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 مستخلص البحث 

أن الفساد ظاهرة إنسانية تحكمها قوانين اإلنسان فردا ومجتمعا , وأن ما يقابل هذه الظاهرة هو الصالح واإلصالح وأن حركة  -1
التضاد الموجودة بين هاتين الظاهرتين هي من العوامل التي تحكم مسيرة األمم على األرض ومن ثم تحكم مسيرة اإلنسان ونهاية 

تهرب من ومحاولة ال –لب إلى سببين رئيسيين , هما : الرغبة في الحصول على منافع غير مشروعة الفساد يعود في الغااألرض و 
 الكلفة الواجبة.

تعمل ثالث جهات رقابية رئيسة على كشف الفساد وسلبيات األداء وااللتزام في األجهزة الحكومية، مع محاولة التقصي والبحث  -2
تحقيق"، التي تتولى الكشف عن المخالفات المالية واإلدارية والتحقيق فيها، وهناك "ديوان المراقبة والمساءلة، حيث توجد "هيئة الرقابة وال

العامة"، التي تعمل على التحقيق في المخالفات المالية والتأكد من أن أموال الدولة كافة تستعمل في األغراض التي ُخّصصت لها، مع 
مالية والحسابية فيها، كما أنه يوجد "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"؛ التي تكشف عن تطبيق الجهات الحكومية األنظمة واللوائح ال

 .حاالت الفساد المتعدد الذي تتم في الجهاز الحكومي، من خالل عقود المناقصات وتنفيذ المشروعات، والتطاول على المال العام

ي التعاطي مع الفساد، بل والكشف عنه وإثباته، حيث إن تعدد ومع تعدد األجهزة الرقابية في المملكة نجد أن هناك ضعفًا ف -3
الجهات الرقابية جعل من القضية األساسية مشتتة بين عدة أجهزة، بل إن بعضها يتقاطع عمله مع األخرى في المهمات، وذلك ما 

الها ها "مجلس أعلى" للرقابة ينظم أعميقودنا إلى المطالبة بضرورة توحيد الجهات الرقابية في المملكة تحت مظلة واحدة، كأن يكون ل
 .وأحكامها التنفيذية

بشتى أطيافه أحد معاول الهدم التي تواجه عمليات التنمية االقتصادية والسياسية واالجتماعية؛ ولهذا فأحسن وسيلة  الفساد يظل -4
هو أن تكون هنالك خطة استراتيجية شاملة إلعادة العدل بمختلف صوره في المجتمع من القمة إلى القاعدة، ومن  الفساد لمحاربة

 ة بالمحاسبةالقاعدة إلى القمة، وإنهاء الظلم وأشكال االستغالل في كل المجتمعات من خالل ربط المسؤولي

 بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل الذي بفضله قد وهبنا العلم وجعله لنا نوًرا ونبراس نهتدي به، أما بعد .. 

الفساد قديم قدم اإلنسان نفسه، فمنذ أن خلق هللا عز وجل األرض ع . هدفهُ رف الفساد بأنواعه وأساليبه المختلفة في غالب األحيان 
وفردية ضيقة، وتشهد المجتمعات اإلنسانية باختالف أنظمتها شكال أو اشكال أخرى من أشكال الفساد، فالفساد  تحقيق أهداف فئوية

كغيره من مفاهيم الخير والشر كل منهما مرتبط بالنفس البشرية والطبيعة اإلنسانية منذ مهد الخليقة، والفساد يغذى نفسه بنفسه ويخلق 
 وعة التي تقوض عمليات التنمية،مناخا واسعا من األعمال غير المشر 

فإذا كانت التشريعات المعاصرة وكذلك االتفاقيات الدولية قد تصدت لمكافحة الفساد اإلداري باعتباره المقوض األول لدعائم العمل 
مار المضوالتطور السياسي واالقتصادي واالجتماعي واإلداري داخل المجتمعات، فإن الشريعة اإلسالمية كان لها السبق في هذا 

الصعب والوقاية منه والعمل على الحد من مظاهره والتحذير من عواقبه، لقوله تعالى: "وإذا تولى سعى في األرض ليفسد فيها ويهلك 
 "الحرث والنسل وهللا ال يحب الفسا د

رة التقوى والخوف من اآلخوفي هذا الشأن نشير إلى أن للشريعة اإلسالمية طرق متعددة في هذا الجانب منها العمل على زرع بذور 
في النفوس، إذ أن هذه الطريقة هي الوسيلة األولى واألقوى في مكافحة الفساد والوقاية منه، كما أن هنالك طريقة أخرى تتمثل في 
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لفساد اإرساء مبدأ الوسائل الدنيوية في مكافحة الفساد كإقامة الحدود والتعزير، باإلضافة إلى إنشاء األجهزة المتخصصة لمكافحة 
كديوان الحسبة والمظالم ، إلى غير ذلك من الوسائل والطرق التي يمكن من خاللها الوقاية من الفساد اإلداري ومكافحته، وسيتم من 
خالل هذا البحث إلقاء الضوء على هذه الطرق والوسائل التي توضح دور الشريعة اإلسالمية في مضمار الوقاية والمكافحة الناجحة 

الركيزة  هو -عقيدة وشريعة ومنهج حياة-جه الفساد اإلداري وظاهره المنتشرة والمتعددة. فالدين اإلسالمي الحنيف والوقوف في و 
األساسية التي تحكم منطلقات وأهداف ووسائل وآليات الوقاية من الفساد ومكافحته ، وتعد كل عمل من شأنه االنحراف بالوظيفة العامة 

 ظامي الذي وجدت لخدمته فسادا .ً  وجريمة تستوجب العقاب في الدنيا واآلخروالخاصة عن مسارها الشرعي والن

ة، ر يعد الفساد انتهاكًا لمبدأ النزاهة، واعتداء على حقوق الغير، وخطرًا يتهدد الجميع، وآثاره مدمرة، ونتائجه قبيحة، والفساد أشبه ببذ
موجودة في كل زمان ومكان، ال يمكن أن تنمو إال إذا توافرت مجموعة من العوامل المالئمة لنموها، والفساد في وقتنا الحاضر مشكلة 

ا أغلب المجتمعات والبلدان المتقدمة والنامية والمتخلفة على حد سواء، وقد تعددت مفاهيم الفساد فمنهم من عرفه على أنه سوء تعانيه
 استخدام 

المنصب أو الوظيفة أو استعمال السلطة لمنافع شخصية عن طريق الرشوة، أو تجاوز الموظفين حدودهم في استخدام الوظيفة أو 
النفوذ، أو اإلساءة في استغالل الموقع الوظيفي، أو هو االختالس من المال العام لمنافع شخصية، أو الكسب  السلطة أو الجاه أو

المادي غير المشروع من المال العام، أو غسيل األموال أو إعاقة تطبيق العدالة أو هو تضرر المال العام من استخدام المنصب أو 
تيجة الفساد في القطاع الخاص، أو إساءة استعمال السلطة الرسمية أو النفوذ مقابل خدمات الموقع الوظيفي، أو تضرر القطاع العام ن

أو مال أو إخالل بالمصلحة العامة للحصول على امتيازات شخصية، وتتباين طرق ومستويات وأساليب الفساد باختالف فاعلية النظم 
 ين الواضحة والقوية والفاعلة لردع هذا السلوك غير المشروع،والقوانين، فنرى الفساد ينخفض في البلدان ذات النظم والقوان

وقد قطعت االنظمة فى المملكة العربية السعودية أشواطا كثيرة محمودة وطيبة فى مكافحة الفساد عن طريق إستحداث آليات للمكافحة 
ؤية الرقابة ومكافحة الفساد خصوصا مع ر  وحزمة من التشريعات الجنائية الخاصة لمعالجة وردع الفساد والدور التى تضطلع به هيئة

 والتى اهتمت أيضا بالشفافية والمصارحة وما لذلك من تأثير على االقتصاد الوطنى  2030

 إشكالية البحث

 متتركز إشكالية البحث الرئيسية فى مدى  فعالية النظم القانونية سواء فى التشريعات الوضعية أو االتفاقيات الدولية أو حتى فى النظا
السعودي فى مواجهة فعالة وناجزة لجرائم الفساد وانه ورغم ذلك ما زالت هناك فجوة كبيرة بين الجانب النظري والجانب العملي فى 

 تأتي على االخضر واليابس من الموارد المالية للدولة مجابهة هذه الجرائم التى تهدد االمن االقتصادي وال نبالغ إذا قلنا أنها 

نوية مدى تحقق التوافق القانوني بين االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ومنها النظام السعودي فى التعامل الحازم مع واالشكالية الثا
 جرائم الفساد 

حيث تعتبر ظاهرة الفساد من أخطر المظاهر السلبية المنتشرة في الدول، وأكثرها فتكًا باألمن والسلم المجتمعي؛ ذلك أّنها تصيب 
وية ومؤثرة في الدولة، كالصحة، والتعليم وغيرها من مؤسسات الحكم والدولة المختلفة، فالمال، والرشوة، والمحسوبية تعتبر مفاصل حي
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العناوين الكبرى في هذه الظاهرة، ومن هنا كانت هيئات قد تطّوعت في مكافحة الفساد، وأخرى لها جانب رسمّي رقابي من الدولة 
 نفسها

 أهداف البحث 

استجالء االليات القانونية التى إنتهجتها التشريعات الوضعية ومنها النظام السعودي فى مجال التعامل مع جرائم الفساد ومعرفة -1
 مدى فاعلية هذه االليات 

اير هذه سبحث كيفية تعامل المنظم السعودي مع التقنيات االلكترونية الحديثة والتى سهلت كثيرا جدا من جرائم الفساد وهل تيقن و -2
 التطورات بمزيدا من النظم للتعامل القانوني معها 

بيان منهجية الشريعة االسالمية فى التعامل مع جرائم الفساد ومنطلقاتها من الكتاب والسنة وإجتهادات الفقهاء المتأخرين والمتقدمين -3
 فى التعامل مع تحريم جرائم الفساد 

 : أهمية البحث

إن موضوع جرائم الفساد  فى القانون الجنائي المقارن من الموضوعات المهمة والمؤثرة فى الجانب النظري والجانب العلمي على -1
 الوضع االقتصادى فى الدولة 

الدولة  المنمثل هذه الجرائم تهدر الموارد المالية للدولة بشكل مخيف وتعدت حدود الجرائم العادية الى الجرائم المنظمة والمهددة -2
 وإستقرارها وينبغى تكاتف كل الباحثين القانونيين فى مجابهة مثل هذه الجرائم

التناول القانوني بقدر االمكانيات الشخصية لالتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة فى مجال جرائم الفساد الستجالء مكامن القوة -3
 قيق االنسجام والتوافق بينهموالضعف فى هذا التناول وتسليط الضوء على ضرورة تح

 حدود البحث 

 الحدود الموضوعية  سيتم إجراء الدراسة في جامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية 
 هـ 1442-هـ 1441الحدود الزمنية: سيتم اجراء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

 منهجية البحث

ـــت  ـــد اتبعــ ـــولقــ ــ ــ ـــة م ــث والثانويــــ ــكالية األساســـــية للبحـــ ــــى اإلجابـــــة عـــــن اإلشـــ ـــول إلـ ــــبيل الوصــ ـــي سـ ـــفيفــ ـــ ـــات الوصـ ـــ ة نهج الدراسـ
ـــائل، وكــــذلك النصــــو  ـــرض المسـ ـــالل عـ ــ ــــن خــ ــ ــة مـ ـــ ــة المقارنــ ــ ـــل والتحليليـــ ــــم تحليـ ـــن ث ـــي تعالجهــــا إن وجــــدت ومـ ص القانونيــــة التـ

 .النص
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  :المنهج الوصفي -أ 

ـــــف ـــد اإلحاطـــــة بمختل ــــات، قصــ ــــن آليـ ــــه مـ ـــرا لمـــــا يتيحـ ـــنهج نظــ ــــذا المــ ـــدت هـ ـــد اعتمــ ـــوع، ح لقــ ـــب الموضـــ ــ ـــن جوانـ ــ ــــا مـ ــ ـــث يمكنن ـــ ي
ـــة هـــذه الجـ ـــك للتعـــرف علـــى ماهي ـــــرائم الفساد  وعقوبتهـــا، وذل ــــان جـ ــــور وأركــ ــــد صــ ــــان وتحديــ ــرائم، ومـــا يميزهـــا عـــن غيرها من بيــ

  .الجرائم األخرى 

  :المنهج التحليلي -ب

ـــال ـــن خـ ـــم تحليلها والوقوف على المراد منها وذلــــك مـ ـــالج موضــــوع الدراســــة، ومــــن ثـ ــــي تعـ ـــر النصــــوص القانونيــــة الت ا نصل ذكـ
 .وروحا

وذلك من خالل بيان مواقف التشريعات المقارنة وكذلك اجتهادات الفقه االسالمي  ومحور دراساتنا سيكون بين  :المنهج المقارن  -ج 
النظم الثالثة  التالية؛ السعودي والمصري واالتفاقيات الدولية والعربية  وهذا بهدف الوقوف على السياسة الجنائية، في هذه الدول من 

 د الفراغ التشريعي الذي قد يعتري النظام  من ناحية أخرى، ناحية ومحاولة االستفادة منها لس

 وعليه نقوم بتقسيم البحث على النحو االتي :

 المبحث االول : تعريف الفساد ومفهومه 

 مفهوم الفساد فى اللغة واالصطالح  المطلب االول :

 أنواع الفساد  المطلب الثاني :

 ئمعالقة الفساد بغيره من الجرا المطلب الثالث :

 المبحث الثاني : آليات مكافحة الفساد 

 فى إتفاقية االمم المتحدة  المطلب االول :

 في االتفاقية العربية لمكافحة الفساد المطلب الثاني :

 فى الشريعة االسالمية  المطلب الثالث :

 مكافحة الفساد فى النظام السعودي  المبحث الثالث :

 هيئة الرقابة ومكافحة الفساد  المطلب االول :

 االنظمة الجزائية الخاصة لمكافحة جرائم الفساد  المطلب الثاني :

 على مكافحة الفساد  2030تأثير رؤية  المطلب الثالث :
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 الخاتمة 

 التوصيات 

 النتائج 

 مستخلص البحث 

 المراجع والمصادر

 المبحث االول : تعريف الفساد ومفهومه

 المطلب االول : مفهوم الفساد فى اللغة واالصطالح 

 فى اللغة :

"الفساد نقيض الصالح فسد يفسد ويفسد وفسد فسادا وفسودا .. والمفسدة خالف المصلحة واالستفساد خالف االستصالح . قال هللا 
 1الفساد خروج الشى عن االعتدال"تعالى )ظهر الفساد فى البر والبحر( والفساد هنا الجدب فى البر والقحط فى البحر يعنى 

أو)فسد( ضد َصُلَح ،" والفساد لغة البطالن، فيقال فسد الشيء أي بُطَل واضمحل، وقد ورد لفظ الفساد في القران للداللة على  
لفساد ا معاٍن كالشرك والمعاصي و ما يترتب على ذلك من انقطاع الصيد فى البحر والقحط فى البر كما في قوله تعالى )ظهر  عده

( ،أو الطغيان والتجبر كما في قوله 41في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون( ) الروم اآلية
( ، أو عصيان اوامر هللا كما في قوله تعالى )إنما جزاء 83تعالى )للذين ال يريدون علوًا في األرض وال فسادًا( )سورة القصص اآلية

يحاربون هللا ورسوله ويسعون في األرض فسادًا إن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض ذلك  الذين
 2("33لهم خزي في الدنيا ولهم عذاب عظيم( )سورة المائدة اآلية

 فى االصطالح
 ى كالرشوة واألختالس واستغالل السلطة واألبتزازإن مصطلح الفساد يتسم بأنه مصطلح جامع يضم كافة أنواع السلوك غير الشرع

واإلثراء غير المشروع واألتاوات واالستغالل  بالنفوذ فضاًل عن األنشطة المرتبطة بمباشرة أنشطة فاسدة أساسية . وغالبًا ما تستخدم 
جماع فساد متعارضة وكثيرة للجدل فثمة افي المساعدة عليها بغسل األموال وإعاقة سير العدالة ومنعها ، وعلى الرغم من ان تعريفات ال

عام تقريبًا عن ان ممارسة معينة هى ممارسات تتسم بالفساد ويشار لذلك بالتعامل مع الفساد بوصفه قضية قانونية في المقام األول 
  سد.الفا يم السلوكوتعريفه من خالل عالقته بجملة من المخالفات على النحو المحدد في األتفاقيات الدولية والتى تدعو الى تجر 
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 118/7م , الجزء السادس  , ص 2011لسان العرب , محمد إبن مكرم إبن منظور االنصاري ,دار صادر طبعة -1

 58م , المجلد الثاني , ص 2014كتاب الزينة , أبو حاتم الرازي , تحقيق , سعيد الغانمي , منشورات الجمل , طبعة -2

 الفساد إصطالحا "ويرى الفقه الوضعي فى تعريف 
ظيفة بأنه إساءة استعمال السلطة العامة أو الو   اما الفساد اصطالحًا فقد تعددت تعريفاته ، لكن هذه التعريفات تشترك فى وصفه

العامة للكسب الخاص ، حيث بعرفه معجم أوكسفورد اإلنكليزي بانه )انحراف أو تدمير النزاهة في أداء الوظائف العامة من خالل 
ة والمحاباة(،وتعرفه منظمة الشفافية العالمية بأنه )استغالل السلطة من اجل المنفعة الخاصة(. أما البنك الدولي فيعرفه بأنه الرشو 

)إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص. فالفساد يحدث عادة عندما يقوم موظف بقبول او طلب ابتزاز أو رشوة لتسهيل عقد أو 
امة، كما يتم عندما يعرض وكالء او وسطاء لشركات أو أعمال خاصة بتقديم رشى لالستفادة من سياسات أو إجراء طرح لمنافسة ع

إجراءات عامة للتغلب على منافسين وتحقيق إرباح خارج إطار القوانين المرعية. كما يمكن الفساد ان يحصل عن طريق استغالل 
 1ين األقارب أو سرقة أموال الدولة مباشرة"الوظيفة العامة من دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعي

أن مصطلح الفساد يعني إساءة استخدام أو استعمال المنصب أو السلطة للحصول على أو إعطاء ميزة من ومن خالل ما تقدم نرى 
 .أجل تحقيق مكسب مادي أو قوة أو نفوذ على حساب اآلخرين

يحويه تعريف مانع وجامع له، ولذلك ينظر إلى الفساد من خلل المفهوم الواسع، وإن للفساد المالي واإلداري مفهوم واسع ال يمكن أن 
 وهو "الخلل بشرف الوظيفة ومهنتها وبالقيم والمعتقدات التي يؤمن بها الشخص

 المطلب الثاني : أنواع الفساد

 للفساد أشكال مختلفة متعددة ولعل أبرزها
 الفساد المني واالجتماعي

يعتبر توفر األمن في مجتمعٍ  ما من أساس النعم، والمجتمعات التي تفتقد األمن واألمان تسود فيها أنواع كثيرة من الفساد، وعدم توفر 
ان  .األمن قد يسول لألنفس المريضة سلوك طرق  الفساد من غشٍ  وخداعٍ  ومحسوبيات، ومن فقد األمن واألمان قد ال يشعر ببقية النعم

عدم االستقرار سبب من اسباب الرئيسية للفساد ومع وجود الفساد بشكل كبير في المجتمعات تكون  نتيجتها فقدان االمن واالمان 
للمنطقة التي نعيش فيها ونتائجها تكون  وخيمة على االمن في المجتمع من السلب والنهب للمال العام وفقدان للممتلكات العامة 

 وبذلك عدم االستقرار والطمأنينة للمواطنين وتوقف لحركة االسواق االعمال التجارية والصناعية .واالضطرابات
 

آليات مكافحة الفساد فى ضوء إتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريع المصري والشريعة االسالمية ,د,عادل الخراشي ,  -
 73, ص  2001دار القلم للنشر , طبعة 

 الفساد السياسي
والذي يعرف بأنه “إساءة استعمال السلطة العامة لتحقيق المكاسب الخاصة”، أي قيام البعض من السياسيين والمتنفذين باستعمال 

