذ لىـل - اإلامحلىـــات ؤغشاس  - ج

 .ٌ.د 100,000      الحإمُــً مـذة ؾُلـة مجحمهـة حىادذ ؤو

 

 السُاسات مساولُــة - ج

ٌ  ٌسحطذس   اإلالاو
ً
ٌ  بةسمه ثإمُىا  نً مسئاولُة ؤي  غذ والششهة الباؾً مً ملاولُه  وهزلً هملاو

 بىاسؿة فشد ؤي مشع ؤو بضابة ؤو وفاة ؤو الششهة ممحليات فيها بما باإلامحليات ًلحم بذوي ثلف ؤو فلذان

  ثححشن نشبة ؤي بسحهماٌ نً هاحمة ؤو
ً
محلىها مُياهُىُا ٌ  ٌسحهملها ؤو ٍو  بالهلذ ًحهلم فُما لُبُا في اإلالاو

ؼ حذود   -:آلاجي نً ثلل ال ؤن ًجن ؤدهاٍ اإلازوىسة الحهٍى

 . محذدة غير             وألامشاع البذهُة وألاغشاس الىفاة - 1

 .ٌ.د 50,000                 حادرة ؤي في اإلامحليات ؤغشاس - 2

 

 ألاخؿاس حمُو غذ ثإمين – د

ٌ  سُامً الهلذ َزا بمىحن ومساولُاثه إللتزاماثه ثحذًذ وبذون  الهمل ثىفُز في الششوم كبل  اإلالاو

 
ً
  ثإمُىا

ً
ٌ  الششهة بةسم مشتروا   ًيىن  التي اإلاسببات ثىً مهما ألاغشاس ؤو الخسائش وافة غذ واإلالاو

ً
 مساوال

 ؤشُاء بين سحغؿي بةسمه ألاخؿاس حمُو غذ ثإمين بىلُطة ٌسحطذس وؤن الهلذ هطىص حسن ننها

ان ؾُلة الؿبُهة نىامل جسببها التي الخسائش  ؤخشي    . الهلذ سٍش

  -: آلاثــي نلى الحإمين َزا سِشحمل

ا والتي ؤلاحمالُة بلُمتها اإلااكحة ألانماٌ  - 1  . آلخش حين مً ًىجَض

 كُمتها وحسن الهمل بةهجاص ضلة ولها الهمل إلاىكو حلبد التي ألاخشي  واإلاهذات آلالُة واإلايشأت اإلاىاد - 2

  ؤلاحمالُة
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 باألسالن ًلحم ؤغشاس ؤًة نلى جشحمل بحُث الهمل بمىكو واإلاحىاحذة للششهة اللائمة اإلامحليات  - 3

 للششب الطالح واإلااء اإلاهالج غير الـماء وشبىـات ؤلاؾفاء ومُاٍ اإلاُاٍ ثطٍشف وكىىات والهاثف الىهشبائُة

 .(دٌ 1,000,000)   حذود في. الخ ألاهابِن وخؿىؽ

 

ٌ  في الثماوو ؤن ًجن التي الششهة نليها ثىافم ششوؽ حسن الحإمين َزا ًيىن  ؤن ًجن  مبرس دون  اللبى

 ٌ  .مهلى

ٌ  نلى ًجن  ؤلاداسة مذًش بلى منها ووسخة الحهاكذ شاون مىحن سئِس بلى الحإمين ورائم ؤضل جسلُم اإلالاو

 .اإلاخحطة ؤلاداسة ومذًش اإلاالُة

 

 (6مادة )

 لزلً نسحثىاء ما ٌشاس بمو 
ً
َزا الهلذ ًلتزم اإلالاٌو ونلى هفلحه الخاضة بخسذًذ حمُو  فيلُه خالفا

الػشائن اللُبُة التي ثفشع نلُه مً حشاء بهجاٍص الهمل اإلازوىس الحلا بحُث جشحمل ولىً ال ثلحطش نلى 

بة الذمغة والشسىم الجمشهُة وسسىم جسجُل الهلذ. ونلى اإلالاٌو حماًة  بة الذخل الهام وغٍش غٍش

ؼ وثجىِن الششه ولُة نً الػشائن ؤو الفىائذ ؤو الهلىبات الىاثجة نً بخفاكه في ا ة ؤًة مسوجهٍى

 جسذًذ ثلً الػشائن .

