الئحة أعضاء هيئة التحقيق
واالدعاء العام والعاملين فيها

الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ()406
وتاريخ 1437/9/22هـ

الئحة أعضاء هيئة التحقيق واالدعاء العام والعاملين فيها

ً
أوال :التعيين والترقية والنقل
المادة األولى:

ُيشرتط فيمن يعني عضو ًا يف اهليئة ما ييل:

-1أن يكون سعودي اجلنسية.

-2أن يكون حسن السرية والسلوك.
-3أن يكون متمتع ًا باألهلية الالزمة.

-4أن يكون حاص ً
ال عىل ش�هادة إحدى كليات الرشيعة باململكة ،أو ش�هادة
أخرى معادلة هلا ،أو أن يكون حاص ً
ال عىل ش�هادة ختصص األنظمة من إحدى
جامع�ات اململكة ،أو ش�هادة أخ�رى معادلة هل�ا ،ويشرتط يف حال�ة املعادلة أن

ينجح يف امتحان خاص يعقد هلذا الغرض.

 -5أال تقل سنه عن اثنتني وعرشين سنة.
-6أن يكون الئق ًا صحي ًا.

-7أال يك�ون ق�د ُحك�م عليه بح�د ،أو تعزي�ر ،أو يف جرم خم�ل بالرشف ،أو

األمان�ة ،أو صدر يف حقه قرار تأديب�ي بالفصل من وظيفة عامة ،ولو كان قد رد

إليه اعتباره.

-8أن جيتاز بنجاح االختبار الذي يعقد ألجل التعيني.

المادة الثانية:

خيضع أعضاء اهليئة لربنامج تدريبي مكثف ال تقل مدته عن ستة أشهر ،و ُتعد

هذه املدة معادلة لالش�تغال بأعامل نظرية مدهتا س�نة ،وحيدد جملس اهليئة قواعد
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تنفيذ هذا الربنامج.
المادة الثالثة:

ُيشرتط فيمن يشغل مرتبة مالزم حتقيق  -إضافة إىل ما ورد يف املادة (األوىل) من

ه�ذه الالئح�ة  -أن يكون قد حصل على الشهادة اجلامعية بتقدي�ر عام ال يقل عن

جيد.

المادة الرابعة:

ُيشترط فيمن يشغ�ل مرتبة حمقق (ج) أن يكون قد أمضى يف مرتبة مالزم حتقيق

ثالث سنوات عىل األقل.
المادة الخامسة:

ُيشرتط فيمن يشغل مرتبة حمقق (ب) أن يكون قد أمىض سنة عىل األقل يف مرتبة

حمقق (ج) ،أو أن يكون قد اشتغل بأعامل نظرية ملدة أربع سنوات عىل األقل.
المادة السادسة:

يشرتط فيمن يشغل مرتبة حمقق (أ) أن يكون قد أمىض أربع سنوات عىل األقل يف

مرتبة حمقق (ب) ،أو أن يكون قد اشتغل بأعامل نظرية ملدة ثامين سنوات عىل األقل.
المادة السابعة:

ُيشترط فيم�ن يشغل مرتبة وكيل رئي�س دائرة حتقيق وادع�اء (ب) أن يكون قد

أمىض ثالث س�نوات عىل األقل يف مرتبة حمقق (أ) ،أو أن يكون قد اش�تغل بأعامل
نظرية ملدة إحدى عرشة سنة عىل األقل.

