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جمل�س اإدارة �شندوق العمل

 قرار رقم )7( ل�شنة 2019 

 باإ�شدار الالئحة التنظيمية للمخالفات اخلا�شة

باملورِّدين وامل�شتفيدين من م�شروعات �شندوق العمل

رئي�س مجل�س اإدارة �شندوق العمل:

ل بالقانون  باإن�شاء �شندوق العمل، املعدَّ  2006 بعد الطالع على القانون رقم )57( ل�شنة 

رقم )19( ل�شنة 2015، 

 وبعد موافقة جمل�س اإدارة �شندوق العمل ال�شادرة يف اجتماعه رقم )2018/2( املنعقد 

بتاريخ 18 يوليو 2018،

 قرر االآتي:

 املادة االأوىل

م�شروعات  من  وامل�شتفيدين  دين  باملورِّ اخلا�شة  للمخالفات  التنظيمية  بالالئحة  ُيـعمل 

�شندوق العمل املرافقة لهذا القرار.   

                                   

 املادة الثانية

على الرئي�س التنفيذي ل�شندوق العمل تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

 رئي�س جمل�س اإدارة �شندوق العمل

 حممد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 22 �شفــــر 1441هـ

الـمـــوافـــــق: 21 اأكتوبر 2019م 
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         الالئحة التنظيمية للمخالفات اخلا�شة

باملورِّدين وامل�شتفيدين من م�شروعات �شندوق العمل 

تعاريف

مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قريَن كلٍّ منها، 

ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:  

القانون: القانون رقم )57( ل�شنة 2006 باإن�شاء �شندوق العمل.

ال�شندوق: �شندوق العمل الُمـن�َشـاأ بموجب اأحكام القانون. 

ل طبقًا لحكم المادة )5( من القانون.  مجل�س االإدارة: مجل�س اإدارة ال�شندوق الم�َشـكَّ

 الرئي�س التنفيذي: الرئي�س التنفيذي لل�شندوق.

 ال�شخ�س: اأيُّ �شخ�س طبيعي اأو اعتباري. 

الدعـــم: المنافـــع المبا�شـــرة وغيـــر المبا�شرة �شـــواء كانت ماليـــة اأو عينية، التـــي يح�شل عليها 

الم�شتفيد من خالل م�شروعات وبرامج ال�شندوق التي ينفذها ِوْفـقًا لأنظمته.

الم�شتفيد: كل �شخ�س ي�شتفيد من الدعم من خالل م�شروعات وبرامج ال�شندوق.

الُمـورِّد: كل �شخ�س يقوم بتوريد �شلع اأو ِخـْدمات ل�شالح م�شروعات وبرامج ال�شندوق اأو ل�شالح 

الم�شتفيد بما في ذلك موؤ�ش�شات التدريب والتاأهيل. 

ال�شلع: الأ�شياء من كل �شنف وو�شف، بما في ذلك المواد الخام والمنتجات والمعدات والأ�شياء 

التي تكون على هيئة �شلبة اأو �شائلة اأو غازية، والكهرباء والِخـْدمات التَبـعية التي ت�شحب توريد 

ال�شلع.

الِخـْدمـــات: كل مـــا هو قابل لل�شراء من غير ال�شلع، بما في ذلك ال�شت�شارات والتدريب والتاأهيل 

والح�شول على ال�شهادات.

اأنظمة ال�شندوق: القانون واللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم والعقود والأحكام وال�شروط 

د. ـدات التي يوقعها الم�شتفيد اأو الُمـورِّ ـَعـهُّ المتعلقة بها، والتَّ

ـلة طبقًا لأحكام المادة )9( من هذه الالئحة. لجنة المخالفات: اللجنة الم�َشـكَّ

ـلة طبقًا لأحكام المادة )9( من هذه الالئحة.  لجنة التظلمات: اللجنة الم�َشـكَّ

الموظف: كل َمـن يعمل بوظيفة دائمة اأو موؤقتة في ال�شندوق. 

د الذي ُيـ�شتَبه ب�شدور المخالفة منه اأو ُتـثِبـت التحقيقات ن�شبتها  المخالـــف: الم�شتفيد اأو الُمـورِّ

اإليه.

االإدارة المخت�شة اأو االإدارة: الإدارة المعنية بالمخالفات في ال�شندوق.
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اأهداف الالئحة

مادة )2(

تهدف هذه الالئحة اإىل حتقيق الآتي:

رة لإن�شاء ال�شندوق. حماية المال العام ومْنـع ا�شتغالله لغير الأهداف المقرَّ  -1

2-  تحقيـــق اأق�شـــى درجـــات الكفـــاءة لم�شروعات وبرامـــج ال�شنـــدوق، والدعم الـــذي يوفره 

لالأ�شخا�س. 

رة لم�شاريـــع وبرامج  ديـــن على اللتـــزام بالإجـــراءات المقرَّ 3-  ت�شجيـــع الم�شتفيديـــن والمورِّ

ال�شندوق، والتعاون لتحقيق الأغرا�س المن�شودة من الدعم.

ادعة  4-  تعزيـــز الم�شئولية والمحا�شبـــة للمخالف لأنظمـــة ال�شندوق، واتخاذ الإجـــراءات الرَّ

بالتعاون مع الجهات المخت�شة عند اللزوم.

