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المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
الرقـــــم  /3/13136 :ر
التاريخ 92/7/1 :هـ
التوابع 13 :

صاحب المعالي وزير الدولة ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق
اطلعنا على خطاب سمو وزير المالية واالقتصاد الوطني رقم /2223ع 92/في
1392/6/20هـ المشفوع به المحضر المتخذ من قبل سموه ومعاليكم بشأن ما توصلتم
إليه من االتفاق على مشروع الالئحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق والمرفق صورة
منه والمكونة من ثالثة عشر صفحة ولموافقتنا على ذلك يعتمد انفاذه والتمشى
بموجبه،،،

رئيس مجلس الوزراء
نسخة لسمو وزير المالية واالقتصاد الوطني.
نسخة لمعالي وزير الدولة ورئيس ديوان الموظفين العام.
نسخة لمعالي وزير الدولة ورئيس هيئة التأديب .
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بسم هللا الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
هيئة الرقابة والتحقيق

الالئحة الداخلية للهيئة
الباب األول
التشكيــل
تشكل أجهزة هيئة الرقابة والتحقيق على النحو التالي :
أوال ً  :رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ويرتبط به مباشرة ما يلي :
 -1وكالء الهيئة.
 -2مكتب رئيس الهيئة.
 -3مكتب المستشارين.
 -4إدارة تسجيل القضايا والتقارير.
 -5اإلدارة العامة.
 -6فروع الهيئة بالمناطق ( المكاتب الفرعية).

ثانيا ً  :وكيل الهيئة لشئون الرقابة ويرتبط به مباشرة ما يلي :
 -1مكتب الوكيل لشئون الرقابة.
 -2إدارة الرقابة اإلدارية.
 -3إدارة الرقابة المالية.
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ثالثا ً  :وكيل الهيئة لشئون التحقيق ويرتبط به مباشرة ما يلي :
 -1مكتب الوكيل لشئون التحقيق.
 -2إدارة التحقيق.
 -3إدارة اإلدعاء.

رابعا ً  :اإلدارة العامة وتتكون من :
 -1شئون الموظفين.
 -2الشئون المالية.
 -3المستودعات والمشتريات.
 -4الخدمات واالستعالمات.
 -5مركز االتصاالت.
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الــباب الثاني

االختصـاصـات
المادة األولى :
تشكل أجهزة الرقابة والتحقيق وتباشر إجراءاتها واختصاصاتها على النحو المبين
في نظام التأديب وفي هذه الالئحة وفيما يصدره رئيس الهيئة من قرارات تنفيذية
وتعليمات تنظيمية تهدف إلى تطوير وتنسيق وتحقيق المهام المنوطة بالهيئة.

المادة الثانية :
رئيس هيئة الرقابة والتحقيق هو المسئول عن اإلشراف على أعمال الهيئة وتنظيم
وإدارة وتطوير أعمالها وله سلطة وصالحيات الوزراء ورؤساء الدوائر المستقلة في
حدود النظم المعمول بها وهذه الالئحة .وله أن ينيب عنه وكالء الهيئة أو أحدهم في بعض
صالحياته.
ومن مهامه أيضا ً باإلضافة إلى ما أسنده إليه نظام تأديب الموظفين ما يلي :
 -1يتم عن طريق رئيس الهيئة االتصال بالجهات العليا والوزارات كما يتم عن طريق
رئيس الهيئة إحالة المعامالت والقضايا إلى أجهزة الهيئة المختصة .
 -2إصدار القرارات والتعليمات الالزمة لترتيبب وتنظبيم العمبل وتحقيبق التنسبيق ببين
نشاطات أجهزة الهيئة واألجهزة الحكومية المختصة واإلشراف على إعداد خطط
وبرامج العمل ومتابعة تنفيذها من قبل جميع العاملين في جهاز الهيئة .
 -3اإلشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة .
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 -4بحث الشكاوى وإجراء التحريات وإتخاذ ما يراه في أي مخالفة مالية أو إدارية من
أي وحدة مبن وحبدات اإلدارة الحكوميبة أو أيبة مؤسسبة أو شبركة تخضبع لرقاببة
الدولة .
 -5تحديببد الطببرق واألسبباليب الخاصببة بتقببديم الشببكاوي والتحريببات وطريقببة تسببلمها
والتصرف فيها وتقرير مدى التحقيق فيها وطريقته.
 -6يجوز ألسباب جدية أن يفحب