منصبهم كأداة  في الفساد لتحقيق مكاسبهم الشخصية وزيادة ثرواتهم على حساب بقية أفراد المجتمع، وكمثالٍ  على ذلك تحويل صفة 
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بعض االراضي التي تعود ملكيتها للمال العام كالحدائق او المدارس وتحويلها لصفة سكنية او تجارية بغية االستفادة منها للشخص 
ويعود بذلك نتائج كارثية على المجتمع والمؤسسات بشكل خاص كون  هذه الممتلكات تعود  .الواحد المستفيد او جماعة محددة

 .للمؤسسات العامة التي تستفيد منها بشكل عام المجتمع بجميع مكوناتها وطبقاتها االجتماعية
 الفساد الداري 

"والذي يعرف بأنه “سلوك بيروقراطي يهدف لتحقيق منافع شخصية بطرق  غير شرعية” والبيروقراطية هي سلطة المكاتب والموظفين، 
وهي تتميز بالروتين المبالغ فيه والبطء والتمسك بحرفية القواعد والجمود، وبالتالي تعطيل سير المصالح العامة وكذلك قيام كبار 

الموظفين في السلطة بتعيين الموظفين وفق ما يتناسب مع مصالحهم الشخصية، واستغالل المنصب من اجل القيام بعمل ما وخدماتٍ  
ألشخاصٍ  مقابل الحصول على مكسبٍ  مادي، كما يشمل هذا النوع من الفساد االستخدام السيئ للوظيفة وعدم تطبيقها باألسلوب 

 .المطلوب وعدم احترام القوانين واألنظمة المتعارفة عليها "1
 الفساد الخالقي

إن أول ما يفسد في نفوس الفاسدين هو الوازع األخالقي مهما كان مسماه دينًيا أو تربوًيا أو أسرًيا أو ثقافًيا، ولعل من أشد األخطار 
التي تروج للفساد األخالقي في وقتنا هذا المخدرات او االعالم و القنوات الفضائية الرخيصة التي تستهدف عنصر الشباب الذي يعتبر 

السبب في نهضة األمم، وذلك عن طريق بث البرامج و األفالم واألغاني التي تدعو لالنحالل األخالقي وعدم المسؤولية واالنضباط 
وعدم الشعور بالواجب تجاه أوطانهم ضمن دوامة من المسلسالت واألغاني والبرامج، فترى  الشباب يهتمون  ويتابعون  مطرًبا أو مطربةً  

وذلك يعود  .ما أكثر من اهتمامهم باألمور السياسية والثقافية واالقتصادية والعمل لبناء مستقبلهم الذي يعتبر مستقبل الوطن اجمع
 للفساد المتواجد في مؤسسة التعليم من قبل بعض المسؤولين الذين بات جل اهتمام في جمع المال والنهب والسلب والسلطة فقط"2

 
 1-االحكام الموضوعية لمكافحة جرائم الفساد , المستشار عبد المجيد محمود ,دار  نهضة مصر , طبعة 2003م , ص 101

 2-الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودورها فى محاربة الفساد المالي , مكتبة القانون  واالقتصاد و طبعة 2015م , ص 87
 الفساد االقتصادي

يتمثل فيما تقوم به الشركات الوطنية العامة أو الشركات الخاصة من استغاللٍ  بشعٍ  لتفشي البطالة في المجتمع واستغاللها لليد العاملة 
وتسويق المنتجات وإظهار نموٍ  اقتصاديٍ  زائفٍ  يتمثل في نشاطاتٍ  تجاريةٍ  وصناعيةٍ  وزراعيةٍ  غير حقيقيٍة، واستثماراتٍ  كاذبٍة، األمر 

الذي ينعكس سلًبا على الخطط والسياسات المرسومة وبرامج التنمية الموضوعة والتي قد توضع أصال منسجمة مع مصالح فئاتٍ  معينةٍ  
الشركات المتعددة الجنسيات او الخاصة ذوي  اصحاب الرأسمال  (مافيات)وشركاتٍ  محددٍة، وكذلك الجرائم االقتصادية التي تقوم بها 

والتي تتحكم بجميع مفاصل التجارية في البالد عن طريق بعض االشخاص المتواجدين في السطلة ويعملون  لمصلحتهم الشخصية بدل 
 .المصلحة العامة او المجتمع

 الفساد المالي
من المعروف إن المال العام له أهمية   كبرى  وهو العمود الفقري  لجميع المؤسسات واالدارات والحكومات، وهو العنصر األساسي الفاعل 
والمؤثر في الحياة، ويقصد بالفساد المالي كافة التعامالت المالية واالقتصادية التي تهدر المال العام بدون  فائدةٍ  أو لصالح فئةٍ  معينٍة، 
او مشاريع غير مفيدة المجتمع عامةً  أو جرائم االختالس سواء كانت اموااًل  نقديةً  أو ممتلكاتٍ  الحكومة مما يؤدي ألكل أموال المجتمع 

 .والناس بغير حق
 فساد المؤسسات
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عندما تكون  المؤسسات التابعة لإلدارة او الحكومة ضعيفة وفيها تجاوزات لألنظمة والقوانين، يصبح معها جهاز االدارة والحكومة بحد 
 ذاته مؤسسةً  للفساد ويمكن التمييز بين نوعين من الفساد في المؤسسات من حيث الحجم

: 
 فساد المؤسسات الصغير

وهو الفساد في الدرجات الوظيفية الدنيا وهو الفساد الممارس من قبل فرد واحد من دون  التنسيق مع أخرين، لذا يكون  منتشًرا بين 
 .صغار الموظفين عن طريق أخذ الرشاوى  في سبيل تسيير معامالت ومصالح شخصية لذوي  اصحاب النفوس والرأسمال

 فساد المؤسسات الكبير
وهو الفساد في الدرجات الوظيفية العليا والذي يمارسه كبار الموظفين والمسؤولين من أجل تحقيق مصالح ماديةٍ  أو اجتماعيةٍ  على 

مستوىً  كبير، وهو أخطر من غيره ألنه يكلف السلطات او االدارة والحكومات مبالغ ماليةً  ضخمة وخسائر كبير اقتصادية واجتماعية 
 .وسياسية ويعود بأثاره سلبا على المجتمع بشكل كبير

إن الفساد بأوجهه المختلفة المحلية والعالمية هو آفة ما تلبث أن تفتك بالمجتمعات التي تنتشر فيها، وما ازدياد األزمات والتقلبات في 
اقتصاديات الحكومات وازدياد الفقر والعوز، إال وكان الفساد أحد أسبابها المباشرة، فالقضاء على الفساد الصغير غير مجدي مع بقاء 

الفساد الكبير، فالعملية تستو جب القضاء على كليهما، كما إن المسألة هي ليست المناداة  بالقضاء على الفساد دون  وضع األسس 
العقالنية والممهدة فعلياً  للقضاء عليه، فال ننادي بضرورة القضاء على الفساد في الحكومات دون  وضع السبل الكفيلة في بادئ األمر 

للوقاية منه، فبقاء الفساد وتوسعه معناه وقوع المجتمع في الفقر والتعرض لالضطرابات التي ال تنفك عنه إال وتحيله 
المطلوب وضع خطه استراتيجية تقود الى محاربة كافة انواعه واوجه الفساد ومحاربة كل حاضنات الفساد وبكافة اشكاله  .حطاماً 

 وانواعه ، ان محاربة الفساد والثورة عليه هي احد اهم االسس للنجاح ولبناء مجتمع
 خالي من الفساد يقود لتنميه اجتماعيه مستدامه وبناء اقتصاد وطني يحقق العدالة االجتماعية بين الجميع ويجب ان تأخذ الجهات 

 المسؤولة في مالحقة الفاسدين والمفسدين ضمن خطه وطنيه تقودنا لتطهير المجتمع من كل انواع الفساد
 المطلب الثالث : عالقة الفساد بغيره من الجرائم

 الفساد وجريمة غسل االموال :

 تتعدد المسميات التى ىتطلق على هذه الجريمة مثل جريمة تبيض االموال , تطهير االموال , تنظيف االموال 

ويرى الفقه الجنائي الوضعي فى تعريف جريمة غسيل االموال أنها "هى عملية يلجأ اليها من يعمل فى االتجار غير المشروع فى 
 1ة وغيرها الخفاء مصدره غير المشروع أو إستخدام الدخل فى وجه مشروع يجعله وكأنه من أعمال تجارية مشروعة "العقاقير المخدر 

إضفاء الصبغة الشرعية على االموال المتحصلة من عمليات غير مشروعة  هييرى أن جريمة غسل االموال فإن الباحث وعليه 
 بإستخدام عمليات تجارية مشروعة 

 مع مراعاة ان المنظم فى نظام جريمة غسل االموال لم يضع تعريفا للجريمة 

 وتعتبر جريمة غسل األموال جريمتين في أن واحد. أوالهما الحصول على المال من مصدر غير مشروع ، وثانيها 
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 65م ,ص 2001السياسة الجنائية فى مواجهة غسيل االموال , د , محمود كبيش , دار النهضة العربية , طبعة  -1

محاولة جعل هذه األموال تبدو وآأنها من مصادر شرعيه عبر عدة طرق خفية. ونجاح المجرمين في ذلك هو مكفأة لهم على عملياتهم 
 .اإلجرامية

ويمكن أن نلمح وبغير ما صعوبة العالقة القوية بين جرائم الفساد وخصوصا الفساد االداري وبين جريمة غسيل االموال إذ أن اخطر 
 مليات غسيل االموال تنتج عن سوء إستعمال السلطة السياسية وع

حيث يعتبر الفساد بجميع أشكاله البيئة المناسبة لتنفيذ السلوك اإلجرامي، بل يعتبر المتطلب األول لضمان استمرارية الجريمة 
وتغطيتها. حيث تحاول جماعات اإلجرام المنظم من غاسلي األموال إلى التغلغل عند أصحاب النفوذ في األوساط السياسية عن طريق 

في حمالتهم االنتخابية ، بحيث يجدون من يتعاطف معهم بعد نجاحهم ، وبالتالي غض الطرف عن دعم ذوي النفوس المريضة 
 أنشطتهم اإلجرامية وحمايتها من 

المالحقة حيث تسعى جماعات اإلجرام المنظم إلى تغطية عملياتها الجرمية المختلفة ، ومنها غسل األموال ، إلى شراء الذمم ، 
موظفين واختراقهم من رجال إنفاذ القوانين وغيرهم عن طريق الرشوة والهدايا باهظة الثمن . ويؤدي ذلك ومحاولة إفساد ضمائر بعض ال

طبعًا إلى استمراء مخالفة القانون من قبل المجرمين ، والشعور باإلحباط عند المواطنين ، مما يفقد الثقة بالمسؤولين ، ويؤدي إلى 
 .1" اتساع نطاق األنانية الضيقة

المكتسبة بوسائل غير شرعية مثل الفساد. والهدف من تلك العملية  وال هي عملية هدفها إخفاء المصدر الحقيقي لألموال غسل األم
التي تتم عادة على مراحل هو محاولة إضفاء طابع الشرعية على تلك األموال أو األصول إلظهارها كما لو كانت قد جاءت من 

لدورةاالقتصادية وإدراج نقلها وتحويلها عبر الحدود الدولية إلى قنوات المؤسسات المالية مصادر شرعية، واستخدامها للتداول في ا
 2الشرعية.

فالعالقة واضحة بين غسل األموال والفساد. وعادة يتم غسل األموال الفاسدة كمحاولة إلضفاء طابع الشرعية عليها وإخفاء مصادرها. 
والشفافية ترتفع لديها مستويات غسل األموال والفساد. وبعض البلدان األكثر فقرًا في العالم هي واألنظمة التي تفتقر إلى نظم المساءلة 

 3".األكثر فسادا حسبما جاء في تقرير الفساد العالمي لمنظمة الشفافية الدولية

 66م , ص 2004غسل االموال  , د , محمود شريف بسيوني ,دار الشروق , القاهرة  , طبعة  -1  

 4م , ص 2004جريمة غسيل االموال ,د , عادل محمد السيوى , دار نهضة مصر , طبعة -2  

, ص  2003لنهضة العربية , طبعةغسيل االموال بين التفسير العلمي والتنظيم القانوني ,د, سعيد عبد اللطيف حسن , دار ا-3 
50 
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 عالقة الفساد بالجريمة المنظمة         
الفساد والجريمة المنظمة يكمن في أنهما ظاهرتين اجتماعيتين على الرغم من التمايز القائم بين أنماط الفساد "القاسم المشترك بين 

 1وأشكال الجريمة المنظمة واسس ومرتكزات كل منهما."
نوعها. ولعل أكثر ا وتمما ال شك فيه أن التعريفات المتعلقة بالجريمة المنظمة هي كثيرة وهذا األمر راجع إلى تعقيداتها وتداخل أنشطته

حيث 2000التعريفات دقة واشملها للجريمة المنظمة، هو ما جاءت به اإلتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية باليرمو 
ه فقرة أ من هذ 02. حيث عرفت المادة 1998اعتمدت في تعريفها على معيار جسامة الجريمة الذي اعتمدة اإلتحاد األوروبي سنة 

اإلتفاقية الجريمة المنظمة بأنها "بناء هيكلي يتكون من ثالثة اشخاص فأكثر وتدوم لفترة من الزمن إلرتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم 
الجسيمة أو الجرائم المنصوص عليها في هذه اإلتفاقية،والحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على مزايا مالية أو اية منفعة مادية 

 اخرى".
لفقرة ب من ذات المادة فقد عرفت الجريمة الجسيمة بإنها "كل فعل يشكل جريمة يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية ال يقل حدها أما ا

 األقصى عن أربع سنوات أو بعقوبة اشد من ذلك"، كما تضمنت اإلتفاقية تجريم أربعة أنماط من السلوك هي:
 اإلشتراك في جماعة أو تنظيم اجرامي -
 الموالغسيل ا -
 الرشوة والفساد -
 عرقلة سير العدالة -

من تحديد مفهوم كل من الفساد والجريمة المنظمة يمكن اإلستنتاج بأن الفساد المستشري في مختلف دول العالم ال سيما   "وانطالقاً 
 الدول المتقدمة،إنما يعود إلى هيمنة العصابات المنظمة،وتغلغلها في العديد من المؤسسات الرسمية.

فالعالقة بين الفساد والجريمة المنظمة هي عالقة تبادلبة،بحيث نجد أن كل منهما يشكل سببًا لآلخر،فالجرائم التي صنفت كأنماط من 
جرائم الفساد هي جرائم منظمة،كما أن التنظيم الهيكلي للجريمة المنظمة يقوم على جرائم الفساد،وكذلك في بناء قنوات تنظيمية 

 2"ن وإفساد ضعاف النفوسللتواصل مع المفسدي
"وتجدر اإلشارة هنان بأن المجتمع الدولي في سياق جهوده لمواجهة ظاهرتي الفساد والجريمة المنظمة لم ينظر إلى هاتين الظاهرتين 

العام بنظرة شاملة. بل أنه نظر إلى الفساد من زاوية واحدة، أال وهي زاوية المال العام والموظف العام وذلك رغم ارتباط المال 
ولموظف العام باألخالق واليم والسياسات العامة للدول ونظم التعليم واإلدارة.كما نظر المجتمع الدولي إلى الجريمة المنظمة كظاهرة 

عابرة للحدود الدولية، تاركًا الجريمة المنظمة الوطنية والتي نشأت أصاًل في المجتمعات المحلية ومن ثم امتدت خارج الحدود في ظل 
 3."ات العولمة واإلنفتاحمتغير 

 
 ٩٩م القاهرة، ص 2003د. شريف السيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، دار النهـضة العربيـة، الطبعة الولى, -1
 ٩٦م، ص٢٠٠٧محمد أمين البشري، الفساد و الجريمة المنظمة، جامعة نايف للعلوم االمنية: الرياض، -2
 ٥٣م ، ص ٢٠٠٨الجريمة المنظمة ، الطبعة الولـى ، دار الثقافـة : عمـان ، جهاد محمد البريزات ، -3
 

ورغم ذلك كله نجزم القول بأن المجتمع الدولي هو الذي أوجد العالقة بين الفساد والجريمة المنظمة عبر الوطنية. وكانت نشأة هذه 
عد أن سياساتها تجاه الجريمة ومعاملة المذنبين في أوائئل التسعينات.فبالعالقة وتطورها ابتداًء من النقلة التي أحدثتها األمم المتحدة في 
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كان مكتب األمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين معنيًا بمعالجة مشكلة الجريمة بمفهومها الواسع،عدلت األمم المتحدة نهج هذا 
ت األمم المتحدة جهدها في مكافحة جرائم محددة هي : أ المكتب وحصرت دوره في مواجهة الجريمة المنظمة والمخدرات ومن ثم ركز 

 الفساد. –ج        جريمة المنظمةال –ب       اإلرهاب -
. وتبع ذلك أن قامت األمم المتحدة 1991"وذلك حسبما أوصى به الفريق الحكومي العامل لتطوير برامج فعالة لمنع الجريمة عام 

 وربطت بين الظاهرتين بموجب هاتين اإلتفاقيتين . المنظمة واتفاقية مكافحة الفساد بإعداد واعتماد اتفاقية مكافحة الجريمة
 تحت عنوان تجريم الفساد على : 8فاتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمو المنظمة عبر الوطنية نصت في المادة 

 ألفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا:أن تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم ا -1
وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه اياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف  -أ 

 ضمن نطاق ممارستهنفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما 
 مهامه الرسمية؛

التماس موظف عمومي أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح   -ب 
 شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية.

من هذه  1اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم السلوك المشار إليه في الفقرة تنظر كل دولة طرف في  -2
المادة الذي يكون ضالعا فيه موظف عمومي أجنبي أو موظف مدني دولي. وبالمثل، تنظر كل دولة طرف في تجريم أشكال الفساد 

 1األخرى جنائيا."
يلزم من تدابير للتجريم الجنائي للمشاركة كطرف متواطىء في فعل مجرم بمقتضى هذه تعتمد أيضا كل دولة طرف ما قد   - 3

 المادة.
 تحت عنوان تدابير الفساد على : 9كما نصت اإلتفاقية في المادة 

ق القانوني ويتسمن هذه االتفاقية، تعتمد كل دولة طرف ، بالقدر الذي يناسب نظامها  8باإلضافة إلى التدابير المبينة في المادة  - 1 
 معه، تدابير تشريعية أو إدارية أو تدابير فعالة أخرى لتعزيز نزاهة الموظفين العموميين ومنع فسادهم وكشفه والمعاقبة عليه.

