
 

 إدارة الشؤون القانونية
 

 

 

 

 

 2711لسنة ( 21)قرار تنفيذي رقم     
 إجراءات التحقيق في مخالفات قواعد السلوك في شأن    

 

والقرانون رقر     م 2916لسرةة  ( 21)رقر     واألمر  الشرططة  االطالع على قانون  بعد

ونظررام وتارة    الرروترا  ةاختصاصرراا الرروتاراا وصررال ي   فررش نرر ن  2911لسررةة ( 2)
 ،  2911لسةة ( 21)الداخلية رق  

 

       

  (2) المادة
  

 :تقسي  مخالفاا قواعد السلوك الى قسمي   

 .مخالفاا بسيطة  :األول 

 . مخالفاا مشددة  :الثانش 
 

  (1)  المادة

 

للقوبررة المقررطرة ل ررا ال  تسرراوت  سرر     األعلررىكرران ال ررد   إذاتعتبررط المخالفرراا بسرريطة   
 .  أسبوعال سز البسيط لمدة  أوالطاتب لمدة ن ط 

 

 (3)  المادة     
 

ال سرز   أوللعقوبة المقطرة ل را مردة الشر ط  سر  راترب       األعلىكل مخالفة  تساوت ال د  . أ

 . أسبوعالبسيط لمدة 
 

، فرش هر      دره  ألفب كثط م  قدرا  أضطارل ق ب موال ال كومة بسبب المخالفة  إذا . ب

 . مقدارها  أوال الة ال عبطة لةوع العقوبة المقطرة للمخالفة 
  

 

 (4)  لمادةا    
 

ت ال المخالفاا المشددة بالوصف المشار اليه فش المادة السابقة الى المسالس الت د بية  

 .للةظط ب ا 
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 (5)  المادة    
 
 إلررىمرر  هرر   الال  ررة   ( 1)ت ررال المخالفرراا البسرريطة الموصرروفة فررش المررادة       

 .الط يس المسؤول ع  مطتكب ا للةظط ب ا 

 

 (6)  المادة    
  

فة مر    قتصط الت قيق فش المخالفاا البسيطة على التةظي  ضبط بواقعة المخال . أ
 . المخالفة ودفاعه  أقواليفته مبي  فيه قبل م  ضبط ا ب ك  عمله ووظ

 إلررىالررط يس المبانررطة المررةظ  المخالفررة  يرره  سررط  رفعرره    إلررى قرردم الطرربط  . ب

 . الط يس المختص ال   سيتولى نظط المخالفة 
 

 (1)  المادة    
   

ضررربطا مرر  قبرررل المسررؤول الررر    ملررر     أوكانررا المخالفرررة قررد نررروهدا    إذا 

   .صال ية الةظط ب ا فال  اجة لت ط ط ضبط ب ل  بل  كتفى ب كط اسمه ورتبته 
 

 (8)  المادة    
 
نظط المخالفة وصدور ال ك  ضرد مطتكب را ،  سرط      إجطا اابعد الفطاغ م   

ليرة برالططا المقرطرة ، وال تصربع العقوبرة نافر ة إال       الس ة المعةية بروتارة الداخ  إبالغ

  .بعد نشط التصد ق علي ا 
 

 (7)  المادة
 

 سط  الت قيق فش المخالفاا المشددة م  قبل هيئة ت قيق تشكل خصيصًا ل  ا  

 .الغطض 

 

 (21)  المادة
 

كترابش  صردر عر  الس رة المسرؤولة بموجرب        أمرط تشكل هيئة الت قيق بموجب   
 :التالية  األ كاملال  ة والموض ة فش ه   ا أ كام
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 (22)  المادة
 

الط يس المسؤول فش الو دة مبانطة ال ق فش تشكيل هيئاا الت قيق  أوللمد ط  
  .  أولمساعد مع مطتكبش مخالفاا قواعد السلوك  تى رتبة 

 

 (21)  المادة    
 

كيرل وتارة  و إلرى  أمرط  كان مطتكب المخالفرة مر  فئرة الطرباب وجرب رفرع        إذا 

سراعة مر  ترار ل العلر  بوقروع      ( 14) أقصراها الشرؤون القانونيرة خرالل مردة     / الداخليرة  
 . المخالفة 

 

 (23)  المادة
 

الطابط المخالف لوكيرل   أمطرفع  اإلدارة أوفش الو دة  األعلىعلى المسؤول  

 وصرررش بمرررا  رررطا  للررروت ط بعرررد اسرررتطالع وج رررة نظرررط   أنوتارة الداخليرررة الررر   لررره 
  .  ار القانونش المستش

 

 (24)  المادة    
 

 .ال  قل نصاب ا ع  اثةي   أنعلى  وأعطا تشكل هيئة الت قيق م  ر يس  .أ
 .م  رتبة المخالف أعلى كون ر يس هيئة الت قيق ضابطًا بطتبة  أن سب  .ب

هيئرة الت قيرق مر  نفرس الو ردة الترش  ةتمرش         وأعطرا   كرون ر ريس    أن شتطب  .ج

 .ذل   أمك ا إلي ا المخالف كلم
 أنعلرى   الشرؤون القانونيرة  ل هيئرة الت قيرق بالةسربة للطرباب  رت  بواسرطة       يتشرك  .د

عطرروًا  آوفررش هرر ا الس ررات ر يسررًا   واألمرر  كررون ا ررد مةتسرربش قررو  الشررططة  

 .  سب رتبة المخالف 
  

 

 (25)  المادة    
 

ًا  عمرل وفقر   أنتشركيل هيئرة الت قيرق     أمرط على ر ريس هيئرة الت قيرق فرور تلقرش       