سبجالت ووثبائق الوحبدات اإلداريبة كمبا يجبوز لبه

دخول المرافق العامة وتفتيشها وذلك بعد أخطار الجهة المختصة.
 -7إصببدار طلببب اسببتدعاء يلببزم أي شببخ بالحضببور وأداء الشببهادة أو تقببديم وثببائق
يرى أنها تتعلق بموضوع التحقيق الذي يجريبه فبأن كبان موظفبا ً يكبون اسبتدعائه
عن طريق مرجعه.
 -8إنشبباء فببروع أخببرى للهيئببة متببى اقتضببت مصببلحة العمببل ذلببك وذلببك باالتفبباق مببع
الجهات المعنية.
 -9لرئيس الهيئة عند الحاجبة االسبتعانة بريبر منسبوبي الهيئبة مبن المختصبين بطريبق
الندب على أن تدفع الهيئة للشخ

المندوب مدة عملبه فيهبا مكافبأة اضبافية علبى

راتبه تعادل ثالثين في المائة من الراتب وذلك في حدود االعتمادات المقررة.

المادة الثالثة :
مكتب رئيس الهيئة :
يقوم هذا المكتب بباألمور المعتباد أن تقبوم بهبا مكاتبب البوزراء أو رؤسباء اإلدارات
المستقلة مع مراعاة االعتبارات الخاصة بأعمال الهيئة.
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المادة الرابعة :
مكتب المستشارين :
ويرتبط هذا المكتب برئيس الهيئة مباشرة ويضم عددا ً من المستشارين يحدد عبددهم
وتخصاصببباتهم وفقبببا ً لمتطلببببات العمبببل ويرأسبببهم كبيبببر للمستشبببارين ويعهبببد إلبببى المكتبببب
باألعمال اآلتية:
 -1دراسببة الموضببوعات والقضببايا التببي تحببال مببن الببرئيس أو أحببد الببوكالء وإبببداء
الرأي النظامي فيها.
 -2تقديم المشورة في ما تتطلبه أعمال الهيئة من استشارات.
 -3مراجعة القضايا المقترح حفظها وابداء المالحظات حول التصرف فيها.
 -4معاونة المحققين فيما قد يطلبونه من استشارات وتوجيهات,.
 -5تمثيل هيئة الرقابة والتحقيق في اللجان الهامة.
 -6تمثيل هيئة الرقابة والتحقيق في القضايا ذات األهمية الخاصة أمام هيئبة التأديبب
ويكون ذلك بتكليف من رئيس الهيئة أو من يفوضه بذلك. .
 -7إعببداد مشببروعات التعليمببات والقببرارات التببي يصببدرها الببرئيس وكببذلك إعببداد
التقرير السنوي للهيئة بالتعاون مع مختلف أجهزتها.
 -8إعداد قرارات اإلحالة إلى هيئة التأديب.

المادة الخامسة :
إدارة تسجيل القضايا والتقارير :
تبببرتبط هبببذه اإلدارة ببببرئيس الهيئبببة مباشبببرة وتحبببتفظ بمبببا يحبببال إليهبببا مبببن قضبببايا
ومستندات وتخت بما يلي :
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 -1االحتفاظ بالقضايا المحالة إليها مع تصنيفها وتسجيلها ومتابعة ما يحتاج منها إلى
إجراءات.
 -2قيد القضايا المحالة لهيئة التأديب بالتسلسل الرقمي في سجل القضايا السنوي من
واقببع قببرار اإلحالببة ويؤشببر فيببه بمضببمون قببرار هيئببة التأديببب وتحببتفظ بنمبباذج
وصور وافية للقضايا المحالة لهيئبة التأديبب وتشبمل علبى األخب

قبرار اإلحالبة

والصور اإلضافية للمستندات.
 -3تزويد رئيس الهيئة ووكالئها والمستشارين بكل ما يطلب منها من معلومات.
 -4إعداد بيانات إحصائية تفصيلية كل ستة شهور ترفعها لرئيس الهيئة عن القضايا
المحالة إليها خالل تلك الفترة.
 -5االحتفاظ بصورة من كل تقرير أعد من قبل اإلدارات.

