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جمل�س �إدارة �صندوق العمل
قرار رقم ( )7ل�سنة 2019
ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية للمخالفات اخلا�صة
باملو ِّردين وامل�ستفيدين من م�شروعات �صندوق العمل
رئي�س مجل�س �إدارة �صندوق العمل:
بعد االطالع على القانون رقم ( )57ل�سنة  2006ب�إن�شاء �صندوق العمل ،املع َّدل بالقانون
رقم ( )19ل�سنة ،2015
وبعد موافقة جمل�س �إدارة �صندوق العمل ال�صادرة يف اجتماعه رقم ( )2018/2املنعقد
بتاريخ  18يوليو ،2018

قرر الآتي:
املادة الأوىل

ُيـعمل بالالئحة التنظيمية للمخالفات اخلا�صة باملو ِّردين وامل�ستفيدين من م�شروعات
�صندوق العمل املرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية

على الرئي�س التنفيذي ل�صندوق العمل تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيـعمل به من اليوم التايل
لتاريخ ْ
ن�ش ِـره يف اجلريدة الر�سمية.

رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق العمل
حممد بن عي�سى �آل خليفة
�صدر بتاريخ� 22 :صفـ ــر 1441هـ

الـم ــواف ـ ــق� 21 :أكتوبر 2019م
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الالئحة التنظيمية للمخالفات اخلا�صة
		
باملو ِّردين وامل�ستفيدين من م�شروعات �صندوق العمل
تعاريف
مادة ()1

يف تطبيق �أحكام هذه الالئحة تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرينَ ٍّ
كل منها،
�سياق الن�ص َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
ما مل ِ
القانون :القانون رقم ( )57ل�سنة  2006ب�إن�شاء �صندوق العمل.
ال�صندوق� :صندوق العمل ال ُم َ
ـن�شـ�أ بموجب �أحكام القانون.
مجل�س الإدارة :مجل�س �إدارة ال�صندوق َ
الم�شـ َّكل طبق ًا لحكم المادة ( )5من القانون.
الرئي�س التنفيذي :الرئي�س التنفيذي لل�صندوق.
ال�شخ�صُّ � :أي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري.
الدع���م :المناف���ع المبا�ش���رة وغي���ر المبا�شرة �س���واء كانت مالي���ة �أو عينية ،الت���ي يح�صل عليها
الم�ستفيد من خالل م�شروعات وبرامج ال�صندوق التي ينفذها ِو ْفـق ًا لأنظمته.
الم�ستفيد :كل �شخ�ص ي�ستفيد من الدعم من خالل م�شروعات وبرامج ال�صندوق.
ال ُمـو ِّرد :كل �شخ�ص يقوم بتوريد �سلع �أو ِخ ْـدمات ل�صالح م�شروعات وبرامج ال�صندوق �أو ل�صالح
الم�ستفيد بما في ذلك م�ؤ�س�سات التدريب والت�أهيل.
ال�سلع :الأ�شياء من كل �صنف وو�صف ،بما في ذلك المواد الخام والمنتجات والمعدات والأ�شياء
والخ ْـدمات الت َبـعية التي ت�صحب توريد
التي تكون على هيئة �صلبة �أو �سائلة �أو غازية ،والكهرباء ِ
ال�سلع.
الخِ ـ ْدم���ات :كل م���ا هو قابل لل�شراء من غير ال�سلع ،بما في ذلك اال�ست�شارات والتدريب والت�أهيل
والح�صول على ال�شهادات.
�أنظمة ال�صندوق :القانون واللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم والعقود والأحكام وال�شروط
المتعلقة بها ،والتَّـ َعـ ُّهـدات التي يوقعها الم�ستفيد �أو ال ُمـو ِّرد.
لجنة المخالفات :اللجنة َ
الم�شـ َّكـلة طبق ًا لأحكام المادة ( )9من هذه الالئحة.
لجنة التظلمات :اللجنة َ
الم�شـ َّكـلة طبق ًا لأحكام المادة ( )9من هذه الالئحة.
الموظف :كل َمـن يعمل بوظيفة دائمة �أو م�ؤقتة في ال�صندوق.
المخال���ف :الم�ستفيد �أو ال ُمـو ِّرد الذي ُيـ�شت َبه ب�صدور المخالفة منه �أو ُتـث ِبـت التحقيقات ن�سبتها
�إليه.
الإدارة المخت�صة �أو الإدارة :الإدارة المعنية بالمخالفات في ال�صندوق.
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�أهداف الالئحة
مادة ()2

-1
-2
-3
-4
-5

تهدف هذه الالئحة �إىل حتقيق الآتي:
حماية المال العام وم ْنـع ا�ستغالله لغير الأهداف المق َّررة لإن�شاء ال�صندوق.
تحقي���ق �أق�ص���ى درج���ات الكف���اءة لم�شروعات وبرام���ج ال�صن���دوق ،والدعم ال���ذي يوفره
للأ�شخا�ص.
ت�شجي���ع الم�ستفيدي���ن والمو ِّردي���ن على االلت���زام بالإج���راءات المق َّررة لم�شاري���ع وبرامج
ال�صندوق ،والتعاون لتحقيق الأغرا�ض المن�شودة من الدعم.
تعزي���ز الم�سئولية والمحا�سب���ة للمخالف لأنظم���ة ال�صندوق ،واتخاذ الإج���راءات ال َّرادعة
بالتعاون مع الجهات المخت�صة عند اللزوم.
�ضمان �شفافية وعدالة الإجراءات الالزمة للنظر والبت في المخالفات والت ََّـظـلُّـمات.