 
الرياض ، المركز العرابي للدراسات  :عز الدين احمد ، الصور الحديثة للجرائم ، تطبيق على الجريمة المنظمة و والرهاب -1

 .٨٧م ، ص١٩٩٤التدريب ،  العلمية و
تتخذ كل دولة طرف تدابير لضمان قيام سلطاتها باتخاذ إجراءات فعالة لمنع فساد الموظفين العموميين وكشفه والمعاقبة عليه، بما  -2

 .في ذلك منح تلك السلطات استقاللية كافية لردع ممارسة التأثير غير السليم على تصرفاتها
لمكافحة الفساد فقد عبرت في مقدمتها عن أن الدول األطراف فيها تقلقها خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل أما اتفاقية األمم المتحدة 

ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض مؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم األخالقية والعدالة، ويعرض التنمية 
الصالت القائمة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة، خصوصًا الجريمة المنظمة  المستدامة وسيادة القانون للخطر، وتقلقها أيضاً 

والجريمة االقتصادية، بما فيها غسل األموال، واقتناعًا منها بأن الفساد لم يعد شأنًا محليًا بل هو ظاهرة غير وطنية تمس كل 
 رًا ضروريًا.المجتمعات واالقتصادات، مما يجعل التعاون الدولى على منعه ومكافحته أم
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وال تعني العالقة بين الفساد والجريمة المنظمة بحثًا في مشكلة يكتنفها الغموض وتحتاج إلى تحليل وعرض لألدلة المقنعة التي تؤكد أو 
 تنفي تلك العالقة، بقدر ما هي بحث يهدف إلى غيجاد الحلول والمعاللجات ووضع آليات لوقاية من الظاهرتين والتي تكمن في المقام

 لتي تربط بينهما وتعزز انتشارهمااألول في تفكيك شكل العالقة وحلحلة واإلرتباط وقطع الحبال السرية ا
 المبحث الثاني : آليات مكافحة الفساد

 المطلب االول : فى إتفاقية االمم المتحدة 

متعددة األطراف تتفاوض بشأنهـا الدول األعضـاء فـي األمـم  اتفاقية بأنهاUNCAC)(  تتسم اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد
فصول على أن  8إلى مادة مقسمة  71المتحـدة. تعتبـر تـلك االتفاقية أول وثيقة في مكافحة فساد دولي ملزم قانونا. وتضم االتفاقيـة 

تقوم الدول األطراف بتنفيذ عدة تدابير لمكافحة الفساد والتي قد تؤثر على القوانين والمؤسسات والممارسات. تهدف هذه اإلجراءات إلى 
وجودات ممنع الفساد وتجريم بعض التصرفات وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي وتوفير آليات قانونية فعالة السترداد ال

 .سادفوالمساعدة التقنية وتبادل المعلومات وآليات لتنفيذ االتفاقية بما في ذلك مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة ال

 ،تلزم اتفاقية مكافحة الفساد في فصولها الثمانية، وموادها اإلحدى والسبعين، الدول األطراف، أي الدول التي أودعت صك التصديق
بتطبيق تدابير واسعة النطاق ومفصلة لمكافحة الفساد تؤثر على قوانينها ومؤسساتها وممارساتها. تهدف هذه التدابير إلى تعزيز الوقاية 
من أفعال الفساد وضبطها ومعاقبة مرتكبيها، باإلضافة إلى التعاون بين الدول األطراف في االتفاقية حول هذه األمور. اتفاقية مكافحة 

 .د فريدة، مقارنة مع غيرها من االتفاقيات، ليس بسبب عالميتها فحسب، بل أيًضا للتفصيل المستفيض ألحكامهاالفسا

 (4-1أحكام عامة )الفصل الول، المواد )

لتقنية بين اتشمل المواد البيان االفتتاحي والذي يغطي كال من تعزيز النزاهة والمساءلة داخل كل بلد ودعم التعاون الدولي والمساعدة 
الدول األطراف. كما تشمل تعاريف للمصطلحات الهامة المستخدمة في االتفاقية. بعض هذه هي مماثلة لتلك المستخدمة في 

االتفاقيات األخرى وعلى وجه الخصوص اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ولكن تعريفات "موظف عمومي" 
" و"موظف مؤسسة دولية عمومية" هي جديدة ومهمة لتحديد نطاق تطبيق اتفاقية مكافحة الفساد في هذه و"موظف عمومي أجنبي

من اتفاقية مكافحة الفساد تنص  4والمادة  ميثاق األمم المتحدة من 2المجاالت. االتفاقية ال تنص على تعريف للفساد. وفقا للمادة 
 على حماية السيادة الوطنية للدول األطراف.

 (14-5التدابير الوقائية )الفصل الثاني، المواد )

 يق الذهاب إلى أبعد من التدابير من االتفاقيات السابقة في كل منتعترف اتفاقية مكافحة الفساد على أهمية الوقاية من الفساد عن طر 
النطاق والتفصيل. توجه تدابير وقائية في كل من القطاعين العام والخاص. يتضمن الفصل الثاني سياسات وقائية مثل إنشاء هيئات 

سياسات مكافحة  ينبغي لهيئات مكافحة الفساد تنفيذ لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في تمويل الحمالت االنتخابية واألحزاب السياسية.
الفساد ونشر المعرفة ويجب أن تكون مستقلة والموارد الكافية والمدربة بشكل صحيح والموظفين. تلتزم الدول األطراف أيضا لضمان أن 

ن على موظفي القطاع العام أ خدماتها العامة تخضع للضمانات التي تعزز الكفاءة والشفافية والتوظيف على أساس الجدارة. يجب
 ييكونوا ملزمين بمدونات السلوك ومتطلبات اإلفصاح المالية وغيرها والتدابير التأديبية المناسبة. كما يجب تعزيز الشفافية والمساءلة ف

ائية ثل السلطة القضإدارة المالية العامة ويتم وضع شروط محددة للوقاية من الفساد في المجاالت الحيوية وخاصة في القطاع العام م
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والمشتريات العامة. يتطلب منع الفساد أيضا محاولة من جميع أفراد المجتمع ككل. لهذه األسباب يدعو مكتب األمانة البلدان على 
ة مالعمل بنشاط على تعزيز مشاركة المجتمع المدني ورفع الوعي العام بالفساد وما يمكن القيام به حيال ذلك. تطبيق المتطلبات المقد

 للقطاع العام أيضا في القطاع الخاص وهو أيضا من المتوقع أن تعتمد إجراءات وقواعد السلوك شفافة.

 (44-15التجريم وإنفاذ القانون )المواد من الفصل الثالث، المواد )

يقة مثل فقط جرائم عر  الفصل الثالث يدعو الدول األطراف إلى إنشاء أو الحفاظ على سلسلة من جرائم جنائية محددة بما في ذلك ليس
الرشوة واالختالس ولكن كما يجري ال يجرم من قبل في العديد من الدول مثل المتاجرة بالنفوذ وغيرها من انتهاكات المهام الرسمية. 

مجموعة واسعة من طرق الفساد التي تجلى في مختلف البلدان ولبعض الجرائم تحديات تشريعية ودستورية خطيرة وهي حقيقة تنعكس 
)" ... يجب النظر في اعتماد ... "( أو تخضع للمتطلبات األساسية     في قرار اللجنة المخصصة لجعل بعض األحكام إما اختياري 

الدستورية أو داخلية أخرى )" ... تخضع لدستورها والمبادئ األساسية لنظامها القانوني ... "(. األفعال المحددة التي يجب على الدول 
تشمل الرشوة النشطة )للتقديم أو إعطاء مزية غير مستحقة( من الموظفين العموميين الوطنيين الدولي أو األجنبي األطراف تجريمها 

وارتشاء الموظف العمومي الوطني واختالس األموال العامة. تشمل الجرائم إلزامية أخرى عرقلة سير العدالة واإلخفاء وتحويل أو نقل 
. العقوبات تمتد إلى أولئك الذين يشاركون فيها ويمكن أن تمتد إلى أولئك الذين يحاولون ارتكاب العائدات اإلجرامية )غسل األموال(

جرائم الفساد. اتفاقية مكافحة الفساد تتجاوز االتفاقيات السابقة من هذا النوع التي تطلب من الدول األطراف تجريم األشكال األساسية 
س بالشكل المطلوب تجريم جملة أمور منها ارتشاء الموظفين العموميين األجانب فقط من الفساد. تشجع الدول األطراف ولكن لي

والدوليين والمتاجرة بالنفوذ وإساءة استعمال الوظيفة واإلثراء غير المشروع والرشوة واالختالس في القطاع الخاص وإخفاء األصول غير 
 المشروعة.

د المتعلقة بأدلة السلوك الفاسد وضمان أن العقبات التي قد تنشأ عن تطبيق عالوة على ذلك يتعين على الدول األطراف تبسيط القواع
اد كثيرا ما تكون صعبة للغاية لإلثبات أمام يجب التغلب عليها. هذا أمر مهم خاصة وأن أعمال الفس السرية المصرفية قوانين

المحكمة. توجد أهمية خاصة وهي أيضا إدخال مسؤولية األشخاص االعتباريين. في مجال إنفاذ القانون ومكافحة الفساد تدعو إلى 
غين عن خبراء والمبلتعاون أفضل بين الهيئات الوطنية والدولية والمجتمع المدني. هناك حكم لحماية الشهود والضحايا والشهود ال

 المخالفات لضمان إنفاذ القانون بشكل فعال.

 2013التي تجرم "اإلثراء غير المشروع". في مارس  20لكنه فشل في تطبيق المادة  2006على االتفاقية في عام  روسيا صدق
لم يتم تصديق  2015جلس الدوما لصالح القيام بذلك. حتى عام ألف توقيع لم 115عريضة تحتوي على  الحزب الشيوعي قدم

 وتطبيق قانون مكافحة الفساد.

 (49-43التعاون الدولي )الفصل الرابع، المواد )

بموجب الفصل الرابع من اتفاقية مكافحة الفساد يجب على الدول األطراف أن تساعد بعضها بعضا في مكافحة الفساد بما في ذلك 
قيق ومالحقة الجناة. التعاون يأخذ شكل تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة ونقل أحكام األشخاص واإلجراءات الوقاية والتح

 بالجنائية والتعاون في مجال إنفاذ القانون. مما يشجع أيضا التعاون في المسائل المدنية واإلدارية. استنادا إلى الفصل الرابع فإن مكت
أن يستخدم كأساس لتسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة وإنفاذ القانون فيما يتعلق بالجرائم المتصلة  األمانة نفسه يمكن
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بالفساد. "التجريم المزدوج" الذي هو شرط أن الجريمة ذات الصلة يجب أن يجرم بها في كل من الدولة الطالبة والمطلوبة ويعتبر الوفاء 
دام نفس المصطلحات أو فئة من جريمة في كل من الواليات القضائية. في حالة طلب الحصول على بصرف النظر عما إذا تم استخ

المساعدة التي تنطوي على تدابير غير قسرية يتعين على الدول األطراف أن تقدم المساعدة حتى عند التجريم الغائب إال على المفاهيم 
ا على أحكام أخرى مبتكرة تهدف إلى تسهيل التعاون الدولي. على سبيل المثال األساسية لنظمها القانونية. يحتوي الفصل الرابع أيض

فإن الدول األطراف التي تستخدم اتفاقية مكافحة الفساد كأساس لتسليم المجرمين أن ال تنظر في الجرائم المتعلقة بالفساد بكونها 
كرها ها األشخاص االعتباريين. السرية المصرفية ال يمكن ذسياسية. يمكن أيضا تقديم المساعدة فيما يتعلق بالجرائم التي يتهم في

كسبب لرفض طلب الحصول على المساعدة. من أجل ضمان التعاون السريع والفعال يتعين على كل دولة طرف أن تعين سلطة 
ا ال ك فإن أحكامهمركزية مسؤولة عن تلقي الطلبات. بشكل عام يوفر الفصل الرابع منصة واسعة ومرنة للتعاون الدولي. ومع ذل

تستنفد كل قضايا التعاون الدولية التي تغطيها اتفاقية مكافحة الفساد وبالتالي أغراض اتفاقية مكافحة الفساد وأحكام الفصول األخرى 
 تحتاج أيضا إلى أن تؤخذ بعين االعتبار.

 تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد ومراقبته آليا 

يضع إذا رأى   ٢٠٠٦العالمي في أروشا، تنزانيا في سبتمبر عام ” غوباك “حة الفساد فإن "مؤتمر( من اتفاقية مكاف7) 63وفقا للمادة 
ضرورة لذلك أي آلية أو هيئة مناسبة للمساعدة في تنفيذ االتفاقية على نحو فعال". في دورته األولى أنشأ مكتب األمانة لفتح فريق 

بشأن اآللية المناسبة. تم تقديم "برنامج االستعراض التجريبي" فرصة كافية  الخبراء الحكومي الدولي لتقديم توصيات إلى المؤتمر
 تالختبار األساليب الممكنة الستعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد مع الهدف العام لتقييم كفاءة وفعالية آلية اختبار وتوفير المعلوما

ية قرارات مستنيرة بشأن إنشاء آلية مناسبة الستعراض تنفيذ اتفاق عن الدروس المستفادة والخبرات المكتسبة وبالتالي تمكين اتخاذ
بشأن استعراض تنفيذ االتفاقية التي  1/3اعتمد القرار  2009مكافحة الفساد. في اجتماعه الثالث الذي عقد في الدوحة في نوفمبر 

كافحة بلدان على تحقيق أهداف اتفاقية متحتوي على اختصاصات آلية استعراض تنفيذ. أنشأت آلية استعراض تهدف إلى مساعدة ال
الفساد من خالل عملية مراجعة النظراء. يهدف لمواصلة تعزيز إمكانات اتفاقية مكافحة الفساد من خالل توفير وسائل للبلدان لتقييم 

يز تنفيذ طط عمل لتعز مستوى تنفيذها من خالل استخدام قائمة التقييم الذاتي المرجعية الشاملة وتحديد الفجوات المحتملة ووضع خ
 اتفاقية مكافحة الفساد على المستوى المحلي. يقدم المكتب كأمانة آللية االستعراض.

الشروط المرجعية تحدد أن كل مرحلة مراجعة تتكون من دورتي مراجعة من خمس سنوات. تغطي دورة االستعراض األولى الفصلين 
 2015ن الدولي( من اتفاقية مكافحة الفساد. دورة االستعراض الثانية التي ستبدأ في عام الثالث )التجريم وإنفاذ القانون( والرابع )التعاو 

تغطي الفصلين الثاني )التدابير الوقائية( والخامس )استرداد الموجودات(. يجب على جميع الدول األطراف الخضوع للمراجعة في كل 
تتم مراجعة كل دولة طرف من قبل اثنين من الدول األطراف األخرى مع دورة. يتم اختيار الدول األطراف للمراجعة عن طريق القرعة. 

المشاركة النشطة من جانب الدولة الطرف قيد االستعراض. واحدة على األقل من الدول غير مراجعة من المجموعة اإلقليمية للدولة 
 الطرف قيد االستعراض.

يستند مراجعة المكتب األولي على ردود كل دولة على قائمة التقييم الذاتي المرجعية الشاملة القائمة على تكنولوجيا المعلومات. تشجع 
الدول األطراف قيد االستعراض إلجراء مشاورات واسعة بما في ذلك جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة عند إعداد ردودهم. حوار 

 ستعراض والمراجعين هو عنصر أساسي في هذه العملية. نشط بين البلد قيد اال
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 المطلب الثاني : في االتفاقية العربية لمكافحة الفساد

وضعت االتفاقية العربية مجموعة متباينة من االلتزامات على عاتق الدول األطراف فيها، كصياغة أنظمة تجّرم أفعااًل معينة، كالرشوة، 
واإلثراء غير المشروع، وغسل عائدات الفساد، ونحو ذلك، كما تهدف لعدة أمور أخرى، منها: تعزيز  واستغالل النفوذ، وغسل األموال،

التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به ومالحقة مرتكبيها، وتعزيز النزاهة 
في ذلك، وتشجيع األفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفّعالة لمنع ومكافحة  والشفافية والمساءلة، وتعزيز التعاون العربي

الفساد، ومن األهداف سالفة الذكر هذه تتضح أهمية االتفاقية العربية، والتي نجاحها يقوم ويرتكز في النهاية على التعاون الدولي 
الفساد، هو لب هذه االتفاقية وجوهرها، وهو عنوانها األساسي، وبدونه الفّعال في هذا الخصوص، حيث إن التعاون في مجال مكافحة 

لن يتم تحقيق أهدافها؛ ألن الفساد في عالم اليوم يتحرك بين الحدود الدولية تماًما كما ينشط في داخل الدول، ألجل ذلك جاءت أغلب 
 مواد هذه االتفاقية ملِزمة بالتعاون، ومبّينة أهميته في مكافحة الفساد.

وهو أمر  -وقد حررت هذه االتفاقية العربية لمكافحة الفساد باللغة العربية على اعتبارها اللغة الرسمية الوحيدة لجامعة الدول العربية 
وقد حررت االتفاقية بمدينة  -نادر الحدوث أن يجد المرء تجمًعا إقليمًيا يتحدث لغة واحدة كما هو الحال لدى جامعة الدول العربية 

م من أصل واحد، وبلغة واحدة هي العربية، أودعت 21/12/2010هـ، الموافق 15/1/1432في جمهورية مصر العربية في  القاهرة
بعد مضي ثالثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق  29/6/2013ودخلت حيز النفاذ فى باألمانة العامة لجامعة الدول العربية.

 عليها 

ْبَراَس وِاتََّخَذتُه الدول 2003ي إثر اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة ولقد جاءت االتفاقية العربية عل ، وقد مثلت األخيرة النِّ
ذلك و العربية ُقْدَوًة َومثااًل والذي بموجبه اهتدت وهي تضع إطاًرا قانونًيا موحًدا للدول األطراف لمكافحة الفساد، وفق نظامها الداخلي 

إنشاء هيئات وطنية لمكافحة الفساد في كل دولة، واالستفادة من الخبرات المتبادلة في هذا المجال. وتطبيًقا  حتى تتمكن هذه الدول من
 لذلك فقد أقرت الدول العربية االتفاقية العربية، استجابًة منها، وتفّهًما لمخاطر الفساد.

 الديباجة

بية ة واقتناًعا منها بأن الفساد ظاهرة إجرامية متعددة األشكال ذات آثار سلتظهر الديباجة رغبة الدول العربية الموقعة لتبني هذه االتفاقي
على القيم األخالقية والحياة السياسية والنواحي االقتصادية واالجتماعية. وتظهر الديباجة الرغبة في تفعيل الجهود العربية والدولية 

مين وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وكذلك استرداد الممتلكات، الرامية إلى مكافحة الفساد والتصدي له بما في ذلك تسليم المجر 
باعتبار الفساد ظاهرة عابرة للحدود الوطنية. وتتميز ديباجة هذه االتفاقية بأنها قصيرة حيث تتكون من خمس فقرات فقط، بينما تتكون 

 قرة حسب صياغة النص األصلي لالتفاقية.من خمس عشرة ف 2003ديباجة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 

وبينت ديباجة االتفاقية العربية لمكافحة الفساد اقتناع الدول العربية بأن الفساد ظاهرة إجرامية متعددة األشكال، سلبية اآلثار وقد 
النابعة من  نية السامية واألخالقيةأظهرت الدول الرغبة في مكافحة الفساد والتصدي له، وأكدت ذلك بقولها: "والتزاما منها بالمبادئ الدي

األديان السماوية ومنها الشريعة اإلسالمية الغراء وبأهداف ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق األمم المتحدة واالتفاقيات 
الفساد، ريمة ذات الصلة بوالمعاهدات العربية واإلقليمية والدولية في مجال التعاون القانوني والقضائي واألمني للوقاية ومكافحة الج

  والتي تكون الدول العربية طرًفا فيها ومنها اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد".

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الخامس والعشرون

 م 2020 – تشرين الثاني – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

 

670 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 محتوى االتفاقية العربية وتقسيماتها

لمتحدة ، من خمس وثالثين مادة شاملة، بعكس النهج الذي اتبعته اتفاقية األمم ا2010تتكون االتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 
من حيث تقسيم االتفاقية إلى فصول تتناول مختلف المواضيع، فإن االتفاقية العربية أوردت المواد الخمس  2003لمكافحة الفساد لسنة 

والثالثين جملة واحدة دون تقسيمها إلى فصول تحمل رؤوس تلك المواضيع، بيد أن ترتيب المواد من حيث تناول الموضوعات جاء 
، مع مالحظة أن االتفاقية العربية لمكافحة 2003ية األم وأعني بذلك اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة على نسق االتفاق

الفساد أوردت خمس وثالثين مادة، وهي أقل من نصف مواد اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تتكون من إحدى وسبعين 
 ا ديباجة شاملة.مادة، ُمقسمة إلى ثمانية فصول، تسبقه

 -وإتفقت االتفاقية العربية مع إتفاقية االمم المتحدة فى االتي :

 *فى االهداف 

 .ترويج و تدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ 
  د استرداترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة القضائية في مجال منع ومكافحة الفساد بما فـي ذلك في مجال

 الموجودات.
 .تعزيز المساءلة والنزاهة واإلدارة السليمة للشئون العمومية والممتلكات العمومية 
  النص على صون السيادة بعدم التدخل في الشئون الداخليـة للـدول وحظـر أن تقـوم دولـة بممارسة الوالية القضائية في إقليم دولة

 لمتحـدة واالتفاقية العربية.أخرى، وهو ما حرصت عليه اتفاقية األمـم ا
 .تضمنت االتفاقيات نوعين من النصوص، نصوص وقائية وأخرى عقابية 
  فيما يتعلق بالنصوص الوقائية فقد جاءت مفصلة في اتفاقية األمم المتحدة عنها في اتفاقيـة االتحـاد األفريقي ومشروع االتفاقية

 العربية وتعالج هذه النصوص المسْائل اآلتية:
 سات وممارسات محاربة الفساد.السيا 
 .جهاز أو أجهزة مكافحة الفساد 
 .مبادئ القطاع العام وإجراءاته 
 .ماليات القطاع العام 
 .النفاذ للمعلومات والتقارير العامة 
 .الوعي والتعليم العام 
 .مبادئ القطاع الخاص بما في ذلك نظم المحاسبة والمراجعة الحسابية 
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 *فى النصوص العقابية

أما فيما يتعلق بالنصوص العقابية، فقد دعت االتفاقيتان  الحكومـات الوطنيـة إلـى تبنـى التشريعات الالزمة وغير ذلك من اإلجراءات  
 لتجريم األفعال التي تشكل جرائم الفـساد، واختلفـت في القوة اإللزامية للنصوص المتصلة باألفعال المجرمة 

وثيقة الصلة بالفساد أو مرتبطـة به مثل: غسل عوائد الفساد، إخفاء أو استمرار االحتفاظ بعوائد وقد تضمنتا نصوص تجرم أفعال 
 الفساد، مساعدة أو تشجيع الفساد.