المادة الثامنة:

ُيشرتط فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة حتقيق وادعاء (أ) أن يكون قد أمىض
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سنتني عىل األقل يف مرتبة وكيل رئيس دائرة حتقيق وادعاء (ب) ،أو أن يكون قد

اشتغل بأعامل نظرية ملدة ثالث عرشة سنة عىل األقل.
المادة التاسعة:

ُيشرتط فيمن يشغل مرتبة رئيس دائرة حتقيق وادعاء (ب) أن يكون قد أمىض

س�نتني عىل األقل يف مرتبة وكيل رئيس دائرة حتقيق وادعاء (أ) ،أو أن يكون قد

اشتغل بأعامل نظرية ملدة مخس عرشة سنة عىل األقل.
المادة العاشرة:

ُيشترط فيم�ن يشغل مرتبة رئيس دائرة حتقيق وادع�اء (أ) أن يكون قد أمىض

س�نتني على األق�ل يف مرتبة رئيس دائ�رة حتقي�ق وادع�اء (ب) ،أو أن يكون قد
اشتغل بأعامل نظرية ملدة سبع عرشة سنة عىل األقل.
المادة الحادية عشرة:

ُيشترط فيم�ن يشغل مرتب�ة مدعي اس�تئناف أن يكون قد أمىض س�نتني عىل

األق�ل يف مرتب�ة رئي�س دائرة حتقيق وادع�اء (أ) ،أو أن يكون قد اش�تغل بأعامل

نظرية ملدة تسع عرشة سنة عىل األقل.
المادة الثانية عشرة:

يشترط فيم�ن يشغ�ل مرتبة رئي�س دوائر حتقي�ق وادعاء أن يك�ون قد أمىض

س�نتني عىل األقل يف مرتبة مدعي اس�تئناف ،أو اشتغل بأعامل نظرية ملدة إحدى
وعرشين سنة.

المادة الثالثة عشرة:

حيدد جملس اهليئة املقصود باألعامل النظرية يف املواد الس�ابقة ،و ُيعد االشتغال
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بأعمال القضاء ،أو تدريس مواد الرشيعة أو األنظمة يف إحدى الكليات ،اش�تغا ً
ال
بأعامل نظرية ،و ُيعد كل من:

أ -ش�هادة املاجس�تري يف جمال العمل ودبلوم الدراس�ات القانونية بمعهد اإلدارة

العامة معادلة لالشتغال بأعامل نظرية مدة أربع سنوات.

ب -ش�هادة الدكتوراه يف جمال العمل معادلة لالش�تغال بأعامل نظرية مدة س�ت

سنوات.

المادة الرابعة عشرة:

-1تك�ون م�دة التجرب�ة ملالزم التحقيق س�نتني م�ن تاريخ مبارشت�ه العمل بعد

ص�دور قرار من جمل�س اهليئة بتعيينه عىل ه�ذه الوظيفة ،فإن ُرئ�ي خالل هذه املدة
عدم مناسبته للقيام بأعامل اهليئة يصدر جملس اهليئة قرار ًا باالستغناء عنه.
-2م�ع مراع�اة م�ا ورد يف الفقرة ( )1من هذه املادة ،يك�ون َمن يعني ِمن أعضاء

اهليئ�ة ابت�دا ًء حتت التجربة ملدة عام ولو كان له س�ابق خدمة ،وإذا مل تثبت مناس�بته
خالل هذه املدة تنتهي خدمته بأمر ملكي.

-3يمنح َمن يعني ألول مرة من أعضاء اهليئة بد ً
ال يعادل راتب ثالثة أشهر.

المادة الخامسة عشرة:

-1تراعى يف ترقية أعضاء اهليئة إىل مرتبة رئيس دائرة حتقيق وادعاء (ب) فام دون

ترتي�ب األقدمي�ة يف املرتبة ،وعند التس�اوي يقدم األكفأ بموج�ب تقارير الكفاية،
وعند التساوي أو عدم وجود تقارير الكفاية يقدم األكرب سن ًا.

 -2يراع�ى يف ترقية األعض�اء من مرتبة رئيس حتقيق وادع�اء (أ) فام فوق تقدير
الكفاي�ة واألعامل واإلنجازات واملس�ؤوليات التي قام هبا عض�و اهليئة وفق ًا لتقدير
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جمل�س اهليئة ووفق ًا لتقارير املفتشني الواردة عنهم ومن وقائع أعامهلم مع مراعاة

ما قد يوجد يف س�جله من عقوبات تأديبية وعند التساوي يرجح العضو األقدم

يف املرتبة.