نطاق تطبيق الالئحة
مادة ()3

ت�سري �أحكام هذه الالئحة على كل �شخ�ص ي�ستفيد ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر من
م�شروعات وبرامج الدعم التي يقدِّ مها ال�صندوق �سواء كان من املو ِّردين �أو امل�ستفيدين.

املخالفات
مادة ()4

مع عدم الإخالل ب�أحكام امل�سئولية اجلنائية واملدنيةَ ،يـ َعـ ُّد كل �إخالل ب�أنظمة ال�صندوق من
جانب املو ِّرد �أو امل�ستفيد خمالفة يف تطبيق �أحكام هذه الالئحة ،وعلى الأخ�ص الآتي:
والخ ْـدمات المد َّونة في الت�سعيرة عن القيمة ال�سوقية
 -1ر ْفـع المو ِّرد �أو الم�ستفيد �أ�سعار ال�سلع ِ
له���ا �أو التالعب فيها بمنا�سبة التعامل مع ال�صن���دوق ،و ُيـ َعـ ُّد هذا الت�صرف مخالفة في حق
الم�ستفيد الذي ق َّدم الت�سعيرة والمو ِّرد الذي �أ�صدر الت�سعيرة �إذا كان عالم ًا بذلك.
�	-2إعف���اء الم���و ِّرد للم�ستفيد من جزء �أو كل الن�سب���ة التي يتح َّمـلها بموج���ب �أنظمة ال�صندوق،
�س���واء ب�ص���ورة ظاهرة �أو م�ستترة تتمثل ف���ي منافع �أو �سلع �أو ِخ ْـدم���ات �أخرى يح�صل عليها
الم�ستفيد� ،أو �شروط تعاقدية مكتوبة �أو غير مكتوبة.
 -3توفي���ر �سل���ع �أو ِخ ْـدم���ات بموا�صفات �أو جودة �أقل م���ن المد َّونة في الت�سعي���رة� ،أو �سلع �سبق
ا�ستخدامه���ا� ،أو تقدي���م ت�سعي���رات ع���ن �سل���ع �أو ِخ ْـدم���ات قد ت���م توفيرها م�سبق��� ًا ل�صالح
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المـ ْل ِـكـية الفكرية.
الم�ستفيد� ،أو القيام ب�أعمال ُتـ َعـ ُّد انتهاك ًا لحقوق ِ
 -4تقدي���م �سل���ع �أو ِخ ْـدم���ات من ُم��� َّورد وهمي �أو غير َّ
مرخـ����ص له من الجه���ات المخت�صة� ،أو
بالمخالف���ة لال�شتراط���ات المب َّيـنة في الترخي�ص الممنوح له� ،أو ع���دم ا�ستيفاء التراخي�ص
الخ ْـدمات.
الالزمة للعمال القائمين على توريد ال�سلع �أو ِ
 -5تقدي���م الم�ستفيد م�ستن���دات �أو بيانات م���ز َّورة �أو م�ض ِّلـلة �أو مخا ِلـفة للواق���ع ،و ُيـ َعـ ُّد ال ُمـو ِّرد
�شريك ًا في هذه المخالفة� ،إذا ثبت �أنه كان على علم بذلك.
 -6ا�ستغالل الدعم خالف ًا للأغرا�ض المح َّددة له في �أنظمة ال�صندوق �أو في االتفاقية المبرمة
بين ال�صندوق وبين الم�ستفيد �أو ال ُمـو ِّرد� ،أو ب�شكل يمنع تحقيق �أهداف الدعم .وي�شمل ذلك
الغ�ش والتحايل� ،أو عدم وجود ن�شاط اقت�صادي فعلي للم�ستفيد� ،أو عدم بذل الجهد المعتاد
والخ ْـدمات المدعومة �أو الت�صرف فيها
لتحقيق اال�ستفادة من الدعم ،مثل ا�ستخدام ال�سلع ِ
ب�شكل يتعار�ض مع الأهداف التي ُقـدِّ م الدعم لتحقيقها.
 -7ع���دم الإف�ص���اح ع���ن وجود �أي���ة م�صلحة �شخ�صي���ة مبا�شرة �أو غي���ر مبا�شرة بي���ن ال ُمـو ِّرد
والم�ستفي���د� ،أو وج���ود �صل���ة قرابة �أو م�صاه���رة بين الم�ستفي���د و�أحد �أق���ارب ال ُمـو ِّرد حتى
الدرجة الرابعة� ،أو بينه وبين ُمـلاَّ ك ومديري وممثلي ال ُمـو ِّرد من الأ�شخا�ص المعنوية� ،أو � ِّأي
تعار�ض محتمل للم�صالح بين ال ُمـو ِّرد والم�ستفيد.
 -8االمتناع �أو الت�أخير بغير عذر يقبله ال�صندوق عن تقديم �أو ا�ستكمال الم�ستندات والبيانات
والمعلومات التي يطلبها ال�صندوق� ،أو عدم االحتفاظ بها� ،أو االمتناع عن ح�ضور االجتماعات
واللق���اءات المق َّررة �أو المطلوبة ،بما في ذلك االجتماعات الخا�صة ب�أن�شطة الرقابة وقيا�س
�أثر الدعم.
 -9الت�أخي���ر بغي���ر عذر مقبول في �إنج���از الأعمال المق��� َّررة في م�شروعات وبرام���ج الدعم� ،أو
الأعم���ال التي تكون الزم���ة لتحقيق �أهداف الدعم� ،سواء �أكان ه���ذا الت�أخير راجع ًا لأ�سباب
تعود للم�ستفيد �أو ال ُمـو ِّرد �أو كليهما.
 -10عدم االلتزام بالتَّـ َعـ ُّهـدات والخطط المق َّدمة من ِقبل ال ُمـو ِّرد �أو الم�ستفيد.
تن�صـل ال ُمـو ِّرد �أو الم�ستفيد من كل �أو بع�ض التزاماته و�إنْ كان ذلك مقابل تنازله عن كل �أو
ُّ -11
بع����ض الحقوق المق َّررة له� ،أو التنازل عن كل �أو بع�ض االلتزامات للغير بدون الح�صول على
موافقة كتابية من ال�صندوق.
 -12عدم التعاون من ِقـ َبـل ال ُمـو ِّرد �أو الم�ستفيد -في �سبيل تحقيق �أهداف الدعم -مع الأطراف
المعنية �سواء من الجهات الحكومية �أو الخا�صة لتنفيذ � ٍّأي من م�شروعات وبرامج ال�صندوق.
� -13إ�س���اءة التعام���ل م���ن ِقـ َبـل ال ُمـ���و ِّرد �أو الم�ستفي���د �سواء مع موظف���ي ال�صن���دوق� ،أو � ٍّأي من
الأ�شخا�ص المك َّلـفين ب�أية �أعمال تت�صل بم�شاريع ال�صندوق.
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مادة ()5