 :تطرقت نصوص االتفاقيات الثالثة ألوجه التعاون الدولي المتطلبة لمكافحة الفساد ومن ضمنها 
 .وسائل تسليم المجرمين وحاالته 
 ة المتبادلة في مجاالت التحقيق واالتهام واإلجراءات القانونية.المساعدات القانوني 
 .التعاون في مجال إنفاذ القانون بما في ذلك وسائل إجراء التحقيقات المشتركة بـين الـدول األطراف وأساليب التحقيق الخاصة 
 تضمنت اتفاقية األمم المتحدة والمعاهدة األفريقية نصوًصا خاصة بعدد من المسائل مثل: 
 .استعادة األصول 
 .)المعاونة الفنية )اتفاقية األمم المتحدة 
 .آليات تنفيذ االتفاقية 
 .وضع ضوابط لعمل القطاع الخاص 
  تسمح االتفاقيات الثالث باتخاذ إجراءات مثل تجميد وحجز ومصادرة األصول التي تم تحصيلها عن طريق األفعال المجرمة

األمم المتحدة واالتفاقية العربية التعويض عن األضرار الناجمة من جراء فعل من أفعال المنصوص عليها، كما أتاحت اتفاقية 
 الفساد.

  وضعت اتفاقية األمم المتحدة واالتفاقية العربية تنظيًما متكاماًل بصدد تعقب األصول الناجمة عن أفعال الفساد وتجميدها
 الـشرعيين هو من المبادئ الرئيسية لهاتين االتفاقيتين وستلتزم الدولومصادرتها، بل وأشارتا إلى أن إعادة األصول إلى أصحابها 

 األطـراف بتـوفير أوسـع لمعـايير المساعدة فيما بينها في هذا الشأن.
  حرصت اتفاقية األمم المتحدة واالتفاقية العربية على إفراد نـص لحمايـة الـشهود والمبلغـين وضحايا جرائم الفساد ولم يرد باتفاقية

 االتحاد األفريقي مثل هذه الحماية.
  حظرت االتفاقيات الثالثة على أية دولة طرف فيها االمتناع عن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة تنفيذا ألحكام االتفاقية بحجة

 السرية المصرفية.
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 المطلب الثالث : مكافحة الفساد فى الفقه االسالمي 

لو كان فيهما آلهة إال هللا   :الكريم أكثر من أربعين مرة منها بصيغ وأساليب مختلفة منها قوله تعالىذكرت كلمة الفساد في القرآن “
وقع االضطراب والخلل  .لو كان في السموات واألرض آلهة غير هللا لخربتا وفسد نظامهما ألنهما إذا اختلفـا  ٢٢سورة األنبياء:  لفسدتا

قال ابن عباس: أي إذا دخلوا عنوة ) ٥) . ].٣٤سورة النمل:   الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها قالت إن  وقوله عز وجل -والفساد 
قال ابن كثير:  ١١سـورة البقرة:   وإذا قيل لهم ال تفسدوا في األرض قالوا إنما نحن مصلحون    أفسدوه: أي خربوه وقال سبحانه

 ألنه مـن عصى هللا في األرض أو أمر بمعصيته فقد أفسد في األرض يعني: ال تعصوا في األرض ، وكان فسادهم ذلك معصية هللا
“1 

 وقدصنف الفساد بطرق ومعايير مختلفة :

 :  المعيار االقرب للقبول

ما بين الفساد الديني وهو الفساد الذي يدخل الدين مثل الشرك باهلل واالبتداع فـي الـدين، وانتشار الخرافات   تفريد أنواع الفساد
والمعتقدات الفاسدة، والسحر والشعوذة والـدجل، والتسـاهل فـي الواجبات الدينية والفساد االجتماعي وهو الخلل في القيم االجتماعية 

قات المجتمعية عمومًا من تفكك وتحلل أخالقـي وتفـشي اآلفات االجتماعيةوأنواع الفساد االجتماعي واألسرية ممـا ينعكس على العال
تجارة الرقيق والفساد اإلداري واالقتصادي إذ أن المنصب  - .المخدرات والمسكرات - .الظلم بأنواعه -وكثيرة و أهمها التفكك األسري، 

طرة على األنشطة الحكومية مثل العقود والصفقات اإلدارية والحوافز واالمتيـازات اإلداري يعطي صاحبه درجات متباينة مـن السي
  2”الضريبية وال شك أن   مثل هذه األدوات الالنهائية تغري بالفساد خاصة مع قصـور نظـام المحاسـبة

 موقف الشريعة االسالمية من الفساد والمفسدين

وأحكام الشريعة اإلسالمية  .الشاملة تكافح الفساد واالنحراف في المجتمع قبل وقوعه وبعدهلقد جاءت الشريعة اإلسالمية بتشريعاتها 
ومن أهم هذه المصالح حفظ الضروريات الخمس وهي األمور التي ال تستقيم  :بمجملها جاءت لتحقيق مصالح الناس الدينية والدنيوية

"فاهتم  .، العقل ، المال -أو النسل  –ة وهي : الدين ، الـنفس ، العـرض الحياة إذا فقد شيء منها حيث يؤدي فقدانها إلى فساد الحيا
اإلسالم بحماية هذه الضروريات من كل اعتداء فحفظ الدين من التهاون والتشكيك فيه، وحفظ النفس من االعتداء عليها بالقتل أو 

 سانيالقطع ، وكذا العقل حتى ال يكون صاحبه عالة على المجتمع ، أما النوع اإلن

 

 هـ١٣٩٨هـ( دار الفكر، بيروت ٩٥٤مواهب الجليل: محمد بن عبد الرحمن الخطاب ) -1
 ه١٤٠٢جريمة الرشوة في الشريعة السالمية: د. عبدهللاا الطريقي، مؤسسـة الرسـالة بيـروت  -2

والغصب واالحتيال ولقد رأينا عند ذكرنا لورود كلمة الفساد في القرآن الكـريم  فقد حفظه من الفناء والتبذل ، وصان المال مـن السـرقة 
كيـف أن هللا سـبحانه وتعالى أعلن الحرب على الفساد والمفسدين: ونهى وحرم وشدد في المنع من الفساد واإلفساد في األرض فقال 
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يـا أيهـا   :وال تعثوا في األرض مفسدين  وقال تعالى  :قائلسورة األعراف قال عز من  وال تفسدوا في األرض بعد إصالحها :سبحانه
 1" الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون تجارة عن تراض منكم

 السالم في محاربة الفساد منهج

 :تطبيق الشريعة السالمية وسيادة القانون السالمي

اإلسالمية في كـل شـؤونه يـنعم باالسـتقرار السياسي واالقتصادي، ويستتب فيه األمن، وتسوده لوحظ أن المجتمع الذي يطبق الشريعة 
أما المجتمع الذي يطبـق القـوانين  .السكينة، وتقل فيه الجرائم، وذلك لقوة ردع العقوبات فيه، واعتقاد اإلنسان أنه يطبق أوامر هللا

شاجرات، وانتشار الجرائم، وذلك لتفاهة العقوبة المقررة على الجرائم فيه، ولشعور الفرد الوضـعية فتسـوده الفوضـى واالضـطرابات، والم
ومن ذلك كله يتأكد لدينا أن األمن الذي تعيشه المملكة العربية السعودية وتنعم به، مـا هو إال ثمرة  .بأنه يخضع لعبودية بشر مثله

وأما ما سعى إليه العالم اليوم، وُيعلن عنه، من انتصار العلم الحديث  وسنة النبي تطبيق الشريعة اإلسالمية المتمثلة في القرآن الكريم،
في اكتشاف وسائل عالجية علمية للحد والتخفيف من الجرائم، كما حدث في بريطانيا، حيث توصل األطباء إلـى اكتشاف عقار يحد 

ة، أو عن طريق الوصول إلى أساليب وقائية علمية كتحليل من جرائم االغتصاب، يحقن به المجرم فيتعطل لديه نشاط الغدد الجنسـي
بصمات المجـرم، وعينـات دمـه، وإفرازات عرقه أقول: إن ذلك ال يضمن الحفاظ على ضرورات الحياة لدى الفرد والجماعـة، ألن أسباب 

ق في كل بقعة مـن بقـاع األرض، وعلى ذلك فتكون الشريعة اإلسالمية صالحة للتطبي .اإلجرام قائمة وشاخصة في تلك المجتمعات
ألنها تضع حدودًا وأنظمة تناسب كل عصر من العصور، وتضمن كل حق من الحقوق، ولهذا فهي شريعة تنعدم فيها أسباب اإلجرام، 

 ـن مويتناقص في ظل تطبيقها انتشار الجرائم إن المبادرة إلى تطبيق الشريعة اإلسالمية واألخذ بأحكامها ومبادئها في كل شـأن 

شؤون الحياة: يحمي البالد والعباد، وينشر األمن والطمأنينة في المجتمع ، وبه نقضي علـى جميع الجرائم األخالقية التي تزرع الفساد 
  في المجتمع، ويتحقق العدل في الدولـة اإلسـالمية لجميع ساكنيها من مسلمين وسواهم

 غرس اليمان في النفوس ونشر الخالق السالمية:

إن العقيدة ذات تأثير كبير على حياة  .أول تدبير لحماية األفراد من الوقوع في الفساد أو االنحراف يتمثـل فـي غرس اإليمان في النفوس
 اإلنسان فهي تؤثر في سلوكه وطباعـه وتفكيـره، والعقيدة اإلسالمية تحقق السعادة البشرية واالستقامة واالنضباط

الرقابة الذاتية فالمؤمن مستحضر دومًا لمراقبة هللا تعالى وتنمية الدافع إلى العمل الصالح واالبتعاد  - :، وكل ذلك يكون عن طريق
  عن اإلفساد في األرض: والمؤمن كلما ازداد معرفة بربه قرب منه وسعى لطاعته ورضاه والعمل الصالح
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م ,  2013معة نايف للعلوم االمنية , رسالة ماجستير , روضة محمد ياسين ,جامنهج القرآن في حماية المجتمع من الجريمة-1
 15ص 

 

إن اإليمان يكف النفس عن الخروج عن تعاليم اإلسالم، وله أثر عظيم في تقويم سـلوك الفرد وذلك ألن جميع أقوال المؤمن وأفعاله 
اف ن وسائل حماية مجتمعهم من االنحر وتصرفاته تخضع لمرضاة هللا تعالى: وعلى هـذا فعلى المسلمين أن يدركوا أن أول وسيلة م

ولو أننا  ...يكمن فـي ثبات عقيدتهم وتنقيتها من شوائب الشرك والضالل، وأن يعملوا على غرس هذه العقائـد فـي نفوس النشء الجديد
إلسالمية في مجتمعاتنا ا نحن المسلمين جميعًا آمّنا باهللا حق اإليمان وأخلصنا لـه في عبوديتنا وقهرنـا أهواءنا وشهواتنا: لما ظهر

الفساد واالنحراف الذي أطـاح بـبعض المجتمعات وأصبحت تعيش في فوضى وهرج ومرج وانتشرت فيهـا األمـراض وعمَّها الفساد 
 واالنحراف واالنحالل

 المر بالمعروف والنهي عن المنكر

وتزكيتـه وتحقيق أمنه واستقراره، وهو العصمة المانعة "إن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الوسائل إلصالح المجتمـع 
الرادعة عن وقوع كثير من المفاسد والجرائم، فهو صمام األمان للمجتمع، بل سفينة النجاة لألمة، وال أدل على ذلك من هذا المثـل 

  عن النبي  فعن النعمان بن بشير .كلبيان أثر القيام بهذا األمر في صيانة المجتمع ونجاته من الهال  العظـيم الذي ضربه الرسول
قال: " مثل القائم على حدود هللا والواقـع فيهـا كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في 

وقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا ف أسـفلها إذا استقوا من الماء مّروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نـؤذ مـن
واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لتقوية اإليمان لدى اإلنسان الذي هو  " جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً 

ع اإليماني، بل والفواحش إنما تصدر عن أناس ضعف عندهم الواز  .أعظـم رادع عن الجريمة وارتكاب المعصية والوقوع في المفاسد
ال يزنـي الزاني حين يزني وهو مؤمن، وال : "تالشـى وانحطـت أخالقهم وفشا فيهم الجهل، وقويت لديهم الشهوات والنزوات، يقول الرسـول

فإذا ما انتشر األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  " حين يشربها وهو مؤمن .يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وال يشرب الخمـر 
 1صي"ابينهم أحيا قلوبهم، وأيقظ ضـمائرهم، وهذَّب أخالقهم، وقوَّى اإليمان لديهم، وبالتالي امتنعـوا عـن ارتكـاب الجـرائم واقتـراف المع

 

 .هـ١٤١٧الخالق السالمية وأسسها: د. عبد الرحمن الميداني، دار القلم، دمشق -1

 المبحث الثالث : مكافحة الفساد فى النظام السعودي

 قبل تأسيس وإنشاء هيئة مكافحة الفساد تنوعت االجهزة الرقابية المالية واالدارية فى المملكة ما بين هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث
االدارية حتي تم ضمها الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتم تعديل مسماها الى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ونعرض فى عجالة 

 رقابي قبل تأسيس هيئة الفساد وهو هيئة الرقابة والتحقيق الهم جهاز 
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 هيئة الرقابة والتحقيق، هيئة حكومية تختص بإجراء الرقابة الالزمة للكشف عن المخالفات اإلدارية ُأنشئت هيئة الرقابة والتحقيق بموجب
، ويتناول شؤون التأديب اإلداري مراعيًا العدالة هـ/ 21391/ 1وتاريخ  7نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

 وتوفير الضمانات الكافية للموظف، حيث أنها جهة ُتعنى برقابة الموظفين في اداء واجباتهم والتحقيق مع من ينسب إليه تقصير منهم

 يئة يتمثل فى االتي :واالختصاص العام لله

 .إجراء الرقابة الالزمة للكشف عن المخالفات المالية واإلدارية

 .فحص الشكاوى التي تحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة عن المخالفات المالية واإلدارية

وفيما يحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة إجراء التحقيق في المخالفات المالية واإلدارية التي تكشف عنها الرقابة 
 .رسمية مختصة

 ."متابعة الدعوى التي تحال طبقًا لهذا النظام إلى ديوان المظالم

ر السامي وفقًا لألموتنقسم إختصاصات الهيئة فى مجال الرقابة الى نوعين من الرقابة المالية واالدارية أما عن الرقابة المالية و 
 منها على سبيل المثال ال الحصر  تختص بإختصاصات متعددة نذكر 26/9/1394/ ر في 29516/3 الكريم رقم

فيلة كدارسة القضايا التي تحال إليها وتتناول مخالفات مالية لتحديد تلك المخالفات والمسؤولين عنها قبل التحقيق فيها، واقتراح الوسائل ال -1
 .بالحد من وقوع تلك المخالفات

 .الفحص وفقا لما تتطلبه أغراض التحقيق الذي تجريه الهيئة في القضايا والمعامالت المحالة إليهاإجراء  -2

فحص ما يحال إليها من شكاوى أو إخباريات تتناول مخالفات مالية أو ما يتجمع لديها من معلومات وتحريات عن تلك الجهات  -3
ضيه الفحص من التفتيش على الجهات التي تتناولها بهدف تحديد ما يكون قد التي تتناولها هذه المعلومات والتحريات, واتخاذ ما يق

 .وقع فيها من مخالفات والمسؤولين عنها تمهيدا للتحقيق فيها

معاونة الجهات المعنية في متابعة تنفيذ خطط التنمية المعتمدة لها بهدف تقييم مستوى اإلنجاز في مجال األعمال ومستوى األداء  -4
 .خدمات باالتفاق مع الهيئة المركزية للتخطيط )وزارة التخطيط(في مجال ال

 :وفى مجال الرقابة االداريةتختص إدارة الرقابة اإلدارية وفقا للمادة الثامنة من الباب الثاني من الالئحة الداخلية للهيئة بما يلي

 .الكشف عن المخالفات اإلدارية واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها-1

 .تفويض الصالحيات والمسئوليات وفقا للنظم المعتمدة واللوائح المقررة والقرارات الصادرة المنظمة لذلك مراقبة -2

 .الكشف عن المخالفات الناتجة عن التقصير في الرقابة الداخلية في الوحدات اإلدارية -3

 .ية وإحالتها للجهات المختصةاقتراح وسائل العالج الالزمة في حالة وقوع حوادث اإلهمال أو المخلفات اإلدار  -4
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التعاون مع وزارة الخدمة المدنية في الكشف عن المخالفات الخاصة بشئون الموظفين في ما يتعلق بشرعيتها كالتعيين والترقية  -5
 .والعالوات والبدالت وما في حكمها

ة الها وذلك باالتصال بالجهات المتخصصإبالغ الجهات المختصة عن مواطن القصور في التنظيم التي تتكشف لها من خالل أعم -6
 .إلعادة التنظيم بما يكفل حسن سير العمل

 .التعاون مع ديوان المراقبة العامة عند اكتشافه لمخالفات إدارية أثناء مباشرته الختصاصاته المالية -7

 .فحص اإلخباريات والشكاوى المتعلقة بالنواحي اإلدارية -8

 رأى الباحث : 

ومكافحة الفساد باتت بشكلها الجديد تتسم بالهيبة والقوة، نظير صالحيتها في ضبط المتهمين بقضايا فساد وإيقافهم هيئة الرقابة 
على ذمة التحقيق وتحريز المستندات والمضبوطات الالزمة في إثبات التهم ، حيث ستعمل الهيئة الجديدة وفق تنظيم سيقضي 

هة قضايا الفساد، كسرعة الضبط ومباشرة التحقيق وعمليات االستدالل الجنائية وإعادة على كافة العوائق التي كانت تقف أمام مجاب
 .األموال المسروقة حتى لو تم تهريبها خارج المملكة

كما تتضمن التنظيمات الجديدة توسيع صالحيات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتتبع القضايا في الشركات والمؤسسات وهو ما 
على معالجة الفساد بشمولية ومن كافة جوانبه، سواء صدر من أفراد سعوديين أو مقيميين مدنيين أو يعكس حرص الدولة 

 .عسكريين أو كان مصدره من مؤسسات القطاع الخاص

 وترسخ التنظيمات الجديدة لثقافة الحفاظ على األمانة فشاغلوا وظائف الهيئة الجديدة ملزمون بتأدية القسم الوظيفي وتقديم إقرارات
 .الذمة المالية بشكل دوري، مما يعكس ثقل األمانة الموكلة لهم من قبل القيادة

وانطالقا من تحصين المال العام والمحافظة على حرمته من خالل استعادة ما صغر منه أو كبر سواء كان داخل المملكة أو تم 
لى مية إحالة جميع قضايا الفساد التي تتكشف لديها إتهريبه إلى خارجها تلزم التنظيمات الجديدة جميع الوزارات واألجهزة الحكو 

 .الهيئة الجديدة، وهو ما يعكس حرص الدولة على تفويت فرصة التغطية أو التستر على أي من جرائم الفساد المكتشفة
 المطلب االول : هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 

،  هـ/ 13/41432، تأسست في المملكة العربية السعودية سابقا(، في )الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في هدف ب

صدر أمر ملكي بضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث اإلدارية إلى  2019ديسمبر  12في  مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها 
 .دالهيئة الوطنية لمكافحة الفسا
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وال يوجد تعريف محدد  وواضح للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعلى ذلك يمكن أن تعرف  بأنها: هيئة مستقلة ماليا وإداريا وتتمتع 
بالشخصية االعتباريـة، وترتبط بالملك مباشرة، تؤدي عملها بكل حياد دون تأثير من أية جهة كانت، ولـيس الحد التدخل في مجال 

 عملها .