-3ال جي�وز أن يرق�ى عض�و اهليئة إال إذا كان قد تم التفتي�ش عليه مرتني عىل

األق�ل يف املرتب�ة املراد الرتقية منها ،وثبت يف التقريرين األخريين الس�ابقني عىل
الرتقي�ة أن درج�ة كفايته ال تقل عن املتوس�ط عدا حمق�ق (ج) فيكتفى بالتفتيش
عليه مرة واحدة ،ما مل ير جملس اهليئة غري ذلك ألسباب يقدرها.

 -4على عض�و اهليئة مزاولة أعامل الوظيفة املرق�ى إليها يف مقرها ،وال يكون

التعيني أو الرتقية نافذين إال بمزاولة أعامهلا بعد صدور األمر امللكي بالتعيني أو
الرتقية ،ما مل ير جملس اهليئة ندب عضو اهليئة أو إعارته إىل مكان آخر.
المادة السادسة عشرة:

يك�ون نقل أعضاء اهليئة داخل نطاقها ،أو ندهبم ،أو إعارهتم بقرار من جملس

اهليئة ،وتكون مدة الندب ،أو اإلعارة س�نة واحدة قابلة للتجديد لس�نة أخرى،
عىل أنه جيوز للمرشف يف احلاالت االستثنائية أن يندب أحد أعضاء اهليئة داخل

نطاقها ،أو خارجه ملدة ال تتجاوز ثالثة أشهر يف العام الواحد.
المادة السابعة عشرة:

يرخ�ص رئيس اهليئ�ة -أو َمن يفوضه -باإلجازات ألعض�اء اهليئة يف حدود

أحكام نظام اخلدمة املدنية ولوائحه.

168

وزارة العدل | المملكة العربية السعودية

الئحة أعضاء هيئة التحقيق واالدعاء العام والعاملين فيها

ً
ثانيا :تقويم أداء أعضاء الهيئة
المادة الثامنة عشرة:

ُتنشأ يف اهليئة دائرة للتفتيش واملتابعة ،تتكون من رئيس وعدد كاف من األعضاء

املتفرغني خيتارهم جملس اهليئة ،وللمجلس أن يندب أعضاء آخرين من اهليئة للقيام
بالتفتيش ،وتكون الدائرة مرتبطة برئيس اهليئة ،وتنشأ عند احلاجة دوائر للمتابعة يف
الفروع بقرار من رئيس اهليئة.
المادة التاسعة عشرة:

تتوىل إدارة التفتيش واملتابعة يف اهليئة ما يأيت:

-1التفتيش عىل أعامل أعضاء اهليئة ومتابعتها ،وذلك بجمع البيانات التي تؤدي

إىل معرفة درجة كفايتهم ،ومدى حرصهم عىل أداء واجبات وظائفهم.

-2التحقيق يف الشكاوى التي يقدمها أعضاء اهليئة ،أو تقدم ضدهم بعد إحالتها

إىل دائرة التفتيش واملتابعة من رئيس اهليئة ،أو من يفوضه.

-3التفتيش عىل أعامل موظفي اهليئة من غري األعضاء ومتابعتها.

ويك�ون التفتي�ش والتحقيق املش�ار إليهام يف الفقرتني ( )1و( )2بوس�اطة عضو

مرتبته أعىل من مرتبة العضو املفتش عليه ،أو س�ابق له يف األقدمية إن كانا يف مرتبة
واح�دة ،ويك�ون التحقي�ق والتفتيش عىل أعض�اء اهليئة يف املقر الرئي�س للهيئة ،أو

باالنتق�ال إىل مقر عم�ل العضو املراد التفتيش عليه ،أو من خلال دوائر املتابعة يف
الفروع واملحافظات ،وذلك بنا ًء عىل ما يراه رئيس اهليئة.
المادة العشرون:

جيب إجراء التفتيش عىل أعضاء اهليئة مرة أو مرتني عىل األكثر يف السنة.
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المادة الحادية والعشرون:

يكون تقدير كفاية عضو اهليئة بإحدى الدرجات اآلتية:

متميز ،فوق املتوسط ،متوسط ،أقل من املتوسط.

