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رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة.

بعد االطالع على القانون رقم )1( لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي إلمارة أبوظبي، وتعديالته.  >

وعلى القانون رقم )23( لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له.  >

وعلى القانون رقم )19( لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة.  >

وعلى المرسوم رقم )4( لسنة 2020 في شأن تعيين رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة.  >

وعلى المرسوم االتحادي رقم )8( لسنة 2006 في شأن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.  >

وعلى القانون االتحادي رقم )7( لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية.  >

وعلى القانون رقم )6( لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي.  >

وعلى القانون رقم )1( لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي.  >

وعلى القانون االتحادي رقم )14( لسنة 2020 بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم..  >

تقرر ما يلي:

المادة األولى

ُيعمل بالئحة إجراءات مكافحة الفساد المرافقة لهذا القرار. 

المادة الثانية

ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ُويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

المرفقات:

الئحة إجراءات مكافحة الفساد

صدر عنا في أبوظبي: 

التـــــــاريخ :  31 مارس 2021 م.

الموافق :  18 شعبان 1442 هـ.
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مادة )1(
التعريفات

فــي تطبيــق أحــكام هــــــذه الالئحــة يكــون للكلمــات والعبــــــارات التاليــة المعانــي الموضحــة قريــن 
كل منهــا، مــا لــم يــدل ســياق النــص علــى خــالف ذلــك:

الباب األول القواعد العامة لالئحة
الفصل األول مدخل الالئحة

اإلمارات العربية المتحدة.:الدولة

إمارة أبوظبي. :اإلمارة

حاكم أبوظبي.:الحاكم 

ولي عهد أبوظبي.:ولي العهد 

حكومة أبوظبي.:الحكومة

جهاز أبوظبي للمحاسبة.:الجهاز 

هيئة الموارد البشرية إلمارة أبوظبي.:الهيئة

قطاع النزاهة ومكافحة الفساد بالجهاز.:القطاع

القانون رقم )19( لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة.:قانون الجهاز

رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة.:رئيس الجهاز 

المدير العام للقطاع.:المدير العام

الشخص المعين بقرار من السلطة المختصة بالتعيين لالضطالع بمهام :الموظف
الخاضعة،  الجهة  أو  للجهاز  التنظيمي  الهيكل  في  الواردة  الوظائف  إحدى 

حسب األحوال. 

.:الجهة الخاضعة ز الجها قانون  ألحكام  وفقًا  ز  الجها بة  لرقا الخاضعة  الجهة   

المخالفات المالية 
واإلدارية، أو المخالفات 

المخالفات المالية واإلدارية وفقا ألحكام قانون الجهاز. :

أي فعل يعد مخالفة مالية و/أو إدارية وفقا ألحكام قانون الجهاز. :الفساد المالي واإلداري 

واألمنية :جهات االختصاص والشرطية  والرقابية  والقضائية  السيادية  واللجان  الجهات 
والجهات األخرى، كل حسب اختصاصه، التابعة لحكومة اإلمارة أو لحكومة 

الدولة.

الموظف بالقطاع الذي يختص بحكم وظيفته بمهام التحقيق اإلداري.:المحقق أو المحققون

 الشخص الذي يدلي بشهادة مبنية على معرفة أو ادعاء بمعرفة وقائع أو :الشاهد 
بيانات معينة أو االطالع عليها أو عن القيام بفعل أو االمتناع عن القيام به، 
تكون قد ترتبت عن الوقائع أو األفعال المذكورة أو االمتناع عنها، مخالفة 
من مخالفات الفساد المالي أو اإلداري المنصوص عليها في قانون الجهاز.

 الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يقوم بالتعاون مع الجهاز أو أٍي من :الُمبِلغ
الجهات الخاضعة أو الجهات األخرى ذات االختصاص، باإلبالغ عن أي أمر 

يقع ضمن اختصاصات الجهاز وفقًا ألحكام قانون الجهاز.

المسائل :الخبير  إحدى  في  تقرير  لتقديم  القضائية  الجهة  تندبه  الذي  الشخص   
في   2012 لسنة   )7( رقم  االتحادي  القانون  أحكام  وفق  الدعوى،  في  الفنية 

شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية.

التحقيق اإلداري، أو 
التحقيق 

و/: مالية  مخالفة  بارتكاب  المتهم  الموظف  بين  العالقة  لكشف  وسيلة   
االتهام  وتوجيه  عنها.  والمسؤول  المخالفات  وتحديد  معينة،  إدارية  أو 

المنسوب إليه. 

المخالفات التي تتكشف لقطاع الرقابة والتدقيق بالجهاز بمناسبة مزاولته :البالغات الداخلية 
اختصاص  من  وتكون  الجهاز  قانون  في  عليها  المنصوص  الختصاصاته 
كبالغ،  قيدها  ويتم  الفساد  النزاهة ومكافحة  لقطاع  يحيلها  والتي  الجهاز، 

ويمارس القطاع اختصاصه في نظرها. 

مادة )3(
إبالغ الجهاز  

تهدف هذه الالئحة إلى التالي:

تنظيــم أحــكام وضوابــط تطبيــق صالحيــات الجهــاز فــي شــأن مكافحــة الفســاد المالــي . 1
واإلداري. 

الســليمة . 2 اإلدارة  وممارســات  والمســاءلة  والشــفافية  النزاهــة  مبــادئ  وترســيخ  تعزيــز 
فــي الحكومــة والجهــات الخاضعــة بمــا يعــزز ســمعة اإلمــارة والثقــة فــي نظامهــا المالــي 

واالقتصــادي.

استرداد األموال العامة المعتدى عليها بغير وجه حق. . 3

مادة )2(
نطاق التطبيق 

تسري أحكام هذه الالئحة على جميع موظفي الجهات الخاضعة، أيًا كانت أداة تعيينهم.  
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مادة )4(
المبادئ العامة  

في تطبيق أحكام هذه الالئحة، ينبغي مراعاة المبادئ اآلتية:

أن يكون تطبيقها عامًا ومجردًا على جميع الموظفين.. 1

أن يكون تطبيقها عاداًل بحيث تبحث جميع الوقائع بعناية، مع بحث كل واقعة وفق ظروفها.. 2

أن يتم التحقيق في المخالفة فور إحالتها.. 3

مادة )6(
المخالفات التأديبية  

كل موظــف يخالــف الواجبــات المنصــوص عليهــا فــي القانــون أو القوانيــن ذات العالقــة . 1
ــذا لهــا أو يخــرج علــى مقتضــى الواجــب فــي  ــح أو القــرارات الصــادرة تنفي أو النظــم أو اللوائ
أعمــال وظيفتــه، يجــازى تأديبيــًا وفقــًا ألحــكام هــذه الالئحــة، مــع عــدم اإلخــالل بالمســؤولية 

المدنيــة أو الجزائيــة الناتجــة عــن ذلــك. 

تعتبــر مخالفــة تأديبيــة قيــام الموظــف بــأي عمــل مخالــف أو امتناعــه عــن القيــام بعمــل . 2
واجــب أو مفــروض عليــه بحكــم وظيفتــه دون ســبب مبــرر، وذلــك وفقــًا لتقديــر ســلطة 

اإلداري.  التحقيــق 
مادة )5(

المخالفات التي تعد من اختصاص الجهاز  

يختص الجهاز بنظر المخالفات المالية واإلدارية التالية: 

االعتــداء علــى أمــوال وممتلــكات الجهــات الخاضعــة، كاإلهمــال فــي تحصيــل اإليــرادات، أو . 1
االرتبــاط أو الصــرف دون وجــود اعتمــاد مالــي، أو مخالفــة النصــاب أو الصالحيــات الماليــة 
المقــررة فــي الجهــات الخاضعــة، أو التالعــب بالحســابات المصرفيــة للحكومــة أو الجهــة 

الخاضعــة، أو أيــة مخالفــة للنظــام المالــي المعمــول بــه فــي الجهــة الخاضعــة واإلمــارة. 

التالعــب فــي مشــتريات الجهــة الخاضعــة أو الغــش فــي تنفيــذ عقودهــا أو أيــة مخالفــة . 2
لقانــون ونظــم المشــتريات المعمــول بهــا فــي الجهــة الخاضعــة أو اإلمــارة. 

كل إهمــال أو تقصيــر يترتــب عليــه مباشــرة ضــررًا ماليــًا لإلمــارة أو األشــخاص العامة األخرى . 3
أو الجهــات الخاضعــة، أو المســاس بمصلحــة مــن مصالحها المالية.  

ــة أخــرى تصــدر . 4 ــر مالي ــة للحكومــة أو الجهــة الخاضعــة أو أي تقاري ــات المالي التالعــب بالبيان
عنهــا.

تضــارب المصالــح، كاالشــتراك أو تأثيــر رئيــس الجهــة الخاضعــة أو أي مــن أعضــاء مجلــس . 	
إدارتهــا أو موظفيهــا فــي عمليــة اتخــاذ أي قــرار بالجهــة يكــون لــه أو ألحــد أقاربــه أو شــركائه 

فيــه مصلحــة شــخصية.

إســاءة اســتخدام الســلطة أو اســتغالل الوظيفــة العامــة فــي الجهــة الخاضعــة، وذلــك . 6
للحصــول علــى مصلحــة أو منفعــة للنفــس أو للغيــر.

تبذير األموال العامة وسوء استغالل الموارد المالية لإلمارة. . 7

القيــام بــأي فعــل أو تصــرف أو اإلدالء بــأي تصريــح، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر وبــأي . 8
وســيلة كانــت، ونجــم عــن ذلــك التأثيــر علــى ســمعة اإلمــارة الماليــة أو اإلضــرار بمصالحهــا 

االقتصاديــة.

إفشــاء األســرار الرســمية للجهــة الخاضعــة ولإلمــارة كمقدراتهــا وإمكانياتهــا وأرصدتهــا . 9
والتزاماتهــا الماليــة والمعلومــات والبيانــات والســجالت الرســمية الخاصــة بهــا وبالجهــات 

واألفــراد المتعامليــن معهــا.

أي مخالفة فساد مالي أو إداري أخرى وفق أحكام قانون الجهاز. . 10
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الباب الثاني إجراءات التبليغ
الفصل األول تلقي البالغات من الجمهور 

الفصل الثاني
تلقي البالغات من الجهات الحكومية 

مادة )9(
إلزامية التبليغ  

يجــب علــى كل موظــف فــي الجهــة الخاضعــة وكل شــخص يكلــف بخدمــة أو وظيفــة عامــة . 1
إبــالغ الجهــاز عــن مخالفــات الفســاد المالــي واإلداري فــور اكتشــافه.

يجــب علــى كل شــركة أو أيــة جهــة أو فــرد يتعامــل مــع جهــة خاضعــة – كل فيمــا يخصــه، . 2
إبــالغ الجهــاز عــن مخالفــات الفســاد المالــي واإلداري فــور اكتشــافه.

يجــب علــى مدقــق الحســابات والمدقــق الداخلــي فــي الجهــة الخاضعــة إبــالغ الجهــاز عــن . 3
مخالفــات الفســاد المالــي واإلداري فــور اكتشــافه.