مات. ـَظـلُـّ 5-  �شمان �شفافية وعدالة الإجراءات الالزمة للنظر والبت في المخالفات والتَّ

نطاق تطبيق الالئحة

مادة )3(

من  مبا�شر  غري  اأو  مبا�شر  ب�شكل  ي�شتفيد  �شخ�س  كل  على  الالئحة  هذه  اأحكام  ت�شري 

دين اأو امل�شتفيدين.  مها ال�شندوق �شواء كان من املورِّ م�شروعات وبرامج الدعم التي يقدِّ

املخالفات

مادة )4(

 مع عدم الإخالل باأحكام امل�شئولية اجلنائية واملدنية، َيـَعـدُّ كل اإخالل باأنظمة ال�شندوق من 

د اأو امل�شتفيد خمالفة يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة، وعلى الأخ�س الآتي: جانب املورِّ

نة في الت�شعيرة عن القيمة ال�شوقية  د اأو الم�شتفيد اأ�شعار ال�شلع والِخـْدمات المدوَّ رْفـع المورِّ  -1

لهـــا اأو التالعب فيها بمنا�شبة التعامل مع ال�شنـــدوق، وُيـَعـدُّ هذا الت�شرف مخالفة في حق 

د الذي اأ�شدر الت�شعيرة اإذا كان عالمًا بذلك.  م الت�شعيرة والمورِّ الم�شتفيد الذي قدَّ

ـلها بموجـــب اأنظمة ال�شندوق،  د للم�شتفيد من جزء اأو كل الن�شبـــة التي يتحمَّ اإعفـــاء المـــورِّ  -2

�شـــواء ب�شـــورة ظاهرة اأو م�شتترة تتمثل فـــي منافع اأو �شلع اأو ِخـْدمـــات اأخرى يح�شل عليها 

الم�شتفيد، اأو �شروط تعاقدية مكتوبة اأو غير مكتوبة. 

نة في الت�شعيـــرة، اأو �شلع �شبق  3-  توفيـــر �شلـــع اأو ِخـْدمـــات بموا�شفات اأو جودة اأقل مـــن المدوَّ

ا�شتخدامهـــا، اأو تقديـــم ت�شعيـــرات عـــن �شلـــع اأو ِخـْدمـــات قد تـــم توفيرها م�شبقـــًا ل�شالح 
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الم�شتفيد، اأو القيام باأعمال ُتـَعـدُّ انتهاكًا لحقوق الِمـْلـِكـية الفكرية.

ـ�ـــس له من الجهـــات المخت�شة، اأو  رد وهمي اأو غير مرخَّ 4-  تقديـــم �شلـــع اأو ِخـْدمـــات من ُمـــوَّ

ـنة في الترخي�س الممنوح له، اأو عـــدم ا�شتيفاء التراخي�س  بالمخالفـــة لال�شتراطـــات المبيَّ

الالزمة للعمال القائمين على توريد ال�شلع اأو الِخـْدمات. 

د  رة اأو م�شلِّـلة اأو مخاِلـفة للواقـــع، وُيـَعـدُّ الُمـورِّ تقديـــم الم�شتفيد م�شتنـــدات اأو بيانات مـــزوَّ  -5

�شريكًا في هذه المخالفة، اإذا ثبت اأنه كان على علم بذلك.  

دة له في اأنظمة ال�شندوق اأو في التفاقية المبرمة  ا�شتغالل الدعم خالفًا لالأغرا�س المحدَّ  -6

د، اأو ب�شكل يمنع تحقيق اأهداف الدعم. وي�شمل ذلك  بين ال�شندوق وبين الم�شتفيد اأو الُمـورِّ

الغ�س والتحايل، اأو عدم وجود ن�شاط اقت�شادي فعلي للم�شتفيد، اأو عدم بذل الجهد المعتاد 

لتحقيق ال�شتفادة من الدعم، مثل ا�شتخدام ال�شلع والِخـْدمات المدعومة اأو الت�شرف فيها 

م الدعم لتحقيقها.  ب�شكل يتعار�س مع الأهداف التي ُقـدِّ

د  7-  عـــدم الإف�شـــاح عـــن وجود اأيـــة م�شلحة �شخ�شيـــة مبا�شرة اأو غيـــر مبا�شرة بيـــن الُمـورِّ

د حتى  والم�شتفيـــد، اأو وجـــود �شلـــة قرابة اأو م�شاهـــرة بين الم�شتفيـــد واأحد اأقـــارب الُمـورِّ

د من الأ�شخا�س المعنوية، اأو اأيِّ  ك ومديري وممثلي الُمـورِّ الدرجة الرابعة، اأو بينه وبين ُمـالَّ

د والم�شتفيد.  تعار�س محتمل للم�شالح بين الُمـورِّ

8-  المتناع اأو التاأخير بغير عذر يقبله ال�شندوق عن تقديم اأو ا�شتكمال الم�شتندات والبيانات 

والمعلومات التي يطلبها ال�شندوق، اأو عدم الحتفاظ بها، اأو المتناع عن ح�شور الجتماعات 

رة اأو المطلوبة، بما في ذلك الجتماعات الخا�شة باأن�شطة الرقابة وقيا�س  واللقـــاءات المقرَّ

اأثر الدعم.

