األنظمة واللوائح
أوال  :إضاءات على الالئحة الوظيفية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
اُعتمدت ُالالئحة ُالوظيفية ُللهيئة ُالوطنية ُلمكافحة ُالفساد ُباألمر ُالملكي ُرقم ُ(أُ )181/وتاريخُ
1341/9/11هـُ ،وتقع ُالالئحة ُفي ُ(ُ)39مادةُ ،تتضمن ُالقواعد ُوالشروط ُالالزمة ُالختيار ُموظفيُ
الهيئة ُمن ُبين ُمن ُتتوافر ُلديهم ُالمؤهالت ُوالخبرات ُوالصفات ُالتي ُتتطلبها ُأعمال ُالهيئةُ ،وتحديدُ
واجباتهمُوالتزاماتهمُ،وكيفيةُمعاملتهمُ،وماُيحصلونُعليهُمنُحقوقُ .
هذاُوقدُروعيُعندُوضعُالالئحةُاعتباراتُمهمةُمنهاُ :
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خصوصيةُعملُالهيئةُوطبيعتهُالحساسةُ،لتعلقهُبقضاياُالفسادُ،والتحريُعنُمواطنهُ
ومرتكبيهُ،والتدقيقُفيُذممُالغير.
أنُموظفيُالهيئةُيخضعونُلشروطُومتطلباتُخاصةُعندُالتعاقدُ،الُيخضعُلهاُغيرهمُ
مثل:
إقرارُالذمةُالماليةُالمنصوصُعليهُفيُالتنظيم.
ُأ.
ُب .أداءُالقسمُالوظيفيُالمنصوصُعليهُفيُالتنظيم.
ُج .التفرغ ُالتام ُألعمال ُالهيئةُ ،إذ ُال ُيجوز ُألي ُموظف ُفيها ُمزاولة ُأي ُعملُ،
بصورة ُمباشرة ُأو ُغير ُمباشرةُ ،بأجر ُأو ُبغير ُأجرُ ،في ُالقطاع ُالحكومي ُأوُ
الخاصُ،ماُدامُعلىُرأسُعملهُفيُالهيئة.
مراعاة ُأال ُيكون ُقد ُحكم ُعلى ُأي ُموظف ُبح ّدُ ،أو ُبتعزيرُ ،أو ُفي ُجرم ُمخلُ
ُد .
بالشرفُأوُاألمانةُ،أوُصدرُفيُحقهُقرارُتأديبيُبالفصلُمنُوظيفةُعامةُ،ولوُ
كانُردُإليهُاعتباره.

وفيما يلي عرض موجز لما يهم زائر الموقع االلكتروني للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من مواد
هذه الالئحة :
شروط شغل وظائف الهيئة:يتمُالتعاقدُلشغلُوظائفُالهيئةُ،بعقودُعملُمحددةُالمدةُأوُغيرُمحددةُالمدةُ،ويشترط ُفيمنُ
يتمُالتعاقدُمعهُلشغلُوظائفُالهيئةُ؛ُماُيأتيُ :
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أالُيقلُعمرهُعنُثمانيةُعشرُعاماُُُ,والُيزيدُعنُستينُعاماُُ؛ُُوقتُالتعاقدُ .
أنُيكونُالئقاُُصحياُُ؛ُمنُخاللُالفحصُالطبيُالذيُتحددهُالهيئةُ .
أن ُتتوافر ُلديه ُالمؤهالت ُُ ,والخبرات ُُ ,والقدرات ُالوظيفية ُُ ,المحددة ُفي ُدليل ُالوصفُ
الوظيفيُلوظائفُالهيئةُ .
أال ُيكون ُقد ُحكم ُعليه ُبحد ُُ,أو ُبتعزير ُُ ،أو ُفي ُجرم ُمخل ُبالشرف ُأو ُاألمانة ُُ ،أو ُصدرُ
فيُحقهُقرارُتأديبيُبالفصلُمنُوظيفةُعامةُ؛ُولوُكانُقدُردُإليهُاعتبارهُ ُ.

