
 6102نظام رقم ) ( لسنة 

 نظام التنظيم اإلداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

 ( من الدستور061صادر بمقتضى المادة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يسمى هذا النظام )نظام التنظيم اإلداري لهيئة النزاهة ومكافحةة الفسةاد لسةنة(((( وي مة       :0المادة

 به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية(

يكون للكلمات وال بارات التالية حيثما وردت في هذا النظام الم اني المخصصة لها ادنةاه   :6المادة

 مالم تدل القرينة على غير ذلك:

 هيئة النزاهة ومكافحة الفساد( : الهيئة

 مجلس الهيئة( : المجلس

 رئيس المجلس( : الرئيس

 أمين عام الهيئة( : األمين ال ام

 أي مديرية أو وحدة أو مكتب في الهيئة( : الوحدة التنظيمية

 مدير المديرية أو الوحدة أو المكتب في الهيئة( : المدير

لجنةةةة التخ ةةةين والتنسةةةيع والمتاب ةةةة المشةةةكلة بمو ةةةب أحكةةةام هةةةذا    : اللجنة

 النظام(

  

 يتكون الهيك  التنظيمي للهيئة من: :3المادة

 رئيس المجلس( -أ

 مجلس الهيئة( -ب

 األمين ال ام( -ج

 -الوحدات التنظيمية التالية: -د

 مديرية الشكاوي والتظلمات( -0

 مديرية النزاهة الوطنية( -6

 مديرية الوقاية( -3

 مديرية التحقيع وانفاذ القانون( -4

 مديرية المظالم( -5



 مديرية االتصال( -2

 مديرية الشؤون القانونية( -7

 مديرية الشؤون اإلدارية( -8

 مديرية الشؤون المالية( -9

 وحدة حماية البلغين والشهود والخبرين والخبراء( -01

 المستشارون والخبراء( -00

 وحدة الرقابة الداخلية( -06

 وحدة المهام الخاصة( -03

 مكتب الرئيس( -04

 مكتب التخ ين االستراتيجي( -05

 مكتب الت اون الدولي( -02

  

 يرتبن بالرئيس ك  من: :4المادة

 األمين ال ام( -أ

 المستشارون والخبراء( -ب

 وحدة الرقابة الداخلية( -ج

 مهام الخاصة(وحدة ال -د

 مكتب الرئيس( -هـ

 مكتب التخ ين االستراتيجي( -و

 مكتب الت اون الدولي( -ز

 ويكون ك  منهم مسؤوال أمامه عن المهام والوا بات الموكولة له وعن حسن سير ال م (

  

يةةةرتبن بةةةاألمين ال ةةةام المةةةديريات والوحةةةدات التنظيميةةةة التاليةةةة مةةةن النةةةواحي الماليةةةة     :5المةةةادة

 :واإلدارية



 مديرية الشكاوي والتظلمات( -أ

 مديرية النزاهة الوطنية( -ب

 مديرية الوقاية( -ج

 مديرية التحقيع وانفاذ القانون( -د

 مديرية المظالم( -هـ

 مديرية االصال( -و

 مديرية الشؤون القانونية( -ز

 مديرية الشؤون اإلدارية( -ح

 مديرية الشؤون المالية( -ط

 وحدة حماية المبلغين والمخبرين والخبراء( -ي

 ويكون ك  منهم حسب اختصاصه مسؤوال عن القيام بالمهام والوا بات الموكولة اليه(

  

تشةك  فةي الهيئةة لجنةة تسةمى ) لجنةة التخ ةين والتنسةيع والمتاب ةة( برئاسةة األمةين             -: أ2المادة

 يمية  في الهيئة(ال ام وعضوية مدراء ورؤساء المديريات والوحدات التظ

تتةةولى اللجنةةة المهةةام والصةةمحيات المبينةةة ادنةةاه وترفةة  توصةةياتها الةةى الةةرئيس        -ب

 -التخاذ القرارات المزمة بشأنها  :

 مناقشة خ ن الهيئة واعداد التقارير المزمة(   -0

 مناقشة مشروع الموازنة السنوية للهيئة(   -6

عد المقترحة لتحسين سير ال مة  فةي   اعداد مسودة الت ليمات والم ايير والقوا -3

 الهيئة(

دراسةةة احةةدا  اي تغييةةر يحةةال اليهةةا فةةي الهيكةة  التنظيمةةي للهيئةةة وارتبةةاط          -4

 الدوائر والوحدات االدارية فيها(

 دراسة مشروع القوانين واالنظمة والت ليمات الخاصة بالهيئة( -5

 أي امور اخرى يرى رئيس اللجنة عرضها عليها( -2

 تختار اللجنة من بين اعضائها نائبا لرئيس اللجنة( -ج

تجتم  اللجنة مرة على االق  ك  شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكةون   -د

ا تماعها قانونيا بحضور ثلثي االعضاء على االق  على ان يكون من بينهم رئةيس  

علةةى االقةة ت وعنةةد  اللجنةةة او نائبةةه ت وتتخةةذ قراراتهةةا بأكثريةةة اصةةوات الحاضةةرين 

 تساوي االصوات ير ح الجانب الذي صوت م ه رئيس اال تماع( 



لرئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه دعةوة أي مةن مةو في الهيئةة أو اي شةخ  مةن        -هـ

خار ها للمشاركة في ا تماعةات اللجنةة لمسةتئنار برأيةه فةي االمةور الم روضةة        

 عليها دون ان يكون له حع التصويت(  

يسةةمي الةةرئيس احةةد مةةو في الهيئةةة أمينةةا لسةةر اللجنةةة يتةةولى تنظةةيم  ةةدول اعمالهةةا  -و

 وتدوين محاضر  لساتها وحفظ قيودها وسجمتها وم اممتها ومتاب ة توصياتها (

  

: للةةرئيس تشةةكي  اي لجنةةة لغايةةات قيةةام الهيئةةة بمهامهةةا علةةى أن يحةةدد فةةي قةةرار تشةةكيلها 7المةادة 

 عاتها واتخاذ قراراتها(مهامها وكيفية ان قاد ا تما

  

نظةام الخدمةة المدنيةة ونظةام دسةتحدا       ( من 03م  مراعاة احكام الفقرة )أ( من المادة ) :8المادة

 الدوائر الحكومية وت وير الهياك  التنظيمية:

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند على توصية اللجنة دحةدا  أي مديريةة أو    -أ

 منها في غيرها(وحدة في الهيئة أو دمج أي 

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند على توصية اللجنة دحةدا  أي قسةم فةي     -ب

 المديرية أو الوحدة أو دمجه في غيره(

  

: يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند على توصية اللجنةة الت ليمةات المزمةة    9المادة

 لتنفيذ احكام هذا النظام(

 