هيئة إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ولها تهدف ال
 سبيل تحقيق ذلك االختصاصات التالية: في

 متابعة تنفيذ األوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن االلتزام بها. .1

عن أوجه الفساد المالي واإلداري في عقود األشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام . التحري 2
طوي في شأن أي عقد يتبين أنه ين  ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ اإلجراءات النظامية الالزمة

 أو يجري تنفيذه بالمخالفة ألحكام األنظمة واللوائح النافذة.على فساد أو أنه أبرم 

. إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي واإلداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب األحوال، 3
ي على مجريات التحقيق ومتابعة سير اإلجراءات ف االطالع بذلك، وللهيئة -التي يتبعها الموظف المخالف –مع إبالغ رئيس الهيئة 

شأن من  في –وفقا لما يقضي به النظام  –هذا الشأن، ولها أن تطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير االحترازية أو التحفظية 
ئة أن تلك المخالفات تدخل في مفهوم الفساد، وفي جميع األحوال، إذا رأت الهي  توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعاال

 تمثل بعدا مؤسسيا ألي من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، فعليها رفع األمر إلى الملك التخاذ ما يراه. والتجاوزات

، يةومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعن  . العمل على تحقيق األهداف الواردة في االستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة4
 ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها.

 . تشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها.5

 المختصة. متابعة استرداد األموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات .6

. مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى 7
 الفساد، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها.

لألنظمة واللوائح ذات الصلة، لمعرفة مدى كفايتها   اء مراجعة دوريةاقتراح األنظمة والسياسات الالزمة لمنع الفساد ومكافحته وإجر 
 والعمل على تطويرها والرفع عنها بحسب اإلجراءات النظامية.

لملك للنظر ورفعها ل . إعداد الضوابط الالزمة لإلدالء بإقرارات الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي، لبعض فئات العاملين في الدولة،8
 ها.في اعتماد

بما يجب عليها إزاء تطبيق األنظمة المجرمة للفساد المالي واإلداري،   . متابعة مدى قيام األجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة9
 لكل شخص مهما كان موقعه. والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة

 ا فيها.ومكافحة الفساد التي تكون المملكة طرف  اهة. متابعة تنفيذ االلتزامات الواردة في االتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية النز 10
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واتخاذ ما   توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بالغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها .11
 يلزم في شأنها.

نة وبأهمية حماية المال العام والمرافق . العمل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواط12
 والممتلكات العامة، بما يحقق حسن إدارتها والمحافظة عليها.

عداد البيانات ودراستها وإ  –وفق ما تطلبه الهيئة  –. تلقي التقارير واإلحصاءات الدورية من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة 13
 ها.التحليلية في شأنها، واتخاذ ما يلزم حيال

. دعم إجراءات البحوث والدراسات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وحث الجهات المعنية ومراكز البحوث المتخصصة 14
 على اإلسهام في ذلك. ومؤسسات المجتمع المدني

لوسائل الالزمة وتحليلها، ووضع ا . إجراء الدراسات والقياسات المتعلقة بتأثير الفساد على التماسك االجتماعي والتنمية االقتصادية،15
 لمعالجة ذلك.

 . جمع المعلومات والبيانات واإلحصاءات المتعلقة بالفساد، وتحليلها، وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بها.16

سامح مع الفساد، ثقافة عدم الت. نشر الوعي بمفهوم الفساد وبناء وبيان أخطاره وآثاره وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية و 17
 وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم على التعاون واإلسهام في هذا الشأن.

تمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بالشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتعاون مع الهيئات والمنظمات  .18
 لعاملة في هذا المجال.اإلقليمية والدولية ا

 تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. .19

 د به إلى الهيئة بموجب نصوص خاصة. أي اختصاص آخر يعه20

 ويرى الفقه الوضعي "

ي فحسب، بل وفي قطاع الشركات والمؤسسات فومما سبق يتضح أن للهيئة مهام عديدة وتحديات كبيرة، ليست في الشأن الحكومي 
القطاع الخاص والمصارف والبنوك واألسواق المالية أيضًا، وهذه التحديات تتمثل في السيطرة على الفساد وتحجيمه وتقليصه والتقليل 

لمؤسسية طاعية وامن مخاطره، وذلك عن طريق رصد وتحليل ظواهر الفساد وأنماطه، وتقصي عوامله وأسبابه، وتشخيص أشكاله الق
والتعرف على آثاره ونتائجه، باإلضافة إلى تقييم برامج وجهود مكافحته، وذلك وفقًا ألسس علمية ومنهجية، تتيح الوثوق في النتائج 

 .واالستنتاجات التي يتم التوصل إليها

من الضروري هنا رصد حاالت ولتوضيح دور الهيئة أكثر، لنأخذ على سبيل المثال حاالت االختالس في الجهات الحكومية، ف
االختالس من خالل الجهات المختصة، مثل الحاالت التي تم اكتشافها من قبل األجهزة الرقابية، والقضايا الخاصة والموجودة في 

التعّرف  مالمحاكم، وكذلك القضايا التي تم التحقيق فيها، باإلضافة إلى ما يكتب في الوسائل اإلعالمية، وبناًء على هذه المعلومات يت
إلى نوع الوظيفة التي يشغلها من يقومون بعمليات االختالس، وتحديد المسؤوليات والصالحيات الممنوحة لهم، ومعرفة معايير 
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وإجراءات األعمال التي يقومون بها، وتحديد آليات وضوابط المساءلة التي تخضع لها الجهات التي حدثت فيها عمليات االختالس، 
عملية التحليل والرصد، عملية فحص نظم الرواتب واألجور والحوافز، وأسلوب تقييم أداء العاملين في هذه  كما يدخل أيضًا في

الجهات، وأسلوب اختيارهم وترقيتهم، وأنماط اإلشراف والقيادة التي يخضعون لها باإلضافة إلى تحديد كيفية حدوث عملية االختالس 
 .أو قانونية سواء كانت بسبب وجود ثغرات رقابية أو فنية

ونقيس على حاالت االختالس باقي أشكال وأنماط الفساد األخرى مثل التزوير والرشوة، واستغالل النفوذ وإساءة استعمال السلطة، 
والتالعب باشتراطات رقابية على مواصفات سلعية أو متعلقة بإنشاء مشروعات إنتاجية أو خدمية. هذا فيما يتعلق بدور الهيئة بشكل 

تصر، وبالطبع هناك مهام وأدوار أخرى لها، ال يتسع المجال للحديث عنها وخاصًة فيما يتعلق بعملية قياس الفساد، والتي عام ومخ
عن طريقها يمكن التعرف على نوعية وحجم ظواهر الفساد وشدتها ودرجة تغلغلها قطاعيًا وهيكليًا، وبالتالي إمكانية متابعة تطورها 

 .ومقارنتها داخليًا وخارجياً 

د المر الملكي فقد حد، أما فيما يتعلق بعالقة الهيئة مع األجهزة الرقابية مثل ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق وغيرهما
نوعية هذا العالقة وذلك بالنص على: "دون اإلخالل باختصاصات ـ،ه13/4/1432( وتاريخ 65الكريم بإنشاء الهيئة رقم)أ/ 

األخرى تقوم الهيئة بالتنسيق الالزم مع تلك الجهات فيما يخص الشأن العام ومصالح المواطنين، وعلى تلك الجهات الجهات الرقابية 
تزويد الهيئة بأي مالحظات مالية أو إدارية تدخل ضمن مهام الهيئة". ويتمثل دور ديوان المراقبة العامة في مجال مكافحة الفساد من 

ة في الرقابة والمساءلة في مفهومها الواسع، باإلضافة إلى دور الديوان المانع والوقائي للفساد وكشفه خالل مهامه واختصاصاته والمتمثل
 1".أيضًا، وذلك من خالل تقييم أنظمة الرقابة الداخلية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان

دكتوراة ,الجامعة االسالمية , المدينة الدور االحتسابي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد , موسي الحيسون الحربي , رسالة -1
 115هـ , ص , 1436المنورة , كلية أصول الدين , العام الجامعي , 

اء هيئة الرقابـة والتحقيق، وهيئة التحقيق واالدع –ويرى البعض االخر  "أن عالقة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بجهات التحقيق 
 ١ :إلى الكشف عن الجرائم المتعلقة بالفساد؛ والذي يدفعنا إلى هذا القول أكثر من وجهعالقة مساعدة ال أكثر، أي تهدف  -العام

و إشرافي بممارسة دور رقابي أ -ال في تنظيمهـا أو اإلسـتراتيجية الخاصة بها -عدم وجود نص يسمح للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
نص في المادة الرابعة عشرة من . ٢ .ة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للملكعلى هيئة التحقيق واالدعاء العام، وال يقـدح في ذلك تبعي

إن هيئة التحقيق . ٣ .اإلجراءات الجزائية أنـه يعطـى سـلطتي التحقيـق و االدعاء العام في الجرائم إلى هيئة التحقيق واالدعاء العام
العام في كافة الجرائم؛ حيث إنها ممثلة للحق العام أمام  واالدعاء العام هي صاحبة االختصاص األصيل في التحقيق واالدعـاء

إن هيئة الرقابة والتحقيق صاحبة االختصاص األصيل في التحقيق في الجرائم التأديبيـة والواقعة من الموظف . ٤ .الجهات القضائية
 .العام، واالدعاء العام أمام ديوان المظالم بشأنها

توضح عالقة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة التحقيق واالدعاء العام، والمنظم حين ينظم أمر لم ينص المنظم على أية آليات . ٥
ال يكون الهيا أو عابًثا، أي لو أراد إخضاع األخيرة لألولى لنص صراحة على ذلك، األمر الذي لم يفعله المنظم، لكل ما سبق نقول 

القة معاونة ومساعدة تهدف إلى تحقيق الصالح العام في كشف أسرع لجرائم الفساد، بأن عالقـة الهيئة الوطنية بجهات التحقيق هي ع
 1".والذي يمثل المجتمع هو هيئة التحقيق واالدعاء العام
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 :االختصاصات الرقابية للهيئة الوطنية

أن العام من العقود ، المتعلقة بالشالتحري عن أوجه الفساد المالي واإلداري في عقود األشغال العامة وعقود التشـغيل والصيانة وغيرها 
ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة ، واتخاذ اإلجراءات النظامية الالزمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي 

 على فساد، أو أنه أبرم، أو يجري تنفيذه بالمخالفة ألحكام األنظمة واللوائح النافذة

زات المتعلقة بالفساد المالي واإلداري عنـد اكتشـافها إلـى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب األحوال، مع إحالة المخالفات والتجاو 
 التـي يتبعهـا الموظف المخالف -إبالغ رئيس الجهة 

الي واإلداري، مة للفساد الممتابعة مدى قيام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيـق األنظمة المجر
 والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص 

كان  امتابعة تنفيذ االلتزامات الواردة في االتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تكون المملكة طرًفا فيها، لم
الدولي،  هدف مكافحة الفساد، فيتعين االستفادة من المجتمعللهيئة الحق في تمثيل المملكة في المـؤتمرات والمحافل الدولية التي تعقد ل

 وأخذ ما يناسب المملكة ويتناسب مع الشريعة اإلسالمية، ومراقبة تنفيذه داخل المملكة بعد تصديق المملكة على المعاهدات الدولية

أشبيليا للنشر والتوزيع، الطبعة الولى طلحة بن محمد بن عبد الرحمن غوث، االدعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام، دار كنوز 
 .م، الرياض٢٠٠٤هـ/١٤٢٥عام 

 الجهات المشمولة برقابة الهيئة 

العامة، وبدورها تعني مجال مباشرة الدولة لوظيفتها الطبيعية ، ويقوم المرفق  المقصود بالجهات العامة للدولة هي بشكل عـام المرافـق 
ولة بإنشاء المشروع، وأن يكون القصد منه تحقيق النفع العـام، وأن يخضع للسلطة العامة ، العام علـى عناصر عدة هي أن تقوم الد

ويكون أيضا المقصود بالجهات العامـة للدولـة المؤسسـات والمصالح الحكومية وأجهزتها، كل ذلك مشمول برقابة الهيئة الوطنية 
ة النظام العام ومباشرة المرافق العامة على وسيلتين؛ إحداهما بشرية وهي لمكافحة الفساد وتعتمد الدولة في تنفيذ مهامها من أجل حماي

 طائفة المـوظفين العمـوميين رجـال اإلدارة وسـواعدها، واألخرى مادية وهي األموال العامة المملوكة للدولة، والتي تخصص للنفع العـام
 بطريق مباشر أو غير مباشر

 قرار االحالة  والتصرف فى المخالفات 

وقرار اإلحالة هو القرار الذي تقرر به الهيئة الوطنية إدخال الدعوى أو المخالفة فـي حوزة هيئة الرقابة والتحقيق أو هيئة التحقيق 
 في التحقيق في المخالفة المالية واإلدارية ونقلها إلى جهة االختصاص واالدعاء العام، وهو بذلك قرار يتضمن البـدء

"القرار الصادر أثناء عملية البحث والمراقبة أو مـا قبـل التحقيـق االبتدائي، والذي يتضمن قناعة الهيئة  ويعرفه الفقه الوضعي أنه 
 1بصالحية عرض الموضوع علـى جهـات التحقيـق  لرجحان األدلة على وقوع المخالفات المالية واإلدارية المحالة"
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وعرفه البعض اآلخر بأنه" القرار الذي يتضمن إدخال المخالفات المالية واإلدارية إلى حوزة جهات التحقيق المختصة إذا رأت الهيئة  
 2الوطنية توافر الدالئل الكافية على وقوع المخالفات ونسبتها إلى المتهم"

مراقبة الجهات المشمولة برقابتها والذي يتضمن إخراج  ويعرفه جانب أخر بأنه "القرار الذي تصدره الهيئة الوطنية، وهي بصدد
 3المخالفات المالية واإلدارية من حوزة الهيئة إلى جهات التحقيق إذا رجحـت األدلة لديها باإلدانة"

تحقيق التي لوفي تعريف آخر بأنه" القرار الذي يصدر من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إذا قدرت األدلة كافية لإلحالة إلى جهات ا 
 4تقرر فيما بعـد اإلحالـة إلـى القضاء المختص أو حفظ التحقيق مع إشراف الهيئة على التحقيق واإلطالع عليه"

على زكي العرابي، المبادئ الساسية لإلجراءات الجنائية، الجزء الول، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، طبعة عام -1
 . ٣١٩م، القاهرة، ص١٩٥١

ه، ١٤٣٠الحميد بن عبد هللاا الحرقان، الجراءات الجنائية في مرحلة ما قبل المحاكمة، مكتبة الملك فهد، طبعة عام  عبد-2
 ٤٥الرياض، ص 

طلحة بن محمد بن عبد الرحمن غوث ، االدعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام ، دار كنوز أشبيليا للنشر والتوزيع ، الطبعة -3
  ٢٠٨م ، الرياض ، ص٢٠٠٤هـ/١٤٢٥الولى عام 

فيصل بن معيض القحطاني، هيئة التحقيق واالدعاء العام ودورها في نظام العدالة الجنائية في المملكة العربية السعودية، -4
 .م، الرياض١٩٩٩ه/١٤٢٠أكاديمية نايف العربية للعلوم المنية، طبعة عام

إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة  .هــ " 28/5/1432الصادر فى  165من قرار تنظيم الهيئة  3/3وبحسب صراحة نص الفقرة 
لتي يتبعها ا -بالفساد المالي واإلداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب األحوال، مع إبالغ رئيس الجهة 

جراءات في هذا الشأن، ولها أن تطلب من الجهات بذلك، وللهيئة االطالع على مجريات التحقيق ومتابعة سير اإل -الموظف المخالف 
عااًل في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أف -وفقًا لما يقضي به النظام  -المعنية اتخاذ التدابير االحترازية أو التحفظية 

ثل بعدًا مؤسسيًا ألي من الجهات تدخل في مفهوم الفساد. وفي جميع األحوال، إذا رأت الهيئة أن تلك المخالفات والتجاوزات تم
 ".المشمولة باختصاصات الهيئة؛ فعليها رفع األمر إلى الملك التخاذ ما يراه 

يس ئوبالتالي يكون إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي واإلداري عند اكتشافها إلـى هيئة الرقابة والتحقيق، مع إبالغ ر 
بـذلك، وللهيئة )الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد(، اإلطالع على مجريات التحقيـق ، ومتابعـة  –الموظف المخـالف التي يتبعها  –الجهة 

سـير اإلجراءات في هذا الشأن، ولها أن تطلب من هيئة الرقابة والتحقيق اتخاذ التدابير االحترازية أو التحفظية وفًقا لما يقضي به 
أو قرائن على ارتكابه أفعااًل تدخل في مفهوم الفساد، وفي جميع األحوال، إذا رأت الهيئة الوطنية  النظام في شأن من توافرت أدلة

لمكافحة الفساد أن تلك المخالفات والتجاوزات تمثل بعدا مؤسسيا ألي من الجهات المشمولة باختصاصـات الهيئـة فعليها رفع األمر إلى 
 الملك التخاذ ما يراه 
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توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بالغاتهم المتعلقة بتصرفات . من القرار المشار إليه عاليه " 12/3ووفقا لنص الفقرة 
 .منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها. وتحدد اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم اآللية والضوابط الالزمة لذلك

طنية لمكافحة الفساد تلقي البالغات عن المخالفات المالية واإلدارية مـن الجمهور، وتتمثل مهام الهيئة يكون للهيئة الو بما يعني أن  
ها صالوطنية لمكافحة الفساد في قبول البالغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم المتعلقة بالفساد المالي واإلداري، والقيام بفح

ي محضر موقَّع عليه من موظفي الهيئة الوطنية لمكافحـة الفسـاد، وتسـجيل ملخصها بتاريخها في وجميع المعلومات المتعلقة بها ف
سجل يعد لذلك، ويكون ذلك عبر قنوات اتصال مباشرة مع الجمهـور تنشئها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لهذا الغرض ، وإذا رأت 

يشكل مخالفة فساد مالي أو إداري، فلها أن تقوم بإبالغ هيئة الرقابـة والتحقيق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن موضوع هذا البالغ 
 بذلك، 

ولم يتطلب نص الفقرة شكال خاصا أو إجراء معينا لتقديم البالغات الى الهيئة فيجوز تقديمه شفاهة بـأن يتقـدم المبلغ إلى الجهات 
ق إشـارة شفهية أو عن طريق أجهزة االتصال لالسلكي، فعلى الهيئة في المختصة وإبالغها بالواقعة أو عن طريق الهاتف أو عن طري

هذه الحالة تدوين المعلومات في محضر خاص مع ذكر وقت البالغ ، كما يقدم كتابيا، ويكون بحضور المبلغ شخصـيا إلى الجهة 
 البالغ يتم بحثه المختصة وتقديمه بالًغا مكتوبا أو عن طريق الفاكس مع إثبات وقت تلقيه ، وبعد تقديم 

منصور بن عبد العزيز الجبالي، مبادئ التحقيق الجنائي في ضوء نظام الجراءات الجزائية السعودي، مكتبة الملك فهد -1
 .هـ ، الرياض١٤٢٨الوطنية، الطبعة الولى عام 

فوعا موضوع إلى هيئة الرقابة والتحقيق مشودراسته جيدا؛ فإن كان ال وجه إلحالة التحقيق أو الواقعة أمرت الهيئة بذلك، وإال أحالت ال
 .ومذكرة بما توصـلت إليـه الهيئة والمستندات المدعمة له

لى إإجراءات اإلحالة؛ أي نقل الوقائع المعتبرة مخالفات مالية وإدارية، ومعتبرة جرائم فساد بموجب تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 
هيئة التحقيق واإلدعاء العام للتحقيق فيهـا ، ومن ثم إحالتها إلى المحكمة المختصة، أو إصدار أمر بحفظ الموضوع إن رأت ذلـك، و 

اع خطة سليمة لالرتقاء بعمل جهاز الضبط الجنائي في مجال مكافحة أعمال الفساد يوجب قدرا من التعاون والتنسيق مع أن اتب
 ينبغي تنسيق العمل مع الجهات المعنية بأمر مكافحة الفساد) ١)األجهزة المعنية بذات المهمة الوطنية، فعلى الصعيد الـوطني 

ية لمكافحة الفساد علـى أن : "إحالـة المخالفـات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي واإلداري عند هذا؛ وقد نص في تنظيم الهيئة الوطن
بذلك، وللهيئة االطـالع علـى مجريـات  –التي يتبعها الموظف المخالف  –اكتشافها إلى جهات التحقيق، مـع إبـالغ رئيس الجهة 