ُيـعت َبـر امل�ستفيد �أو ال ُمـو ِّرد ،قد ارتكب املخالفة �سواء وقعت منه �أو من مندوبيه الذين ميثلونه،
�أو العاملني لديه� ،أو من �شخ�ص له �صالحيات فعلية يعمل لدى ال ُمـو ِّرد �أو امل�ستفيد.
و�إذا ما قدم ال ُمـو ِّرد �أو امل�ستفيد ما يفيد قيامه بت�صحيح املخالفة واتخاذ الإجراءات الالزمة
ومرتكـ ِبـها وذلك قبل ات�صال علم ال�صندوق بها ،جاز لل�صندوق عدم اعتبارها
حيال املخالفة
ِ
خمالفة يف حق � ٍّأي منهما.

الإبالغ عن املخالفات
مادة ()6

على كل موظف �أو مك َّلـف ب�أعمال ل�صالح ال�صندوق يت�صل علمه بوجود �شبهة ارتكاب � ٍّأي من
املخالفات املن�صو�ص عليها يف املادة ( )4من هذه الالئحة� ،أن يقوم ب�إخطار الرئي�س املبا�شر له
بهذه املخالفة على النموذج الـ ُمـعدِّ لهذا الغر�ض ،مب ِّيـن ًا فيه ما يدعو لهذه ال�شبهة وما ِّ
يعزز من
ذلك ،ويرفق به امل�ستندات الالزمة .ويقوم الرئي�س املبا�شر ب�إحالة املخالفة �إىل الإدارة املخت�صة
التي تتوىل القيام بالتحقيق فيها.
ولكل �شخ�ص من امل�ستفيدين من م�شروعات وبرامج الدعم� ،أو املو ِّردين �أو املك َّلـفني بتنفيذ
�أحد امل�شروعات والربامج� ،أو من غريهم  -ويف �سبيل احلفاظ على املال العام � -أن يقوم ب�إبالغ
ال�صندوق حال تب َّيـن له وجود �شبهة ارتكاب خمالفة ،وذلك على النموذج الـ ُمـعد لهذا الغر�ض
مب ِّيـن ًا فيه ما يدعو لهذه ال�شبهة ومر ِفـق ًا به امل�ستندات امل�ؤ ِّيـدة لذلك.