 (7مادة )

 ًحههذ اإلالاٌو بإن ثيىن حمُو نلىد ؤلا 
ً
سحخذام اإلاىكهة مو اإلاسحخذمين اإلاشترهين في ؤداء الهمل وفلا

 . في لُبُا لللىاهين اإلاهمٌى بها 

 لزلً ًجن نلى اإلالاٌو ثىفير وسائل الىلل الإل سحثىاء ما كذ ٌشاس بلُه بمو 
ً
صمة والتي ًححاحها خالفا

 لى مىكو الهمل .ب مسحخذمُه في ثىللهم مً و 

 

 (8مادة )

ححمــــل ثبهــــة مخالفحــــه لهــــا وثلــــو نلُــــه مســــاولُة حفــــل  ًلتــــزم اإلالــــاٌو بــــاللىاهين واللــــىائي الىافــــزة فــــي لُبُــــا ٍو

ححمـــل الىكـــام بميـــان ثىفُـــز الهلـــذ ومشانـــاة محؿلبـــات  ألامـــً والســـالمة اإلاحبهـــة فـــي الشـــشهة وحماًـــة البِئـــة ٍو

ؼ نــً ألاغــشاس التــي ثــىجم نــً ثطــشفاثه الهمذًــة ؤو ألاخؿــاء ســىاء واهــد ضــادسة مىــه  وحــذٍ مســاولُة الحهــٍى

 و مسحخذمُه ؤو مً الزًً مههم مً الباؾً .ؤؤو مً مىذوبُه 

 

 (9) مادة

لة  حذًة وماَشة وهفاة وؤن ًحافل نلى هكافة وسالمة مىؿلة نلى اإلالاٌو مشاكبة وبهجاص الهمل وله بؿٍش

 الهمل في وافة ألاوكات .
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 (11مادة )

لتزم بيافة اللىاهين اإلاهمٌى بها وألاحيام  نلى اإلالاٌو ثىفُز الهمل اإلاىضح في َزا الهلذ وؤن ًحترم ٍو

ة اإلافهٌى ؤو التي ثطذس مً حين آلخش  حُث ًجشي ثىفُز الهمل  . لُبُافي دولة واللىائي والىكم ألاخشي ساٍس

ؼ وثجىِن الششهة ؤي مس ىافم نلى جهٍى ولُة ؤو نلىبة ثفشع نليها ؤو ثلشس بسبن بخفاق اإلالاٌو في ا ٍو

 .مشاناة اللىاهين والحلُذ بها

 (11مادة )

 حكش الحىاٌص نً الهلذ

ٌ  ًجــــىص  ال ٌ  للملــــاو  وبرا,  الشــــشهة مــــً مســــبلة هحابُــــة  بمىافلــــة بال للغيــــر بهػــــه ؤو ولــــه الهلــــذ نــــً الحىــــاص

 ٌ   نىه ثىاص
ً
  ثىاصال

ً
  ؤو ولُا

ً
طـادس الهلـذ بلغـاء ًـحم الحالـة َزٍ ففى حضئُا ٌ  ثحمُـل مـو النهـاىى الحـإمين ٍو  اإلالـاو

ادة اًة وثحمُله.  ؤلاخالٌ َزا نً هاشئة ثيىن  باإلاششوم ثلحم كذ ؤغشاس ؤًة مساولُة  . ألاسهاس فى ٍص

 (12مادة )

 الحهاكذ مً الباؾً 

ن ًحهاكذ مً ملاٌو ؤنماٌ مىغىم الهلذ , ومو رلً ًجىص للن ًلىم اإلالاٌو بخىفُز ول ألا ؤبن الاضل  – 1

ثىفُز  بهؼ ألانماٌ مىغىم  ىحضء مً ألانماٌ مو حهات محخططة رات هفاءة  وخبرة  ف ىالباؾً نل

بل ىاإلاىافلة الىحابُة اإلاسبلة  مً الششهة نل ىالهلذ ورلً بششؽ حطىله نل  او اإلالاٌو مس ىرلً , ٍو
ً
ال

ٌ بالحػامً مو اإلا  مً الباؾً نً ثىفُز ؤلالتزامات مىغىم الهلذ . لاو

ة فؤ ىًشاع – 2 الحهاكذ مً الباؾً ألدوات الحىفُز الىؾىُة برا ماثىفشت لذيها الىفاءة  ىن ثيىن ألاولٍى