مادة )11(
اإلخطار من الجهات الخاضعة   

ــى الجهــات الخاضعــة إخطــار الجهــاز فــور اكتشــاف أي مخالفــة يختــص الجهــاز . 1 ــن عل يتعي
بنظرهــا أو وقــوع حــدث ترتــب عليــه مخالفــة وذلــك خــالل فتــرة ال تتجــاوز 	 أيــام عمــل مــن 

ــق اإلداري.  ــر الجهــة الخاضعــة هــي المختصــة بالتحقي ــم بهــا. وتعتب ــخ العل تاري

يتعيــن علــى الجهــات الخاضعــة إحالــة مــا تجريــه من تحقيقــات للجهاز مشــفوعة بمحاضرها . 2
وقــرارات التصــرف فــي مــدة أقصاهــا 	 أيــام عمــل مــن تاريــخ االنتهــاء مــن التحقيقــات. وفــي 
حــال تبيــن للجهــاز بــأن أعمــال التحقيــق واإلجــراءات التــي تمــت ال تتوافــق والقواعــد العامــة، 

فللجهــاز الحــق فــي إعــادة التحقيــق أو اســتكماله أو التعديــل علــى مــا تــم مــن أعمــال. 

يتــم التبليــغ عــن المخالفــات المشــار إليهــا فــي البنــد 1. والبنــد 2. أعــاله عــن طريــق مخاطبــة . 3
رئيــس الجهــاز.

مادة )12(
التبليغ من الجهات الخاضعة    

الجهــات . 1 مــن  عــدد  بيــن  االختصــاص  تعــارض  حــال  فــي  البالغــات  بنظــر  الجهــاز  يختــص 
الخاضعــة، ويتوجــب علــى الجهــات الخاضعــة إبــالغ الجهــاز فــور اكتشــاف المخالفــة والتقريــر 

ــر مــن جهــة خاضعــة.  بأنهــا مــن اختصــاص أكث

يتــم التبليــغ عــن المخالفــات المشــار إليهــا فــي البنــد 1. أعــاله عــن طريــق مخاطبــة رئيــس . 2
الجهــاز.  

مادة )13(
التبليغ من جهات االختصاص     

يتلقــى الجهــاز البالغــات المحالــة إليــه مــن جهــات االختصــاص عــن طريــق مخاطبــة رئيــس 
الجهــاز.

مادة )10(
إجراءات التبليغ   

يكــون التبليــغ عــن مخالفــات الفســاد المالــي واإلداري عــن طريــق تقديــم البــالغ علــى الموقــع . 1
اإللكترونــي للجهــاز أو بإحــدى التطبيقــات الذكيــة أو أي وســيلة إلكترونيــة أخــرى، أو عــن طريق 
تقديــم البــالغ كتابــًة بالحضــور الشــخصي لمقــر الجهــاز، وعلــى القطــاع إعــداد نمــاذج للتبليــغ 
واعتمادهــا مــن رئيــس الجهــاز. كمــا يجــوز التبليــغ عــن طريــق البريــد باإلرســال لعنايــة رئيــس 

الجهــاز، إلــى العنــوان البريــدي المعتمــد للجهــاز والموضــح فــي الموقــع اإللكترونــي للجهــاز.

يكــون التبليــغ بواســطة الجهــات الخاضعــة وجهــات االختصــاص عــن مخالفــات الفســاد . 2
المالــي واإلداري، وفقــًا لإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي هــذه الالئحــة.

مادة )8(
الهدف من التبليغ 

إن الهــدف مــن التبليــغ عــن المخالفــات التــي يختــص بهــا الجهــاز هــو حمايــة المــال العــام لإلمــارة 
وصــون ســمعتها الماليــة واالقتصاديــة، وال يكــون الجهــاز فــي ســبيل ذلــك ملزمــًا بتحقيــق أي 

منفعــة للمبلغيــن إال وفــق ضوابــط مكافــآت المبلغيــن الــواردة فــي هــذه الالئحــة. 

مادة )7(
رية البالغات 

ِ
س

تعــد البالغــات المقدمــة للجهــاز بالغــات ســرية، وال يجــوز لموظفــي الجهــاز إفشــائها أو تــداول 
أو الكشــف عــن أي بيانــات أو معلومــات خاصــة بهــا. 
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الفصل الثالث
تلقي البالغات الداخلية عن طريق اإلحالة

الفصل الرابع
قبول البالغ أو رده وتصنيف البالغ

مادة )14(
إجراءات قيد البالغ الداخلي      

علــى قطــاع الرقابــة والتدقيــق بالجهــاز اإلحالــة للقطــاع مــا يتكشــف لــه مــن مخالفــات مشــفوعة 
بكافــة المســتندات، وعلــى القطــاع فحــص المخالفــة وإبــداء الــرأي مــن حيــث القبــول والقيــد 
كبــالغ أو طلــب اســتكمال بعــض المســتندات أو رفــض المخالفــة لعــدم االختصــاص، أو إحالتها 

لجهــات االختصــاص إذا مــا رأى ذلــك مناســبًا. 

مادة )15(
إجراءات قيد البالغ الداخلي      

أوال: تقييم البالغ

الجهــاز  اختصــاص  ناحيــة  مــن  البــالغ  تقييــم  أعمــال  القطــاع  يتولــى  البــالغ،  تلقــي  بعــد 
والتحقــق مــن عــدم الفصــل فيــه ســابقًا وعــدم وجــود بــالغ بــذات الوقائــع قيــد التحقيــق، او 
أيــة أمــور أخــرى ذات عالقــة بموضــوع البــالغ. فــإذا تبيــن أن البــالغ يتعلــق ببعــض الوقائــع 
قيــد التحقيــق، فيجــوز ضمــه إلــى تلــك اإلجــراءات إلــى الحــد الــذي تكــون فيــه الوقائــع الــواردة 

فــي البــالغ منتجــة أو متعلقــة بالوقائــع قيــد النظــر.

ثانيا: رد البالغ

فــي حــال قــرر القطــاع عــدم الســير فــي البــالغ ألي ســبب مــن األســباب المقبولــة . 1
قانونــا، يتوجــب رد البــالغ وعــدم قيــده فــي ســجل البالغــات التــي باشــر القطــاع أعمالــه 
ــه عليهــا، ويتــم قيــده ضمــن ســجل البالغــات المــردودة أو المرفوضــة مــع  وصالحيات

ــرد.  بيــان أســباب ال

فــي جميــع األحــوال، ال يمنــع قــرار رد البــالغ مــن إحالــة أوراقــه إلــى جهــات االختصــاص . 2
إذا ارتبطــت الوقائــع الخاصــة بــه بشــبهة جريمــة جزائيــة.

ثالثا: قبول البالغ

فــي حــال تبيــن للقطــاع صحــة البــالغ، يتوجــب علــى القطــاع قبــول البــالغ والســير فــي 
إجراءاتــه بإحالتــه مباشــرة للتحقيــق اإلداري أو مباشــرة أعمــال التقصــي والفحــص الخــاص. 

قيد البالغ رابعا:  

في حال تم قبول البالغ يتم قيده بسجل البالغات التي باشر القطاع اختصاصه عليها.

مادة )16(
السجالت     

يتولى القطاع مسك عدد من السجالت الرئيسية وهي: . 1

 أ. ســجل البالغــات العــام: هــو ســجل تقيــد فيــه جميــع البالغــات الــواردة للقطــاع بأي وســيلة 
تبليــغ، أيــًا كانــت جهــة التبليغ. 

 ب. ســجل البالغــات المقبولــة: هــو ســجل تقيــد فيــه جميــع البالغــات التــي تــم قبولهــا والتــي 
ســوف يباشــر القطــاع النظــر فيهــا. 

 ج. ســجل البالغــات المــردودة أو المرفوضــة: هــو ســجل تقيــد فيــه جميــع البالغــات التــي تــم 
ردهــا أو رفضهــا مــع بيــان أســباب الــرد. 

في جميع األحوال يحق للقطاع مسك أي سجالت أخرى لتسهيل وتنظيم أعماله. . 2



قرار رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة
رقم )42( لسنة 2021  قرار رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة12

13رقم )42( لسنة 2021  المحتويات المحتويات

الباب الثالث قواعد وإجراءات التحقيق اإلداري
في مخالفات الفساد المالي واإلداري

الفصل األول القواعد العامة

مادة )17(
التعريف بقطاع النزاهة ومكافحة الفساد      

يختــص القطــاع بالتحقيــق اإلداري فــي المخالفــات الماليــة واإلداريــة بالجهــات الخاضعــة ووفقــًا 
ألحــكام القانــون، باإلضافــة إلــى المهــام األخــرى المنصــوص عليهــا فــي القانــون

مادة )18(
مهام قطاع النزاهة ومكافحة الفساد      

يختــص القطــاع وبالتنســيق مــع جهــات االختصــاص األخــرى، بمهــام إنفــاذ اختصاصــات الجهــاز 
الخاصــة بإرســاء وتعزيــز ونشــر مبــادئ النزاهــة والشــفافية والمحاســبة واألمانــة وبمكافحــة 
الفســاد المالــي واإلداري بالجهــات الخاضعــة، وذلــك مــن خــالل صالحيــات الرقابــة والبحــث 
والتحــري وجمــع المعلومــات بالوســائل المقــررة التــي يخولهــا رئيــس الجهــاز للقطــاع وفــق 

ــون الجهــاز.  أحــكام قان

مادة )19(
تشكيل قطاع النزاهة ومكافحة الفساد      

المديــر العــام هــو رئيــس التنظيــم اإلداري للقطــاع ويكــون مســؤواًل قانونــا بتحقيــق واجبــات 
القطــاع، ومخــواًل بإصــدار التقاريــر والمذكــرات واإلحــاالت والتوصيــات الصــادرة مــن القطــاع، 
وهــو المعنــي بإنفــاذ اختصاصــات الجهــاز المناطــة بالقطــاع علــى جميــع الجهــات الخاضعــة 

فيمــا يتعلــق بمكافحــة الفســاد المالــي واإلداري وتعزيــز النزاهــة فــي الجهــات الخاضعــة. 

مادة )20(
صالحيات مدير عام القطاع       

ــا ألغــراض أعمــال القطــاع  ــر عــام القطــاع مباشــرة الصالحيــات المنصــوص عليهــا قانون لمدي
ولــه تفويــض هــذه الصالحيــات لموظفــي القطــاع، علــى النحــو التالــي: 

طلب المعلومات والمستندات والبيانات واألدلة والقرائن كتابًة أو شفاهًة.. 1

االطــالع علــى أي مســتندات، أو قــرارات أو وثائــق أو بيانــات أو معلومــات أو تقاريــر أو أوراق . 2
أو ســجالت يدويــة أو إلكترونيــة أو أي أنظمــة إلكترونيــة لــدى الجهــات الخاضعــة، والتحفــظ 

عليهــا أو االحتفــاظ بــأي نســخ منهــا بغــض النظــر عــن طبيعتهــا أو ســريتها.

االطــالع علــى أوراق عمــل مدققــي الحســابات بشــأن تدقيــق البيانــات الماليــة للجهــات . 3
الخاضعــة، والتحفــظ عليهــا أو االحتفــاظ بــأي نســخ منهــا.