�إجراءات التحقيق يف املخالفات
مادة ()7

�أ -تق���وم الإدارة المخت�ص���ة بالتحقي���ق و�إعداد التقاري���ر الالزمة عن المخالف���ة ،و�إحالة ملف
المخالفة �إلى �أمانة �سر لجنة المخالفات مر َفـقة به جميع الم�ستندات الم�ؤ ِّيـدة.
ب -يج���وز للجن���ة المخالفات االكتف���اء بتقري���ر الإدارة المخت�ص���ة �أو تكليفه���ا با�ستيفاء بع�ض
الإجراءات ،وللجنة كذلك �أن تبا�شر بنف�سها بع�ض الإجراءات مثل دعوة المخالف �أو مم ِّثـله
القانون���ي للح�ض���ور و�سماع الأقوال والدف���اع واال�ستماع لل�شهود واال�ستعان���ة ب� ٍّأي من موظفي
ال�صندوق لتقديم معلوماته �أو خبراته ،ويكون لها اال�ستعانة ب َمـن تراه من الخبراء �أو غيرهم
ممن ترى �ضرورة اال�ستماع �إلى �أقوالهم.
ج�	-إذا ر�أت الإدارة المخت�صة �أو لجنة المخالفات �ضرورة ا�ستدعاء المخا ِلـف للتحقيق �أو طلب
تقديم م�ستندات �أخرى ،يجب عليها ا ِّتـباع الآتي:
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الم�سجـل �أو �أية و�سيلة �إلكترونية �أخرى خالل مدة ال
�	-1إخطار المخالف عن طريق البريد
َّ
تتجاوز خم�سة ع�شر ( )15يوم ًا من تاريخ �إحالة المخالفة للتحقيق؛ للمثول �أمامها في
المخالفة �أو المخالفات المن�سوبة �إليه� ،أو تقديم م�ستندات �أخرى ب�ش�أنها .ويجب �أن
يت�ضمن الإخطار بيان ًا موجز ًا بالمخالفة ومكان وميعاد الح�ضور �أذا لزم وبما ال يقل عن
ثالثة �أيام عمل من الإخطار.
 -2في حالة عدم ت�سليم المخالف للم�ستندات المطلوبة �أو عدم ح�ضوره ،يح َّدد له ميعاد
�آخر للح�ضور بما ال يجاوز خم�سة ع�شر ( )15يوم ًا من الموعد الأول ،ف�إذا لم ي�س ِّلـم
الم�ستندات المطلوبة �أو لم يح�ضر ولم يقدِّ م عذر ًا مقبو ًال لذلك خالل الأيام الثالثة
التالية للموعد المح َّدد ،جاز نظر المخالفة في غيابه ودون ا�ستكمال الم�ستندات.
 -3يكون التحقيق مع المخالف ذا ِتـه �إذا كان �شخ�ص ًا طبيعي ًا �أو َمـن يم ِّثـله قانون ًا ،ويكون
التحقيق مع الممثل القانوني لل�شخ�ص المعنوي �أو َمـن ينوب عنه قانون ًا للح�ضور للتحقيق،
وللمخالف في �سبيل تحقيق دفاعه اال�ستعانة بمن يراه منا�سب ًا.
� -4سماع �أقوال المخالف واالطالع على ما يقدِّ م من بيانات و�أدلة وم�ستندات ،واال�ستماع
�إلى ال�شهود ،وال�سماح للمخالف بمناق�شتهم ،واال�ستعانة ب� ٍّأي من موظفي ال�صندوق
المخت�صين لتقديم معلوماته �أو خبراته ،واال�ستعانة كذلك بمن تراه من الخبراء �أو
غيرهم ممن ترى �ضرورة اال�ستماع �إلى �أقوالهم ،و�إجراء المعاينات الالزمة .ويث َبـت كل
ذلك في مح�ضر يو َّقـع من ِقـ َبـل القائم بالتحقيق والمخالف.
� -5إذا رف�ض المخالف �أو َمـن يم ِّثـله الح�ضور للتحقيق �أو امتنع عن الإجابة على �أ�سئلة
التحقيق �أو رف�ض التوقيع على مح�ضر التحقيق ،ت َعـ َّيـن على القائم بالتحقيق �إثبات ذلك
في تقرير مو َّقـع منه.
د -تلتزم الإدارة المخت�صة باالنتهاء من التحقيق و�إحالة الملف �إلى �أمانة �سر لجنة المخالفات
خ�ل�ال مدة ال تج���اوز �ستين ( )60يوم ًا من تاري���خ بدء التحقيق .ويج���وز للجنة المخالفات
بنا ًء على طلب الإدارة تمديد هذه المدة في حال عدم انتهاء التحقيق وبما ال يجاوز ثالثين
( )30يوم ًا �أخرى �إذا دعت ال�ضرورة لذلك.
ه���ـ -م���ع مراع���اة حكم الفق���رة (ب) من الم���ادة ( )15من ه���ذه الالئحة ،يتع َّيـ���ن على لجنة
���ت في المخالف���ة خالل مدة ال تج���اوز �ستي���ن ( )60يوم ًا من تاري���خ �إحالة
المخالف���ات الب ُّ
المخالفة �إليها من الإدارة المخت�صة.
و� -إذا ُو ِّجـه���ت ل ٍّأي م���ن الخا�ضعين لأحكام هذه الالئحة تهمة جنائي���ة ،وكان �أحد عنا�صر هذا
االته���ام ي�ش ِّكـل مخالفة بموجب �أحكام هذه الالئحة ،جاز لل�صندوق و ْقـف جميع المعامالت
المت�صلة بالمخالفة محل االتهام �أو �أية معامالت �أخرى للمخالف.
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و ْقـف التعامل مع املخالف
مادة ()8

يرجـح معها ثبوت �شبهة ارتكاب املخالفة يف
�إذا توافرت �أثناء �سري التحقيق دالئل قوية َّ
حق املخالف� ،أو كان اال�ستمرار يف الدعم ي�سهم يف زيادة املخالفة� ،أو يجعل معاجلتها �أمر ًا
َّ
متعذر ًا فيما لو ثبتت املخالفة ،يجوز للجنة املخالفات بنا ًء على طلب الإدارة املعنية �أو القائم
بالتحقيق ،و ْقـف كافة تعامالت ال�صندوق مع املخالف �أو العملية ذات العالقة باملخالفة وذلك
حلني التحقيق والبت فيها.