رة في م�شروعات وبرامـــج الدعم، اأو  التاأخيـــر بغيـــر عذر مقبول في اإنجـــاز الأعمال المقـــرَّ  -9

الأعمـــال التي تكون لزمـــة لتحقيق اأهداف الدعم، �شواء اأكان هـــذا التاأخير راجعًا لأ�شباب 

د اأو كليهما. تعود للم�شتفيد اأو الُمـورِّ

د اأو الم�شتفيد. مة من ِقبل الُمـورِّ ـدات والخطط المقدَّ ـَعـهُّ 10- عدم اللتزام بالتَّ

د اأو الم�شتفيد من كل اأو بع�س التزاماته واإْن كان ذلك مقابل تنازله عن كل اأو  ـل الُمـورِّ 11- تن�شُّ

رة له، اأو التنازل عن كل اأو بع�س اللتزامات للغير بدون الح�شول على  بع�ـــس الحقوق المقرَّ

موافقة كتابية من ال�شندوق. 

د اأو الم�شتفيد- في �شبيل تحقيق اأهداف الدعم- مع الأطراف  12- عدم التعاون من ِقـَبـل الُمـورِّ

المعنية �شواء من الجهات الحكومية اأو الخا�شة لتنفيذ اأيٍّ من م�شروعات وبرامج ال�شندوق.

د اأو الم�شتفيـــد �شواء مع موظفـــي ال�شنـــدوق، اأو اأيٍّ من  13- اإ�شـــاءة التعامـــل مـــن ِقـَبـل الُمــــورِّ

الأ�شخا�س المكلَّـفين باأية اأعمال تت�شل بم�شاريع ال�شندوق.
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مادة )5(

د، قد ارتكب املخالفة �شواء وقعت منه اأو من مندوبيه الذين ميثلونه،  ُيـعتَبـر امل�شتفيد اأو الُمـورِّ

د اأو امل�شتفيد. اأو العاملني لديه، اأو من �شخ�س له �شالحيات فعلية يعمل لدى الُمـورِّ

د اأو امل�شتفيد ما يفيد قيامه بت�شحيح املخالفة واتخاذ الإجراءات الالزمة   واإذا ما قدم الُمـورِّ

حيال املخالفة ومرتِكـِبـها وذلك قبل ات�شال علم ال�شندوق بها، جاز لل�شندوق عدم اعتبارها 

خمالفة يف حق اأيٍّ منهما.

االإبالغ عن املخالفات

مادة )6( 

 على كل موظف اأو مكلَّـف باأعمال ل�شالح ال�شندوق يت�شل علمه بوجود �شبهة ارتكاب اأيٍّ من 

املخالفات املن�شو�س عليها يف املادة )4( من هذه الالئحة، اأن يقوم باإخطار الرئي�س املبا�شر له 

ز من  ـنًا فيه ما يدعو لهذه ال�شبهة وما يعزِّ بهذه املخالفة على النموذج الـُمـعدِّ لهذا الغر�س، مبيِّ

ذلك، ويرفق به امل�شتندات الالزمة. ويقوم الرئي�س املبا�شر باإحالة املخالفة اإىل الإدارة املخت�شة 

التي تتوىل القيام بالتحقيق فيها. 

دين اأو املكلَّـفني بتنفيذ   ولكل �شخ�س من امل�شتفيدين من م�شروعات وبرامج الدعم، اأو املورِّ

اأحد امل�شروعات والربامج، اأو من غريهم - ويف �شبيل احلفاظ على املال العام - اأن يقوم باإبالغ 

ـن له وجود �شبهة ارتكاب خمالفة، وذلك على النموذج الـُمـعد لهذا الغر�س  ال�شندوق حال تبيَّ

ـدة لذلك.   ـنًا فيه ما يدعو لهذه ال�شبهة ومرِفـقًا به امل�شتندات املوؤيِّ مبيِّ

اإجراءات التحقيق يف املخالفات

مادة )7(

تقـــوم الإدارة المخت�شـــة بالتحقيـــق واإعداد التقاريـــر الالزمة عن المخالفـــة، واإحالة ملف  اأ- 

ـدة.   المخالفة اإلى اأمانة �شر لجنة المخالفات مرَفـقة به جميع الم�شتندات الموؤيِّ

يجـــوز للجنـــة المخالفات الكتفـــاء بتقريـــر الإدارة المخت�شـــة اأو تكليفهـــا با�شتيفاء بع�س  ب- 

ـله  الإجراءات، وللجنة كذلك اأن تبا�شر بنف�شها بع�س الإجراءات مثل دعوة المخالف اأو ممثِّ

القانونـــي للح�شـــور و�شماع الأقوال والدفـــاع وال�شتماع لل�شهود وال�شتعانـــة باأيٍّ من موظفي 

ال�شندوق لتقديم معلوماته اأو خبراته، ويكون لها ال�شتعانة بَمـن تراه من الخبراء اأو غيرهم 

ممن ترى �شرورة ال�شتماع اإلى اأقوالهم.