الولــوج إلــى األنظمــة والبرامــج اإللكترونيــة بالجهــات الخاضعــة لمباشــرة أعمــال التقصــي . 4
ذات  األخــرى  الجهــات  مــع  والتعــاون  بالتنســيق  وذلــك  االســتدالالت،  وجمــع  والتحــري 
ــراه مناســبًا ربــط  العالقــة، ودون المســاس باختصاصاتهــا المقــررة. وللقطــاع وفــق مــا ي
البرامــج واألنظمــة اإللكترونيــة للجهــات الخاضعــة ببرامــج وأنظمــة القطــاع اإللكترونيــة 

بغــرض الرقابــة والتدقيــق. 

دخول مقار عمل الجهات الخاضعة دون الحاجة إلى أي تصريح مسبق.. 	

تفتيــش الجهــات الخاضعــة ومقارهــا والمبانــي التابعــة لهــا دون الحاجــة إلــى أي تصريــح . 6
مســبق، 

تفتيش األشخاص واألماكن الخاصة بإذن من النيابة العامة المختصة.. 7

اســتدعاء مســؤولي الجهــات الخاضعــة أو موظفيهــا أو أي شــخص آخــر تســتوجب أعمــال . 8
فحــص البالغــات والتحقيــق اإلداري وســؤاله، وتقديــم التوصيــة المناســبة لرئيــس الجهــاز 

فــي حــاالت كبــار موظفــي الحكومــة ومــن فــي حكمهــم. 

االطالع على الحسابات المصرفية للحكومة والجهات الخاضعة.. 9

الطلــب مــن الجهــات المختصــة الحســابات المصرفيــة والبيانــات الشــخصية ألي شــخص . 10
مراعــاة  مــع  وذلــك  اإلداري  والتحقيــق  البالغــات  فحــص  ألغــراض  اعتبــاري،  أو  طبيعــي 

النافــذة. التشــريعات 

التعــاون مــع واالســتعانة بجهــات االختصــاص فــي اإلمــارة واإلمــارات األخــرى والحكومــة . 11
والحقائــق  األدلــة  والتقصــي وجمــع  التحريــات  اختصاصــه، إلجــراء  االتحاديــة، كل حســب 

والمرافقــة أثنــاء دخــول وتفتيــش األماكــن.

التوصيــة بوقــف الموظــف أو المكلــف فــي الجهــة الخاضعــة مؤقتــًا عــن العمــل لمصلحــة . 12
التحقيــق اإلداري لفتــرة ال تزيــد علــى ســتة أشــهر، قابلــة للتجديــد، مــع مراعــاة أحــكام قانــون 

الجهــاز. 

تكليــف المدقــق الداخلــي فــي الجهــة الخاضعــة بأيــة مهــام يراهــا ضروريــة بعــد إخطــار رئيــس . 13
تلــك الجهــة أو وفقــًا لمــا يــراه الجهــاز مناســبًا. 

تعهيــد أي مــن أعمــال الجهــاز إلــى أيــة جهــة أو االســتعانة بالفنيين والخبراء واالستشــاريين، . 14
وذلــك ألســباب يقدرهــا القطــاع وبموافقــة رئيس الجهاز.
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الفصل الثاني
واجبات ومحظورات المحقق

الفصل الثالث
مباشرة أعمال التقصي والفحص الخاص

مادة )21(
واجبات المحققين       

يجــب علــى المحققيــن فــي أدائهــم لواجباتهــم التــزام الحيــدة والنزاهــة عنــد أداء رســالتهم فــي . 1
حمايــة المــال العــام وتأكيــد ســيادة القانــون وبــذل العنايــة الالزمــة والتريــث فــي وزن األدلــة 

والحــرص علــى التطبيــق الصحيــح ألحــكام القانــون.

يجــب علــى المحققيــن فــي أدائهــم لواجباتهــم الحــرص فــي جميــع األوقــات علــى الظهــور . 2
بالمظهــر الالئــق الــذي يتناســب مــع أهميــة واجباتهــم ومهامهــم.

يجــب علــى المحققيــن الحــرص علــى أن يكــون طابــع العالقــة القائمــة بينهــم وبيــن موظفــي . 3
الجهــات الخاضعــة وغيرهــم مــن الجهــات ذات االختصــاص قائمــًا علــى االحتــرام وحســن 

التفاهــم.

يجــب علــى العامليــن بالقطــاع عــدم توســيع دائــرة العالقــات الشــخصية مــع العامليــن . 4
بالجهــات الخاضعــة، وأن تكــون تلــك العالقــات فــي حــال وجودهــا مســبقًا، فــي نطــاق ضيــق 

بمــا ال يتســبب فــي المســاس بهيبــة القطــاع وســمعته وحيدتــه وموثوقيتــه.

مادة )22(
األعمال المحظورة على المحققين       

يحظــر علــى المحققيــن القيــام بــأي أفعــال تتعــارض مــع اختصاصــات القطــاع أو مــع طبيعــة 
عملهــم أو أن تنتقــص مــن كرامتهــم أو ســمعتهم الشــخصية أو مــن هيبــة الجهــاز، والتــي 

ــي: ــال وليــس الحصــر مــا يل ــى ســبيل المث تشــمل عل

إفشــاء أســرار البالغــات والقضايــا أو التحــدث عنهــا مــع األهــل أو المعــارف واألصدقــاء، أو . 1
إطــالع أحــد مــن غيــر ذوي الشــأن علــى أوراقهــا، أو الســماح لهــم بتصويرهــا، أو إبــداء عضــو 

هيئــة أو فريــق التحقيــق لرأيــه علنــًا فــي قضيــة يتولــى القطــاع التحقيــق فيهــا.

طمــس القــرارات التــي يصدرونهــا إذا رأوا العــدول عنهــا، مــع إثبــات العــدول عــن تلــك . 2
القــرارات بقــرارات منفصلــة ومســتقلة بغيــر طمــس للقــرارات األولــى، وذلــك دفعــًا لــكل 

شــبهة أو مظنــة.

التحقيــق فــي قضيــة يكــون المتهــم فيهــا ممــن تربطــه بالمحقــق قرابــة أو مصاهــرة حتــى . 3
الدرجــة الرابعــة، كمــا ينبغــي عليــه التنحــي عــن تولــي تحقيــق فــي بــالغ يكــون المتهــم أو 
ــة بيــن  ــه أو معارفــه المقربيــن، أو كانــت ثمــة خصومــة جدي المجنــي عليــه فيــه مــن أصدقائ

المتهــم وبيــن المحقــق، دفعــًا لرميــه بالميــل أو الهــوى أو التحامــل.

عقــد . 4 أو  المحاضــرات  وإلقــاء  األجنبيــة  للجهــات  التابعــة  والهيئــات  المراكــز  علــى  التــردد 
الجهــاز. رئيــس  مــن  إذن  بــدون  فيهــا  االشــتراك  أو  النــدوات 

القيام بأي عمل تجاري أو ممارسة أي عمل يتعارض مع طبيعة عمل القطاع.. 	

مادة )23(
إجراءات ما بعد قبول البالغ       

فــي حــال تــم قبــول البــالغ وقيــده بســجل البالغــات المقبولــة، فإنــه يتــم التوجــه ألعمــال . 1
التقصــي والفحــص الخــاص بغــرض جمــع االســتدالالت والمعلومــات والقرائــن واســتكمال 
ملــف البــالغ قبــل إحالتــه للتحقيــق اإلداري. وفــي حــال تبيــن ضــرورة التوجــه للتحقيــق اإلداري 
ألي ســبب مــن األســباب بعــد مرحلــة التقصــي والفحــص الخــاص، فإنــه يتــم مباشــرة أعمــال 

التحقيــق اإلداري.

فــي جميــع األحــوال يجــوز إحالــة األوراق للنيابــة العامــة قبــل مباشــرة القطــاع اختصاصاتــه . 2
إذا تبيــن وجــود شــبهة الجريمــة الجزائيــة وتطّلــب الوضــع االســتعجال بإبــالغ النيابــة العامــة، 
مــع عــدم اإلخــالل بحــق الجهــاز فــي التحقيــق اإلداري والتوصيــة بالعقوبــة التأديبيــة إن كان 

ذلــك مناســبًا. 

مادة )24(
طبيعة أعمال التقصي والفحص الخاص       

التقصــي والفحــص الخــاص هــي المرحلــة الســابقة للتحقيــق اإلداري، ويباشــره المعنيــون . 1
بذلــك بالقطــاع، كُل حســب اختصاصــه. 

تعتبــر إجــراءات التقصــي والفحــص الخــاص فــي مجملهــا، إجــراءات لجمــع االســتدالالت . 2
والمعلومات والقرائن واســتكمال ملف البالغ قبل إحالته للتحقيق اإلداري وفقًا للشــروط 
المقــررة فــي قانــون الجهــاز، ممــا يهــدف إلــى جمــع عناصــر اإلثبــات الالزمــة وتســهيل مهمــة 

التحقيــق اإلداري.

قيــام المعنييــن بالقطــاع ومأمــوري الضبــط القضائــي بتقصي المخالفــات والجرائم والبحث . 3
عــن مرتكبيهــا وجمــع االســتدالالت التــي تلــزم للتحقيــق اإلداري وتســهيل مهمتــه، يلقــي 
علــى عاتقهــم التزامــات عــدة، تشــمل وجــوب قبولهــم لــكل مــا يــرد إليهــم مــن بالغــات عــن 
المخالفــات واســتجواب مــن يكــون حاضــرًا عنــد وقوعهــا أو لديــه معلومــات عنهــا واالنتقــال 

إلــى مقــار الجهــات الخاضعــة والتحفــظ علــى األدلــة. 

للصحــف . 6 بتصريحــات  اإلدالء  أو  والمرئيــة  اإلذاعيــة  والنــدوات  البرامــج  فــي  االشــتراك 
والمجــالت أو غيرهــا مــن وســائل النشــر أو وســائل التواصــل االجتماعــي، فيمــا يتعلــق 

ذلــك. علــى  الجهــاز  رئيــس  بعــد موافقــة  إال  بشــؤون عملهــم، 
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مادة )25(
تشكيل فرق عمل التقصي والفحص الخاص       

يتــم تشــكيل فــرق عمــل التقصــي والفحــص الخــاص بقــرار مــن مديــر عــام القطــاع، يراعــى . 1
ــق  ــكل بــالغ فري ــدى أعضــاء الفــرق، بحيــث يكــون ل ــرات والمهــارات ل ــه التخصــص والخب في

تقصــي وفحــص خــاص يختــص بهــذا البــالغ. 

يراعــى فــي تشــكيل الفريــق عــدم وجــود شــبهة تعــارض مصالــح بيــن أحــد أعضائــه والجهــة . 2
الخاضعــة المعنيــة قبــل مباشــرة أعمــال التقصــي والفحــص الخــاص.

مادة )26(
تقرير الفحص الخاص

يتوجــب علــى فريــق عمــل التقصــي والفحــص الخــاص إعــداد تقريــر بنتائــج أعمالــه مشــفوعا 
باألدلــة والمســتندات ذات العالقــة باإلضافــة إلــى توصيــات فريــق العمــل. 

مادة )27(
التحقيق اإلداري وأهدافه

التحقيــق اإلداري اختصــاص أصيــل وهــام يباشــره القطــاع بإجــراءات متعــددة تتســم بالحيــدة، 
يضطلــع بتنفيذهــا موظفــو القطــاع للتحقــق مــن توافــر أركان المخالفــة اإلداريــة والماليــة ومدى 

ثبوتهــا فــي حــق متهــم بعينــه، وذلــك ســعيًا إلــى تطبيــق القانــون وتحقيــق العدالــة. 