المادة السادسة :
وكيل الهيئة لشئون الرقابة :
وهو المشرف والمسئول المباشر عبن أعمبال الرقاببة وإدارتهبا ويتبولى تنظبيم العمبل
وتوجيببه بواسببطة المسببئولين فببي إدارتببه وتوجببه إليببه المعببامالت الخاصببة بالرقابببة التخبباذ
الالزم بشأنها وفقبا ً لنظبام تأديبب المبوظفين وهبذه الالئحبة ويرفبع التقبارير والنتبائج لبرئيس
الهيئة ويمارس الصالحيات المفوضة له من رئيس الهيئة.

كما أن من مهامه :
 -1وضببع اإلجببراءات والوسببائل الالزمببة لمراعبباة السببرية التامببة فببي األعمببال الت بي
تتطلب ذلك.
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 -2اإلشببراف علببى وضببع التقببارير السببرية والدوريببة عببن مببوظفي الرقابببة الببدائمين
والمؤقتين واقتراح ما يتخذ بشأنهم في حينه.
 -3اإلشراف على إعداد وتنظيم السجالت والبطاقات والملفات الالزمة لتنظيم العمل
في أقسام جهاز الرقابة وتسهيله.
 -4رفع تقرير دوري كل ستة شهور إلى رئيس الهيئة متضمنا ً نشاطات أقسام جهاز
الرقابببة وأعمالببه ومببدى مببا قببد يواجهببه مببن صببعوبات واقتببراح وسببائل التحسببين
والتطوير.
 -5القيام بالمهام التي يكلفه بها رئيس الهيئة.

المادة الرابعة :

مكتب الوكيل لشئون الرقابة :
يقوم هبذا المكتبب بباألمور المعتبادة التبي تتبداولها المكاتبب الخاصبة للبوكالء ويعتببر
كسكرتارية لألعمال ويرتبط مباشرة به .

المادة الثامنة :

إدارة الرقابة اإلدارية :
تببرتبط مباشببرة بوكيببل الهيئببة للرقابببة ومببع عببدم اإلخببالل باختصاصببات ديببوان
الموظفين العام واإلدارة المركزية للتنظيم واإلدارة تخت

هذه اإلدارات بما يلي :

 -1الكشف عن المخالفات اإلدارية واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.
 -2مراقبة تفويض الصالحيات والمسئوليات وفقا ً للنظم المعتمبدة واللبوائا المقبررة
والقرارات الصادرة المنظمة لذلك .
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 -3الكشف عن المخالفبات الناتجبة عبن التقصبير فبي الرقاببة الداخليبة فبي الوحبدات
اإلدارية.
 -4اقتببراح وسببائل العببالج االزمببة فببي حالببة وقببوع حببوادث اإلهمببال أو المخالفببات
اإلدارية وإحالتها للجهات المختصة.
 -5التعاون مع ديبوان المبوظفين العبام فبي الكشبف عبن المخالفبات الخاصبة بشبئون
الموظفين فيما يتعلق بشرعيتها كالتعيين والترقية والعبالوات والببدالت ومبا فبي
حكمها.
 -6إبالغ الجهات المختصة عن مواطن القصور فبي التنظبيم التبي تتكشبف لهبا مبن
خالل أعمالهبا وذلبك باالتصبال بالجهبات المتخصصبة إلعبادة التنظبيم بمبا يكفبل
حسن سير العمل.
 -7التعاون مع ديوان المراقبة العامة عند اكتشبافه لمخالفبات إداريبة أثنباء مباشبرته
الختصاصاته المالية.
 -8فح

اإلخباريات والشكاوى المتعلقة بالنواحي اإلدارية.

المادة التاسعة :