 . للقواعد التالية 
وجررد و طلررع علررى مالبسررات ا و سررتخلص مرر  ذلرر     إن رردرض ضرربط المخالفررة   .أ

 .  دور  ول ا الت قيق  أنجميع الةقاب التش  سب 
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  دد موعدًا ومكانًا لالستماع للمخالف وسرا ط الشر ود و ربلغ   الردعواا وفقرًا       .ب
بالصررورة التررش تفررش برر بطاض التبليررا بواسررطة قررادة      أوللةمرراذج المعرردة لرر ل   

كران ا رده     إنوبواسطة المخرافط   واألم كانوا م  قو  الشططة  أنو دات   

 . بعط   مدنيًا  أو
 إليره هيئة الت قيرق علرى جميرع مرا نسرب       أمامع مطتكب المخالفة لد  مثوله  طل .ج

 أن إ راه    تسميته  طلب إليه لد أنن ود  على  أسما ث   ستسوبه و تلقى مةه 

 سرط  استيطرا    عة را و سرتل  مةره المسرتةداا        أن  دد الةقاب الترش  طبرب   
 . وجدا  أنالدفاعية 

تظ رط   أنتفاصريل مر  نر ن ا     أوالشر ود الر     ملكرون معلومراا      أقروال تدون  .د

جميرع   إلرى  طلرب   أنلره   أنال قيقة وك ل  الشر ود الر    عيرة   المخرالف كمرا      
 . خطيًا بعد توقيع   علي ا  دات  إفا إ داعهؤال  

 . الدا طة للت مة  أوالستسال  ال قيقة المؤ دة  باهتمام عمل  .هـ

 أعطرا  ذكطها وتوقع مر  قبلره وبراقش     األنف اإلجطا اا ةظ  م ططًا بسميع  .و
 . وجد  إنهيئة الت قيق وكاتب الم طط 

 . ورأ  هيئة الت قيق   ةظ  تقط طًا بةتيسة الت قيق متطمةًا المسا ل السوهط ة .ت

 إن را  الت قيرق كرل مرا مر  نر نه عردم التبراطى فرش سرطعة           إجطا اا طعى فش  .ح
 . الت قيقية  اإلجطا اا

المد ط المسرؤول الر   عليره رفرع الملرف مرع توصرياته         إلى طفع ملف الت قيق  .ب

 .  رأ هالمستشار القانونش لدراسته وتدو    إلى
إجطا اا الت قيق أو إ  رام أو عردم تغطيرة لربع       إذا تبي  أن هةاك مخالفة فش . 

الةقاب الواجب الب ه في ا جات للمستشار إعادة الملف الستيفا  الةقص الروارد   
سراعة ، أو ترولش أكمرال    ( 14)وإعادة الملف إلى المستشار خالل مدة أقصراها  

 . الت قيق بواسطة ج ات المختص 

وتردو   مال ظاتره  طفرع لوكيررل    بعرد دراسرة ملرف الت قيرق مر  قبررل المستشرار        .ك
 .القطار المةاسب  إلصداروتارة الداخلية تم يدًا 

 

 (26)  المادة    
 

ل يئة الت قيق ت ا أ  ظطف م  الظطوف إصدار أوامط اإل داع فش ال  سوت 

ال سز اال تياطش أو أوامط كف اليد ع  العمرل إال بعرد رفرع األمرط إلرى وكيرل وتارة       
 . ونية إلصدار القطار ب ل  الشؤون القان/الداخلية 

 

 (21)  المادة
 

ع ملررف القطررية وإ الترره إلررى   فررتعتبررط هيئررة الت قيررق هيئررة مة لررة  كمررًا بعررد ر    

 . الشؤون القانونية 
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 (28)  المادة    
 

ا داع  الشؤون القانونية/ سوت للمد ط المسؤول التةسيب لوكيل وتارة الداخلية  

المستشار م يدًا للت قيق معه وللوكيل على ضو  مطالعة المخالف فش ال سز المغلق ت
قابلة للتسد د اسبوعًا ثانيرًا   أسبوعع   اإل داعال تز د مدة  أنب ل  على  األمط القانونش

  . فقط 

 

 (27)  المادة    
 

 إ الةقطاراا التوقيف ع  العمل لمدة ال تز د على الش ط عةد  إصدارللوكيل  
معره فرش مخالفرراا قواعرد السرلوك ، و تقاضررى الموقروف عرر       ا رد الةظراميي  للت قيررق   

،  األوراا فر    أومع البدالا فإذا صدر ال ك  ببطا تره   األساسشالعمل نصف راتبه 

صدر ال ك  بإدانتره فرال  سرت ق نريئًا كمرا ال تسرتطد        إذا أماله المبالا المت خطة  أعيدا
ل   ستغطا كله ف ن تاد  إذاال س  المبالا الم سوتة وتعاد إليه القدر المتبقش مة ا بعد 

باسرتيفا ه مر  راترب الشر ط أو     ال س  المطلوب ع  المقدار الم سروت  كمرل الةصراب    
 .الش ور التالية 

 

 (11)  المادة    
 

على كافة أج زة وتارة الداخليرة وقرو  الشرططة واألمر  التقيرد بمرا جرا  ب ر            

  . الال  ة والعمل على تةفي ها 
 

 (21)  المادة    
 
و ةشرط بالسط ردة    هتوقيعر ار  المفعرول اعتبرارًا مر  ترار ل      عتبط ه ا القرطار سر   

 . الطسمية 

 

 

 / قـــــالفري

 سيـــــف بن زايـــد آل نهيــــــــــــان

 ةــــــــالـداخـــلــــيـــ ـــرــــــــــوزيـ
 