الفصل الرابع
مباشرة أعمال التحقيق اإلداري

مادة )28(
صفات المحقق        

ترتبــط  يتحلــى بصفــات معينــة،  أن  اإلداري  التحقيــق  إجــراءات  عنــد مباشــرته  المحقــق  علــى 
يلــي: مــا  التحقيــق وأهدافــه، وأهمهــا  بطبيعــة 

أن يكــون ملمــًا بالمعرفــة الفنيــة لبيئــة التشــريعات المنظمــة إلدارة المــال العــام وحمايتــه . 1
وللوظيفــة العامــة، وبالتأهيــل والمهــارات المهنيــة الالزمــة إلنفــاذ اختصاصــات وصالحيــات 

القطــاع وفــق قانــون الجهــاز.

يجــب أال يغيــب عــن ذهنــه أن القطــاع إذ يجــري التحقيــق فــي الواقعــة، فإنــه يلتــزم الحيــدة . 2
االختصــاص  وذلــك  الصفــة  بهــذه  يجتهــد  وإنمــا  المشــكو ضــده  إلــى  ينحــاز  فــال  التامــة 
للوصــول إلــى الحقيقــة وفقــًا لصحيــح الوقائــع والقانــون، وعليــه أن يتحــرى الحــق أينمــا كان 

ــه. ــى نفــي االتهــام عن ــل تجــاه المتهــم أو إل ــى إقامــة الدلي ــك إل ســواء أدى ذل

مادة )29(
محاضر التحقيق        

يرتكــز التحقيــق اإلداري علــى مبدأيــن همــا تدوينــه بالكتابــة وســريته، وأولهمــا مــؤداه وجــوب . 1
تدويــن التحقيــق بمعرفــة كاتــب يباشــره تحــت إشــراف المحقــق الــذي يجريــه ويوقــع علــى 
محاضــر التحقيــق معــه ضمانــًا للحيــدة، وثانيهمــا أن التحقيــق اإلداري ال يخضــع لمبــدأ 

العالنيــة وأن إفشــاء الســرية يعاقــب عليــه القانــون.

ُيعنــون محضــر التحقيــق بذكــر اســم الجهــاز وبذكــر القطــاع، ويصــدر بتاريــخ يــوم وســاعة . 2
ومــكان التحقيــق واســم المحقــق ومســماه الوظيفــي واســم كاتب التحقيق واســم المترجم 

إذا كان التحقيــق يقتضيــه.

تقاريــر . 3 مــن  البــالغ  ملــف  احتــواه  بمــا  االطــالع  محضــر  مضمــون  إثبــات  المحقــق  علــى 
ومســتندات وأدلــة قبــل االسترســال فــي إجــراءات ســماع الشــهود أو اســتجواب المتهــم. 

ــر طمــس أو كشــط أو تحشــير، . 4 ــة وبخــط واضــح بغي ــق باللغــة العربي يحــرر محضــر التحقي
وترقــم صفحاتــه بأرقــام متتابعــة ويوقــع كل متهــم أو شــاهد علــى كل صفحــه وأيضــا علــى 
أقوالــه بإمضائــه أو ختمــه أو بصمتــه بعــد تالوتهــا عليــه مقرونــة بتوقيــع المحقــق والكاتــب 
والمترجــم إن وجــد، وإذا تعــذر علــى الشــاهد أو المخالــف التوقيــع أو امتنــع عنــه فيثبــت ذلــك 
مــع ذكــر األســباب التــي يبديهــا ويوقــع المحقــق والكاتــب علــى نهايــة كل صفحــة وعلــى كل 
تصحيــح أو مالحظــة أو مواجهــة تعــن لــه أثنــاء التحقيــق أواًل بــأول وينهــي المحضــر قبــل 

إصــدار القــرارات بتحديــد تاريــخ وســاعة انتهائــه.

يجب أن تثبت األســئلة التي توجه إلى المتهمين والشــهود وكذلك اإلجابة عنها في محضر . 	
التحقيــق كاملــة دون اقتضــاب أو حــذف أو تنقيــح تحــت إشــراف المحقــق إال بالقــدر الــذي 

التــزام الحيــدة المقترنــة بالتجــرد فــي التحقيــق اإلداري ومباشــرة التحقيــق فــي الواقعــة وهــو . 3
خالــي الذهــن مــن أي علــم ســابق بحيثياتهــا - إال مــا نمــا إلــى علمــه بصفتــه الرســمية.

التركيــز فــي مهمتــه فــي اســتظهار الحقيقــة واتخــاذ كل الوســائل الكاشــفة عنهــا بــكل صبــر . 4
ومثابــرة وحيــدة، والنــأي عــن الغضــب أو الغيــظ وأن يتأنــى أثنــاء التحقيــق اإلداري فــي الحكــم 
علــى قيمــة الدليــل مقلبــًا الــرأي علــى مختلــف وجوهــه حتــى يتيقــن مــن مطابقتــه لمقتضيــات 

العدالة.

أن تســير إجــراءات التحقيــق اإلداري بالســرعة الواجبــة إلنجــازه فــي جلســة أو جلســات قريبــة . 	
متالحقــة وذلــك بغيــر إهــدار لحقــوق األطــراف أو إخــالل بمقتضيــات الدفــاع.

عــدم التباطــؤ فــي جمــع األدلــة فــي الحــاالت التــي تقتضــي ذلــك واالبتعــاد عــن التــردد فــي . 6
مباشــرة اإلجــراء الــذي يــراه ســليماً حتــى ال تضيــع الفائــدة مــن اتخــاذه فــي وقتــه المناســب.

االلتزام بمبدأ سرية التحقيق اإلداري بما يضمن سالمته وعدم اإلضرار به.. 7

أن يكــون عــاداًل فــي معاملــة المتهميــن، فــال يفــرق بينهــم فــي المعاملــة أثنــاء التحقيــق . 8
مهمــا تفاوتــت مراكزهــم االجتماعيــة أو مظاهرهــم الشــخصية تفاديــًا لمظنــة الميــل أو 

المحابــاة.
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ــن أو الشــاهد ممــن يتكلمــون  ــح لمــا يقصــده المتهمي ــه صياغــة المفهــوم الصحي يقتضي
العربيــة بصــورة غيــر صحيحــة وتقتضيــه الترجمــة بعــد التحقــق مــن أن مــا يــدون مطابــق فــي 

مدلولــه ومعنــاه لمقصــود قائلــه.

يجــب أن يشــتمل محضــر التحقيــق علــى كافــة البيانــات المتعلقــة بمــن يســأل أو يســتوجب . 6
فيــه مــن الشــهود أو المجنــي عليهــم أو المتهميــن وأســمائهم الثالثيــة علــى األقل وألقابهم 
ومهنهــم وأعمارهــم ومحــال إقامتهــم وحالتهــم االجتماعيــة وكافــة العناصــر الشــخصية 
التــي تميزهــم عــن غيرهــم وأن يشــتمل – فضــاًل عــن ذلــك – بالنســبة لألجانــب علــى بيــان 
جنســياتهم وأرقــام جــوازات ســفرهم وأرقــام تأشــيرات إقامتهــم لمــا فــي ذلــك مــن أهميــة 

خاصــة بالنســبة للمتهميــن.

مادة )30(
أنواع اإلجراءات 

تنقسم إجراءات التحقيق اإلداري إلى نوعين:

مــا يتعلــق بجمــع األدلــة وأهمهــا ســماع أقــوال الشــهود واســتجواب المتهــم والمعاينــة . 1
والتفتيــش.

التدابير االحترازية.. 2

مادة )32(
إخطار الموظف 

يخطــر الموظــف المحــال للتحقيــق بتاريــخ وســاعة ومــكان التحقيــق واســم المحقــق وبمــا هــو 
منســوب إليــه مــن مخالفــات، علــى أن يراعــى مــا يلــي:

يجــب تســليم اإلخطــار إلــى الموظــف شــخصيًا أو بمقــر عملــه أو بالبريــد المســجل علــى آخــر . 1
عنــوان معــروف لــه أو بواســطة بريــده اإللكترونــي.

يتعيــن أن يكــون اإلخطــار قبــل الموعــد المحــدد لحضــور التحقيــق بثالثــة أيــام عمــل علــى . 2
ــك. ــق خــالف ذل ــم يقتــض التحقي األقــل مــا ل

فــي حالــة عــدم حضــور الموظــف، يعــاد إخطــاره بــذات اإلجــراء ويحــدد لــه موعــد للحضــور بعــد . 3
ثالثــة أيــام عمــل مــن تاريــخ اإلخطــار الثانــي مــا لــم يقتــض التحقيــق خــالف ذلــك، مــع التأكيــد 

مادة )31(
بدء إجراءات التحقيق 

يعــد المحقــق بمجــرد إحالــة ملــف البــالغ إليــه ملخصــًا وافيــًا بمضمــون البــالغ أو الواقعــة محــل 
التحقيــق بعــد دراســتها وفحصهــا فــي محضــر يذيلــه بتحديــد أقــرب موعــد للتحقيــق.

مادة )33(
تغيب الموظف عن التحقيق 

إذا وجهــت إلــى موظــف مخالفــة ورفــض اســتالم التبليــغ بهــا أو تغيــب عــن العمــل لتجنــب 
اســتالم التبليــغ، فــإن التحقيــق اإلداري يســير فــي مجــراه فــي غيــاب الموظــف إذا تــم إخطــاره أن 

عــدم حضــوره يعــد تنــازال عــن دفاعــه فيمــا هــو منســوب إليــه.

مادة )34(
كاتب التحقيق 

يكــون التحقيــق بصفــة ســرية ويقــوم المحقــق بتســجيل كل اإلفــادات فــي محضــر التحقيــق أواًل 
بــأول، ويجــوز االســتعانة بكاتــب التحقيــق ويثبــت التحقيــق فــي محاضــر بأرقــام مسلســلة بصــدر 
كل منهــا يذكــر تاريــخ ومــكان وســاعة فتــح وإتمــام المحضــر وهيئــة التحقيــق وتذيــل كل ورقــة 
ــه  ــه ودرجت ــًا وســنه ووظيفت ــان اســمه ثالثي بتوقيعــه، ويســبق ســؤال كل مخالــف أو شــاهد بي

ومحــل إقامتــه وأي بيــان آخــر يــرى المحقــق ضرورتــه.

مادة )36(
طلب المعلومات  

يحــق للقطــاع طلــب المعلومــات والمســتندات والبيانــات واألدلــة والقرائــن األخــرى، ســواًء 
ــه  ــة أو شــفاهة، مــن الجهــات الخاضعــة، ويتوجــب علــى مــن ُوجــه ل كانــت مطبوعــة أو إلكتروني
الطلــب موافــاة القطــاع بمــا طلــب منــه وإال اعتبــر ذلــك تقصيــرًا او تقاعســًا عن تنفيــذ المطلوب 

ومخالفــة ألحــكام قانــون الجهــاز.

مادة )35(
التصدي للمخالفات 

يتناول التحقيق اإلداري ما قد يتكشف من مخالفات أخرى، ولو لم يتضمنها البالغ األصلي.