اإذا راأت الإدارة المخت�شة اأو لجنة المخالفات �شرورة ا�شتدعاء المخاِلـف للتحقيق اأو طلب  ج- 

ـباع الآتي: تقديم م�شتندات اأخرى، يجب عليها اتِّ
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ـل اأو اأية و�شيلة اإلكترونية اأخرى خالل مدة ل  1- اإخطار المخالف عن طريق البريد الم�شجَّ

تتجاوز خم�شة ع�شر )15( يومًا من تاريخ اإحالة المخالفة للتحقيق؛ للمثول اأمامها في 

اأن  ويجب  ب�شاأنها.  اأخرى  م�شتندات  تقديم  اأو  اإليه،  المن�شوبة  المخالفات  اأو  المخالفة 

يت�شمن الإخطار بيانًا موجزًا بالمخالفة ومكان وميعاد الح�شور اأذا لزم وبما ل يقل عن 

ثالثة اأيام عمل من الإخطار. 

د له ميعاد  2-  في حالة عدم ت�شليم المخالف للم�شتندات المطلوبة اأو عدم ح�شوره، يحدَّ

ي�شلِّـم  لم  فاإذا  الأول،  الموعد  يومًا من  يجاوز خم�شة ع�شر )15(  بما ل  للح�شور  اآخر 

الثالثة  الأيام  لذلك خالل  مقبوًل  م عذرًا  يقدِّ ولم  يح�شر  لم  اأو  المطلوبة  الم�شتندات 

د، جاز نظر المخالفة في غيابه ودون ا�شتكمال الم�شتندات.  التالية للموعد المحدَّ

ـله قانونًا، ويكون  3-  يكون التحقيق مع المخالف ذاِتـه اإذا كان �شخ�شًا طبيعيًا اأو َمـن يمثِّ

التحقيق مع الممثل القانوني لل�شخ�س المعنوي اأو َمـن ينوب عنه قانونًا للح�شور للتحقيق، 

وللمخالف في �شبيل تحقيق دفاعه ال�شتعانة بمن يراه منا�شبًا.

م من بيانات واأدلة وم�شتندات، وال�شتماع  4-  �شماع اأقوال المخالف والطالع على ما يقدِّ

ال�شندوق  موظفي  من  باأيٍّ  وال�شتعانة  بمناق�شتهم،  للمخالف  وال�شماح  ال�شهود،  اإلى 

اأو  الخبراء  من  تراه  بمن  كذلك  وال�شتعانة  خبراته،  اأو  معلوماته  لتقديم  المخت�شين 

غيرهم ممن ترى �شرورة ال�شتماع اإلى اأقوالهم، واإجراء المعاينات الالزمة. ويثَبـت كل 

ـع من ِقـَبـل القائم بالتحقيق والمخالف. ذلك في مح�شر يوقَّ

اأ�شئلة  الإجابة على  امتنع عن  اأو  للتحقيق  الح�شور  ـله  يمثِّ َمـن  اأو  المخالف  اإذا رف�س    -5

ـن على القائم بالتحقيق اإثبات ذلك  التحقيق اأو رف�س التوقيع على مح�شر التحقيق، تَعـيَّ

ـع منه.  في تقرير موقَّ

تلتزم الإدارة المخت�شة بالنتهاء من التحقيق واإحالة الملف اإلى اأمانة �شر لجنة المخالفات  د- 

خـــالل مدة ل تجـــاوز �شتين )60( يومًا من تاريـــخ بدء التحقيق. ويجـــوز للجنة المخالفات 

بناًء على طلب الإدارة تمديد هذه المدة في حال عدم انتهاء التحقيق وبما ل يجاوز ثالثين 

)30( يومًا اأخرى اإذا دعت ال�شرورة لذلك.  

ــــن على لجنة    هــــ- مـــع مراعـــاة حكم الفقـــرة )ب( من المـــادة )15( من هـــذه الالئحة، يتعيَّ

المخالفـــات البـــتُّ في المخالفـــة خالل مدة ل تجـــاوز �شتيـــن )60( يومًا من تاريـــخ اإحالة 

المخالفة اإليها من الإدارة المخت�شة. 

ـهـــت لأيٍّ مـــن الخا�شعين لأحكام هذه الالئحة تهمة جنائيـــة، وكان اأحد عنا�شر هذا  و- اإذا ُوجِّ

ـل مخالفة بموجب اأحكام هذه الالئحة، جاز لل�شندوق وْقـف جميع المعامالت  التهـــام ي�شكِّ

المت�شلة بالمخالفة محل التهام اأو اأية معامالت اأخرى للمخالف. 
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وْقـف التعامل مع املخالف

مادة )8(

يف  املخالفة  ارتكاب  �شبهة  ثبوت  معها  ـح  يرجَّ قوية  دلئل  التحقيق  �شري  اأثناء  توافرت  اإذا 

اأمرًا  معاجلتها  يجعل  اأو  املخالفة،  زيادة  ي�شهم يف  الدعم  ال�شتمرار يف  كان  اأو  املخالف،  حق 

اأو القائم  رًا فيما لو ثبتت املخالفة، يجوز للجنة املخالفات بناًء على طلب الإدارة املعنية  متعذَّ

بالتحقيق، وْقـف كافة تعامالت ال�شندوق مع املخالف اأو العملية ذات العالقة باملخالفة وذلك 

حلني التحقيق والبت فيها.