المادة الثانية والعشرون:

ُ -1تبل�غ دائرة التفتي�ش واملتابعة عضو اهليئة بالتقرير وتقدي�ر كفايته ،وتبلغه

كذلك بكل ما يودع يف ملفه ،وله أن يقدم لدائرة التفتيش واملتابعة اعرتاضه عىل
ذلك خالل (ثالثني) يوم ًا من تاريخ تبليغه ،ما مل يكن لديه عذر مقبول يف تأخره
عن هذه املدة.

-2حتي�ل دائرة التفتيش واملتابع�ة االعرتاض إىل جملس اهليئة مشفوع ًا بمذكرة
بالرأي فيه خالل (مخسة عرش) يوم ًا من تاريخ تقديمه.

ويفص�ل املجل�س يف االعرتاض بعد االطالع على األوراق ،ويبلغ املعرتض
بقرار املجلس كتابة ،ويكون قرار املجلس يف هذا الشأن هنائي ًا.

المادة الثالثة والعشرون:

حيدد جملس اهليئة واجبات أعضاء اهليئة ،واألعامل املحظورة عليهم ،ويصدر

قواعد وإجراءات التفتيش عىل أعامهلم وإجراءات تقويم أداء األعضاء.
المادة الرابعة والعشرون:

على عضو اهليئة أن يقيم يف البلد الذي فيه مقر عمله ،وملجلس اهليئة لظروف

استثنائية أن يسمح للعضو باإلقامة املؤقتة يف بلد آخر قريب من مقر عمله.
المادة الخامسة والعشرون:

يتغيب عن
ال جي�وز لعضو اهليئة -بغري عذر مقب�ول مرخص له فيه كتابة -أن ّ
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مقر عمله ،أو أن ينقطع عن عمله لسبب غري طارئ ،فإن ّ
أخل العضو هبذا الواجب
تكرر منه ذلك وجب رف�ع األمر إىل جملس اهليئة ،للنظر يف
ّنب�ه إىل ذل�ك كتابة ،فإذا ّ
حماكمته تأديبي ًا.
ً
ثالثا :موظفو الهيئة من غير األعضاء
المادة السادسة والعشرون:

م�ع ع�دم اإلخالل بام يتضمن�ه نظام اخلدم�ة املدنية م�ن رشوط التعيني ،يشرتط

فيمن يعني باهليئة من كتاب الضبط وكتاب الس�جل والباحثني واخلرباء واملرتمجني

ونحوه�م أن ينج�ح يف امتح�ان؛ حتدد إجراءات�ه ورشوطه بقرار م�ن جملس اهليئة،

ويكون تعيينهم عىل سبيل التجربة ملدة سنتني.
المادة السابعة والعشرون:

تطبق عىل موظفي اهليئة من غري األعضاء أنظمة اخلدمة املدنية ،وذلك مع مراعاة

ما ورد يف هذه الالئحة.

المادة الثامنة والعشرون:

ال جي�وز ملوظفي اهليئة إفشاء األرسار التي يطلعون عليها بحكم عملهم ولو بعد

تركهم للخدمة.

ً
رابعا :أحكام ختامية
المادة التاسعة والعشرون:

حت�ل ه�ذه الالئحة حمل الئح�ة أعضاء هيئ�ة التحقيق واالدعاء الع�ام والعاملني
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فيها ،الصادر بقرار جملس الوزراء رقم ( )140وتاريخ 1409-8-13هـ.

المادة الثالثون:

ُتنرش هذه الالئحة يف اجلريدة الرسمية ،ويعمل هبا من تاريخ نرشها.
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