الفصل الخامس
 إجراءات التحقيق اإلداري

علــى أنــه فــي حالــة عــدم الحضــور يعــد ذلــك بمثابــة تنــازل عــن حــق الدفــاع، فــإذا لــم يحضــر يتــم 
التصــرف فــي األوراق بحالتهــا ويتخــذ القــرار المناســب.

ــام عمــل تاليــة، يعتبــر ذلــك . 4 ــة أي إذا لــم يحضــر الموظــف ولــم يقــدم عــذرًا مقبــواًل خــالل ثالث
تنــازال منــه عــن حقــه ويســتكمل التحقيــق اإلداري.

ال يجــوز إجــراء التحقيــق وســماع أقــوال الموظــف أثنــاء وجــوده فــي إجــازة إال إذا تعمــد . 	
الموظــف الخــروج فــي إجــازة لتجنــب حضــور جلســة التحقيــق أو اقتضــت مصلحــة التحقيــق 

اســتدعاءه.
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مادة )37(
االطالع على المستندات  

يحــق للقطــاع االطــالع علــى أي مســتندات، أو قــرارات أو وثائــق أو بيانــات أو معلومــات أو تقاريــر 
أو أوراق أو ســجالت مطبوعــًة أو إلكترونيــة أو أي أنظمــة إلكترونيــة لــدى الجهــات الخاضعــة 
أيــا كانــت طبيعتهــا أو ســريتها، ويتوجــب علــى  أو االحتفــاظ بنســخ منهــا  والتحفــظ عليهــا 
القطــاع توثيــق ذلــك مــن خــالل محضــر باالطــالع علــى المســتندات أو التحفــظ عليهــا. أو مــن 

خــالل محضــر التحقيــق حــال تقديــم هــذه المســتندات مــن خــالل جلســة التحقيــق.

مادة )38(
االطالع على أوراق عمل مدققي الحسابات 

يحــق للقطــاع االطــالع علــى أوراق عمــل مدققــي الحســابات بشــأن تدقيــق البيانــات الماليــة 
للجهــات الخاضعــة والتحفــظ عليهــا أو االحتفــاظ بــأي نســخ منهــا، ويتوجــب علــى القطــاع توثيــق 
ذلــك مــن خــالل محضــر باالطــالع علــى المســتندات أو التحفــظ عليهــا. أو مــن خــالل محضــر 

التحقيــق حــال تقديــم هــذه المســتندات مــن خــالل جلســة التحقيــق.

مادة )39(
دخول مقار الجهات الخاضعة 

يحــق للقطــاع الدخــول لمقــار عمــل الجهــات الخاضعــة دون الحاجــة إلــى تصريــح مســبق، وكل 
مــن يعــارض أو ُيعيــق دخــول موظفــي القطــاع لمقــار الجهــات الحكوميــة ُيعــد مخالفــًا ألحــكام 

قانــون الجهــاز. 

مادة )40(
تفتيش األشخاص واألماكن  

التفتيــش إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق اإلداري ويهــدف لضبــط األدلــة ويــؤدي لكشــف الحقيقــة، 
ويحــق للقطــاع تفتيــش الجهــات الخاضعــة ومقارهــا والمبانــي التابعــة لهــا دون الحاجــة إلــى 
الضبــط  صفــة  لــه  لمــن  تثبــت  كمــا  ذلــك.  التحقيــق  مصلحــة  اقتضــت  إذا  مســبق،  تصريــح 
القضائــي مــن العامليــن بالقطــاع، تفتيــش األشــخاص واألماكــن الخاصــة بــإذن مــن النيابــة 

العامــة المختصــة وبالتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة. 

مادة )41(
استدعاء موظفي ومسؤولي الجهات الخاضعة   

يحــق للقطــاع اســتدعاء موظفــي ومســؤولي الجهــات الخاضعــة وأي شــخص آخــر وفــق مــا 
ــة المناســبة لرئيــس  ــم التوصي تســتوجب أعمــال الفحــص أو التحقيــق اإلداري، وللقطــاع تقدي

ــار موظفــي الحكومــة ومــن فــي حكمهــم.  الجهــاز فــي حــاالت اســتدعاء كب

مادة )42(
مواجهة الشهود   

يجــب علــى المحقــق أن يوقــع علــى كل ملحوظــة أو مواجهــة تتــم بيــن الشــهود أو بيــن الشــهود 
والموظــف المتهــم. 

مادة )43(
التصحيح المادي في محاضر التحقيق   

إذا وقــع خطــأ مــادي فــي محضــر التحقيــق فيوضــع بيــن قوســين ويــدَون عليــه بكلمــة )ُصِحــح( 
ويوقــع مــن محــرر المحضــر ويجــب أن يتضمــن المحضــر توقيــع أو ختــم أو بصمــة كل مــن 
تســمع أقوالــه فــي التحقيــق بعــد تدوينهــا، فــإذا امتنــع يتــم إثبــات ذلــك بالتوقيــع علــى المحضــر 

بواســطة المحقــق ومحــرر المحضــر مــع تســجيل مــا قــد يبديــه ذلــك الشــخص مــن أســباب.

مادة )44(
سماع الٌمبلغ واستجواب المتهم   

إذا لــم يتضمــن البــالغ نســب مخالفــة محــددة إلــى موظــف معيــن فتســمع أقــوال المبلــغ، فــإذا 
أســفر عــن نســب مخالفــة محــددة إلــى موظــف معيــن وجــب اســتجوابه ومواجهتــه بمــا يكــون 
قــد تجمــع مــن أدلــة أو قرائــن أســفر عنهــا التحقيــق اإلداري، وتحقيــق أوجــه دفاعــه بمــا فــي ذلــك 
األعــذار المخففــة للعقوبــة كصغــر ســن الموظــف أو حداثــة عهــده بالوظيفــة العامــة مــع غيــاب 

ســوء النيــة والقصــد مــن وراء ارتــكاب المخالفــة قيــد التحقيــق. 

مادة )45(
مواجهة المتهم بما هو منسوب إليه   

يجــب أن تكــون مواجهــة المتهــم بمــا هــو منســوب إليــه علــى نحــو دقيــق دون لبــس أو . 1
غمــوض أو وصــف عــام.  فــإذا أقــر بمــا هــو منســوب إليــه فعلــى المحقــق إثبــات ذلــك مــع 

اســتجوابه تفصيــاًل.

ــة الثبــوت، والتحقــق . 2 إذا نفــى المتهــم مــا هــو منســوب إليــه فعلــى المحقــق مواجهتــه بأدل
مــن دفاعــه وأدلتــه وشــهود نفيــه.

يجــوز للمحقــق فــي حالــة الضــرورة أو االســتعجال أن يقــرر اتخــاذ اإلجــراءات كلهــا أو بعضهــا . 3
فــي غيــاب المتهــم علــى أن يحــاط بهــا علمــًا بعــد إتمامهــا.

للموظــف المحــال للتحقيــق االطــالع علــى ملــف التحقيــق وتقديــم مــا يشــاء مــن مســتندات . 4
تؤيــد دفاعــه.
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مادة )46(
االنتقال والمعاينة   

للمحقــق متــى مــا اقتضــت مصلحــة التحقيــق اإلداري ذلــك، االنتقــال إلــى الجهــة الخاضعــة محــل 
التحقيــق اإلداري لالطــالع علــى األوراق أو لســؤال المتهميــن والشــهود واســتكمال أعمــال 

التحقيــق فــي الجهــة الخاضعــة.  

مادة )49(
االطالع على الحسابات المصرفية   

المصرفيــة  الحســابات  العالقــة لطلــب االطــالع علــى  الجهــات ذات  مــع  التنســيق  للقطــاع 
والبيانــات الشــخصية ألي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري ألغــراض الفحــص الخــاص أو التحقيــق 
اإلداري، ولــه الحــق فــي االطــالع علــى الحســابات المصرفيــة للحكومــة والجهــات الخاضعــة، 

وذلــك وفــق مــا هــو مبيــن فــي قانــون الجهــاز. 

مادة )47(
االطالع على السجالت واألوراق   

فــي حالــة االطــالع علــى الســجالت واألوراق يجــب إثبــات ذلــك فــي المحضــر بملخــص واف . 1
والتأشــير علــى كل ورقــة يطلــع عليهــا بكلمــة )ُنِظــر( مــع التوقيــع وإثبــات تاريــخ االطــالع. 
كمــا يمكــن ضــم تلــك األوراق أو الســجالت أو أيــة أوراق يســتلزم التحقيــق التحفــظ عليهــا، 

أو إرفــاق صــور منهــا حــال كفايتهــا.

للمحقــق أن يطلــب صــورًا مــن أيــة أوراق ال يســتلزم التحقيــق التحفــظ علــى أصولهــا أو تدعــو . 2
المصلحــة العامــة إلــى عــدم إرفاقها.

مادة )50(
التحقيق اإلداري مع المتهم    

يســبق التحقيــق اإلداري مــع المتهــم إثبــات اســمه بالمحضــر وباقــي بياناتــه الشــخصية كمــا . 1
وردت فــي جــواز ســفره أو بطاقــة هويتــه أو أي مســتند رســمي آخــر باإلضافــة إلــى بياناتــه 
الوظيفيــة عنــد مثولــه ألول مــرة فــي التحقيــق، كمــا يجــب إحاطتــه علمــًا بالتهــم المنســوبة 
إليــه شــفاهة وإثبــات أقوالــه بشــأنها دون مناقشــته فيهــا ودون مواجهتــه باألدلــة القائمــة 

ِقَبلــه، إذ أن لــه أن ينكــر التهمــة أو يعتــرف بهــا.

التحقيــق اإلداري يتضمــن توجيــه التهمــة إلــى المتهــم ومواجهتــه باألدلــة القائمــة تجاهــه . 2
بمختلــف أنواعهــا ومناقشــته فيهــا مناقشــة تفصيليــة ليفندهــا إن كان منكــرًا، أو يعتــرف 

بهــا إذا شــاء االعتــراف.

إذا اعتــرف المتهــم إثــر ســماع أقوالــه باالتهــام المنســوب إليــه، يبــادر المحقــق فــورًا بتلقــي . 3
هــذا االعتــراف منــه تفصيــال، وأن يحــرص علــى أن يكــون تســجيل اعتــراف المتهــم بالتهمــة 
فــي محضــر التحقيــق منصبــًا علــى الواقعــة وظروفهــا ومالبســاتها، وأن يســتجلي فيــه مــا 
ــر متســقة مــع أقــوال الشــهود أو  ــورده المتهــم فــي اعترافــه مــن تفاصيــل تكــون غي قــد ي
ــره مــن  ــاًل كغي ــر دلي ــراف يعتب ــة فــي البــالغ وغيرهــا بحســب األحــوال إذ أن االعت ــة الفني األدل

أدلــة اإلثبــات ويقبــل المناقشــة.

يجــب أال يغيــب عــن ذهــن المحقــق علــى الرغــم مــن طبيعــة األدلــة القائمــة ضــد الموظــف . 4
إلــى  المنســوبة  التهمــة  جديــة  تنــاول  إلــى  يهــدف  اإلداري  التحقيــق  أن  ضــده،  المشــكو 

المشــكو ضــده وإلــى تلقــي دفاعــه واالهتمــام بجميــع جوانبــه.