ـَظـلُّـمات جلنتا املخالفات والتَّ

مادة )9(

مات، ويكون  ـَظـلُـّ ل بقرار من الرئي�س التنفيذي لجنتين اإحداهما للمخالفات والأخرى للتَّ ت�َشكَّ اأ- 

لـــكل لجنة رئي�ـــس ونائب للرئي�س وثالثة اأع�شاء واأمين لل�شر، علـــى اأن يكون من بين اأع�شاء 

كل لجنـــة ع�شو واحد على الأقل من العاملين باإدارة ال�شئون القانونية بال�شندوق. ول يجوز 

الجْمـع بين ع�شوية اللجنتين. 

ب-  تكون مدة ع�شوية كل من اللجنتين �شنتين قابلة للتجديد، واإذا خال مكان اأحد الأع�شاء لأيِّ 

ـن َمـن يحل محله بذات الأداة، ويكمل الع�شو الجديد مدة �شلفه. �شبب من الأ�شباب، يعيَّ

يجـــب األ تقـــل درجة رئي�ـــس لجنة المخالفات عن رئي�ـــس ق�شم، واأل تقل درجـــة رئي�س لجنة  ج- 

مات عن مدير اإدارة.  ـَظـلُـّ التَّ

تجتمـــع كل لجنـــة اأربع مرات علـــى الأقل �شنويًا بدعوه من رئي�س اللجنـــة اأو نائبة حال غياب  د- 

الرئي�ـــس بناًء على طلب من اأمين �شر اللجنة، ول يكون الجتماع �شحيحًا اإل بح�شور اأغلبية 

الأع�شاء على اأن يكون من بينهم الرئي�س اأو نائبه. 

لـــكل لجنـــة اأن ت�شتعين بذوي الخبـــرة والخت�شا�س من داخل اأو خـــارج ال�شندوق، دون اأن  هـ- 

يكون لهم �شوت معدود في قرارات اللجنة وتو�شياتها. 

ُتـ�شـــِدر كل لجنـــة قراراتها وتو�شياتهـــا باأغلبية اأ�شـــوات الأع�شاء الحا�شريـــن، وفي حالة  و- 

ـح الجانب الذي منه رئي�س الجتماع.  َتـ�شاوي الأ�شوات يرجَّ

مـــات �شرية، وُيـحَظـر علـــى رئي�س اللجنة  ـَظـلُـّ مـــداولت كٍل مـــن لجنة المخالفـــات ولجنة التَّ ز- 

واأع�شائها واأمين ال�شر اإف�شاء اأية بيانات اأو معلومات تتعلق بها. وُيـَعـدُّ القيام باأيِّ فعل خالف 

ذلـــك مخالفة ت�شتوجب اتخاذ الإجـــراءات التاأديبية في حق الع�شو المخالف ِوْفـقًا لالأنظمة 

المعمول بها في ال�شندوق. 

ح-  يكون اأمين ال�شر من بين اأع�شاء اللجنة اأو ِمـن غيرهم، ويتولى اإعداد جداول اأعمال اللجنة، 
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وتدوين محا�شر اجتماعاتها، وِحـْفـظ جميع م�شتنداتها و�شجالتها. 

مادة )10(

مات تقارير دورية كل ثالثة )3( اأ�شهر  ـَظـلُـّ ُتـِعـدُّ اأمانة �شر كل من جلنة املخالفات وجلنة التَّ

مبعرفة  التنفيذي  الرئي�س  على  وتعَر�س  عنها،  ال�شادرة  والتو�شيات  والقرارات  اأعمالها  عن 

رئي�س اللجنة.  

اجلزاءات االإدارية

مادة )11(

اأن  املخالفة  ثبوت  لل�شندوق عند  املدنية،  اأو  امل�شئولية اجلنائية  باأحكام  الإخالل  مع عدم 

ـع على املخالف جزاًء اأو اأكرث من اجلزاءات الآتية: يوقِّ

1-  التنبيه، مع ِحـْفـظ ما يفيد ذلك في ملف المخالف.

دها لجنة  الإنـــذار الكتابي، مع اإلزام المخالـــف بت�شحيح المخاَلـفة خالل المـــدة التي تحدِّ  -2

المخالفات على األ تزيد المدة على ثالثين )30( يومًا. 

ـي للدعم في  رة للدعم اأو المبلغ المتبقِّ ـم ن�شبة من الدعم لكل اأو جزء من المدة المقرَّ خ�شْ  -3

الم�شروع الذي وقعت فيه المخالفة.  

اإلغـــاء ال�شتفـــادة من الدعم في الم�شروع الذي تمت فيـــه المخالفة وذلك للمدة المتبقية اأو   -4

باقي الدعم الم�شتَحـق بح�شب الأحوال.

اإلغـــاء العقد والمطالبة با�شترجاع ما تـــم �شداده من دعم للم�شروع الذي تمت فيه المخالفة   -5

وطلب التعوي�س عما لحق ال�شندوق من �شرر. ولل�شندوق اقت�شاء م�شتحقاته من ال�شمانات 

مة ِوْفـقًا للعقد المبرم مع الم�شتفيد. المقدَّ

ر للم�شتفيد في اأيٍّ من م�شروعات وبرامج ال�شندوق اأثناء اأو بعد  اإلغاء اأيِّ عقد دعم اآخر تقرَّ  -6

وقوع المخالفة.

الحرمـــان مـن ال�شتفـادة من م�شـروعــــات وبرامـج ال�شنـدوق، واإلغـاء التعامـل، وذلك لمـدة   -7

ل تقل عن �شتة اأ�شهر ول تزيد على ثالث )3( �شنوات.