جلنتا املخالفات وال َّت َـظـ ُّلـمات
مادة ()9

�أَ -
ت�ش َّكل بقرار من الرئي�س التنفيذي لجنتين �إحداهما للمخالفات والأخرى للت ََّـظـلُّـمات ،ويكون
ل���كل لجنة رئي����س ونائب للرئي�س وثالثة �أع�ضاء و�أمين لل�سر ،عل���ى �أن يكون من بين �أع�ضاء
كل لجن���ة ع�ضو واحد على الأقل من العاملين ب�إدارة ال�شئون القانونية بال�صندوق .وال يجوز
الج ْمـع بين ع�ضوية اللجنتين.
ب -تكون مدة ع�ضوية كل من اللجنتين �سنتين قابلة للتجديد ،و�إذا خال مكان �أحد الأع�ضاء ل ِّأي
�سبب من الأ�سباب ،يع َّيـن َمـن يحل محله بذات الأداة ،ويكمل الع�ضو الجديد مدة �سلفه.
ج -يج���ب �أال تق���ل درجة رئي����س لجنة المخالفات عن رئي����س ق�سم ،و�أال تقل درج���ة رئي�س لجنة
الت ََّـظـلُّـمات عن مدير �إدارة.
د -تجتم���ع كل لجن���ة �أربع مرات عل���ى الأقل �سنوي ًا بدعوه من رئي�س اللجن���ة �أو نائبة حال غياب
الرئي����س بنا ًء على طلب من �أمين �سر اللجنة ،وال يكون االجتماع �صحيح ًا �إال بح�ضور �أغلبية
الأع�ضاء على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه.
هـ -ل���كل لجن���ة �أن ت�ستعين بذوي الخب���رة واالخت�صا�ص من داخل �أو خ���ارج ال�صندوق ،دون �أن
يكون لهم �صوت معدود في قرارات اللجنة وتو�صياتها.
ـ�ص���در كل لجن���ة قراراتها وتو�صياته���ا ب�أغلبية �أ�ص���وات الأع�ضاء الحا�ضري���ن ،وفي حالة
وُ -ت ِ
يرجـح الجانب الذي منه رئي�س االجتماع.
تَـ�ساوي الأ�صوات َّ
كل م���ن لجنة المخالف���ات ولجنة الت ََّـظـلُّـم���ات �سرية ،و ُي َ
ـحظـر عل���ى رئي�س اللجنة
ز -م���داوالت ٍ
و�أع�ضائها و�أمين ال�سر �إف�شاء �أية بيانات �أو معلومات تتعلق بها .و ُيـ َعـ ُّد القيام ب� ِّأي فعل خالف
ذل���ك مخالفة ت�ستوجب اتخاذ الإج���راءات الت�أديبية في حق الع�ضو المخالف ِو ْفـق ًا للأنظمة
المعمول بها في ال�صندوق.
ح -يكون �أمين ال�سر من بين �أع�ضاء اللجنة �أو ِمـن غيرهم ،ويتولى �إعداد جداول �أعمال اللجنة،
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وحـ ْفـظ جميع م�ستنداتها و�سجالتها.
وتدوين محا�ضر اجتماعاتهاِ ،

مادة ()10

ُتـ ِعـ ُّد �أمانة �سر كل من جلنة املخالفات وجلنة الت ََّـظـلُّـمات تقارير دورية كل ثالثة (� )3أ�شهر
عن �أعمالها والقرارات والتو�صيات ال�صادرة عنها ،وتع َر�ض على الرئي�س التنفيذي مبعرفة
رئي�س اللجنة.

اجلزاءات الإدارية
مادة ()11

مع عدم الإخالل ب�أحكام امل�سئولية اجلنائية �أو املدنية ،لل�صندوق عند ثبوت املخالفة �أن
يو ِّقـع على املخالف جزا ًء �أو �أكرث من اجلزاءات الآتية:
 -1التنبيه ،مع ِحـ ْفـظ ما يفيد ذلك في ملف المخالف.
 -2الإن���ذار الكتابي ،مع �إلزام المخال���ف بت�صحيح المخا َلـفة خالل الم���دة التي تحدِّ دها لجنة
المخالفات على �أال تزيد المدة على ثالثين ( )30يوم ًا.
خ�صـم ن�سبة من الدعم لكل �أو جزء من المدة المق َّررة للدعم �أو المبلغ المتب ِّقـي للدعم في
ْ -3
الم�شروع الذي وقعت فيه المخالفة.
�	-4إلغ���اء اال�ستف���ادة من الدعم في الم�شروع الذي تمت في���ه المخالفة وذلك للمدة المتبقية �أو
الم�ستحـق بح�سب الأحوال.
باقي الدعم
َ
�	-5إلغ���اء العقد والمطالبة با�سترجاع ما ت���م �سداده من دعم للم�شروع الذي تمت فيه المخالفة
وطلب التعوي�ض عما لحق ال�صندوق من �ضرر .ولل�صندوق اقت�ضاء م�ستحقاته من ال�ضمانات
المق َّدمة ِو ْفـق ًا للعقد المبرم مع الم�ستفيد.
�	-6إلغاء � ِّأي عقد دعم �آخر تق َّرر للم�ستفيد في � ٍّأي من م�شروعات وبرامج ال�صندوق �أثناء �أو بعد
وقوع المخالفة.
 -7الحرم���ان مـن اال�ستفـادة من م�شـروعـ���ات وبرامـج ال�صنـدوق ،و�إلغـاء التعامـل ،وذلك لمـدة
ال تقل عن �ستة �أ�شهر وال تزيد على ثالث (� )3سنوات.