 ألانماٌ اإلاحهاكذ نليها . ىوالخبرة والحخطظ ف

 (13مادة )

ٌ  اإلاحيامل الحىفُز  ملابل وفى  ثذفو.  الهلذ َزا في اإلازوىسة ألاخشي  لاللتزامات وثلذًشا اإلابين للهمل واإلالبى

ٌ  الششهة   للملاو
ً
  ٌهحبر والزي الهلذ بهزا اإلاشفم(  ب) باإلالحم مىضح َى ما وفم وكذٍس مبلغا

ً
 .مىه حضءا

 ميسلة لهىاًة الػشائن في جسجُلها بهذ ورلً بؿشابلس الششهة مىحن بلى الفىاثير جسلم ؤن ًجن

ىة مهلىمات    الخٍض
ً
يىن  ، الهلذ اسم بلى مشيرا ٌ  كُام بهذ فاثىسة ول جسلُم ٍو  اإلايلف الهمل بةهجاص اإلالاو

ٌ  ًححمل ونلُه"  ًله الزي الشهش في الخامس الُىم ؤي"  ؤلاهجاص نلى ًىم 35 مشوس بهذ به   اإلاساولُة اإلالاو

 . الذفو في الحإخير نً الياملة

ػا ٌشيل" ب"  باإلالحم واإلاىضحة اإلابِىة اإلابالغ ؤو واإلابلغ ٌ  وامال جهٍى  والخذمات بإهمله الهمل نً للملاو

  ٌهحبر ال اإلاىفزة ألانماٌ نً الششهة جسذدٍ الزي اإلاالي اإلابلغ و الهلذ بمىحن اإلاىجضة
ً
 حاهبها مً انترافا

 الششهة كُام نذم وبن بشإنها الحهاكذ ثم  التي واإلاىاضفات للششوؽ ؾبلا ؤهجضت كذ ألانماٌ ثلً بإن

ٌ  بةخؿاس  نً حاهبها مً ثىاصال ٌهحبر ال حُىه في الفىُة اإلاىاضفات ؤو الهلذ لششوؽ خشق  آي نً اإلالاو

ٌ  لذي حلىكها   .اإلالــــــــاو

ٌ  مسححلات جسذًذ ًحم   اإلالاو
ً
ىة مهلىمات ميسلة بلى وجسلم بالػشائن مسجلة سسمُة لفىاثير وفلا  الخٍض

 ( 45) بهذ الذفو مسححلة وثيىن  بالششهة
ً
خ مً ًىما  .اإلازوىسة اإلايسلة كبل مً اسحالمها ثاٍس
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 (14املادة )

   اللٍى اللاَشة والكشوف الؿاسئة

 القوة القاهرة :

حـــذوذ كـــىة كـــاَشة  بســـبنٌهفـــى اإلالـــاٌو ؤو الشـــشهة مىفـــشدًً ؤو مجحمهـــين مـــً بلتزامـــا هم اإلاترثبـــة نـــً الهلـــذ 

 ؾُلــة مــذة بســحمشاس َــزا الحــذذ , ونلــ
ً
الشــشهة و اإلالــاٌو ؤن ًبحثــا  فــي ؤكــشب وكــد  ىحهلــد الحىفُــز مســححُال

 ممىً الحذابير الاصمة للحخفُف مً آراس اللىة اللاَشة .

 الظروف الطارئة :

ــ حهلــد مــً ثىفُــز حــذوذ قــشوف بســحثىائُة لــم ثىــً محىكهــة وجهــزس دفههــا بحُــث  ىبرا وــان الحــادذ ٌهــىد ال

 ٌ لـــا يهـــذدٍ بخســـاسة فادحـــة دون  اإلالـــاو  مَش
ً
ؼ ؤإللتزاماثـــه امـــشا ن ًشقـــي رلـــً إلســـححالة الحىفُـــز , ًجـــىص جهـــٍى

جــىص فــي حالــة بســحمشاس ثلــً  اإلالــاٌو   إلنــادة الحــىاصن اإلاــالي للهلــذ للحــذ اإلاهلــٌى , ٍو
ً
وفلــا إلاــا ثــشاٍ الشــشهة وافُــا