مادة )12(

يجب عند تقدير اجلزاء مراعاة الآتي:

ـخاذه للبتِّ في المخالفة )اإْن ُوِجـد(. 1-  الإجراء الإداري ال�شابق الذي تم اتِّ
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2-  طبيعة وعواقب المخالفة المن�شوبة اإلى المخالف.

3-  المخالفات ال�شابقة وتكرارها ومدى ج�شامتها.

ـ�َشـتُّـر اأو حدوث م�شاركة اأو تحري�س لرتكاب المخالفة. 4-  �شوء الفهم اأو التقدير اأو التَّ

ت اإلى وقوع المخالفة،  5-  مدى مقدرة المخالف على ال�شيطرة على الأحداث والأو�شاع التي اأدَّ

وذلك من حيث الوقت والمكان اأو َتـتاُبـع الأحداث.

6-  التدرُّج في توقيع الجزاءات، ويجوز بناًء على العتبارات اأعاله توقيع الجزاء المنا�شب دون 

التقيُّـد بالترتيب المذكور. 

البتُّ يف املخالفة

مادة )13(

ـدر واحـــد اأو اأكثر من  للجنـــة المخالفات فـــور النتهاء من اأعمالها ب�شـــاأن المخالفة اأن ُتـ�شِ اأ- 

التدابير الآتية:

1- ِحـْفـظ التحقيق لعدم ثبوت المخالفة اأو عدم توافر الأدلة عليها. 

2-  قرار م�شبَّب بتوقيع اأيٍّ من الجزاءات المن�شو�س عليها في البنود )1، 2، 3، 4، 5( من 

المادة )11( من هذه الالئحة.

بة بتوقيع اأحد الجزاءات المن�شو�س عليها في البندين )6، 7( من المادة  3-  تو�شية م�شبَّ

الرئي�س  من  قــرار  المنا�شب  الجزاء  بتوقيع  ي�شُدر  اأن  على  الالئحة،  هذه  من   )11(

التنفيذي.

4-  في حالة ما اإذا كانت المخاَلفة تتعلق بالم�شروعات والبرامج التي تجاِوز قيمتها مائة 

يكون  التي  والبرامج  الم�شروعات  اأو  الخا�شة،  والبرامج  الم�شروعات  اأو  دينار،  األف 

القطاع العام طرفًا فيها، ُتـ�شِدر اللجنة تو�شية بالجزاء، على اأن ي�شُدر بتوقيع الجزاء 

المنا�شب قرار من الرئي�س التنفيذي.

ب-  ل َيـُحـــول توقيـــع اأيٍّ مـــن الجزاءات المن�شو�ـــس عليها في هذه الالئحة عـــن المطالبة باأية 

مبالغ تكون م�شتَحـقة لل�شندوق، اأو اأية تعوي�شات عن الأ�شرار الناتجة عن المخالفة.

مادة )14(

اإذا اأ�شفر التحقيق اأو النظر يف اأيٍّ من املخالفات عن وجود �شبهة ارتكاب اإحدى اجلرائم 

اجلهة  اإبالغ  املخالفات  جلنة  من  تو�شية  على  بناًء  املخت�شة  الإدارة  على  ب  تَوجَّ اجلنائية، 

املخت�شة. ولالإدارة اأْن تْوِقـف اإجراءات التحقيق اإىل اأن ي�شُدر اأمر اأو حكم يف تلك اجلرمية.  
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اأيٍّ من اجلزاءات الواردة يف املادة )11( من    ول مينع من التحقيق مع املخالف وتوقيع 

هذه الالئحة اإذا توافرت اأ�شبابها، �شدور قرار بِحـْفـظ الأوراق اأو الأمر باأل وْجـه لإقامة الدعوى 

اجلنائية اأو �شدور حكم جنائي فيها، ما مل يكن هذا احلكم قد �شدر بالرباءة على اأ�شا�س نْفـِي 

ن�شبة الواقعة اإىل املخالف. 

              

  مادة )15(

ي�شقط الحق في اتخاذ اأيِّ اإجراء من اإجراءات التحقيق ِقـَبـل المخالف بانق�شاء �شنتين من  اأ- 

تاريـــخ انتهاء مدة عقد ال�شتفادة من الدعـــم دون اتخاذ ال�شندوق اأيَّ اإجراء من اإجراءات 

رة  ل جريمة جنائية فال يبداأ ح�شاب المدد المقرَّ التحقيق، ومع ذلك اإذا كانت المخالفة ت�َشـكِّ

ل�شقـــوط الحق فـــي اتخاذ اأيِّ اإجراء من اإجـــراءات التحقيق اإل بانق�شـــاء الدعوى الجنائية 

ـي المدة.  بُمـ�شِ

ب-  ي�شقـــط الحق فـــي توقيع الجزاء بانق�شاء �شتـــة )6( اأ�شهر من تاريخ اإحالـــة المخاَلـفة اإلى 

الإدارة المخت�شة دون �شدور قرار بالت�شرف فيها. ويقف �شريان هذه المدة في حال قررت 

الإدارة المخت�شـــة اإيقاف اإجراءات التحقيـــق ِوْفـقًا للفقرة الأولى من المادة )14( من هذه 

الالئحـــة، حتـــى �شدور اأمـــر بِحـْفـظ الأوراق اأو الأمـــر باأل وْجـه لإقامة الدعـــوى الجنائية اأو 

�شدور حكم باتٍّ في الجريمة. 