 .5أال ُيزاول ُأي ُعمـل ُُ,بصورة ُمبـاشرة ُأو ُغـير ُمباشرة ُُ,بأجـر ُأو ُبغير ُأجرُ ،في ُالقطاعُ
الحكوميُأوُالخاصُ؛ُمادامُعلىُرأسُعملهُفيُالهيئةُ .
 .6أنُيجتازُمتطلباتُالتقييمُ؛ُالتيُترىُالهيئةُحاجةُإليهاُ ُ.
كماُيشتـرطُفيمنُيباشرُأياُمنُالوظائفُالمتعلقةُباختصاصاتُالهيئةُُ,باإلضافـةُإلىُالشروطُ
السابقةُ؛ُماُيأتيُ :
 .7أنُيتحلىُبالحكمةُُ،واألمانةُُ،والنزاهةُُ،والحيادُ ُ.
 .8أنُيدليُبإقرارُالذمةُالماليةُ؛ُالمحددُمنُقبلُالهيئة.
القسم الوظيفي لموظفي الهيئة:يؤدي ُكل ُمن ُيباشر ُأياُ ُمن ُالوظائف ُأو ُاألعمال ُالمتعلقة ُبممارسة ُاختصاصات ُالهيئة ُُ -قبلُ
مباشرتهمُالعملُ-أمامُالرئيسُاليمينُاآلتيُنصها"ُ:أقسمُباهللُالعظيمُأنُأؤديُواجباتُوظيفتيُ
بأمانةُوإخالصُوتجردُُ,وأالُأبوحُبأيُمعلومةُاطلعتُعليهاُبسببُعمليُفيُالهيئةُ؛ُولوُبعدُ
انقطاعُصلتيُبها"ُُ.وللرئيسُإضافةُفئةُأوُأكثرُيرىُضرورةُُشمولهاُبالقسمُ .
واجبات الموظف في الهيئة:يجبُعلىُالموظفُااللتزامُبالواجباتُاآلتيةُُ ُُ:
 .1الوفاءُبالتزاماتهُالتعاقديةُ .
 .1أن ُيترفع ُعن ُكل ُما ُيخل ُبشرف ُالوظيفة ُوالكرامة ُ؛ ُسواء ُكان ُذلك ُفي ُمقر ُالعمل ُأوُ
خارجهُ .
 .4أنُيلتزمُبحسنُالسلوكُواألخالقُأثناءُالعملُُ,وأنُيراعيُآدابُاللياقةُفيُتصرفاتهُمعُ
الجمهورُ,ومعُرؤسائهُوزمالئهُومرؤوسيهُ .
 .3أن ُيخصص ُوقت ُالعمل ُألداء ُواجبات ُوظيفته ُُ ,وأن ُينفذ ُاألوامر ُالصادرة ُإليه ُبدقهُ
وأمانةُ؛ُفيُحدودُالنظمُوالتعليماتُ .
 .5أنُيحترمُويتبعُماُتقضيُبهُاللوائحُوالتعليماتُواإلجراءاتُالمعمولُبهاُفيُالهيئةُ .
 .6عدمُإفشاءُاألسرارُالتيُيطلعُعليهاُبحكمُوظيفتهُ؛ُولوُبعدُانقطاعُصلتهُبهاُ .
 .7عدم ُإخراج ُالوثائق ُوالمطبوعات ُالرسمية ُأو ُنسخ ُمنها ُخارج ُمقر ُالهيئة ُ؛ ُما ُلم ُيكنُ
ذلكُألغراضُالعملُ .
 .8عدمُاستغاللُممتلكاتُالهيئةُأوُمرافقهاُلمصلحتهُالشخصيةُ .
 .9عدمُااللتزامُأمامُالغيرُنيابةُعنُالهيئةُ؛ُدونُتفويضُرسميُمنُالهيئةُبذلكُ .
 .11عدمُاستقبالُالزوارُالشخصيينُفيُمقرُالعملُ .
-التزامات الهيئة تجاه موظفيها:

تلتزمُالهيئةُتجاهُموظفيهاُبماُيأتيُ :
 .1الوفاءُبالتزاماتهاُالتعاقديةُ .
 .1توفيرُبيئةُعملُإيجابيةُومهنيةُداخلُالهيئةُ .
 .4احترامُقيمُالموظفينُومشاعرهمُومعاملتهمُبمساواةُوعدالةُ .
 .3تشجيعُالتفكيرُاإليجابيُواإلبداعيُفيُمحيطُالعملُ .
 .5تشجيع ُالمبادرات ُالفردية ُلتطوير ُاألداء ُفي ُالعمل ُُ ,وتوفير ُفرص ُالتدريب ُوالتطويرُ
الوظيفيُ .
 .6إيجادُاآللياتُالمناسبةُلحلُمشاكلُالعملُوتنميةُروحُالفريقُلدىُالموظفين.
أوقات العمل في الهيئة:-1تكون ُساعات ُالعمل ُاألسبوعية ُفي ُالهيئة ُ؛ ُأربعين ُساعة ُبمعدل ُثمان ُساعات ُيومياُُ,لمدةُ
خمسةُأيامُفيُاألسبوعُ؛ُويحددُالرئيسُبقرارُمنهُبدءُأوقاتُالعملُوانتهائهُ .
-1تكونُأيامُالراحةُاألسبوعيةُلموظفيُالهيئةُ؛ُوفقاُُأليامُالراحةُاألسبوعيةُلموظفيُالدولةُ .
تقويم األداء الوظيفي للموظف:يتم ُتقييم ُاألداء ُالوظيفي ُللموظف ُ؛ ُوفقاُ ُلمعايير ُوإجراءات ُونماذج ُتحددها ُالهيئة ُفي ُقواعدُ
تقييمُاألداءُالوظيفيُُ،التيُيصدرهاُالرئيسُ .
التدريب واالبتعاث:-1توفرُالهيئةُلموظفيهاُالتدريبُالمناسبُ؛ُلتطويرُقدراتهمُوتحسينُأدائهمُالوظيفيُ .
-1يجوز ُللهيئة ُأن ُتوفر ُلموظفيها ُفرص ُاالبتعاث ُللحصول ُعلى ُالتخصصات ُالعلمية ُمنُ
مؤسسات ُالتعليم ُالعالي ُالمقبولة ُلديها ُُ ,في ُداخل ُالمملكة ُأو ُخارجها ُُ ,في ُالمجاالت ُالتيُ
تتطلبهاُأعمالُالهيئةُ .
-4تصدرُالهيئةُدليالُُيتضمنُشروطُوإجراءاتُابتعاثُموظفيهاُوتدريبهمُُ .
اإلجازات والعطل الرسمية:يستحقُالموظفُإجازةُسنويةُمدتهاُستةُوثالثونُ(ُ)46يوماُُ ُ.
كماُيستحق ُالموظف ُإجازة ُمرضية ُال ُتتجاوز ُمدتها ُسنتان ُُ ،عن ُكل ُأربع ُسنوات ُخدمة ُُ ،وفقاُُُُ
لآلتيُ ُُُُ:
 .1ستةُأشهرُبراتبُكاملُ .
 .1ستةُأشهرُبنصفُالراتبُ .