مادة ()12

يجب عند تقدير اجلزاء مراعاة الآتي:
 -1الإجراء الإداري ال�سابق الذي تم ا ِّتـخاذه للبتِّ في المخالفة (�إنْ ُو ِجـد).
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-2
-3
-4
-5
-6

طبيعة وعواقب المخالفة المن�سوبة �إلى المخالف.
المخالفات ال�سابقة وتكرارها ومدى ج�سامتها.
�سوء الفهم �أو التقدير �أو الت ََّـ�سـ ُّتـر �أو حدوث م�شاركة �أو تحري�ض الرتكاب المخالفة.
مدى مقدرة المخالف على ال�سيطرة على الأحداث والأو�ضاع التي �أ َّدت �إلى وقوع المخالفة،
وذلك من حيث الوقت والمكان �أو تَـتا ُبـع الأحداث.
التد ُّرج في توقيع الجزاءات ،ويجوز بنا ًء على االعتبارات �أعاله توقيع الجزاء المنا�سب دون
التق ُّيـد بالترتيب المذكور.

البتُّ يف املخالفة
مادة ()13

�أ -للجن���ة المخالفات ف���ور االنتهاء من �أعمالها ب�ش����أن المخالفة �أن ُت ِـ�صـدر واح���د �أو �أكثر من
التدابير الآتية:
ِ -1حـ ْفـظ التحقيق لعدم ثبوت المخالفة �أو عدم توافر الأدلة عليها.
 -2قرار م�س َّبب بتوقيع � ٍّأي من الجزاءات المن�صو�ص عليها في البنود ( )5 ،4 ،3 ،2 ،1من
المادة ( )11من هذه الالئحة.
 -3تو�صية م�س َّببة بتوقيع �أحد الجزاءات المن�صو�ص عليها في البندين ( )7 ،6من المادة
( )11من هذه الالئحة ،على �أن ي�صدُر بتوقيع الجزاء المنا�سب ق��رار من الرئي�س
التنفيذي.
 -4في حالة ما �إذا كانت المخا َلفة تتعلق بالم�شروعات والبرامج التي تجا ِوز قيمتها مائة
�ألف دينار� ،أو الم�شروعات والبرامج الخا�صة� ،أو الم�شروعات والبرامج التي يكون
ـ�صدر اللجنة تو�صية بالجزاء ،على �أن ي�صدُر بتوقيع الجزاء
القطاع العام طرف ًا فيهاُ ،ت ِ
المنا�سب قرار من الرئي�س التنفيذي.
ب -ال َي ُـح���ول توقي���ع � ٍّأي م���ن الجزاءات المن�صو����ص عليها في هذه الالئحة ع���ن المطالبة ب�أية
م�ستحـقة لل�صندوق� ،أو �أية تعوي�ضات عن الأ�ضرار الناتجة عن المخالفة.
مبالغ تكون َ

مادة ()14

�إذا �أ�سفر التحقيق �أو النظر يف � ٍّأي من املخالفات عن وجود �شبهة ارتكاب �إحدى اجلرائم
اجلنائية ،ت َو َّجب على الإدارة املخت�صة بنا ًء على تو�صية من جلنة املخالفات �إبالغ اجلهة
املخت�صة .وللإدارة �أنْ ت ْو ِقـف �إجراءات التحقيق �إىل �أن ي�صدُر �أمر �أو حكم يف تلك اجلرمية.
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وال مينع من التحقيق مع املخالف وتوقيع � ٍّأي من اجلزاءات الواردة يف املادة ( )11من
وجـه لإقامة الدعوى
هذه الالئحة �إذا توافرت �أ�سبابها� ،صدور قرار ِ
بحـ ْفـظ الأوراق �أو الأمر ب�أال ْ
اجلنائية �أو �صدور حكم جنائي فيها ،ما مل يكن هذا احلكم قد �صدر بالرباءة على �أ�سا�س ن ْف ِـي
ن�سبة الواقعة �إىل املخالف.

مادة ()15

�أ -ي�سقط الحق في اتخاذ � ِّأي �إجراء من �إجراءات التحقيق ِقـ َبـل المخالف بانق�ضاء �سنتين من
تاري���خ انتهاء مدة عقد اال�ستفادة من الدع���م دون اتخاذ ال�صندوق � َّأي �إجراء من �إجراءات
التحقيق ،ومع ذلك �إذا كانت المخالفة َ
ت�شـ ِّكل جريمة جنائية فال يبد�أ ح�ساب المدد المق َّررة
ل�سق���وط الحق ف���ي اتخاذ � ِّأي �إجراء من �إج���راءات التحقيق �إال بانق�ض���اء الدعوى الجنائية
ب ُم ِـ�ضـي المدة.
ب -ي�سق���ط الحق ف���ي توقيع الجزاء بانق�ضاء �ست���ة (� )6أ�شهر من تاريخ �إحال���ة المخا َلـفة �إلى
الإدارة المخت�صة دون �صدور قرار بالت�صرف فيها .ويقف �سريان هذه المدة في حال قررت
الإدارة المخت�ص���ة �إيقاف �إجراءات التحقي���ق ِو ْفـق ًا للفقرة الأولى من المادة ( )14من هذه
وجـه لإقامة الدع���وى الجنائية �أو
الالئح���ة ،حت���ى �صدور �أم���ر ِ
بحـ ْفـظ الأوراق �أو الأم���ر ب�أال ْ
�صدور حكم باتٍّ في الجريمة.