القوة القاهرة والظروف اال�شتثنائية

مادة )16(

املخالفة  اأن  التحقيق  اأثبت  اإذا  الالئحة،  املادة )13( من هذه  باأحكام  الإخالل   مع عدم 

اإىل  ت  اأدَّ التي  والأو�شاع  الأحداث  على  املخالف  �شيطرة  لظروف خارجة عن حدود  وقعت  قد 

ـر عمرها  وقوعها لأيِّ �شبب من الأ�شباب، مثل وفاة امل�شتفيد اأو تلف املعدات حمل الدعم لِقـ�شَ

الفرتا�شي، اأو ب�شبب القوة القاهرة اأو الظروف ال�شتثنائية، فاإنه يجوز للجنة املخالفات القيام 

بالآتي:

1-  اإعفـــاء المخالف من المخاَلفة في حدود ما ل يزيد علـــى خم�شمائة )500( دينار من مبلغ 

م في الم�شروع الذي وقعت فيه المخاَلفة.   الدعم المقدَّ

2-  التو�شيـــة باإعفـــاء المخالف من المخاَلـفة فـــي حدود ما ل يزيد على األفـــي )2000( دينار 

م في الم�شروع الذي وقعت فيه المخاَلـفة، على اأن ترفع التو�شية اإلى  مـــن مبلغ الدعم المقدَّ

ـلة بال�شندوق بقرار من الرئي�س التنفيذي للموافقة عليها.  اللجنة الإدارية الم�َشـكَّ

التو�شيـــة باإعفاء المخالف من المخاَلفة بما يزيد على األفي )2000( دينار من مبلغ الدعم   -3
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م في الم�شروع الذي وقعت فيـــه المخاَلـفة، على اأن ُتـرفع التو�شية اإلى مجل�س الإدارة  المقـــدَّ

لتقرير ما يراه في �شاأنها.  

ـَظـلُّـم التَّ

مادة )17(

للمخالـــف اأن يتظلَّـم من القرار ال�شادر بتوقيع اأيٍّ من الجزاءات المن�شو�س عليها في هذه  اأ- 

ه ال�شنـــدوق لهذا الغر�س،  مات، وذلـــك على النموذج الذي يعدُّ ـَظـلُـّ الالئحـــة اأمام لجنة التَّ

ـن على الُمـَتـَظـلِّـم تقديمها.   د ال�شندوق بيانات هذا النموذج والم�شتندات التي يتعيَّ ويحدِّ

ــم خالل ثالثين )30( يومًا مـــن تاريخ ت�َشـلُّم الإخطار بقرار الجـــزاء، ول ُيـقَبـل  ـَظـلُـّ يتـــم التَّ ب- 

م بعد انق�شاء هذه المدة. ـَظـلُـّ التَّ

م مقبوًل اإذا تم تقديمه خالل  ـَظـلُـّ ا�شتثنـــاًء من اأحكام الفقرة )ب( من هذه المادة يكون التَّ ج- 

ثالثين )30( يومًا من تاريخ ِعـْلـم المخالف بالقرار المتَظـلَّـم منه، �شريطة ثبوت عدم علمه 

ـي �شتة )6(  م بُمـ�شِ ـَظـلُـّ بالقـــرار قبل هذا التاريخ. وفـــي جميع الأحوال ي�شقط الحق فـــي التَّ

اأ�شهر من تاريخ �شدور القرار المتَظـلَّـم منه.  

دها ال�شندوق. مات طبقًا لالإجراءات التي يحدِّ ـَظـلُـّ مات اإلى اأمين �شر لجنة التَّ ـَظـلُـّ تقدم التَّ د- 

هـ-  يجوز لمن يمتلك ح�ش�شًا في من�شاأة المخالف اأو يعمل لم�شلحته اأو يرتبط به بعالقة ناتجة 

عـــن عْقــــد ال�شتفـــادة اأن يتَظـلَّـم من القرارات التـــي تم�س حقًا من حقوقـــه ِوْفـقًا لل�شوابط 

والإجراءات الم�شار اإليها في الفقرات )اأ، ب، ج، د( من هذه المادة. 

مادة )18(

م م�شتوفيًا كافة  ـَظـلُـّ م التَّ يتوىل اأمني ال�شر خالل خم�شة ع�شر )15( يوم عمل من تاريخ ت�َشلُـّ

م، مبا يف ذلك التوا�شل  ـَظـلُـّ ال�شروط وامل�شتندات املطلوبة، جْمـع املعلومات الالزمة للبتِّ يف التَّ

مع الإدارات املعنية يف ال�شندوق اأو اأية جهة اأخرى.

م  ـَظـلُـّ مات، وعلى اللجنة اأن تبداأ يف نظر التَّ ـَظـلُـّ م اإىل جلنة التَّ ـَظـلُـّ ويقوم اأمني ال�شر باإحالة التَّ

ـن اأمني ال�شر  رة جلْمـع املعلومات، ويبيِّ خالل خم�شة )5( اأيام عمل من تاريخ انتهاء املدة املقرَّ

م.  ـَظـلُـّ الإجراءات التي قام بها لتح�شري التَّ

مادة )19(

م، بما في ذلك الآتي: ـَظـلُـّ مات اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة للبت في التَّ ـَظـلُـّ للجنة التَّ اأ- 
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م.  ـَظـلُـّ 1-  طلب اأية اأوراق اأو م�شتندات من المتَظـلِّـم تكون متطلَّبة للف�شل في التَّ

2-  طلب ممثلين عن الإدارة المعنية اأو لجنة المخالفات لح�شور اجتماعاتها. 