يجــب علــى المحقــق أن يراعــي فــي تعاملــه مــع المتهــم كرامتــه وإنســانيته قــواًل وفعــاًل، وال . 	
يجــوز أن يعــده بــأي أمــر أو يلجــأ إلــى إيهامــه بوقائــع غيــر صحيحــة بقصــد التوصــل مــن وراء 

ذلــك إلــى الحصــول علــى اعترافــه بارتــكاب المخالفــة.

يصــدر المحقــق مذكــرة بالتصــرف تتضمــن توصيتــه بشــأن الواقعــة محــل التحقيــق اإلداري، . 6
فــور إكمالــه ألعمــال التحقيــق مــع المتهــم.

مادة )48(
سماع الشهود   

للمحقــق مــن تلقــاء نفســه أو بنــاًء علــى طلــب مــن يجــري التحقيــق معهــم االســتماع إلــى . 1
الشــهود، ويجب على كل من ُيدعى لســماع شــهادته من الموظفين أن يبادر إلى ذلك، فإن 
امتنع عن الحضور أو تخلف يعتبر ذلك التصرف منه خروجًا على مقتضى الواجب الوظيفي.

يجب إثبات صلة الشاهد بالموظف المنسوبة إليه المخالفة.. 2

عند امتناع الشاهد عن التوقيع يثبت ذلك بالمحضر وسببه.. 3

إذا تعــذر ســماع أحــد الشــهود يجــوز للمحقــق أن يطلــب منــه مذكــرة بمعلوماتــه عــن الوقائع . 4
موضــوع التحقيــق، وتضــم المذكــرة بعــد التأشــير عليهــا بالنظــر واإلرفــاق وإثبــات مضمونهــا 

فــي محضــر التحقيق.

إذا تبيــن للمحقــق شــبهة تزويــر فــي ورقــة مــن األوراق أو أحــد الســجالت أو الملفــات التــي . 	
أطلــع عليهــا فعليــه أن يقــوم بالتحفــظ عليهــا إلــى أن يتــم التصــرف فــي التحقيــق، أو إحالتهــا 

إلــى النيابــة المختصــة.

مادة )51(
إعداد مذكرة التصرف في التحقيق 

علــى المحقــق إكمــال أعمــال التحقيــق فــي أقــرب وقــت ممكــن مــع مراعــاة األصــول الفنيــة 
والضمانــات الالزمــة إلجرائــه، وذلــك تمهيــدًا إلعــداد مذكــرة التصــرف خــالل فتــرة وجيــزة علــى أن 

تتضمــن المذكــرة مــا يلــي:

بيانًا وافيًا بموضوع البالغ، وما تضمنه التحقيق من مناقشة الوقائع واألدلة والتشريعات . 1
ذات الصلة، مع بيان مدى صحة كل واقعة ومدى نسـبتها إلى موظف معين، وما تنطوي 
عليـه مـن خـروج علـى مقتضـى الواجـب فـي أعمـال الوظيفـة، واسـتجالء الوصـف القانونـي 
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للواقعـة أو الوقائـع موضـوع التحقيـق، مـع تحديـد مـواد اإلسـناد بالنسـبة إلـى كل مخالفـة 
علـى حـدة والظـروف المشـددة أو المخففـة للواقعـة أو الوقائـع محـل التحقيـق.

الــرأي فيمــا يتعلــق بتقريــر المســؤولية والتوصيــة بالجــزاء المناســب، أو الحفــظ أو إخطــار . 2
النيابــة العامــة إن كانــت الواقعــة تنطــوي علــى شــبهة جريمــة جزائيــة.

مادة )51(
التدابير الوقائية      

أوال: طلب التحفظ على األموال

إذا رأى المحقــق ضــرورة التحفــظ علــى أمــوال أو حظــر التصــرف فــي أمــوال الموظــف الــذي 
تتوفــر فــي حقــه دالئــل كافيــه علــى شــبهة ارتكابــه الجريمــة الجزائيــة نتيجــة أي مخالفــة مــن 
مخالفــات الفســاد المالــي واإلداري أو مــن يحــوز المــال الناتــج عنهــا أو المتحصــل منهــا، 
فعلــى المحقــق عــرض األمــر علــى مديــر عــام القطــاع بمذكــرة تتضمــن موضــوع التحقيــق 
والمبــررات، ولمديــر عــام القطــاع بموافقــة رئيــس الجهــاز الطلــب مــن النيابــة العامــة 

المختصــة ذلــك وفــق اإلجــراءات المتبعــة. 

ثانيا: طلب التحفظ على أموال األصول والفروع

إذا رأى المحقــق أن مصلحــة التحقيــق مــع الموظــف تقتضــي التحفــظ علــى أمــوال أصــول 
وفــروع وزوج الموظــف الــذي تتوافــر فــي حقــه دالئــل كافيــة علــى شــبهة ارتكابــه الجريمــة 
ــى المحقــق  ــي وإداري وحظــر التصــرف فــي هــذه األمــوال، فعل ــة نتيجــة فســاد مال الجزائي
عــرض األمــر علــى مديــر عــام القطــاع بمذكــرة تتضمــن موضــوع التحقيــق والمبــررات، 
ولمديــر عــام القطــاع، بموافقــة رئيــس الجهــاز، الطلــب مــن النيابــة العامــة المختصــة ذلــك 

وفــق اإلجــراءات المتبعــة. 

ثالثا: المنع من السفر

إذا رأى المحقــق أن مصلحــة التحقيــق مــع الموظــف تقتضــي منعــه مــن الســفر بســبب 
أصولــه  منــع  وأيضــا  واإلداري  المالــي  الفســاد  مــن مخالفــات  ارتكابــه مخالفــة  شــبهة 
وفروعــه وزوجــه مــن الســفر، فعلــى المحقــق عــرض األمــر علــى مديــر عــام القطــاع بموجــب 
مذكــرة تتضمــن موضــوع التحقيــق و المبــررات، ولمديــر عــام القطــاع، بموافقــة رئيــس 
الجهــاز، أن يصــدر قــرار بالمنــع مــن الســفر لمــدة ال تجــاوز ثالثــة أشــهر، علــى أن يعــرض قرار 
المنــع ومبرراتــه علــى المحكمــة المختصــة خــالل ثمانيــة أيــام عمــل مــن تاريــخ قــرار المنــع 
وأن تبــت المحكمــة فيــه خــالل مــدة ال تجــاوز خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ العــرض عليهــا. 
وللمحكمــة تجديــد المنــع مــدة أو مــدد أخــرى إذا اقتضــت الضــرورة ذلــك وفــق القواعــد 
المعمــول بهــا. وفــي جميــع األحــوال تكــون مــدة المنــع مــن الســفر ثالثــة أشــهر تجــدد 

بموافقــة المحكمــة لمــدد أخــرى. . 

الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق اإلداري رابعا:  

العمــل . 1 الموظــف تقتضــي وقفــه عــن  التحقيــق مــع  المحقــق أن مصلحــة  رأى  إذا 
ــر عــام القطــاع بموجــب مذكــرة تتضمــن  احتياطيــا، فعليــه أن يعــرض األمــر علــى مدي
موضــوع التحقيــق ومبــررات طلــب الوقــف والمــدة التــي يقدرهــا لإليقــاف، ويصــدر 
بالوقــف قــرارًا مــن مديــر عــام القطــاع، بموافقــة رئيــس الجهــاز. وإذا تطلبــت مصلحــة 
ــى رئيــس الجهــاز مــرة أخــرى.   ــزم إعــادة عــرض األمــر عل ــد مــدة الوقــف، ل ــق تمدي التحقي

في جميع األحوال يجب أال تتجاوز مدة الوقف االحتياطي ستة شهور.. 2

لرئيــس الجهــاز إعــادة النظــر فــي قــرار الوقــف فــي أي وقــت ســواء مــن تلقــاء نفســه أو . 3
بنــاًء علــى طلــب مــن الموظــف.

ال يترتب على الوقف المساس بالراتب اإلجمالي للموظف الموقوف عن العمل. . 4

خامسا: عند الضرورة 

للجهــاز عنــد الضــرورة، وفــي حــال رفــض أي مــن الجهــات الخاضعــة ألحــكام قانــون الجهــاز 
الســماح لموظفــي الجهــاز بمباشــرة مهامهــم المقــررة قانونــا، أن يتقــدم بالطلــب إلــى 
الســلطة القضائيــة التخــاذ إجــراءات التحفــظ علــى البيانــات أو المعلومــات أو الخزائــن أو 

الصناديــق أو األجهــزة أو األماكــن التــي توجــد بهــا البيانــات المطلوبــة. 
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الفصل السادس 
 نتائج التحقيقات اإلدارية 

مادة )53(
استيفاء التحقيق 

لمديــر عــام القطــاع أن يعيــد ملــف التحقيــق للمحقــق الســتيفاء أيــة متطلبــات إضافيــة ألغــراض 
التحقيــق، وعلــى المحقــق تنفيــذ ذلــك التوجيــه فــي أقــرب وقــت وإعادتــه لــه بمذكــرة جديــدة يثبــت 

فيهــا مــا تــم فــي ذلــك الشــأن.  

مادة )56(
استرداد األوراق من الحفظ 

دون اإلخــالل بحــاالت انقضــاء المخالفــة بمضــي المــدة، يجــوز بقــرار مــن رئيــس الجهــاز بنــاء علــى 
توصيــة مــن المديــر العــام، اســترداد األوراق مــن الحفــظ المؤقــت واســتئناف التحقيــق، وذلــك 
فــي حــال حــدوث أو ظهــور وقائــع أو أدلــة جديــدة لــم تكــن معلومــة وقــت الحفــظ المؤقــت، وكان 

مــن شــأن هــذه الوقائــع أو األدلــة معرفــة الموظــف المتهــم أو نســب المخالفــة إليــه.

مادة )57(
لجان استرداد المال العام 

إذا أســفرت نتائــج التحقيــق اإلداري عــن ثبــوت وجــود مســتحقات ماليــة فــي ذمــة الموظــف 
المتهــم نتجــت عمــا أســند إليــه مــن مخالفــة وكانــت تلــك المســتحقات مــن األمــوال العامــة، 
ــة  ــة خاصــة الســترداد تلــك األمــوال بالكيفي ــن أن يصــدر رئيــس الجهــاز قــرارا بتشــكيل لجن تعي

التــي يراهــا مناســبة لذلــك،

مادة )54(
مخرجات التحقيق اإلداري    

بناًء على نتائج التحقيق مع الموظف وحال ثبوت الواقعة يتم:

التوصيــة بتوقيــع الجــزاء المناســب مــن قبــل جهــة عملــه بموجــب التشــريعات المعمــول . 1
بهــا بالجهــة الخاضعــة.

اإلحالة إلى مجلس التأديب المختص.. 2

اإلحالة إلى النيابة العامة المختصة، إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهة جريمة جزائية.. 3

وفــي حــال عــدم ثبــوت الواقعــة يتــم التوصيــة بالحفــظ، وفــي جميــع األحــوال ال يتــم الحفــظ . 4
بعــد إجــراء التحقيــق اإلداري إال بعــد موافقــة مديــر عــام القطــاع. 