 نلالكشوف مو ثىكو نذم صوالها بنهاء الهلذ بى
ً
ٌ ؾلن  ىاءا  . اإلالاو

 مادة )15(

 الشفافُة ومحاسبة الفساد 

ت الىافــذة اإلاحهللـــة بمحاسبــة الفســـاد ءاالحىفُـــز  فــي حمُـــو ألاوكــات بخىفُـــز اللــىاهُين والاحـــشا ؤدواتثلتــزم  .1

داسي باليســــبة لــــه او ألي شــــخظ ؤخــــش ري ضــــلة بالهلــــذ ومىهــــه مــــً الــــذخٌى فــــي ؤي وشــــاؽ كــــذ ٌشــــيل ؤلا 

حههـذ اإلالـاٌو بإهـه لـً ًـحم مـىي ؤًـة مضاًـا   للىاهين ولىائي ميافحة الششىة والفسـاد فـي بلـذ اإلالـاٌو ٍو
ً
اهتهاوا

ـا ثمثــل سشــىة او مىحـة ألي شــخظ ) سـىاء وــاهىا مــىقفين لـذي  الشــشهة ؤو ٌهملــىن مالُـة ؤو َــذاًا ؤو غيَر

 و ؤي ؾشف رالث ( بىاسؿة ؤو هُابة نً اإلالاٌو ؤو ؤلاشخاص اإلاشثبؿين به .ؤلطالحها 

ؤو  و َذًـــة ؤو َبـــة ؤو سشـــىة بىاســـؿةؤؤو ميـــزة  ي بن بنؿــاء ؤو نـــشع ؤو الىنـــذ بمـــىي ؤًـــة نمىلـــة ؤو سبــي ســـش  .2

ٌ هُابة  و ممثـل ؤ ي مىقـف ؤو نامـل لذًـه ؤو ؤي شـخظ ؤخـش هُابـة نـنهم بلـي ؤ و نامـلؤوهُلـه ؤو  نً اإلالـاو

 ىو هُابــة نــً ؤي مــنهم فُمــا ًحهلــم بالحطــٌى نلــؤو ألي شــخظ هُابــة نــنهم ؤؾــشف رالــث   ىبلــ الشــشهة ؤو 

الهلذ ؤو ثىفُزٍ ؤو ؤي نلذ ؤخش مبرم مو الششهة سُخػو اإلالاٌو باإلغافة بلي ؤًة مسـئىلُة حىائُـة كـذ 

, التــي ًمىــً ؤن ًيــىن اإلالــاٌو كــذ ؤبشامهــا مــو الشــشهة  ي ثيــحج نــً رلــً بلغــاء الهلــذ و حمُــو الهلــىد الاخــش 

 باإلغافة بلي ثحمُله ألي خساسة ؤو غشس كذ ًيحج نً بلغاء الهلذ .

ـــم خطـــم اإلابـــالغ  .3 ًيـــىن للشـــشهة الحـــم فـــي جغؿُـــة َـــزٍ الخســـاسة او الػـــشس الىـــاحمين نـــً ؤلالغـــاء نـــً ؾٍش

ســـترحام اإلابلـــغ اإلاــــزوىس بو ؤ الشــــشهة اإلاســـححلة للملـــاٌو بمىحـــن الهلــــذ ؤو ؤي نلـــذ ؤخـــش مبــــرم بِىـــه وبـــين

 هذًً مسححم لها .
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   (16) مادة

 -: حاالت بلغاء الهلذ وسحن الهمل

ٌ  ثـــإخش برا -1  مــــً ًــــحمىً لـــً ؤهــــه الشـــشهة ثــــشي  الىحـــى نلــــى فُــــه ثبإؾـــا ؤو الحىفُــــز فـــي البــــذء نـــً اإلالــــاو

 . بزلً هحابة ثيبيهه سغم بالهلذ اإلاحذدة اإلاذة في الحهاكذًة بةلتزاماثه ؤلاًفاء

ٌ  ثىكف برا -2   30) ثحجاوص  إلاذة الهمل نً اإلالاو
ً
  رالرىن (  ًىما

ً
 . الششهة ثلبله سبن دون  ًىما

ٌ  ؤوسحن  برا -3   ؤقهش ؤو ثشهه ؤو الهمل مىاكو مً اإلالاو
ً
 . الحىفُز في عجضا

ٌ  ؤَمــل برا -4   اإلالــاو
ً
  بَمــاال

ً
ــة بلتزاماثــه بةحــذي باللُــام ؤخــل ؤو الهلــذ ثىفُــز فــي حســُما ٍش  حســن الجَى