م من العاملين بال�شندوق لح�شور اجتماعاتها. ـَظـلُـّ 3-  طلب ممثلين عن الم�شروع محل التَّ

م. ـَظـلُـّ 4-  تكليف المعنيين لتقديم اأية بيانات اأو معلومات اأو وثائق لزمة للبتِّ في التَّ

5-  طلب ح�شور المتَظـلِّـم لجتماع اللجنة.

6-  تكليف المعنيين لزيارة مقر المتَظـلِّـم، اأو مكان تنفيذ الم�شروع.

7-  ال�شتعانة بمن ترى �شرورة �شماع اأقوالهم.  

ـبًا بتاأييـــد اأو اإلغاء اأو تعديل القـــرارات المتَظـلَّـم منها  مات قرارًا م�شبَّ ـَظـلُـّ ب- ُتـ�شـــِدر لجنـــة التَّ

ال�شـــادرة عن لجنة المخالفات ِطـْبـقـــًا لأحكام البند )2( من الفقرة )اأ( من المادة )13( 

مـــات التو�شية بتاأييـــد اأو اإلغـــاء اأو تعديل القرارات  ـَظـلُـّ مـــن هذه الالئحة. وتكـــون للجنة التَّ

المتَظـلَّــــم منها ال�شادرة ِطـْبـقًا لأحكام البنديـــن )3، 4( من الفقرة )اأ( من المادة )13( 

م  ـَظـلُـّ من هذه الالئحة، وذلك كله خالل مدة ل تجاِوز �شتين )60( يومًا من تاريخ اإحالة التَّ

م. ـَظـلُـّ اإليها. وُيـعتَبـر فوات المدة الم�شار اإليها دون �شدور القرار اأو التو�شية بمثابة رْف�س للتَّ

مات رْفـع تو�شيتها ال�شادرة ِطـْبـقًا لحكم الفقرة )ب( من هذه المادة اإلى  ـَظـلُـّ ج- علـــى لجنة التَّ

الرئي�س التنفيذي فور �شدورها، على اأن ُيـ�شِدر الرئي�س التنفيذي قراره باعتماد التو�شية اأو 

تعديلها اأو اإلغائها خالل مدة ل تجاِوز ثالثين )30( يومًا من تاريخ رْفـِعـها اإليه. 

مادة )20(

بالقرارات  ال�شاأن  ذوي  اإخطار  مات  ـَظـلُـّ التَّ وجلنة  املخاَلفات  جلنة  من  كلٍّ  �شر  اأمني  على 

ال�شادرة يف حقهم مبوجب خطاب م�شحوب بِعـْلـم الو�شول اأو اأية و�شيلة اإلكرتونية وذلك خالل 

ـم القرار على الإدارات املعنية  مدة ل جتاِوز خم�شة ع�شر )15( يوم عمل من �شدور القرار. ويعمَّ

بال�شندوق.  

َتـعاُر�س امل�شالح

مادة )21(

مات اأو اأيُّ �شخ�س ي�شارك يف اأعمالهما، بالإف�شاح عن  ـَظـلُـّ يلتزم ع�شو جلنة املخالفات والتَّ

وجود اأيِّ َتـعاُر�س يف امل�شالح، وعليه المتناع عن امل�شاركة يف اأعمال اللجنة اإذا كان املو�شوع 

املعرو�س يتعلق به �شخ�شيًا اأو كانت له اأو لأحد اأقاربه حتى الدرجة الرابعة م�شلحة مبا�شرة اأو 

غري مبا�شرة فيه. 
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اأحكام ختامية

مادة )22(

مات  ـَظـلُـّ مع عدم الإخالل باأحكام امل�شئولية املدنية اأو اجلنائية، لكلٍّ من جلنة املخالفات اأو التَّ

- بح�شب الأحوال - اإذا تبنيَّ اأن اأحد املوظفني قد �شاهم يف املخاَلـفة املن�شوبة للمخالف اأْن تطلب 

من الرئي�س التنفيذي الت�شريح لها ب�شماع اأقوال هذا املوظف، ثم ترفع للرئي�س التنفيذي تقريرًا 

ـل جلنة حتقيق للنظر يف  يف هذا اخل�شو�س. وللرئي�س التنفيذي اإذا كان هناك مقت�شًى اأن ي�شكِّ

املخاَلـفة ِوْفـقًا لالأنظمة املعمول بها يف ال�شندوق. 

مادة )23(

بناًء على  اأحكام هذه الالئحة، ويجوز  اللغة امل�شتخَدمة يف تطبيق  العربية هي  اللغة  تكون 

طلب من �شاحب ال�شاأن و ِوْفـقًا لتقدير ال�شندوق ا�شتعمال لغة اأخرى. ويف حالة الختالف بني 

ن باللغة العربية. ـح الن�س املدوَّ ـني يرجَّ ـ�شَّ النَّ