تعــدد . 	 عنــد  بينهــا  الجمــع  أو  أعــاله  الخيــارات  بإحــدى  التوصيــة  يجــوز  الحــاالت  كل  وفــي 
المخالفــات، ويجــب ان تكــون التوصيــة مــن خــالل مذكــرة شــارحة للوقائع وإجــراءات التحقيق 

اإلداري والــرأي القانونــي. 

مادة )55(
الحفظ    

يكون حفظ التحقيق إما مؤقتا أو ضمنيًا أو قطعيًا لألسباب الموضحة قرين كل حالة تالية:

الحفظ المؤقـــت، وذلك لألسباب اآلتية:. 1

 أ. لعدم معرفة الفاعل - أي في حالة صحة الواقعة، ولكن يكون الفاعل مجهواًل.

 ب. لعدم كفاية األدلة – أي في حالة أال يكون الدليل كافيًا إلدانة المتهم.

الحفظ الضـمني، وذلك لألسباب اآلتية: . 2

فــي حــال مــرور أكثــر مــن 60 يومــًا علــى إكمــال التحقيــق وثبــوت المخالفــة التأديبيــة دون 
توقيــع جــزاء تأديبــي علــى الموظــف.

الحفظ القطعــــي، وذلك لألسباب اآلتية:. 3

 أ. لعــدم الصحــة: وذلــك إذا ثبــت أن الواقعــة المدعــى بهــا لــم تقــع أصــال أو أن يقــع فعــل 
يتهــم شــخص بارتكابــه ثــم يثبــت أن الفعــل اقترفــه شــخص آخــر.

 ب. الحفــظ لعــدم المخالفــة: وذلــك إذا كان مــا وقــع مــن الموظــف حســبما كشــف عنــه 
التحقيــق، ال يشــكل مخالفــة تأديبيــة.

 ج. الحفــظ لعــدم األهميــة: وذلــك إذا كانــت المخالفــة فــي حــد ذاتهــا قليلــة األثــر وكانــت 
مبــررات التغاضــي عنهــا أولــى باإلعتبــار.

 د. الحفــظ لســابقة الفصــل: إذا تبيــن التحقيــق فــي الواقعــة محــل البــالغ مــن قبــل وصــدور 
قــرار بشــأنها.

الواقعــة، ولكــن  تبيــن صحــة  إذا  المــدة:  التأديبــي بمضــي  االدعــاء  الحفــظ لســقوط   ه. 
تأديبيــًا.  تتبعهــا  علــى  القانونيــة  المــدة  انقضــت 

و. الحفظ النقضاء االدعاء التأديبي للوفاة: حال وفاة المتهم. 
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الفصل السابع 
 المضبوطات والتصرف بها  

الفصل الثامن 
 قائمة المعاقبين  

مادة )58(
ضبط األشياء  

ضبــط األشــياء إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق الخاصــة بجمــع األدلــة، لذلــك يجــب علــى المحقــق 
إثباتهــا فــي محضــر التحقيــق مــع ذكــر أوصافهــا وأن يضمــن قراراتــه فــي نهايــة جلســة التحقيــق 

التصــرف فيهــا. 

مادة )62(
برنامج الحماية الوقائية  

يضــع القطــاع برنامــج للحمايــة الوقائيــة ويتضمــن مجموعــة مــن التدابيــر واإلجــراءات لضمــان 
ســالمة المشــمولين بالحمايــة وفــق قانــون الجهــاز مــن الشــهود والمبلغيــن وأفــراد أســرهم 

واألشــخاص وثيقــي الصلــة بهــم وبــكل مــن يلــزم حمايتــه وفقــًا لتقديــر المديــر العــام.

مادة )63(
وحدة الحماية الوقائية  

تنشأ وحدة تنظيمية في القطاع لتنفيذ برنامج الحماية الوقائي. 

مادة )64(
وثيقة الحماية الوقائية 

يعــد القطــاع وثيقــة للحمايــة الوقائيــة وتبــرم فيمــا بيــن القطــاع المشــمول بالحمايــة الوقائيــة 
ُيحــدد فيهــا حقــوق والتزامــات الطرفيــن. .

مادة )65(
المشمول بالحماية الوقائية 

تكون الفئات التالية مشمولة ببرنامج الحماية الوقائية: 

الشاهد. . 1

المبلغ. . 2

الخبير. . 3

يشــمل البرنامــج باإلضافــة إلــى أفــراد أســر الفئــات المذكــورة فــي هــذه المــادة، أي شــخص . 4
قــد تتعــرض حياتــه أو ســالمته أو تتأثــر وظيفتــه بســبب صلتــه الوثيقــة بالمشــمول بالحمايــة 
الوقائيــة وكل مــن يلــزم حمايتــه ألغــراض التحقيــق اإلداري وفقــًا لتقديــر رئيــس الجهــاز 

بتوصيــة مــن مديــر عــام القطــاع. 

مادة )59(
التصرف في المضبوطات   

يكــون التصــرف فــي األشــياء المضبوطــة بالتحريــز واإليــداع، أو التســليم لشــخص أو جهــة أو 
ــر بشــأنها.  إرســالها إلــى الجهــات الفنيــة لتقديــم تقري

مادة )60(
األختام والمستندات الهامة   

تحــرز األختــام والمســتندات األخــرى المطعــون عليهــا بالتقليــد أو التزويــر وترســل إلــى اإلدارة 
المعنيــة بجهــات االختصــاص للفحــص والمضاهــاة ثــم تــودع بعــد ذلــك مخــزن الجهــاز علــى ذمــة 

التحقيــق اإلداري، أو اإلحالــة إلــى النيابــة العامــة المختصــة وفــق مقتضــى الحــال. 

مادة )61(
طبيعة قائمة المعاقبين   

علــى القطــاع إعــداد قائمــة باألشــخاص والشــركات الصــادر بحقهــا عقوبــة ســواء إداريــة أو 
جزائيــة، وتهــدف هــذه القائمــة إلــى توفيــر ســجل ببيانــات الجهــات واألشــخاص فــي المعامــالت 
التجاريــة مــع الجهــات الخاضعــة وفــى شــؤون التوظيــف بتلــك الجهــات، وبالتنســيق مــع الهيئــة. 

الباب الرابع حماية المبلغين والشهود
الفصل األول حماية المبلغين والشهود
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مادة )67(
 التزامات وحدة الحماية الوقائية 

تلتزم وحدة الحماية الوقائية تجاه المشمول بالحماية بما يأتي: 

المحافظة على سرية المعلومات وبياناته الشخصية وعدم اطالع الغير عليها.. 1

تحديــد مــدى خطــورة الظــروف والمالبســات التــي قــد يتعــرض لهــا أثنــاء حياتــه الخاصــة أو . 2
عنــد إدالئــه بالشــهادة والتــي قــد تؤثــر علــى شــؤونه الوظيفيــة.

تحديد مستوى الحماية الالزمة له ونوعها.. 3

توفيــر الحمايــة الوظيفيــة لــه فــي جميــع األوقــات والظــروف، ومنــع القيــام بــأي أعمــال . 4
انتقاميــة ضــده فــي حــال تــم كشــف هويتــه لســبب خــارج عــن اإلرادة. 

توفيــر الحمايــة األمنيــة الالزمــة لــه إذا ُطلــب للشــهادة أو ُكشــفت هويتــه بمــا قــد يعــرض . 	
ــه وســالمته أو ســالمة أســرته للخطــر. حيات

مادة )68(
 معايير القبول في برنامج الحماية الوقائية 

القبول في برنامج الحماية يكون وفق المعايير اآلتية: 

جدية التهديد الذي يتعرض له الشخص المطلوب حمايته.. 1

مدى خطورة المخالفة التي يتعاون فيها الشخص المطلوب حمايته.. 2

أهمية شهادة الشخص المطلوب حمايته.. 3

تقديــم الشــخص المطلــوب حمايتــه لــكل المعلومــات الالزمــة لقبولــه فــي برنامــج الحمايــة . 4
الوقائيــة.

أي معايير أخرى تقدرها وحدة الحماية الوقائية.. 	

مادة )69(
 إجراءات القبول في برنامج الحماية الوقائية 

يقدم طالب الحماية طلبًا لوحدة الحماية الوقائية والتي ترفع الطلب لمدير عام القطاع. . 1

يتم بحث الطلب المقدم إليه وفق المعايير المنصوص عليها في هذه الالئحة.. 2

يصــدر مديــر عــام القطــاع قــرارًا بالطلــب المقــدم إليــه خــالل مــدة ال تجــاوز خمســة أيــام عمــل . 3
مــن تاريــخ عــرض الطلــب عليــه، ويكــون قــراره الصــادر فــي هــذا الشــأن نهائيــًا.

مادة )70(
 توقيع وثيقة الحماية الوقائية 

يلتــزم المشــمول بالحمايــة الوقائيــة بالتوقيــع علــى وثيقــة الحمايــة الوقائيــة فــور صــدور قــرار . 1
قبولــه فــي برنامــج الحمايــة الوقائيــة. 

يعــد توقيــع المشــمول بالحمايــة الوقائيــة علــى وثيقــة الحمايــة الوقائيــة، موافقــة منــه علــى . 2
األحــكام والشــروط التــي يتضمنهــا برنامــج الحمايــة الوقائيــة.

ال يتــم تنفيــذ برنامــج الحمايــة إال بعــد الحصــول علــى الموافقــة الكتابيــة مــن المشــمول . 3
الوقائيــة.  بالحمايــة 

مادة )66(
مهام وحدة الحماية الوقائية 

تختص وحدة الحماية الوقائية بالتالي:  

تلقي طلبات االلتحاق ببرنامج الحماية الوقائية.  . 1

ســيتم . 2 الذيــن  بهــم،  الصلــة  ووثيقــي  أســرهم  وأفــراد  والخبيــر  والمبلــغ  الشــاهد  تحديــد 
الوقائيــة.  الحمايــة  برنامــج  فــي  شــمولهم 

إعداد تقرير يوضح اآلتي:. 3

 أ. الظــروف األمنيــة المحيطــة بالمشــمول بالحمايــة ومــدى الخطــورة علــى حياتــه أو حيــاة 
أفــراد أســرته أو وثيقــي الصلــة بــه.

 ب. الظروف الوظيفية والمخاطر التي تهدد شؤونه الوظيفية. 

 ج. قدرة الشخص المطلوب حمايته على التكيف مع برنامج الحماية الوقائية.

وضــع برنامــج الحمايــة الوقائيــة الخــاص بالمشــمول بالحمايــة والتوصيــة بتطبيقــه مــع . 4
بيــان األســباب الموجبــة لذلــك.

إعداد مقترح ميزانية تمويل برنامج الحماية الوقائية ورفعها للمدير العام للقطاع. . 	