  نشـــش خمســـة(  ًـــىم15) خـــالٌ رلـــً ؤرـــاس بضـــال  فـــى ًباشـــش ولـــم الهلـــذ بىـــىد
ً
خ مـــً ًىمـــا  بخؿـــاٍس ثـــاٍس

 . الششهة كبل مً بزلً

ٌ  ؤن ربد برا -5 ٌ  في الحالنن ؤو الغش ؤسحهمل كذ اإلالاو  . الهلذ ثىفُز ؤو نلى الحطى

ٌ  انسش ؤو افلس برا -6  . اإلالاو

  الشـــشهة كبـــل مـــً -7
ً
ٌ  ؤن حالـــة فـــي  وكـــد ؤي وفـــي فـــىسا   و نليهـــا اإلاحفـــم ؤلالتزامـــات ًـــادي لـــم اإلالـــاو

ً
 وفلـــا

 .نليها اإلاحفم واإلاهاًير للحههذات

ٌ  كبل مً -8   90 مذثه  هحا ى ؤخؿاس بحلذًم  اإلالاو
ً
 .الششهة بلى ًىما

جــىص  ٌ  مـــً الهمــل ســـحن ؤنـــالٍ اإلاـــزوىسة الحــاالت فـــى للشـــشهة ٍو  الشحـــىم مـــو حســـابه نلــى والحىفُـــز اإلالـــاو

ؼ في الششهة بحم رلً ًخل ؤن دون ,  وحذ بن  السهش بفاسق  نلُه  . الحهٍى

 (71مادة )

ؼ و   سححلاق غشامة الحإخيربالحهٍى

اســححلد نلُــه غشامــة الحــإخش نــً اإلاــذة  .برا ثـإخش اإلالــاٌو نــً ثىفُــز الهلــذ فــي اإلاىانُــذ اإلاحفـم نليهــا  -1

 التي ًحإخش فيها بهجاص الهمل ؤو ثىسٍذ اإلاىاد نً اإلاُهاد اإلاحذد لها في البرهامج الضمني .

خ اإلاحـذد بالهلـذ و ىجسححم غشامة الحإخير ولى لم ًترثن نل -2  مً الحـاٍس
ً
دون  الحإخير غشس  , ؤي بنحباسا

 بحشاء ؤخش مً الششهة . يثىبُه ؤو بهزاس ؤو بثخاد ؤ ىالحاحة بل

ـــحم بحخســـابها نلـــى اللُمـــة ؤلاحمالُـــة  -3 جســـححم غشامـــة الحـــإخير بـــاإلابلغ ؤو اليســـن التـــي ًحـــذدَا الهلـــذ ٍو

ن الجـــضء اإلاحـــإخش مـــً ألانمـــاٌ ؤو الحىسٍـــذات ًحـــٌى دون ؤلاهحفـــام نلـــى ؤت الشـــشهة ؤللهلـــذ ورلـــً برا س 

 مــــــً رلــــــً الىحـــــه ألاهمــــــل بمــــــا ثـــــم بهجــــــاٍص , ؤمــــــا برا سؤت الشـــــشهة ؤن الجــــــ
ً
ضء اإلاحــــــإخش ال ٌســـــبن شــــــِئا

ؼ مً كُمة ألانماٌ اإلاحإخشة  فلـ .  فُحسن الحهٍى

 خــالف نلــى الهلــذ هــظ برا بال ثــاخير هغشامــة للهلــذ ؤلاحمالُــة اللُمــة مــً% 5 ماوســبحه  خطــم ًــحم -4

لطذ ، رلً   للهلذ ألاضلُة اللُمة هي للهلذ ؤلاحمالُة باللُمة ٍو
ً
 نـً هاشـئة مبـالغ ؤًـة نليها مػافا

 . كُمحه ؤو الهلذ مىغىم جهذًل
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ؼ نمـــــا ًطـــــُبها مـــــً ؤغـــــشاس ؤخـــــشي بســـــبن  -5 الًخـــــل بكحػـــــاء غشامـــــة الحـــــإخير بحـــــم الشـــــشهة فـــــي الحهـــــٍى

   الحإخير 

 نلى ؾلن اإلالاٌو ًبين فُه ؤسباب الحـإخير فـي الحىفُـز , بنفـاٍئ مـً وـل ؤو بهـؼ  -6
ً
ًجىص للششهة وبىاءا

ػـــات هخُجـــة مـــً كُمـــة غشامـــة الحـــإخير اإلاســـححلة , وفـــي َـــزٍ الحا لـــة ال ًجـــىص للملـــاٌو ؾلـــن ؤي جهٍى

 لهزا ألانفاء , وفي حالة سفؼ ألاسباب لهذم كىانة الششهة بزلً ًحم بكحػاء غشامة الحاخير .