إدارة الرقابة المالية :
ترتبط مباشرة بوكيل الهيئة لشئون الرقاببة وتخبت

بالكشبف عبن المخالفبات الماليبة

التي ال تخضع لرقابة الجهات المسئولة عبن الصبرف – وزارة الماليبة واالقتصباد البوطني
وديببوان المراقبببة العامببة – بحيببث ال يكببون قيامهببا بوظيفتهببا تكببرارا ً لمببا تقببوم بببه الجهتببان
المشار إليهما ،ولتحديبد االختصاصبات فسبتقوم الجهبات الثالثبة باالتفباق فيمبا بينهبا بإعبداد
محضر لهذا الررض يرفع إلى صاحب الجاللة رئيس مجلس الوزراء لطلب اقراره.
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المادة العاشرة :
وكيل الهيئة لشئون التحقيق :
وهو المشرف والمسئول المباشر عن جهات التحقيق ويتبولى تنظبيم العمبل وتوجيهبه
بواسطة المسئولين في إدارته وتوجه إليه المعامالت الخاصة بالتحقيق التخاذ الالزم بشأنها
وفقا ً لنظام تأديب الموظفين وهذه الالئحة ورفع التقارير والمذكرات والقضايا المنتهية منبه
إلى رئيس الهيئة وممارسة الصالحيات المفوضة له من رئيس الهيئة ،كما ان من مهامه :
-1

اإلشراف على إعداد السجالت والملفات الكفيلة بتنظيم العمل.

-2

رفع التقارير السرية عن العاملين بجهاز التحقيق .

-3

رفع تقرير دوري كل ستة شهور لرئيس الهيئة يتضمن منجزات أقسبام جهباز
التحقيببق وأعمالبببه ومبببا يواجهبببه مبببن صببعوبات مبببع اقتبببراح وسبببائل التطبببوير
والتحسين.

المادة الحادية عشر :
مكتب الوكيل لشئون التحقيق :
ويقوم هذا المكتبب األمبور المعتبادة التبي تتبداولها المكاتبب الخاصبة للبوكالء ويعتببر
كسكرتارية ألعماله ويرتبط مباشرة به.

المادة الثانية عشر :
يشكل جهاز التحقيق كاآلتي :

أ -إدارة التحقيق :
ويرتبط مباشرة بوكيل الهيئة لشئون التحقيق وتخت
-1

التحقيق في المخالفات المالية واإلدارية.

بما يلي :
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-2

رفع نتيجة التحقيق لرئيس الهيئة مدعمة باألسباب التي بنيت عليها والتوصبية
الالزمة.

-3

تمثيل الهيئة في لجان التحقيق المشتركة.

-4

رفبع تقريبر دوري كبل سببتة أشبهر إلبى رئبيس الهيئببة متضبمنا ً نشباطات أقسببام
جهاز التحقيق وأعماله وما قد يوجهه من صبعوبات واقتبراح وسبائل التحسبين
والتطوير.

ب -إدارة اإلدعاء :
وتخت

بدراسة ومباشرة القضايا أمام هيئة التأديب .

المادة الثالثة عشـــــر :
الجهاز اإلداري :
اإلدارة العامــــة :

يتكون جهاز اإلدارة العامة كاآلتي :
 -1مدير عام اإلدارة :
ويرتبط برئيس الهيئة مباشبرة ويتبولى اإلشبراف علبى الوحبدات التابعبة لبه .وتسبيير
دفة أمورها وفقا ً للنظم المالية واإلدارية المرعية وتتبعه الوحدات اآلتية:
 -1وحدة شئون الموظفين.
 -2وحدة الشئون المالية.
 -3مكتب االتصاالت.
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 -4المستودعات والمشتريات.
 -5الخدمات واالستعالمات.

المادة الرابعة عشر :

المكاتب الفرعية :
وتتبع رئيس الهيئة مباشرة ،وتحدد اختصاصاتها وصالحياتها واإلجراءات الخاصة بها
بقرار من رئيس الهيئة.
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الــباب الثالث  :اإلجراءات

الفصل األول
الرقابــة
المادة األولى :
تجرى الرقابة بأمر من رئيس الهيئة في األحوال اآلتية:
 -1بناء على أمر من المقام السامي.
 -2بناء على طلب الوزراء ورؤساء المؤسسات العامة والهيئات الحكومية التي تسهم
الحكومة في نشاطها المالي واإلداري.
 -3بنا ًء على االخباريات والشكاوى التي تدل التحريات على إحتمال صحتها.
 -4بنا ًء على طلب الجهات المختصة بالمراقبة وبناء على تقارير مفتشي ديوان
المراقبة العامة وديوان الموظفين العام أثناء جوالتهم التفتيشية والتي تكشف فيها
مخالفات تتطلب إجراء المراقبة.
 -5بنا ًء على طلب التحقيق في القضايا التي يري لزوم استكمال إجراءاتها بررض
الرقابة.
 -6بنا ًء على ما يتكشف لجهاز الرقابة من أمور تتطلب فرض الرقابة.