إعداد تقرير سنوي عن برنامج الحماية الوقائية وأدائه وفعاليته.. 6

أي اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مدير عام القطاع بموافقة رئيس الجهاز.. 7

مادة )71(
 مضمون وثيقة الحماية الوقائية 

وجــه  وعلــى  الوقائيــة،  الحمايــة  برنامــج  وشــروط  أحــكام  الوقائيــة  الحمايــة  وثيقــة  تتضمــن 
يأتــي:   مــا  الخصــوص 

أحكام وشروط القبول في البرنامج.. 1

تدابير الحماية الوقائية الخاضع لها المشمول بالحماية الوقائية.. 2
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مادة )73(
إنهاء برنامج الحماية الوقائية  

لوحــدة الحمايــة الوقائيــة أن تطلــب مــن مديــر عــام القطــاع اســتبعاد المشــمول بالحمايــة 
الوقائيــة مــن برنامــج الحمايــة الوقائيــة فــي أي مــن الحــاالت اآلتيــة: 

طلبه كتابًة إنهاء برنامج الحماية الوقائية الموفر له. . 1

انتفاء الحاجة إلى توفير الحماية الوقائية له. . 2

 عدم تقيده بأحكام وشروط وثيقة الحماية الوقائية.. 3

إدالئه عمدًا بمعلومات خاطئة أو مضللة.. 4

ارتكابه لسلوك يعرض سالمة البرنامج للخطر. . 	

ــة . 6 ــر عــام القطــاع، أو ألي مــن طلبــات أو تعليمــات وحــدة الحماي ــه لقــرارات مدي عــدم امتثال
ــة. الوقائي

مادة )76(
سجل الحماية الوقائية  

ينشأ لدى وحدة الحماية سجل خاص بالمشمولين بالحماية الوقائية، على أن يشمل السجل 
بياناتهــم الشــخصية والوظيفيــة وأيــة معلومــات أخــرى ذات عالقــة. وتعتبــر المعلومــات الــواردة 
بالسجل سرية وال يجوز كشفها أو اإلفصاح عنها أو تداولها إال في األحوال المصرح بها قانونا. 

مادة )74(
عدم إفشاء معلومات برنامج الحماية الوقائية  

ــه،  ــع علي ــة أو اطل ــة الوقائي ــذ برنامــج الحماي ــى كل شــخص  شــارك فــي إعــداد أو تنفي يحظــر عل
إفشــاء أي معلومــات أو بيانــات تتعلــق بهويــة المشــمول بالحمايــة الوقائيــة أو ببرنامــج الحماية 

الوقائيــة. 

مادة )75(
التعاون مع الجهات ذات الصلة 

التاليــة  الصالحيــات  الوقائــي ممارســة  الحمايــة  برنامــج  أحــكام  تطبيــق  فــي ســبيل  للقطــاع 
الجهــاز رئيــس  بموافقــة 

التعــاون مــع الجهــات الحكوميــة المختصــة بشــأن أي مســألة تتعلــق بتنفيــذ وإدارة برنامــج . 1
الحمايــة الوقائــي. 

إبــرام اتفاقيــات مــع أي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري مــن أجــل االســتفادة مــن خدماتهــم فــي . 2
تنفيــذ برنامــج الحمايــة الوقائــي.

اإلقليميــة . 3 أو  الدوليــة  المنظمــات  أو  المعنيــة  األجنبيــة  الســلطات  مــع  اتفاقيــات  إبــرام 
الحكوميــة أو غيــر الحكوميــة بشــأن تنفيــذ أي مــن تدابيــر برنامــج الحمايــة.

مادة )72(
تدابير الحماية الوقائية  

يجــب أن تتناســب تدابيــر الحمايــة الوقائيــة مــع درجــة الخطــورة التــي قــد يتعــرض لهــا المشــمول 
بالحمايــة، وتشــمل اآلتي: 

الحماية الجسدية.. 1

تغيير مكان العمل. . 2

أي تدابيــر أخــرى يوافــق عليهــا مديــر عــام القطــاع وتكــون الزمــة لضمــان ســالمة المشــمول . 3
بالحمايــة الوقائيــة. 

أيــة تدابيــر يتــم اتخاذهــا فــي جهــة عملــه تحــول دون التأثيــر علــى شــؤونه الوظيفيــة ويوافــق . 4
عليهــا مديــر عــام القطــاع. 

نوع الدعم المقدم للمشمول بالحماية الوقائية. . 3

ما يفيد موافقة المشمول بالحماية الوقائية على كٍل مما يأتي:. 4

 أ. االمتثال لجميع تعليمات برنامج الحماية الوقائية. 

 ب. عدم تعريض سالمة البرنامج أو أمنه للخطر.

 ج. اإلفصاح عن كل مسؤولياته القانونية والتزاماته الوظيفية، وطريقة استيفائها.
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مادة )77(
الهدف من المكافآت 

يهــدف منــح المكافــآت التشــجيعية المعنويــة أو الماديــة إلــى تشــجيع األشــخاص علــى . 1
اإلدالء بمعلومــات جوهريــة تــؤدى إلــى الكشــف عــن مخالفــة مــن مخالفــات الفســاد المالــي 

واإلداري وإلــى اســترداد المــال العــام. 

تصــرف مكافــأة تشــجيعية ماديــة تحــدد قيمتهــا وفــق مــا يناســب قيمــة المــال العــام . 2
ــة التــي أدت إلــى  ــه بالمعلومــات الجوهري المســترد نتيجــة تعــاون الشــخص المعنــى وإدالئ

كشــف المخالفــة ذات الصلــة.

ُتَنّظــم ضوابــط منــح المكافــآت التشــجيعية المعنويــة والماديــة وفــق أحــكام المــادة )78( . 3
أدنــاه مــن هــذه الالئحــة.

مادة )78(
ضوابط تقديم المكافآت 

أواًل: يراعى عند تقديم المكافآت للمبلغين التالي: 

أن يكــون الغــرض مــن البــالغ المقــدم مــن المبلــغ تحقيــق المصلحــة العامــة وال توجــد غايــة . 1
شــخصية أو كيديــة مــن ورائــه. 

أن ينتــج عــن البــالغ المقــدم مــن المبلــغ الكشــف عــن فســاد مالــي وإداري نتج عنه االســتيالء . 2
علــى المــال العام.

أن تحــدد قيمــة المكافــأة بمــا يتناســب وقيمــة المــال العــام المســترد، وذلــك وفــق قــرار . 3
يصــدره رئيــس الجهــاز بتوصيــة مــن المديــر العــام. 

المكافــأة . 4 مبلــغ  تســليم  ويتــم  الجهــاز  رئيــس  قبــل  مــن  المكافــأة  قيمــة  تقديــر  يتــم  أن 
تامــة. بســرية  للمســتحق 

يجــوز لرئيــس الجهــاز، وفــق مــا يــراه مناســبًا، منــح مكافــأة تشــجيعية معنويــة ألي شــخص . 	
أدلــى بمعلومــات جوهريــة أدت إلــى اكتشــاف مخالفــة مــن مخالفــات الفســاد المالــي واإلداري.

ــًا: يعــد القطــاع ســجل بكافــة المكافــآت التــي قدمهــا الجهــاز وفقــًا ألحــكام قانــون الجهــاز  ثاني
وهــذه الالئحــة، تكــون كل محتوياتــه ســرية وال يجــوز اإلفصــاح عنهــا إال بموافقــة رئيــس الجهــاز.

مادة )79(
العفو 

ــة العامــة لالختصــاص، . 1 يجــوز للجهــاز عنــد إحالتــه مخالفــات الفســاد المالــي واإلداري للنياب
الماليــة واإلداريــة وشــركائهم  المخالفــات  العقوبــة علــى مرتكبــي  عــن  بالعفــو  التوصيــة 

والمتعاونيــن معهــم، حــال تحقــق الشــروط التاليــة: 

 أ. أن يبــادر مرتكــب المخالفــة أو الشــريك أو المتعــاون باإلبــالغ عــن ارتكابــه للمخالفــة قبــل 
الكشــف عنهــا وكان هــو أحــد المشــاركين فيهــا. 

 ب. أن يدلي بمعلومات من شأنها إدانة باقي المخالفين.

 ج. أن تؤدي هذه المعلومات إلى استرداد المال العام محل المخالفة كامال. 

 د. أن يبــادر بتســليم األمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة التــي اســتحوذ عليهــا عــن طريــق 
ارتكابــه للمخالفــة. 

بنــاء علــى المعطيــات الــواردة فــي البنــد 1. أعــاله، فللجهــاز وفــق مــا يــراه مناســبا لتحقيــق . 2
الصالــح العــام، التوصيــة باإلعفــاء مــن الجــزاء التأديبــي للعقوبــة اإلداريــة وأيضــا مــا يرتبــط 

بهــا مــن عقوبــات جزائيــة، وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات ذات االختصــاص. 

مادة )80(
تخفيف العقوبة 

يجــوز للجهــاز عنــد إحالتــه لمخالفــات الفســاد المالــي واإلداري للنيابــة العامــة لالختصــاص، . 1
تحقــق  حــال  المذكــورة،  المخالفــات  مرتكبــي  علــى  الجزائيــة  العقوبــة  بتخفيــف  التوصيــة 

الشــروط التاليــة: 

المخالفــة  تفاصيــل  عــن  بالكشــف  الجهــاز  مــع  بالتعــاون  المخالفــة  مرتكــب  يبــادر  أن   أ. 
ومباشــرة  المخالفــة  كشــف  بعــد  المخالفــة  فــي  المســتخدمة  واألدوات  والشــركاء 

ألعمالــه.  الجهــاز 

 ب. أن يدلي بمعلومات من شأنها إدانة باقي المخالفين.

 ج. أن تؤدي هذه المعلومات إلى استرداد المال العام كامال أو جزئيا.

 د. أن يبــادر بتســليم األمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة التــي حــاز عليهــا بســبب ارتكابــه 
للمخالفــة. 

بنــاء علــى المعطيــات ســالفة الذكــر فــي البنــد 1. أعــاله، فللجهــاز وفــق مــا يــراه مناســبا . 2
لتحقيــق الصالــح العــام، التوصيــة بتخفيــف العقوبــة الجزائيــة، وذلــك بالتنســيق مــع الجهات 

ذات االختصــاص. 

الفصل الثاني  
 مكافأة المبلغين والشهود  

الباب الخامس األحكام االستثنائية
الفصل األول العفو عن العقوبة أو تخفيفها
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الفصل الثاني  
 التسوية واسترداد المال العام  

مادة )81(
القواعد العامة للتسوية 

تحقيقــا للمصلحــة العامــة، يجــوز للجهــاز حفــظ التحقيــق اإلداري عنــد التوصــل لتســوية . 1
مــع أي شــخص ارتكــب مخالفــة ماليــة أو إداريــة ونتــج عــن التســوية اســترداد المــال العــام 
محــل التحقيــق اإلداري بســبب قيــام الشــخص المذكــور بــاإلدالء بمعلومــات ذات أهميــة 

ــة فــي هــذا الشــأن.   للمصلحــة العامــة وتعــاون مــع األجهــزة الحكومي

فــي دراســته ألي تســوية محتملــة مــع الشــخص الــذي ارتكــب مخالفــة ماليــة أو إداريــة، يأخــذ . 2
القطــاع العوامــل اآلتيــة بعيــن االعتبــار: 

 أ.  رده للمال العام محل البالغ بسرعة ودون معوقات، وتسليمه وفق توجيهات الجهاز.

المالــي  الفســاد  عــن مخالفــات  للكشــف  تــؤدي  بمعلومــات مهمــة  بــاإلدالء  قيامــه   ب. 
ي.  واإلدار

 ج. التعاون التام مع األجهزة الحكومية ألغراض استرداد األموال العامة محل التحقيق. 

مادة )82(
اإللغاء  

يلغى أي نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذه الالئحة. 

الباب السادس األحكام الختامية 