لها أن تطلب من الجهات المعنيـة اتخـاذ التدابير االحترازية أو التحفظية وفًقا لما التحقيق ومتابعة سير اإلجراءات في هذا الشأن، و 
 في شأن من تـوافرت أدلـة أو قرائن على ارتكابه أفعااًل تدخل في مفهوم الفساد، وفي جميع األحوال –يقضي به النظام 

لمشـمولة باختصاصات الهيئة، وبمناسبة ممارسة اختصاصاتها لما كان للهيئة الوطنية من دور في الرقابـة والمالحظـة علـى الجهـات ا
ة بإحالة المخالفة، إما إلـى هيئـة الرقاب -بموجب البند سالف الذكر من تنظيم الهيئة -إذا وجدت مخالفات مالية أو إداريـة ، فإنها ملزمة

هيئة التحقيق واالدعاء العام في نطاق اختصاصها،  إذا كان من اختصاصها الجريمة أو المخالفة المرتكبـة، أو -كما ذكرت -والتحقيق

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الخامس والعشرون

 م 2020 – تشرين الثاني – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

 

683 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

وتقوم الهيئة بإبالغ رئيس الجهة التـابع إليها الموظف، ومن حق الهيئة االطالع على مجريات التحقيق، ومتابعة سير اإلجراءات في 
 .هذا الشأن

 طبيعة جرائم الفساد التى تتولي الهيئة الوطنية إحالتها 

لم ترق إلى ما تستحقه من االهتمام من قبل المنظرين والباحثين، وكذلك  -بشكل عام، رغم قدمها -إلداري "ال شك أن ظاهرة الفساد ا
 حالمسؤولين واإلداريين، هذا؛ رغـم أضـرارها وآثارها الخطرة والمدمرة، إال أن االهتمام بهذه الظاهرة تزايد في السنوات األخيرة، وأصب

حور االهتمام، ليس على مستوى رجال الدولة فحسب؛ بل حتى على مستوى المواطن العادي، الحديث عن الفساد اإلداري والمالي م
والفساد اإلداري والمالي ظـاهرة ال تـرتبط بفتـرة تاريخية معينة، أو ليست من األمراض التي استحدثها هذا العصر؛ بل هي ظاهرة 

 1نهياره"اجتماعية تدب في المجتمعات التي تبلغ نضجها الحضاري وينذر با

والفساد اإلداري والمالي ظاهرة تستشري في شرايين أجهزة الحكومة وتنظيماتها، كمـا أنها ترتبط بالتغيرات التي تحدث في القوى 
 االجتماعية واإلدارية، ويفرق البعض بين فسـاد المجتمعات والمجتمع الفاسد؛ إذ إن فساد المجتمعات استثناء عن األصل، أو 

، جهاز الضبط الداري ودوره في مكافحة الفساد، الجزء الثاني، أكاديمية نايف العربية للعلوم المنية، طبعة على حسن شافعي-1
 .م، الرياض٢٠٠٣هـ/١٤٢٤عام 

 ،انحـراف عـن المألوف، أما المجتمع الفاسد، فإن الفساد هو القاعدة العامة وهو المألوف، والوسيلة للثـروة وتحقيق المكانة في المجتمع
 يتغلغل في جميع جوانب الحياة، وعلى جميع المستوياتو 

وتنصرف طبيعة الفساد اإلداري والمالي في الحياة العامة إلى استخدام السلطة العامة أو المنصب من أجل تحقيق منفعة مكاسب، أو 
ظـام ، لتي يترتب عليها مخالفـة النأرباح شخصية، أو من أجل تحقيـق هيبـة ، أو مكانة اجتماعية، أو من أجل تحقيق منفعة بالطريقة ا

 أو مخالفة الشريعة ومعايير السلوك األخالقي في التعامل

 الفساد الوظيفي

المعتمدة، وليس نظام القيم واألخالق ، وهذا النوع  وهو الفساد الذي يقوم على أساس أن مشكلة االنحراف عن قواعـد العمـل الرسـمية 
نوعا واحدا فقط من الفساد؛ هو سلوكه المنحرف فقط، ومثال ذلك من يتقاضـى الرشوة وهو يعلم أقل ضررا من سـابقه، ألنه يمارس 

 .بعدم مشروعيتها

  :الفساد المنظم

"وهو الفساد الذي يمكن أن يأخذ طابعا تنظيميا وممنهجًا، داخـل الجهـات الحكوميـة فالتطور الكبير أخذ يظهر أن الفساد ظاهرة متعددة 
إن  -اد ، وهذا النوع من الفساد يشكل خطرا على األمن القومي ألي دولة، وقد يرتقي إلى النوع األول من حيث الخطورةاألسباب واألبع

؛ حيث يمارس هذا النوع من الفساد بشكل مقنن ومنظم، ومثال ذلك تحديد جهة من الجهات العامة تسعيرة رشوة -لم يكن أشد منه
 1كل موظفي الجهة على النهج ذاته" جبرية مقابل تأدية خدمة الموظف، وسير
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  :الفساد يرتكز على أربعة محاور هي

 محور المصلحة العامة، ويعد الفساد تدميرا للمصلحة العامة -1

 محور المكاتب الحكومية، مؤكدا أن المكتب الحكومي قد أسيء اسـتخدامه مـن قبـل الموظفين في سبيل تحقيق مصالحهم الذاتية -2

 .لعام، مركزا على منطلقات وجهة النظر العامة، أو جزء منها فيما يتعلق بممارسة الحكومة ونزاهة المسؤولينمحور الرأي ا -3

 .المحور النظامي أو الشرعي، وينظر إلى وجوب النظر إلى الفساد من خالل محدداتـه النظامية أو الشرعية -4

وأسبابه وسبل مكافحته "نحو بناء نموذج تنظيمي"، رسالة دكتوراه خالد بن عبد الرحمن بن حسن، الفساد الداري: أنماطه -1
 .م، الرياض٢٠٠٧ه/ ١٤٢٨مقدمة لجامعة نايف العربية للعلوم المنية، عام 

ة يئهولما كان من مهام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقـة بالفساد اإلداري والمالي عند اكتشافها إلى 
الرقابة والتحقيق بناء علـى االختصاصـات السابقة، مع إبالغ رئيس الجهة التي يتبعها الموظف المخالف بذلك، وللهيئة االطالع علـى 

مجريات التحقيق ومتابعة سير اإلجراءات في هذا الشأن، ولها أن تطلب من هيئـة الرقابـة والتحقيق اتخاذ التدابير االحترازية أو 
ا لما يقضي به النظام فـي شـأن مـن توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعااًل تدخل في مفهوم الفساد، وفي جميع التحفظية وفقً 

األحـوال، إذا رأت الهيئة أن تلك المخالفات والتجاوزات تمثل بعدا مؤسسيا ألي من الجهـات المشـمولة باختصاصات الهيئة، فعليها رفع 
  .يراه  األمر إلى الملك التخاذ ما

 ومن العرض السابق يرى الفقه الوضعي السعودي 

"أن طبيعة عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لـدى هيئة الرقابة والتحقيق عمل ذو طبيعة معاونة أو مساعدة؛ أي ال تعلو على الهيئـة 
ن لمكافحة الفسـاد؛ حيث تعطي هذا المعنى، أي أاألخيـرة على الرغم من تبعيتها للملك، لما لظاهر النصوص المنظمة للهيئة الوطنية 

الجهة المنوط بها التحقيق في المخالفات اإلدارية هي هيئـة الرقابة والتحقيق، وتمثل االدعاء العام أمام ديوان المظالم، ويتكشف ذلك 
نية يعني أن يقتصر دور الهيئة الوطمن خـالل الـنص سالف الذكر بنص على " إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد "، بما 

 1لمكافحة الفساد باإلحالة ... ومتابعتها فقط، والذي يتصرف في الـدعوى اإلدارية المتعلقة بالفساد جهة الرقابة والتحقيق"

علقة بالفساد المت "للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مجال في إعداد التقارير واإلحصاءات الدورية وجمع المعلومات والبيانات واإلحصاءات
، وتصنيفها، وتحليلها، ودراستها وإعدادالبيانات التحليلية في شأنها، ولما كانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تدعم إجراء البحـوث 

ي نوالدراسات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وحث الجهات المعنية ومراكز البحـوث المتخصصة ومؤسسات المجتمع المد
على اإلسهام في ذلك، تكون لـد يها قاعـدة بيانـات ومعلومات ضخمة تساعد في الكشف عن جرائم الفساد، لذلك تزود الجهات الرقابية 

 2.والتحقيق قواعد بياناتها ومعلوماتها لخدمة ومساعدة هيئة الرقابة والتحقيق وغيرها 

المالي واإلداري، وقرار اإلحالة يعني إدخال التجاوزات أو المخالفة في حوزة هيئة للهيئة إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد 
 التحقيق واالدعاء العام، وهو بذلك قـرار يتضمن البدء في التحقيق في جرائم الفساد ونقلها إلى جهة االختصاص
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هيئة التحقيق واالدعاء العام أن تُقدم  للهيئة االطالع على مجريات التحقيق ومتابعة سير اإلجراءات في هذا الشأن، أي علـى
َنها من اإلطالع على األوراق وحضور التحقيق إن  التسهيالت التي يقتضيها القيام بواِجبها، وهو مكافحة وكشف جرائم الفساد، وأن ُتمكِّ

 ئة ي مصـلحة التحقيق، ومساعدة هيكـان له مقتضى، وال يجوز رفض طلباتها دون مسوغ مشروع طالما كانـت فـ

الحسن بو نعامة عبد هللاا، الفساد وأثره في القطاع الخاص، بحث مقدم إلى المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، جامعة -1
 م، الرياض٢٠٠٣نايف العربية للعلوم المنية، طبعة

 ١٤٢٨/٢/١ص، ه ١٢.تاريخ ب ٤٣الستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم: -2

 التحقيق واالدعاء العام في أداء عملها

م مع امن مهام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقـة بالفساد عند اكتشافها إلى هيئة التحقيق واالدعاء الع
ع على مجريات التحقيق ومتابعة سير اإلجراءات في هذا إبالغ رئيس الجهة التـي يتبعهـا الموظف المخالف بذلك، وللهيئة االطال

 نالشأن، ولها أن تطلب من هيئة التحقيق واالدعاء العام اتخـاذ التـدابير االحترازيـة أو التحفظية وفًقا لما يقضي به النظام في شأن م
 .توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابـه أفعاًلـا تدخل في مفهوم الفساد

"للهيئة أن تطلب من هيئة التحقيق واالدعاء العام اتخاذ التدابير االحترازية أو التحفظية، والتي تعني مجموعة من اإلجراءات التي 
تواجه خطورة إجرامية كامنة فـي شخصـية مرتكب جريمة الفساد، وتهدف إلى حماية المجتمع، عن طريق منع المجرم من العـود إلى 

ويرى الباحـث أنه بموجب هذه المادة يحق لهيئة التحقيق واالدعاء  .أو إخفاء أدلة جرمه القديم، أو العبث بها  ارتكاب جريمة جديدة،
 يالعام اتخاذ مثل هذه التدابير؛ ومنهـا التحفظ على المتهم أو على أمواله، وضبط أشياء أغفلتها هيئة التحقيق واالدعاء العـام تساعد ف

 .1التحقيق، أو جريمة مرتبطة بها" الكشف عن جرائم الفساد محل

"طبيعة عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لـدى هيئة التحقيق واالدعاء العام، عمل ذو طبيعة مساعدة، أي ال تعلو على الهيئة 
هة المنوط إن الج األخيرة علـى الرغم من تبعيتها للملك، لما ورد في مجمل النصوص المنظمة للهيئـة الوطنيـة لمكافحـة الفساد؛ حيث

بها إقامة الدعوى الجنائية والتحقيق فيها هي هيئـة التحقيـق واالدعاء العام، ويتكشف ذلك من خالل النص سالف الذكر بنص على 
ا فقط، ومتابعته ..."إحالـة المخالفـات والتجاوزات المتعلقة بالفساد"، بما يعني أن يقتصر دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باإلحالة 

كما اما بالنسبة  ألعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة  .والذي يتصرف في الدعوى الجزائية المتعلقة بالفسـاد جهـة التحقيـق واالدعاء العام
الفساد أن طبيعة عملهم هي طبيعة مساعدة لجهات التحقيق وال يتمتعون بصفة الضبط الجنائي، وأن ما يميز أعضـاءها عـن رجال 

نائي هو قوةمصدرها واتصالها بالملك مباشرًة، وتخـويلهم حـق متابعـة اإلجراءات أمام هيئة التحقيق واالدعاء العام، وإن كان الضبط الج
 2".ذلك بدون تدخل األولى فـي عمـل األخيرة
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وم نية، جامعة نايف للعلعبد الناصر محمد محمود فرغلي وآخر، الثبات الجنائي بالدلة الرقمية من الناحيتين القانونية والف -1
 .ه، الرياض١٤٢٨المنية، طبعة عام 

بالل أمين زين الدين، ظاهرة الفساد الداري في الدول العربية والتشريع المقارن، دار الفكر الجامعي، الطبعة الولى، عام    --2
 سكندريةم، ال٢٠٠٩

 إشكالية تداخل االجهزة الرقابية فى المملكة 

من أجهزة الرقابة على المال العام ومحاربة الفساد. وأبرز تلك الجهات "ديوان المراقبة العامة" و"هيئة مكافحة الفساد" في المملكة العديد 
و"هيئة الرقابة والتحقيق"، باإلضافة إلى: إدارات الرقابة في األجهزة الحكومية، ووحدات المراجعة الداخلية في الجهات الخدمية، 

 . ي وزارة الماليةوالمراقبين الماليين ممثل

هذه الجهات هناك الكثير يرى أن التداخل بينها موجود في المهام والصالحيات ونحوها، باإلضافة لالنتقادات المستمرة لهذه الجهات 
بعض ي في تصنيف المملكة ف -على ما يبدو-جميعًا أو فرادى في مكافحة الفساد اإلداري والمالي في المملكة، وهو ما كان له تأثيره 

 . المعايير الدولية التي تقيس ذلك

نزاهة" هي المسؤولة عن تطبيق نظام حماية المال العام على اعتبار أن تنظيمها ولوائحها تتضمن  "واالصل أن هيئة مكافحة الفساد 
 .نصوصًا تتعلق بتلقي البالغات عن حاالت االعتداء على المال العام

حاالت الفساد المالي واإلداري المتعلق بالمال العام، بما ينبغى معه ضرورة  وجود تنسيق بينما الظاهر أن دور الهيئة محصور في  
وتعاون تكاملي متبادل بين األجهزة الرقابية بعضها البعض، وبينها وبين الجهات المشمولة برقابتها؛ وذلك من أجل التعاون على حماية 

 .المال العام

ير إلى أن ضعف أداء األجهزة الرقابية كان من أهم أسباب عدم تحقيق المملكة لمركز متقدم في مطلع هذا العام الهجري، "أشارت تقار 
م؛ وفق ما أعلنته أخيرًا مؤسسة "وورلد جستس بروجكت" لألبحاث من العاصمة األمريكية 2016في مؤشر سيادة القانون العالمي لعام 

 .واشنطن

الغياب  ليس مستغربًا؛ لعدم وجود العوامل التي تعزز من قوة القانون؛ وهذه  ورغم االسف من غياب المملكة عن هذا المؤشرفإن هذا
الغياب يأتي لضعف عمل األجهزة الرقابية وأدائها في كشف الخلل ومعالجته، إضافة إلى أن الكثير من القوانين إما معطلة أو غير 

 1بصورتها الصحيحة مفعلة؛ في حين أن نسبة كبيرة من األحكام الشرعية ال تنفذ في وقتها أو

وبهذا يتضح التباين الواضح في  أدوار ومهام ومسؤوليات هذه الجهات كما تباينت نتائج عملها وفرض هيبتها على الواقع العملي. 
  نجاح تلك الجهات يحتاج إلى صفحات وإلى مساحة أكبر؛ لكن يظل حكم المجتمع هو الفيصل في هذه اإلجابة

حظًا وواضحًا بين أداء هذه األجهزة الرقابية، وما بين أداء الكثير من األجهزة الحكومية ومستوى الخدمات فالمؤكد أن هناك تباينًا مال
المقدمة؛ مما يؤكد أن هناك شيئًا من القصور في أداء بعض تلك األجهزة الرقابية، وهذا القصور هو ما تؤكده مقاييس مستوى أداء 

 .الخدمات العامة
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 ومظاهره كما يجب؛ بل ذهب البعض  غير قادرة على تطويق الفساد -في نظر المجتمع-واألجهزة الرقابية حيث ال تزال الجهات 

 22/11/2016*الجهزة الرقابية في الدولة.. إشكالية َتَداخل وغياب تكامل, مقال فى سبق االلكترونية بتاريخ -1

 إلى وصفها باالزدواجية والبيروقراطية والترهل؛ مما تسبب في غياب الرقابة الحكومية الفعلية في كثير من مؤسسات وأجهزة 

الدولة خاصة الخدمية منها؛ وهو سبب أن ينخر الفساد بقوة في شرايين الخدمات والمشاريع؛ بل بلغ بعضه أن يصل لقلب تلك األجهزة 
 .حضر بالشكل المطلوب ويشكو من تجاهل مالحظاته أيضاً نفسها. كما أن بعضها ال ي

بعض االنتقادات تعزو األمر أيضًا إلى أن عدم فهم بعض مسؤولي تلك الجهات لمهام جهته؛ جعل التداخل حقيقة مؤلمة؛ خصوصًا 
التي أشرف عليها معهد عامًا. وهو ما أكدته بعض أوراق عمل إحدى الندوات  40أن أنظمة بعض تلك الجهات مر عليه أكثر من 

اإلدارة العامة عن "واقع الفساد اإلداري في المملكة" وحملت تأكيدات على تداخل اختصاصات الجهات الرقابية، وعدم وضوح بعض 
 .المهام األخرى، وكذلك ضعف التنسيق والتعاون العام؛ مما انعكس على استشراء الفساد وضعف تطبيق األنظمة

جهات أخرى لديها مهام رقابية بأشكال متباينة؛ مثل: "الشورى"، و"المالية"، و"المباحث اإلدارية"،  -ات مختلفةبدرج-وشملت االنتقادات 
  .و"حقوق اإلنسان". وال تخلو هي األخرى من التداخل

سلبيات تلك الهذه االنتقادات المتراكمة هي على ما يبدو خلف الدعوة إلى دمج األجهزة الرقابية في جهاز واحد يستطيع تخطي كل 
 وتحقيق تصدٍّ حقيقي للفساد المستشري 

ه سليم؛ بحيث يكون هناك جهاز قوي ومتكامل الخبرات؛ بداًل من أن تكون أجهزة مختلفة، كما أنه  ودمج هذه األجهزة الرقابية َتَوجُّ
  سيسهم في توحيد عملية اإلجراءات

 ئًا مراقبًا عليه من هيئة مكافحة الفساد؛ فضاًل عن وجود جهات أخرى قد الأجهزة الرقابة تتداخل فيما بينها؛ فهيئة الرقابة تتابع شي
  تكون رقابية؛ لكنها تؤدي عملية الرقابة

وقد تكون أن المشكلة ليست في الحاجة لدمج تلك األجهزة بقدر ما هو الحاجة للتكامل وتوضيح االختصاصات فقد تكون  المشكلة  
 اون والتكامل ووضع الصالحيات واالختصاصاتهي في التداخل وضعف التنسيق والتع

وربما أن تعدد أجهزة الرقابة لن يكون مظهرًا من مظاهر التضخم البيروقراطي. ال توجد ازدواجية بين هذه الجهات من الناحية النظرية 
  "والتنظيمية.. أما بخصوص االزدواجية بينها؛ فقد نجد ذلك على أرض الواقع

جية يعود إلى أمرين؛ األول: طبيعة العمل الرقابي نفسه، والثاني قد يكون في عدم وضوح الرؤية بالنسبة ونرى ان سبب هذه االزدوا
ل ضللجهات الرقابية وعدم التنسيق بينها؛ فتمارس المهام نفسها من ِقَبل الجهات الرقابية، وهذا النوع من االزدواجية له أثر سلبي.. األف