 .4ستةُأشهرُبربعُالراتبُ .
 .3ستةُأشهرُبدونُراتبُ ُ.
ويحقُللموظفُالحصولُعلىُإجازاتُاستثنائيةُمدفوعةُالراتبُفيُالحاالتُاآلتيةُ :
 .1يومُواحدُعندُوالدةُطفلُلهُ .
 .1ثالثةُأيامُفيُحالةُوفاةُزوجهُأوُأحدُأصولهُأوُفروعهُ .
 .4ثالثةُأيامُفيُحالةُُالزواجُلمرةُواحدةُطيلةُمدةُخدمتهُفيُالهيئةُ .
وُيجوزُللهيئةُمنحُالموظفُإجازةُبدونُراتبُ؛ُألسبابُخاصةُبالموظفُُ,تقدرهاُالهيئةُُ .
كماُتستحقُالموظفةُاإلجازاتُالخاصةُاآلتيةُ :
 .1إجازةُوضعُمدتهاُستونُيوماُُ ُُُُُ.
 .1إجازةُعدةُالوفاةُ ُُ.
وُيستحقُموظفوُالهيئةُإجازةُمماثلةُلإلجازاتُالمقررةُلموظفيُالدولةُأثناءُالعطلُالرسميةُ .
ويحدد ُدليل ُالقواعد ُواإلجراءات ُالتنفيذية ُلالئحة ُاالجراءات ُالالزمة ُللحصول ُعلى ُأي ُمنُ
االجازاتُالسابقةُذكرهاُ .
الرعاية الصحية والسالمة:توفر ُالهيئة ُلموظفيها ُالرعاية ُالصحية ُالمناسبة ُُ,التي ُتغطي ُالموظف ُوأفراد ُعائلته ُُ,ويحدد ُدليلُ
القواعدُواإلجراءاتُالتنفيذيةُلالئحةُالقواعدُوالشروطُالمنظمةُلذلكُ ُ.
كماُتوفرُالهيئةُالتجهيزاتُالتيُتضمنُسالمةُممتلكاتهاُوموظفيهاُفيُمقرُالعملُ .
و ُيعامل ُالموظف ُفي ُحاالت ُإصابات ُالعمل ُواألمراض ُالمهنيةُ ,وفقاُ ُألحكام ُنظام ُالتأميناتُ
االجتماعيةُ .
انتهاء الخدمة:تنتهيُخدمةُالموظفُفيُالهيئةُفيُأيُمنُالحاالتُاآلتيةُ :
.1
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عدمُاجتيازُفترةُالتجربةُ .
انتهاءُالعقدُمحددُالمدةُ .
استقالةُالموظفُمنُالعملُ .
حصول ُالموظف ُعلى ُتقدير ُ"غير ُمرضُ" ُفي ُتقرير ُتقييم ُاألداء ُالسنوي ُخالل ُسنتينُ
متتاليتينُ .
إلغاءُالوظيفةُ .

 .6توفرُأحدُاألسبابُالموضحةُفيُالمادةُ(ُ)81منُنظامُالعملُ ُ.
 .7عجزُالموظفُعنُالعملُ .
 .8عندُبلوغُالسنُالنظاميةُللتقاعدُ .
 .9الوفاةُ .
 .11االتفاقُبينُالهيئةُوُالموظفُعلىُإنهاءُالعقدُ .
 .11إذاُاقتضتُالمصلحةُالعامةُذلكُ؛ُألمورُتتعلقُبطبيعةُوأهميةُعملُالهيئةُ ُ.
ويحددُدليلُالقواعدُواإلجراءاتُالتنفيذيةُلالئحةُالقواعدُوالشروطُالخاصةُبكلُحالة.