القوة القاهرة والظروف اال�ستثنائية
مادة ()16

مع عدم الإخالل ب�أحكام املادة ( )13من هذه الالئحة� ،إذا �أثبت التحقيق �أن املخالفة
قد وقعت لظروف خارجة عن حدود �سيطرة املخالف على الأحداث والأو�ضاع التي �أ َّدت �إىل
ـ�صـر عمرها
وقوعها ل ِّأي �سبب من الأ�سباب ،مثل وفاة امل�ستفيد �أو تلف املعدات حمل الدعم ل ِق َ
االفرتا�ضي� ،أو ب�سبب القوة القاهرة �أو الظروف اال�ستثنائية ،ف�إنه يجوز للجنة املخالفات القيام
بالآتي:
� -1إعف���اء المخالف من المخا َلفة في حدود ما ال يزيد عل���ى خم�سمائة ( )500دينار من مبلغ
الدعم المق َّدم في الم�شروع الذي وقعت فيه المخا َلفة.
 -2التو�صي���ة ب�إعف���اء المخالف من المخا َلـفة ف���ي حدود ما ال يزيد على �ألف���ي ( )2000دينار
م���ن مبلغ الدعم المق َّدم في الم�شروع الذي وقعت فيه المخا َلـفة ،على �أن ترفع التو�صية �إلى
اللجنة الإدارية َ
الم�شـ َّكـلة بال�صندوق بقرار من الرئي�س التنفيذي للموافقة عليها.
 -3التو�صي���ة ب�إعفاء المخالف من المخا َلفة بما يزيد على �ألفي ( )2000دينار من مبلغ الدعم

العدد – 3443 :الخميس  31أكتوبر 2019

المق��� َّدم في الم�شروع الذي وقعت في���ه المخا َلـفة ،على �أن ُتـرفع التو�صية �إلى مجل�س الإدارة
لتقرير ما يراه في �ش�أنها.

ال َّت َـظـ ُّلـم
مادة ()17

�أ -للمخال���ف �أن يتظ َّلـم من القرار ال�صادر بتوقيع � ٍّأي من الجزاءات المن�صو�ص عليها في هذه
الالئح���ة �أمام لجنة الت ََّـظـلُّـمات ،وذل���ك على النموذج الذي يع ُّده ال�صن���دوق لهذا الغر�ض،
ويحدِّ د ال�صندوق بيانات هذا النموذج والم�ستندات التي يتع َّيـن على ال ُمـت ََـظـ ِّلـم تقديمها.
ت�سـلُّم الإخطار بقرار الج���زاء ،وال ُيـق َبـل
ب -يت���م الت ََّـظـلُّ���م خالل ثالثين ( )30يوم ًا م���ن تاريخ َ
الت ََّـظـلُّـم بعد انق�ضاء هذه المدة.
ج -ا�ستثن���ا ًء من �أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون الت ََّـظـلُّـم مقبو ًال �إذا تم تقديمه خالل
ثالثين ( )30يوم ًا من تاريخ ِعـ ْلـم المخالف بالقرار َ
المتظـ َّلـم منه� ،شريطة ثبوت عدم علمه
بالق���رار قبل هذا التاريخ .وف���ي جميع الأحوال ي�سقط الحق ف���ي الت ََّـظـلُّـم ب ُم ِـ�ضـي �ستة ()6
�أ�شهر من تاريخ �صدور القرار َ
المتظـ َّلـم منه.
د -تقدم الت ََّـظـلُّـمات �إلى �أمين �سر لجنة الت ََّـظـلُّـمات طبق ًا للإجراءات التي يحدِّ دها ال�صندوق.
هـ -يجوز لمن يمتلك ح�ص�ص ًا في من�ش�أة المخالف �أو يعمل لم�صلحته �أو يرتبط به بعالقة ناتجة
ع���ن ع ْقـ���د اال�ستف���ادة �أن َ
يتظـ َّلـم من القرارات الت���ي تم�س حق ًا من حقوق���ه ِو ْفـق ًا لل�ضوابط
والإجراءات الم�شار �إليها في الفقرات (�أ ،ب ،ج ،د) من هذه المادة.

مادة ()18

ت�سلُّـم الت ََّـظـلُّـم م�ستوفي ًا كافة
يتوىل �أمني ال�سر خالل خم�سة ع�شر ( )15يوم عمل من تاريخ َ
ال�شروط وامل�ستندات املطلوبة ،ج ْمـع املعلومات الالزمة للبتِّ يف الت ََّـظـلُّـم ،مبا يف ذلك التوا�صل
مع الإدارات املعنية يف ال�صندوق �أو �أية جهة �أخرى.
ويقوم �أمني ال�سر ب�إحالة الت ََّـظـلُّـم �إىل جلنة الت ََّـظـلُّـمات ،وعلى اللجنة �أن تبد�أ يف نظر الت ََّـظـلُّـم
خالل خم�سة (� )5أيام عمل من تاريخ انتهاء املدة املق َّررة جل ْمـع املعلومات ،ويب ِّيـن �أمني ال�سر
الإجراءات التي قام بها لتح�ضري الت ََّـظـلُّـم.