 ية في جهاز واحد؛ هو النظر في أداء الجهات الرقابية نفسها، ومقارنتها بالمعايير الدولية والمهنيةمن المطالبة بتوحيد الجهات الرقاب

ومن الممكن أن ضعف األنظمة ومستوى التنسيق بين الجهات الرقابية يمثلل خلاًل كبيرًا بين تلك الجهات وخاضع لصالحيات 
  .وتحوطات غير مبررة
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ك المعضالت، وتمرير نظام إقرار الذمة المالية للمسؤولين، وأيضًا إعادة النظر كاماًل بما وان على تلك الجهات سرعة تجاوز تل
  ."2030يتناسب ورؤية السعودية 

وعلى ِذكر الرؤية الوطنية؛ فيمكن استعراض نموذج "نزاهة"، التي أكدت أنها ستسير على ثمان استراتيجيات؛ أبرزها "الشفافية وحماية 
ة"؛ لتكون من ضمن معايير قياس أداء األجهزة الحكومية. كما أن "الهيئة سيكون لها دور إيجابي في اإلسهام في المال العام والحوكم

  أن ذلك "سيتم بالتعاون والتكامل مع األجهزة الرقابية األخرى المختصة"؛ -وهو األهم-جميع ما يدخل في اختصاصاتها، وأيضًا 

، وهناك أنظمة وحلول لمساعدة هذه األجهزة الرقابية؛ مثل الموافقة على 2030السعودية في المقابل هناك حراك قوي تقوده الرؤية 
مركز قياس أداء األجهزة الحكومية؛ مما سيساعد في رفع وتحسين العمل في أداء األجهزة العامة؛ وذلك أمر في غاية األهمية من 

  .م وتطويق الفساد2030أجل نجاح رؤية 

وسبق اإلعالن أكثر من مرة عن مكافآت من المقام السامي لعدد من موظفي ديوان المراقبة العامة بعد كما أن التحفيز موجود 
  .استرجاعهم مليارات الرياالت من حاالت فساد في جهات حكومية وخدمية

 -دون انتقاص-ألجهزة أيضًا صورة األجهزة الرقابية في إطار الرؤية الوطنية يتطلب منها الكثير لتتماهى مع مستقبل الوطن. هذه ا
تقوم بدور جيد ولكنه ليس المأمول في ظل هذا التفشي الكبير للفساد، وهي بحاجة للتكامل وعدم التداخل واالزدواجية، وكذلك الحرص 

   .على تثقيف العديد من منسوبيها بدرجات مختلفة؛ بما يضمن عدم الظهور بمظهر يوحي باالزدواجية وإن حدث ذلك فعالً 

هو أن هذه الجهات الرقابية بحاجة لتعاون المواطن كشريك أساسي في فضح الفساد؛ ولكن على هذه الجهات ربما تطوير  أمر أخير
 .آليات تدعم ذلك، وُتعزز دور المواطن بما ُيحكم الطوق على كل أسباب الفساد ومظاهره

 :وأربع نقاط رئيسة، هي« مقدمة»نت من تكو « اإلستراتيجية الوطنية )السعودية( لحماية النزاهة ومكافحة الفساد»أن 
  أواًل: المنطلقات:

التي ترتكز عليها هذه اإلستراتيجية، أهمها: كون الدين اإلسالمي الحنيف )عقيدة وشريعة ومنهج حياة( الركيزة األساسية التي تحكم هذه 
ي والخاصة فسادًا وجريمة تستوجب العقاب، فاإلستراتيجية، في كل بنودها ومضامينها، وتعد كل عمل مسيء في الوظيفة الحكومية 
 ...الدنيا واآلخرة. وكذلك كون الفساد أكبر معوقات التطوير والتنمية، التي يجب مكافحتها

  ثانيًا: أبرز أهداف هذه الستراتيجية:

 .حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، وخاصة فيما يتعلق بحماية المال العام
  تحقيق تلك الهداف:« وسائل»أهم ثالثًا: 

 .تشخيص مشكلة الفساد بالمملكة، ومعاقبة المخالفين بعقوبات مناسبة على ما يرتكبونه من مخالفات
  «:هيئة وطنية لمكافحة الفساد»رابعًا: إنشاء 

ع التنفيذ. وانشأت وآليات تطبيقها موضتتولى متابعة تنفيذ هذه اإلستراتيجية، ورصد نتائجها، وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها 
 .هذه الهيئة بالفعل، كما هو معروف
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وتبدو حكومة المملكة حريصة على تطبيق كل الوسائل الممكنة، والمتمشية مع القوانين واألنظمة المحلية والدولية، خاصة ما يتعلق 
ولة أخيرا لمكافحة الفساد، واسترداد األموال العامة المنهوبة، إال منها بحماية النزاهة ومكافحة الفساد. وما الحملة الكبرى التي شنتها الد

دليل على هذا الحرص في مكافحة هذه الظاهرة المدمرة، التي تكاد تتساوى مع ظاهرة اإلرهاب، التي نظل من أكثر المحاربين لها. 
خر. لسلطة القيام بحمالت مكافحة استثنائية من حين آلوكل من اتفاقية األمم المتحدة واإلستراتيجية الوطنية المشار إليهما هنا تبيح ل

مليار ريال حتى اآلن، تتضمن القيمة التقديرية للتسويات مع أغلب المتهمين في  400ويقال إنه نتج عن هذه الحملة فقط استرداد 
 .قضايا الفساد

 المطلب الثاني : االنظمة الجزائية الخاصة لمكافحة جرائم الفساد 

 نظام مكافحة الرشوة 

هو أقرب النظم الجزائية الخاصة فى مكافحة الفساد إذا انه  29/12/1412فى  36ونظام مكافحة الرشوة بالمرسوم الملكي رقم م/
مع أن النظام لم يحدد تعريف " الموظف العام " اال أن  –يتعلق بالفساد الوظيفى حيث حددت المادة الثامنة من النظام المشار اليه 

 -لمادة الثامنة وضعت االطار العام بقولها يعد فى حكم الموظف العام :ا

 كل من يعمل لدى الدولة أو احد االجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة  -1

 المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها إختصاص قضائي  -2

 هة حكومية أو أية سلطة إدارية اخرى بأداء مهمة معينة كل مكلف من ج -3

كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التى تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة  -4
ل شركات والمؤسسات الفردية التي تزاو وكذلك كل من يعمل لدي الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها وال

 أالعمال المصرفية 

 روساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات المنصوص عليها فى الفقرة الرابعةمن هذه  المادة . -5

 على المادة : 7و 6وبعد تعديل المادة تمت إضافة فقرتان 

 :( على النحو اآلتي7( و )6إضافة فقرتين تحمالن الرقمين )
 ."وأعضاء الجمعيات األهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتهاموظفو  -6
 ."موظفو والمؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف األعمال التجارية الدولية -7
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 المادة الثامنة

 :( على النحو اآلتي7( و )6إضافة فقرتين تحمالن الرقمين ) -
 ."األهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتهاموظفو وأعضاء الجمعيات  -8
 الوظيفي  المنصباالداري وإستغالل  ."موظفو والمؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف األعمال التجارية الدولية -9

ألداء عمل من أعمال وظيفته أو نص المنظم السعودي على أنه )كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخد وعدًا أو عطية 
يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعًا يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن مدة ال تجاوز عشر سنوات وبغرامة ال تزيد عن 

 . (به دمليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وال يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وع
إن المقرر نظاما لقيام جريمة الرشوة أنه ال يكفى أن يكون المرتشي موظفا عام أو ما في حكمه وإنما يشترط أيضا أن يكون مختص 

بالعمل أو االمتناع المطلوب تحقيقه نظير ما يتلقاه من مقابل او يزعم انه مختص وقد نص نظام مكافحة الرشوة على هذا الشرط فى 
األولى والثانية منه عندما تطلب لقيام جريمة الرشوة أن يكون المقابل "ألداء عمل من أعمال وظيفته او يزعم انه من أعمال المادتين 

مادة  –أو االمتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو انه يزعم أنها من أعمال وظيفته  -( من نظام مكافحة الرشوة 1مادة ) -وظيفته
 . ( من مكافحة الرشوة2)
ن من شروط تحقق الركن المادي للجريمة أن يكون )القبول أو الطلب أو األخذ( للرشوة نظير القيام بعمل أو االمتناع عن عمل وأ

يدخل في اختصاصه الوظيفي طبقا لنص المادة األولى والثانية فإذا انتفى اختصاص الموظف بالعمل أو زعمه به انتفى معه القدرة 
 ظف( وبالتالي ينتفي شرط من شروط تحقق الركن المادي للجريمةعلى تقديم المقابل )من المو 

 التعليق على النصوص النظامية السابقة
يرى الباحث ان نصوص النظام فى جرائم الرشوة أحسنت صنعا فى عدم وضع تعريف "الموظف العام " ووضعت االطار العام حتى 

لموظف العام أو من فى حكمه كما أن التعديل الوارد فى المادة تستطيع ان تستوعب المستجدات فى إدخال فئات أخري فى سلك ا
الثامنة بإضافة فقرتان تمثالن تصنيفات ينطبق عليها صفات الموظف العام وبالتالى تكون مخاطبة بإحكام الفانون كان موفقا جدا من 

 المنظم  
 -وموقف المنظم السعودي منها:  المذاهب التي تتعلق بجريمة الرشوة

األول : مذهب وحدة الرشوة، "وهو اعتبار أن الرشوة جريمة واحدة، وهي جريمة الموظف العام الذي يتجر بأعمال وظيفته، المذهب 
على أساس أن جوهر الرشوة هو االتجار بالوظيفة، وهذا الفعل يقع في نصيب الموظف وحده، أما الراشي فمجرد مساهم معه فيها، 

 1ق أو التحريض"باعتباره فاعاًل أو شريكًا باالتفا

المذهب الثاني : مذهب ثنائية الرشوة، حيث "يعتبر الرشوة جريمتين متميزتين أو منفصلتين، إحداهما جريمة المرتشي وتسمى الرشوة 
 2السلبية، والثانية جريمة الراشي وتسمى الرشوة اإليجابية، وتستقل كل من الجريمتين عن األخرى في المسئولية والعقاب"

   السعودي موقف المنظم
 "حاول المنظم السعودي أن يجمع بين مزايا النظامين، ويتجنب عيوبهما، بناًء على خطة توفيقة ذات شقين

اعتبر الرشوة جريمة واحدة هي جريمة الموظف العام ألنه هو المنوط به المحافظة على نزاهة الوظيفة العامة، أما الراشي أو  .1
  ( من نظام مكافحة الرشوة10هذه الجريمة، وهو ما نصت عليه المادة )الوسيط فيعتبر كل منهما شريكًا في 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الخامس والعشرون

 م 2020 – تشرين الثاني – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

 

691 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

أنه حقق النتائج العملية المترتبة على األخذ بنظام ثنائية الرشوة، عن طريق تجريم عرض الرشوة من جانب صاحب الحاجة دون  .2
 3 من صاحب الحاجة"قبولهامن ناحية أخرى اعتبر طلب الموظف العام للعطية جريمة تامة ولو لم يلق قبوالً 

 
 55م , ص  2019جرائم الرشوة والتزوير فى النظام السعودي , سعد محمد شايع القحطاني ,دار كتب مؤلفين , طبعة -1

النظام الجزائي الخاص , جرائم التعزير المنظمة فى المملكة العربية السعودية , محمد أحمد المنشاوى , دار الكتاب الجامعي -2
 112م , 2019,طبعة 

 77م , ص 2010جريمة الرشوة فى النظام السعودي , د أسامة محمد عجب نور , دار خوارزم العلمية , طبعة -3

 أركان الرشوة 

 المرتشي
فتدفع اليه ليملكها بحيث يكون هو المقصود بعينه وذلك لوصول الرشوة اليه، وهو السبب   "وهو الشخص المقصود بدفع الرشوة    

ألنه يأخذ المال من الراشي ألجل تقديم مصلحة له   الذي أقدم من خالله الراشي على دفع المال له ، ويطلق عليه البعض األخذ
 وإنما على سبيل الرشوة فهو المرتشي   على غير وجه حق  اال او حصل منفعةوتحصيل بغيته اذا فكل من اخذ م

االختيار، كالبلوغ والعقل الذي هو مناط التكليف و   ،  وللمرتشي أيضًا شروط ، كما للراشي إن توفرت فيه يكون بذلك قد امتلك األهليـة
 1بحيث يكون للمرتشي كامل الحرية في اخذ او رد الرشوة"

 الرائش
او الذي يسعى  ويستنقص لهذا ،  ذا الركن الثالث في تسلسل الرشوة وأركانها وهو الذي يسعى بين الراشي والمرتشي يستزيد لهذاوه 

بين الراشي والمرتشي ليقضي أمرهما وقال اخر، هو السفير الذي والكالم في شروط الرائش ال تختلف عن الراشي والمرتشي من جهة 
  والتي تجعل تصرفاته مما يحاسب عليها شرعا  التامة  العقل واالتصاف باألهلية

 العوض عن الرشوة
ا رغبة في حصوله على امر محرم في ذاته، وهذ  فإذا علمنا حقيقة الرشوة تبين لنا ، أنها عبارة عن عوض يقدمه الراشي للمرتشي 

  ن يتم االستفادة منه مستقبالاالمر تتعدد صوره كان تكون على هيئة مادية او معنوية او حتى وعد بشيء قابل ال
 
 

 الصيغة
"ويقصد بها كل لفظ او هيئة او تلميح يدل على إرادة ونية الراشي والمرتشي في تحقيق غاية االثنين، فالرضا عالمة القبول لما      

راشي النوايا بين الواكبر دليل على الُمضمر من   يعرض على المرتشي من طلب واللفظ الصريح لهذا الطلب يكون اشد توثيقا
والمرتشي رغم ان االصل فى القاعدة الفقهية : ان كل من صدر عنه لفظ نص في معنى ، حمل عليه، غير انهم اشترطوا في ذلك ان 

 2ال يكون اللفظ محتمال"
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ة واضحة ال صور  يأتي قبول الموظف للعطية بعد أداء العمل المطلوب منه وبغير اتفاق سابق، "ويرى الفقه الوضعي السعودي أنه 
تخلو من خطورة بالغة على الوظيفة، باعثها هو التقدير والعرفان لما قام به الموظف، وتكون العطية حينها مكافأة للموظف على ذلك 
األمر، وهو ما يسمى بالجريمة الالحقة للرشوة كجريمة خاصة، ليأتي القانون ضاربا بعقوباته على رؤوس وأيدي العاملين بهذه الخدمة 

 3".العامة ليحقق نتائجه ومؤداه في الردع على نحو أنجع

ويظهر بجالء أن أمر هذه العطية لم يكن مطروحا في األساس للقيام بالعمل أو االمتناع عنه وأال عدت جريمة مادية أصلية وليست 
 ملحقة، ألن نية االتجار بالخدمة الوظيفية كانت حاضرة من بداية األمر، ليأتي هذا الركن في صورة عناصر مركبة 

م , ص 1982,د ,عبد هللاا عبد المحسن الطريقي , مؤسسة الجريسي للتوزيع , طبعة  جريمة الرشوة فى الشريعة االسالمية-1
14 

 95م , ص 2011جرائم الرشوة والتزوير ,د ,محمد براك الفوزان , مكتبة القانون واالقتصاد , طبعة -2

 75م , ص 2014رون , طبعة ,النظام الجزائي الخاص فى المملكة العربية السعودي, د , طه عثمان المغربي ,دار الراشد ناش-3

 يتصور فيها الشروع وعدم التمام في بعض الحاالت، وهذا النوع جريمة عمدية ال يشترط لها مقصد خاص، بل يتحقق 

 .القصد الجنائي بتوجه نية الجاني لقبول الهدية وهو يعلم أنها بناء على ما تصرف به من أعمال وظيفته

بيئة هدوء واطمئنان فألحقت أيضا بعض األفعال التي قد تستغل من خاللها المواقع الوظيفية  وسعيا الستقامة أمور الوظيفة وجعلها
لتضعها ضمن نطاق التجريم للرشوة، ومن هذه األفعال استعمال واستغالل النفوذ سواء كان حقيقيا أو مزعوما، ألن تلك األفعال 

ات كافة أن تتصرف بحيدة وموضوعية بعيدا عن أي سطوة من ذي تتضمن إساءة للثقة المفترضة في تلك الوظيفة، وأن على السلط
نفوذ أو خالفه، "فإن أساء هذا الموظف استغالل السلطة المخولة إليه بخالف األهداف التي يرمي إليها واضع هذه الخدمة أو استجاب 

رائم إن كان النفوذ موهوما فقد جمع عدة جلذي نفوذ لينحرف بهذه الخدمة عن طريقها السليم كانت تصرفاته تحت طائلة القانون، أما 
هي الغش واالحتيال واإلضرار بالثقة الواجبة في السلطة العامة، لذا فإن استعمال النفوذ الحقيقي أو المزعوم للحصول أو محاولة 

ق عنها أن الرشوة الحصول من أي سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو ميزة من أي نوع، في حكم الرشوة وتفر 
اتجار بالعمل، فيما استغالل النفوذ اتجار بالسلطة سواء كانت حقيقية أو مزعومة، ألن الرشوة يشترط لقيامها اختصاص المرتشي 

لطة سبعمل الوظيفة أو الزعم بذلك، بينما استغالل النفوذ قد ال يكون موظفا عاما بالكلية إال أن مرادها واحد هو اختالل الثقة بأعمال ال
 1".العامة

وإن كانت هناك آراء قانونية تختلف حول ما إذا كانت الميزة أو الوعد بها من سلطة عامة! أو ال بد أن تكون السلطة وطنية! وما إذا 
كانت خاصة أو خالفها! وماذا عن السلطات غير الوطنية كالسفارات والقنصليات وغيرها؟ إال أنه في المجمل ليس من "عناصر قيام 

 .ريمة أن تتحقق المزية فعلياالج

 .يستحق قانونا اإلعفاء من العقاب كل طرف دخل في جريمة رشوة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو ساعد في كشفها -1
في الجرائم الملحقة بالرشوة يستحق العقوبة فيها المستغل للنفوذ باعتباره الفاعل األصلي لها وكذلك صاحب الحاجة باعتباره شريكا  -2
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 .في الجريمة
عقوبة استغالل واستعمال النفوذ في النظام السعودي أنه يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز عشر سنوات وبغرامة ال تزيد  -3

 .عن مليون ريال أو بأحدهما
غض النظر لها تستجيب له بلم يحدد القانون المراد بلفظ النفوذ، إال أنه تعبير عن كل إمكانية لها تأثير لدى السلطة العامة يجع -4

 2".عن مسمى أو ماهية هذا النفوذ

 :القصد الجنائي

 تتوافر بمجرد علم المرتشي عند الطلب أو القبول الوعد أو العطية أو الفائدة يفعل ذلك لقاء القيام بعمل أو األمتناع عن

 

م , 2012الشاذلي ,دار المطبوعات الجامعية , طيعة جرائم التعزير المنظمة فى المملكة العربية السعودية ,د, فتوح عبد هللاا -1 
 89ص 

النظام الجنائي السعودي , القسم الخاص , جرائم االعتداء على االموال ,د, مصطفي محمد بيطار , دار حافظ للنشر , طبعة -2
 102م , ص 2011

 قد تكون ماال أيا كا ن قيمته  -:الفائدة .عمل من أعمال الوظيفة أو باآلخالل بوجباته وأنه ثمن آلتجار بوظيفته أو إستغاللها

وال يشترط أن تسلم  .وقد يكون فائدة مالية مستترة أو قد تكون خدمة ال تقوم بمال آتعيين أحد أقارب الموظف أو تقديم عقد عمل له
 .أن تكون محآل لجريمة الرشوة العالقة الجنسية تعتبر فائدة ومن الممكن .الفائدة للموظف فقد تسلم إلي أحد أقاربه آزوجته أو أوالده

 .يجب أن تكون الفائدة غير مشروعة وهي تكون آذلك باعتبارها غير مستحقة للمرتشي

 النصوص النظامية فى جريمة الرشوة 

 المادة الولى

و وظيفته ولكل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية ألداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال 
كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز عشر سنوات وبغرامة ال تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين 

 العقوبتين، وال يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به

 التعليق من الباحث

كان ينبغي عدم ذكر العقوبة فى نفس المادة التى تحدد االفعال المؤثمة عقابيا فى مجال عمل الموظف خصوصا انه بعد ذكر العقوبة 
 عاود النص الى الحديث عن الركن المعنوي فى الجريمة ونري ان النص بحاجة الى تعديل أكثر إنظباطا  
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 المادة الثانية