المادة الثانية :
يتم التعاون بين هيئة الرقابة واألجهزة الحكومية المماثلة في نطاق تجميع المعلومات
الالزمة والتوصل إلى الحقائق بنا ًء على طلب من رئيس الهيئة.
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المادة الثالثة :
ال يجوز وضع موظف بعينه أو أكثر تحت المراقبة إال بإذن من رئيس الهيئة أو من
يفوضه ويراعي في األذن الشروط التالية:
 -1تحديد اسم الموظف تحديدا ً كامالً ووظيفته ومكان عمله.
 -2بيان الررض من فرض الرقابة.
 -3تحديد مدة الرقابة بدءا ً ونهاية وال يجوز تمديدها إال بإذن جديد بناء على اسباب
تستوجب ذلك.

المادة الرابعة :
تقارير المراقبين :
يجب أن يتضمن تقرير المراقب ما يلي :
 -1رقم وتاريخ األمر الصادر إليه بالمهمة.
 -2الخطة واإلجراءات التي أتخذها في التنفيذ مبينة بالتاريخ والساعة.
 -3بيان ما تكشف له من وقائع.
 -4المرئيات.

المادة الخامسة :
يجوز لرئيس الهيئة أن يكلف أكثر من مراقب بمهمة واحدة في نفس الوقت أو على
التوالي متى أقتضت خطورة المهمة ومسئولياتها ذلك.
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المادة السادسة :
يتم التصرف في قضايا الرقابة على النحو التالي :
أ -في حالة ثبوت المخالفة يحال ملف القضية من قبل رئيس الهيئة إلى جهاز التحقيق،
لتأدية مسئولياته في هذا الشأن على أن تحتفظ الرقابة بنسخة كاملة من ملف
التحريات والمعلومات.
ب -بالنسبة للقضايا التي تكشف الرقابة عدم صحتها يقفل الملف بصفة مؤقتة أو دائمة
حسب توجيهات رئيس الهيئة بنا ًء على رأي المختصين ووفقا ً لظروف ومالبسات
كل قضية.

المادة السابعة :
تخطر الجهة الحكومية التابع لها الموظف بتقرير وجيز يتضمن نتيجة الرقابة وذلك في
حالة إحالة المعاملة فيها إبتداءا ً .

المادة الثامنة :
يكون تداول األوراق الخاصة بالرقابة بين أجهزة الهيئة المختلفة بطريق المظاريف
المرلقة.

17

الفصل الثاني

التحــقـيـق
المادة التاسعة :
يراعى في التحقيق فضالً عن األصول واإلجراءات المبينة بنظام تأديب الموظفين
والنظم السارية ما يلي :
أ -ال يجوز للمحقق إستعمال وسائل اإلكراه والضرط أو التهديد في تحقيقه وعليه أن
يقتصر على التحقيق في األمور المباشرة المتصلة بالتهمة والكاشفة عن حقيقتها.
ب -إذا تعذر حضور المطلوب استجوابه لمرضه أو ألسباب قهرية وكان التحقيق ال
يحتمل اإلرجاء يصدر رئيس الهيئة أمرا ً بانتقال المحقق إلجراء التحقيق في مكان
تواجده على أن يصحبه كاتب للتحقيق إن وجد وأحد أعضاء الرقابة ويراعي
إخطار مرجع المستجوب مسبقا ً بذلك.
ج -ال يجوز أن يتولى التحقيق من يتصل بأحد الخصوم بصلة القرابة أو النسب حتى
الدرجة الرابعة.

المادة العاشرة :
يتولى المحقق أو كاتب التحقيق أن وجد تحرير محاضر االستجواب وال يجوز للمأخوذ
أقواله كتابة إجاباته بنفسه على أن له أن يقدم مذكرة بخطه وكذلك اإلقرارات التي تصدر عنه
في أوراق مستقلة ويجب توقيع المحقق وكاتب التحقيق على كل صفحة من صفحات التحقيق
ويوقع المأخوذ أقواله على كل إجابة له.
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المادة الحادية عشر :
ترفق بأوراق التحقيق صور للمستندات المقدمة ويؤشر عليها من المحقق بمطابقتها
لألصل مع بيان مقدمها وتاريخ تقديمها.