 

 (81ادة )م

ا في  الششوؽ الصحُة :الىاحن ثىفَش  -مسحخذمي اإلالاٌو

  ة اإلافهــــٌى  ثثبــــد ًجــــن ؤن ًيــــىن حمُــــو مســــحخذمي اإلالــــاٌو مححطــــلين نلــــى شــــهادات  ــــحُة  ســــاٍس

ة واإلاهذًة  م مً ألامشاع الساٍس  . مطادق نليها مً كبل نُادة الششهة خلَى

  بهاد ؤي نامل ثكهش نلُه ؤنشاع مشغُة ؤو ًحطـح مخالؿحـه  ألي مـٍشؼ مطـاب بًجن نلى اإلالاٌو

 . يبمشع مهذ

  لتزام بالحؿهُمات .حذوذ ؤًة ؤضابه بمشع مهذي بين الهاملين وؤلاالحبلُغ نىذ 

 لتزام اإلالاٌو بحجذًذ الشهائذ الصحُة للمسحخذمين الحابهين له .ب 

 

 (91ادة )م

بىــاء نلــى ؾلــن ؤلاداسة اإلاخحطــة ًجــىص للجىــة الحىضــُة بحهــذًل كُمــة الهلــذ فعــى حــذود ألاســهاس اإلاحفــم نليهــا 

ؿة نـــذم ثجـــاوص وســـبة  ؤال ثحجـــاوص َـــزٍ اليســـبة اإلابلـــغ  ى% مـــً اللُمـــة ألاحمالُـــة للهلـــذ نلـــ 10الحهـــذًل شـــٍش

ة اإلاهحمذة بهذ الحطٌى نلى   لجىة ؤلاداسة . برناإلاخطظ للمششوم اإلاذسج باإلايزاهُة الحلذًٍش

 

 (21ادة )م

فســش الهلــذ َــزا ًخػــو ٌ  اللــىاهين وفــم ٍو  الىكــش لُبُــا فــي اإلاخحطــة اإلاحــاهم ثحــىلى و لُبُــا دولــة فــي بهــا اإلاهمــى

  . الهلذ َزا بحؿبُم اإلاحطلة ؤو نً الىاحمة والذناوي  الخالفات في

 بال كػـــائُة بحــشاءات بــإي فُــه مىضــح َــى همــا الؿــشفين هــال واحبــات و وحلــىق  الهلــذ َــزا ثىفُــز ًحــإرش لــً

 .فيها نهاىي حىم ضذوس  نىذ

 ( 12مادة )

 بهزاس اإلالاٌو كبل ثىكُو الجضاء

الحاخير , ال ًجىص ثىكُو الجضاء نلى اإلالاٌو كبل بهزاٍس و بنؿاءٍ مهلة فُما نذا الحهىٍؼ نً  -1

 مىاسبة لُلىم بخىفُز بلتزاماثه مالم ًىظ الهلذ نلى خالف رلً .
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ذ مطىس ًشسل بلُه نلى الهىىان اإلابين بالهلذ دون الحاحة بلى  -2 ًيىن ؤلاهزاس بخؿاب مسجل ؤو بٍش

 بثخار ؤي بحشاء ؤخش .