مادة ()19

�أ -للجنة الت ََّـظـلُّـمات اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة للبت في الت ََّـظـلُّـم ،بما في ذلك الآتي:
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 -1طلب �أية �أوراق �أو م�ستندات من َ
المتظـ ِّلـم تكون متط َّلبة للف�صل في الت ََّـظـلُّـم.
 -2طلب ممثلين عن الإدارة المعنية �أو لجنة المخالفات لح�ضور اجتماعاتها.
 -3طلب ممثلين عن الم�شروع محل الت ََّـظـلُّـم من العاملين بال�صندوق لح�ضور اجتماعاتها.
 -4تكليف المعنيين لتقديم �أية بيانات �أو معلومات �أو وثائق الزمة للبتِّ في الت ََّـظـلُّـم.
 -5طلب ح�ضور َ
المتظـ ِّلـم الجتماع اللجنة.
 -6تكليف المعنيين لزيارة مقر َ
المتظـ ِّلـم� ،أو مكان تنفيذ الم�شروع.
 -7اال�ستعانة بمن ترى �ضرورة �سماع �أقوالهم.
ـ�ص���در لجن���ة الت ََّـظـلُّـمات قرار ًا م�س َّبـب ًا بت�أيي���د �أو �إلغاء �أو تعديل الق���رارات َ
المتظـ َّلـم منها
بُ -ت ِ
ال�ص���ادرة عن لجنة المخالفات ِطـ ْبـق��� ًا لأحكام البند ( )2من الفقرة (�أ) من المادة ()13
م���ن هذه الالئحة .وتك���ون للجنة الت ََّـظـلُّـم���ات التو�صية بت�أيي���د �أو �إلغ���اء �أو تعديل القرارات
َ
المتظـ َّلـ���م منها ال�صادرة ِطـ ْبـق ًا لأحكام البندي���ن ( )4 ،3من الفقرة (�أ) من المادة ()13
من هذه الالئحة ،وذلك كله خالل مدة ال تجا ِوز �ستين ( )60يوم ًا من تاريخ �إحالة الت ََّـظـلُّـم
�إليها .و ُيـعت َبـر فوات المدة الم�شار �إليها دون �صدور القرار �أو التو�صية بمثابة ر ْف�ض للت ََّـظـلُّـم.
ج -عل���ى لجنة الت ََّـظـلُّـمات ر ْفـع تو�صيتها ال�صادرة ِطـ ْبـق ًا لحكم الفقرة (ب) من هذه المادة �إلى
ـ�صدر الرئي�س التنفيذي قراره باعتماد التو�صية �أو
الرئي�س التنفيذي فور �صدورها ،على �أن ُي ِ
تعديلها �أو �إلغائها خالل مدة ال تجا ِوز ثالثين ( )30يوم ًا من تاريخ ر ْفـ ِعـها �إليه.

مادة ()20

على �أمني �سر ٍّ
كل من جلنة املخا َلفات وجلنة الت ََّـظـلُّـمات �إخطار ذوي ال�ش�أن بالقرارات
ال�صادرة يف حقهم مبوجب خطاب م�صحوب ب ِعـ ْلـم الو�صول �أو �أية و�سيلة �إلكرتونية وذلك خالل
مدة ال جتا ِوز خم�سة ع�شر ( )15يوم عمل من �صدور القرار .ويع َّمـم القرار على الإدارات املعنية
بال�صندوق.

َتـعا ُر�ض امل�صالح
مادة ()21

يلتزم ع�ضو جلنة املخالفات والت ََّـظـلُّـمات �أو � ُّأي �شخ�ص ي�شارك يف �أعمالهما ،بالإف�صاح عن
وجود � ِّأي تَـعا ُر�ض يف امل�صالح ،وعليه االمتناع عن امل�شاركة يف �أعمال اللجنة �إذا كان املو�ضوع
املعرو�ض يتعلق به �شخ�صي ًا �أو كانت له �أو لأحد �أقاربه حتى الدرجة الرابعة م�صلحة مبا�شرة �أو
غري مبا�شرة فيه.
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�أحكام ختامية
مادة ()22

مع عدم الإخالل ب�أحكام امل�سئولية املدنية �أو اجلنائيةٍّ ،
لكل من جلنة املخالفات �أو الت ََّـظـلُّـمات
 بح�سب الأحوال � -إذا تبينَّ �أن �أحد املوظفني قد �ساهم يف املخا َلـفة املن�سوبة للمخالف �أنْ تطلبمن الرئي�س التنفيذي الت�صريح لها ب�سماع �أقوال هذا املوظف ،ثم ترفع للرئي�س التنفيذي تقرير ًا
مقت�ضى �أن ي�ش ِّكـل جلنة حتقيق للنظر يف
يف هذا اخل�صو�ص .وللرئي�س التنفيذي �إذا كان هناك
ً
املخا َلـفة ِو ْفـق ًا للأنظمة املعمول بها يف ال�صندوق.

مادة ()23

امل�ستخدمة يف تطبيق �أحكام هذه الالئحة ،ويجوز بنا ًء على
تكون اللغة العربية هي اللغة
َ
طلب من �صاحب ال�ش�أن و ِو ْفـق ًا لتقدير ال�صندوق ا�ستعمال لغة �أخرى .ويف حالة االختالف بني
يرجـح الن�ص املد َّون باللغة العربية.
ـ�صـني َّ
ال َّن َّ
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