المادة الثانية عشر :
للمحقق إذا تبين أن ثمة تحقيقات أجريت قبالً وأرتأى جديتها وسالمة إجراءاتها أن يبدأ
تحقيقه من حيث انتهت تلك التحقيقات دون حاجة لتكرار التحقيق وذلك بعد مواجهة الموظف
المسئول بأقواله فيها واقراره بصدورها منه.

المادة الثالثة عشر :
ال يجوز للمحقق إبداء الرأي قبل استجواب الموظف وسماع الشهود واستكمال جميع
عناصر القضية وقفل التحقيق.

المادة الرابعة عشر :
إذا امتنع الموظف عن إبداء أقواله يثبت ذلك في المحضر ويخطر عن طريق مرجعه
بالعدول عن موقفه بحيث إذا أصر على االمتناع جاز السير في إجراءات القضية على ضوء
الوقائع الثابتة فيها.

المادة الخامسة عشر :
ال يجوز االطالع على محاضر التحقيق إال بعد إحالتها لهيئة التأديب وبمعرفتها وتسلخ
من المعامالت المحالة لهيئة التأديب األوراق المتعلقة بمصادر اإلخباريات والكاشفة عن
أشخا

جهاز الرقابة.
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المادة السادسة عشر :
يجب مواجهة الموظف المحقبق معبه فبي نهايبة التحقيبق بجميبع االدلبة والقبرائن القائمبة
ضده وأن يطلب منه الرد على كل منها على حدة.

المادة السابعة عشر :
يجوز سماع الشهود في حضور المحقق معه مالم تقض الظروف المحيطة بالتحقيق أن
يكون ذلك في غيبته.

المادة الثامنة عشر :
للمحقق اتخباذ الوسبائل الكفيلبة باسبتيفاء التحقيبق وشبموله وذلبك باإلستفسبار مبن الجهبة
المختصة أو طلب تكليف مندوب عن الهيئة باالنتقال واالطالع على األوراق الالزمة ولبه أن
يطلب من مرجعه االستئناس برأي الجهات الفنية المختصة.

المادة التاسعة عشر :
يجوز أن يتولى التحقيق في قضية واحدة أكثر من محقق متى تعدد المتهمون أو الشهود
وتباعدت أماكنهم وجهات عملهم على أن تضم المحاضر للقضية األصلية بمقر الهيئة كما
يجوز تعدد المحققين في القضايا الهامة وفي األحوال التي تتطلب ذلك.

المادة العشرون :
إذا اقتضى األمر تفتيش غير مكاتب وأماكن العمل يرفع المحقق تقريرا ً بذلك لمراجعة
مبينا ً فيه أهمية ودواعي التفتيش ويكون الفصل في هذا الطلب من قبل رئيس الهيئة.

المادة الحادية والعشرون :
إذا تقرر تفتيش غير أماكن العمل يتعين إجراء الترتيبات الالزمة وفقا ً للنظام.
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المادة الثانية والعشرون :
يجرى تفتيش غير أماكن العمل في خالل المدة التي تحددها الهيئة بدءا ً ونهاية وتراعي
فيه األصول والتقاليد المرعية ويحرر به محضر تفصيل يبين ما اـخذ من إجراءات ووقائع
التفتيش وما أسفر عنه ويوقع على المحضر من ممثل األمن والمحقق ويعطى أصل المحضر
لمندوب الهيئة ويحتفظ ممثل األمن بصورة منه.

المادة الثالثة والعشرون :
إذا كشف تفتيش غير أماكن العمل عن جرائم أو مخالفات أخرى يحرر محضر بذلك
وتعطى صورته لممثل الهيئة للعرض على رئيس الهيئة لتقرير ما يراه مناسباً.

المادة الرابعة والعشرون :
تسلم المضبوطات التي تتعلق بالقضية التي تم التفتيش من أجلها لمندوب الهيئة
بمحضر نظامي تحتفظ الشرطة بصورة منه ،وإذا أسفر التفتيش عن مضبوطات أخرى ال
تتعلق بالقضية تتسلمها سلطات الشرطة بعد إثباتها في محضر وتعطي صورة منه لمندوب
الهيئة.

المادة الخامسة والعشرون :
يصدر رئيس الهيئة التعليمات الالزمة لتفسير هذه الالئحة والقرارات الالزمة لتنفيذها
ويضع نماذج السجالت واألوراق المتعلق بسير العمل.