ؼ ًجىص للششهة نذم الحلُذ بما وسد بىظ الفلشة )مو نذم ؤلاخالٌ بحم  -3 ( مً 1الششهة في الحهٍى

َزٍ اإلاادة برا واهد ؾبُهة الهلذ ؤو ألانماٌ مىغىم الهلذ ال ثححمل الحإخير و بنؿاء مهلة 

 . الزي وكو مىهللملاٌو لحذاسن ؤلاخالٌ 

 (22) مادة

ٌ  ًىافم  ًـحم مهلىمـات ؤًـة نلـى اإلاحافكـة نلى الهلذ َزا ثىفُز خالٌ وممثلُه ووهالئه مسحخذمُه مو اإلالاو

 ٌ ــا مههــا ًحهامــل وبحُــث الشــشهة بهملُــات وثحهلــم نليهــا الحطــى ة الشــشهة ممحليــات مــً بةنحباَس  وبــإن الســٍش

ة اإلاهلىمــات َــزٍ   بال ألاحــىاٌ مــً حــاٌ بــإي جســحهمل ؤو ثفـشـــى لــً ســىف الســٍش
ً
 الشــشهة ثىحيهــات نلــى بىــاءا

ٌ  حاهــن مــً الفلــشة َــزٍ نلُــه ثــىظ بمــا ؤلاخــالٌ حالــة وفــي  فةهــه مســحخذمُه ؤو ممثلُــه ؤو وهالئــه ؤو  اإلالــاو

ؼ سُلىم بلى رلً نلى ثترثن ؤغشاس ؤًة نً الششهة بحهٍى   ؤلالتزام َزا ٍو
ً
 الهلـذ َـزا بهتهـاء بهـذ حتى كائما

 .بنهائه ؤو

 (32) مادة

 ب
ً
لـــذيهم ضـــالحُة ؤلاشـــشاف شـــخاص الـــزًً ســـحيىن ســـم الصـــخظ ؤو ألاةنلـــى اإلالـــاٌو ؤن ٌهلـــم الشـــشهة هحابُـــا

 بلــى اإلالــاٌو نلــى الخــذمات اإلاىطــىص نليهــا فــي َــزا الهلــذ. ؤلا 
ً
خؿــاسات اإلاحهللــة بالهملُــات والتــي ثشســل هحابُــا

 بمىحن َزا الهلذ .
ً
م ممثله اإلاهين سىف جهحبر كذ كذمد له سسمُا  نً ؾٍش
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سسلد برا اإلاىاسبة بالؿشق  ملذمة جهحبر  الؿشفين مً ثلذًمها مؿلىب ؤو بها مسمى  اشهاسات ؤًة
ُ
 بما ؤ

ذ ؤو باإلابرق  م نً او اإلاسجل بالبًر  :  الى بالُذ سلمد ؤو محػش ؾٍش

 ششهة الهشوج للهملُات الىفؿُة.  : الشركة

 / ؾشابلس  فشم لُبُــــــــــــــــــــــــا

 مُذان غضوة الخىذق

ف  حىة الهٍش

 بشير السهذاوي شاسم 

 690ص.ب 

 لُبُـــــــــــا –ؾشابلس 

 . : سئِس مىحن شاون الحهاكذلهىاًة   

 

 ٌ  ................................................................    :   اإلالاو

....................................................................................... 

 ....................................................................     :لهىاًة  

 

جـــن الحطـــٌى  ســـلم بالُـــذ ٍو ـــذ اإلاســـجل ؤَو  بالبًر
ً
ؤي جغُيـــر فـــي نىـــىان اإلالـــاٌو ًجـــن ؤن ثبلـــغ بـــه الشـــشهة هحابُـــا

 . مىحن شاون الحهاكذسحالم مً نلى الحىكُو باإل 

 

 ( 24مادة )

 .حشس َزا الهلذ مً وسخحين وسخة للملاٌو ووسخة للششهة 
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ً
. َزا الهلذبشام ةبزلً كام الؿشفان ب وبكشاسا  

 ششهة الهشوج للهملُات الىفؿُة

اب سمػان الىهمي  -ألاســـــــــــــــم:   نبذ الَى

 سئِس لجىة ؤلاداسة -الطفــــــــــــــــة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -الحىكُــــــــــــو :

ـــــــــــــــخ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -: الحاٍس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -:  الشاَذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطفــــــة : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -الحىكُــــــــــــو :

ـــــــــــــــخ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -: الحاٍس

ـــــــــــــ -: ششهة  ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ   ـــــــــــــــــــــ

 ............................................................  -ســـــــــــــــم:ألا  

ــــة : ـــــــــ -الطفــــــــــــ ـــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــ  ــ

ـــ  -الحىكُــــــــــــو : ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  ـــ

ـــــــــــــــخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  -: الحاٍس ــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــــ  ـــــــــ