ه أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لالمتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال كل موظف عام طلب لنفسه أو لغير 
وظيفته ولو كان هذا االمتناع مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة األولى من هذا النظام، وال يؤثر في 

 بهقيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد 

 التعليق من الباحث

تعد المادة  غير منفصلة عن المادة السابقة ولم تأتي بجديد عنها اال فى فكرة االمتناع غير المشروع وكان االفضل للمنظم أن تكون 
 .المادة عن االمتناع  المشروع فقط نظرا الهميته فى مجال التأثيم العقابي  

 المادة الثالثة

لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لإلخالل بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان كل موظف عام طلب لنفسه أو 
 ذلك بدون اتفاق سابق، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة األولى من هذا النظام

 تعليق الباحث

ولم تأتي بجديد عنها اال فى فكرة االتفاق ووجوده وكان االفضل للمنظم تعد المادة  غير منفصلة عن المادة السابقةوال السابقة عليها  
 .أن تكون المادة عن االتفاق الجنائي  فقط نظرا الهميته فى مجال التأثيم العقابي 

 المادة الرابعة

عد وصية أو وساطة، يكل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو ت
 .في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز ثالث سنوات وبغرامة ال تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين

 المادة الخامسة

ل و كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية الستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحص
من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد 

 .مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة األولى من هذا النظام

 المادة السادسة

و عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أ
النصوص األخرى في هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز سنتين وبغرامة ال تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين 

هذه  ه وكذلك الوسيط في أية حالة منالعقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بها للغرض المشار إلي
 .الحاالت
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 المادة السابعة

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة األولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل 
 .امامنه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من األعمال المكلف بها نظ

 التعليق على النصوص من الرابعة الى السابعة " لعلة االرتباط "

تعيد النصوص ترديد صور وأشكال وسلوكيات الركن المادي فى الجريمة وفى كل مادة تضع احداها ونرى االفضل مراعة النصوص 
 جميعها من االول الى السابع وإعادة صياغتها وظبطها وتفريدها وفصل الركن فى الجريمة عن العقوبة 

 جريمة االختالس 

 وتعد إحدى الجرائم المتصلة إتصاال وثيقا بجريمة الفساد  

االختالس بشكل عام يعني سلب الشيء بسرعة وسرية، وهو في القانون االستيالء على المال من قبل موظف يضع يده عليه. 
مصطلح صر واألركان، ففاالختالس في جوهره ال يخرج عن كونه سرقة بالمعنى العام إال أن بينه وبين السرقة اختالفا في العنا

االختالس قانونا ال يقع إال على المال العام. الفرق بين االختالس والسرقة السرقة هي أخذ مال الغير دون رضاه، أما االختالس فهو 
وظف ماالستيالء على المال العام من قبل من أوكل إليه أمر إدارته أو صيانته. جريمة االختالس ال يمكن تصور وقوعها إال من قبل 

عام، أو من في حكمه من الموظفين العاملين في البنوك أو الشركات المساهمة العامة، أو مؤسسات اإلقراض المتخصصة في حين 
نجد أن هذا الشرط في جريمة السرقة ال يتطلب هذه الصفة، فقد يكون مرتكبها موظفا أو غير موظف. أركان جريمة االختالس: ـــ فعل 

ى مال منقول بقصد التملك. ـــ الفاعل يجب أن يكون في عداد العاملين في الدولة. ـــ محل الجريمة وهو المال مادي هو االستيالء عل
المنقول الموضوع تحت يد المختلس. ـــ نية الجريمة وهي قصد تملك المال المختلس. أركان جريمة السرقة: ـــ محل السرقة المتمثل في 

ــ ركن معنوي ويتخذ هذا الركن صورة القصد الجنائي الذي يتضمن  المال المنقول المملوك للغير. ـــ الركن المادي وهو فعل االختالس. ـ
نية التملك. خيانة األمانة الخيانة هي التفريط فيما يؤتمن اإلنسان عليه. كما أن الشرع حث على حفظ األمانة ونهى عن تضييعها 

مانة كمصطلح قانوني؛ أن يكون المال مملوكا لغير المتهم، كون هذه الجريمة اعتداء وأمر بأدائها إلى أهلها. ومن أهم شروط خيانة األ
على حق الملكية، وهذا االعتداء ال ينسب إلى المتهم، ما لم يثبت أن المال الذي انصب عليه مملوك لشخص آخر، فتصرف المالك 

ين السرقة وخيانة األمانة كال الجريمتين تشتركان في عنصر في ماله ال يعد اعتداء عليه، وإنما استعمال لحقه على المال. الفرق ب
االعتداء على حيازة الملكية الخاصة ولكنهما تختلفان في ركن أساس وجوهري وهو أن الجاني في جريمة السرقة يحرك المنقول من 

يد الشخص على سبيل األمانة حيازة شخص آخر دون رضا بنية أخذه بسوء قصد. أما في جريمة خيانة األمانة فالمال موجود تحت 
بمقتضى عقد أو اتفاق أو قانون ثم يمتلكه الجاني أو يحوله إلى منفعته الخاصة. الرابط بين جريمة االختالس وجريمة خيانة األمانة 

ما أن ك بين جريمة االختالس وجريمة خيانة األمانة في القانون صلة وثيقة، وتعتبر جريمة االختالس صورة من صور خيانة األمانة
الفقه يعتبر االختالس صورة مشددة من خيانة األمانة، فكل من الجريمتين تتطلب ماديتهما تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة تامة من 

خالل التصرف في الشيء المختلس باعتبار الحائز حيازة ناقصة مالكا له، كما يتطلب ركنهما المعنوي اتجاه نية المتهم إلى اعتبار 
ملوكا له، وهو يعني إضاعة المال، وعلى الرغم من هذه الصلة بين الجريمتين إال أن بينهما فروقا جوهرية، فجريمة خيانة المال م

األمانة ال تقتضي توافر صفة معينة في الجاني، بينما نجد أن جريمة االختالس تتطلب أن تتوافر في الجاني صفة معينة هي أن 
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س تفترض أن المال موجود بين يدي الموظف بسبب وظيفته، أما جريمة خيانة األمانة فتقتضي أن يكون موظفا عاما. وجريمة االختال
يكون المال مسلما إلى أمين بمقتضي عقد من عقود األمانة الواردة في القانون الخاص. وأخيرا تختلف الجريمتان من حيث تكييفهما 

ا خيانة األمانة فهي دائما جنحة. خيانة األمانة من أحد الشركاء ال يجوز القانوني،" فاختالس المال العام جناية في جميع صوره، أم
للشريك أن يتصرف في مال الشركة إال بحسب االتفاق بين الشريكين، وإذا أخذ الشريك من مال الشركة لنفسه دون علم شريكه وإذنه 

ظرة يلة، ولذا ينظر البعض في مجتمعاتنا إلى الشراكة نكان ذلك خيانة. كثيرا ما تقع المنازعات بين الشركاء لتنتهي إلى خصومات طو 
سلبية بناء على تجارب فاشلة عايشها أو سمع عنها، بينما نرى الشراكة تنمو بشكل مذهل في المجتمعات المتقدمة لما فيها من 

ختيار الشريك في الغالب عن عدم ا إيجابيات كثيرة ومردودات كبيرة. المشكلة إذا ليست في الشراكة، بل للتطبيقات السيئة لها الناتجة
المناسب أو عدم االهتمام بعقود الشركة األهمية المطلوبة حين الصياغة، فغالبا ما تكون الثقة وحدها هي العامل األساس في عقد 

  1الشركة، فيكتفى بعقد بسيط ال يغطي كل الجوانب واالحتماالت،"

 جريمة االثراء غير المشروع 

يشكل اعتداء على المال العام بشكل مباشر وغير مباشر، وذلك عبر استثمار الوظيفة العمومية أو الصفة لغاية  اإلثراء غير المشروع
الحصول على أموال ومراكمة ثروات ملحوظة، بشكل ال يتناسب والمداخيل المشروعة للموظف العمومي. إن لهذه الجريمة طابعها 

يدية، كما أن مرتكبيها ممن يتمتعون بمستوى ثقافي وعلمي عالي أو متوسط، ولهم دراية الخاص الذي يميزها عن الجرائم العادية والتقل
في مجال عملهم، هي مؤهالت يمكنهم توظيفها لطمس معالم الجريمة، ومحو أثارها عن كل األجهزة الرقابية بمختلف أنواعها 

ؤدي حتما إلى اإلضرار باالقتصاد الوطني مما قد يضعفه. واختصاصاتها. إن أضرار اإلثراء غير المشروع والتي تطال المال العام ست
كما تفقد ثقة المواطنين في اإلدارات العمومية ونزاهتها... وما يمكن أن يترتب عن هذا من اضطرابات على كافة المستويات. هذه 

قة غير األموال المتحصلة بطريالمبررات وغيرها لم يذكر، تفرض ضرورة تجريم اإلثراء غير المشروع، وإيجاد سبل السترجاع تلك 
 2مشروعة في الذمة المالية للموظف أو من في حكمه،"

 مع إخضاعه لجزاء قادر على تحقيق الردع العام والخاص. حماية لغايات سامية يجب ترسيخها وإعادة غرسها في المجتمع 

 ظيفة العمومية، المساواة بين المواطنين... قيم تؤسسبعدما أضحت تندثر شيئا فشيئا، والمتمثلة في حماية األموال العامة، نزاهة الو 
لمجتمع يرفض زيادة ثروة الفرد الخاصة إذا كان مصدرها غير مشروع، وخاصة إذا كان هذا الفرد ممن اؤتمن على المصالح العامة 

 .للجماعة

واء كانت ويكون نتاج لها في غالب األحيان، سيتحقق اإلثراء غير المشروع نتيجة الرتكاب فعل من أفعال الفساد اإلداري التي سبقته، 
مجرمة كالرشوة أو غير مجرمة كتنازع المصالح. فالفساد اإلداري عموما يبدأ بتضارب المصالح الشخصية للموظف العمومي أو من 

 الرشوة وفي األخير تحقق اإلثراء في حكمه وما تقتضيه واجباتهما المهنية، األمر الذي قد يؤدي إلى
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, م , ص  2017ن العقوبات العام فى المملكة العربية السعودية , د , محمد عبد الجليل العوابدة , دار المتنبي , طبعة قانو-1
95 

م , ص 2019ار المتنبس , طبعة النظام الجزائي السعودي , جرائم االعتداء على االموال , د محمد عبد الجليل العوابدة , د-2
210 

معه القول أن في تجريم هذا األخير إتمام لحلقة جرائم الفساد اإلداري، وسد كل الثغرات القانونية التي غير المشروع. وهو ما يمكن 
 .يمكن أن يستغلها مرتكبو جرائم الرشوة عموما

 -ويستهدف فى هذه المخاطبة بإحكام الجريمة فى المملكة العربية السعودية :

 .العامة السلطة على القائمون  .1
 واكان سواء عامة، نيابية صفة لهم ممن وغيرهم والمحلية البلدية المجالس وأعضاء ورؤساء الشورى، مجلس وأعضاء رئيس .2

 .معينين أو منتخبين
 .والمشايخ العمد .3
 .فيها والعاملين العامة والمؤسسات بالهيئات العاملين وسائر اإلدارة مجالس وأعضاء رؤساء .4
 الوحدات أو العامة والمؤسسات الهيئات أو الحكومة تمتلك التي كاتبالشر  العاملين وسائر اإلدارة مجالس وأعضاء رؤساء .5

 .رأسمالها من %25 لها التابعة االقتصادية
 .العام النفع ذات الخاصة والجمعيات والمهنية والخيرية التعاونية بالجمعيات والعاملين اإلدارة مجالس وأعضاء رؤساء .6
 .التحصيل موظفو .7
 .المشتريات مندوبو .8
 .الودائع على األمناء .9

 .والبيع الشراء لجان أعضاء .10

 : مشروع غير اثراء يعتبر
 او بالرشوة اسمهم، يعيرونه من او االثراء، في شريك لهم كل او والقاضي عامة بخدمة والقائم الموظف عليه يحصل الذي االثراء

 اليهم الموكول العمل او استثمار الوظيفة، او النفوذ صرف
 طريق عن سواء المعنويين، او الطبيعيين من االشخاص وغيرهم والقاضي عامة بخدمة والقائم الموظف عليه يحصل الذي االثراء

 .للقانون  خالفا اذا حصل انواعها، اختالف على االخرى  المنافع او واالستيراد التصدير رخص طريق نيل عن او االستمالك
 .للقانون  خالفا حصلت اذا للمنفعة جلبا العام اشخاص القانون  احد من الممنوحة والرخص واالمتيازات المقاوالت تنفيذ سوء او نيل

وفى النظام السعودي صدَر أمر كريم  بإخضاع رئيس وأعضاء مجلس الشورى، ورؤساء وأعضاء المجالس البلديَّة والمحليَّة وغيرهم 
ه ي لإلثراء غير المشروع وقد جاء  جاء هذا التوجُّ ممن لهم صفة نيابيَّة عامة سواء أكانوا منتخبين أو معيَّنين، لمشروع النظام الجزائ

هـ؛ إذ 27/8/1412( وتاريخ 91امتداًدا ومكماًل لما سبق وأن أقرَّه ونصَّ عليه نظام مجلس الشورى الصادر بالمرسوم الملكي رقم )أ/
ت المادة ) ونيَّة؛ ومن وجهة نظٍر قان«. يَّة لمصلحتهال يجوز لعضو مجلس الشورى أن يستغلَّ العضو »( من هذا النظام على أنَّه: 8نصَّ
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حصول الموظَّف العام أو القائم بخدمة عامَّة أو من في حكمهم على مغانم ومكاسب بطرٍق غير »فإنَّ اإلثراء غير المشروع يعني: 
د بمردود وآثار ؛ بما يعو «عشرعيَّة وغير نظاميَّة عن طريق استغالل الوظيفة العامَّة والنفوذ والسلطة للحصول على الكسب غير المشرو 

وانعكاسات سلبية على االقتصاد الوطني، الذي يصاب في مجمل مكوناته بالضعف والوهن؛ كنتيجٍة مباشرٍة لهذه الظاهرة الخطيرة. 
هذه  نَّ وهناك مصلحة محميَّة من وراء تجريم اإلثراء غير المشروع؛ وهي حماية المال العام من أيِّ انتهاك أو تعٍد قد يرد عليه؛ أل

الجريمة تهدف إلى إثراء الجاني من المال العام عن طريق استغالل وظيفته أو منصبه. وإنني أثمِّن وأشيد بهذا التوجه الذي يستهدف 
به مشروع هذا النظام بعض الفئات العاملة بالدولة من الموظفين وهم عشر فئات وظيفيَّة، ويعالج جوانب القصور التي خلْت من 

في األنظمة المرعيَّة؛ حيث يأتي مشروع هذا النظام لتحديد أنواع الجرائم التي تنضوي تحت لواء اإلثراء غير نصوص صريحة 
 1المشروع"

م إلى كل من يبلِّغ عن مثل هذه الجرائم، بغية الحفاظ على   د األشخاص المعنيين الخاضعين ألحكامه، والمكافآت التي ستقدَّ كما يحدِّ
اس أو انتهاك، وكذلك حمايًة للنزاهة الوظيفيَّة ومنعًا للتربُّح من خاللها بطرق غير مشروعة؛ ولتفادي حاالت المال العام من أيِّ مس

تعارض المصالح. "وهذه األخيرة )تعارض المصالح( لها حاالت متعددة ال يمكن حصرها؛ ألنَّ أي موقف قد يكون من شأنه التأثير 
تحت حاالت تعارض المصالح؛ ومن ذلك على سبيل المثال؛ اتخاذ القرارات اإلدارية أو  على حياد واستقالل القرار يمكن أن يندرج

ته دالمالية؛ إذ قد ُيتخذ القرار من مسؤول تكون له مصلحة مالية أو غير مالية مع المسألة التي اتخذ فيها القرار؛ سواء أتخذ القرار بإرا
خرى لتعارض المصالح الواسطُة؛ حيث يستعمل المسؤول سلطته لتسهيل مصالح المنفردة أو باالشتراك مع اآلخرين. ومن الحاالت األ

البعض أًيا كانت صلته بهم، أو مدى انتفاعه من ورائهم؛ ويحدث ذلك بغية تحقيق فائدة مادية أو معنوية. ومن الحاالت األخرى 
صويت ه وصفته النيابية، قد تدفعه إلى التلتعارض المصالح؛ وجود مصلحة للمسؤول الحكومي تتعارض أو قد تتعارض مع مسؤوليات

 2أو تقديم مقترحات أو إبداء آراء في بعض المسائل التي يكون له فيها مصلحة شخصية يسعى نحو تحقيقها."
وفي هذا الخصوص، جرت العادة بإلزام كل مسؤول، أًيا كان موقعه بأن يوقِّع بشكل سنوي على تعهد بعدم القيام بأّي عمل من  

األعمال التي يمكن أن تتعارض مع مصالح عمله، وذلك وفق حدود وضوابط معينة، لمنع أّي تأثير يطرأ على موضوعية واستقالل 
ء تأديتهم أعمالهم، لضمان أداء األعمال والمهام بموضوعيَّة ونزاهة وحياد تام. ومعلوم أنَّ هذا اإلجراء من شملهم مشروع هذا النظام أثنا

ة والمملوكة من الدولة؛ لذا يتعيَّن تطبيق هذا اإلجراء الفاعل على هذه الفئة المشار إليها أعاله  ،شائع في العديد من الشركات الخاصَّ
 ا الخصوص، يجب على المنتسبين ألّي فئة من هذه الفئاتلتحقيق األهداف المرجوة. وفي هذ

أن يفصح منذ البداية ويوضح موقفه بصورة جليَّة حال قيامه بعمل أو بالتعاون مع أي شركة أو جهة عمل سواء أكان ذلك بمقابل أو 
ًقا هور تعارض في المصالح الحبدون مقابل؛ مع ذكر صفة عمله والجهة التي يعمل بها، وال يقف ذلك عند بدئه العمل ولكن عند ظ

أثناء ارتباطه بالعمل العام، على أن يكون هذا اإلفصاح سنوًيا، أو حينما يطرأ تعارض  بين المصالح بالنسبة له أو ألفراد عائلته. و 
 على الرغم من أنَّ دور األجهزة الرقابية في الكشف عن مواطن الفساد هو دور مهم وفاعل وله أثره الملموس

  يمكن إنكاره أو غضُّ الطرف عنه؛ إال أنَّه بات واضًحا أيضًا أنَّ اإلجراءات الوقائيَّة لمجابهة ظاهرة الفساد لها تأثير فاعل كماالذي ال
 هو الحال في القطاع الخاص كما أشرت آنًفا؛ حيث نرى شركات كبرى؛ مثل شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية

ُم جميع منسوبيها باإلفصاح سنوًيا، والتعهد بعدم الدخول في أيَّة أعمال فيها تعارض بين مصالح عملهم للكهرباء وغيرها كثير، ُتلز 
 .ومصالحهم الشخصيَّة
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 88ص  م ,2011النظام الجنائي السعودي القسم الخاص , د و مصدفى البيطار ,دار حافظ للنشر , طبعة -1
 77م , ص  2014السعودية , د , طه عثمان المغربي , الراشد ناشرون , طبعة النظام الجنائي الخاص فى المملكة العربية -2

يمكن القول أن في عدم تجريم اإلثراء غير المشروع، ترك الباب مفتوح لكي يتسلل هذا الشكل الذكي من بين أشكال الفساد األخرى 
ن ية. وإذا كانت النيابة العامة تبقى ملزمة بإثبات جملة معبر ثغرات النصوص القانونية مخترقا مفاهيمها الجامدة المقيدة بمبدأ الشرع

عناصر هذه الجريمة حتى تقوم في حق المتهم قرينة قانونية بسيطة قابلة إلثبات العكس، فيصح القول هنا بأن األمر ال يتعلق بنقل 
ح ة، فيمكن القول أن األصل في شر لعبء اإلثبات بقدر ما هو مجرد تخفيف له. وإذا سلمنا بأن هذا التجريم يثير شبهة دستوري

القاضي للنص القانوني بما فيه النص الدستوري، هو البحث عن الغايات السامية التي أدت إلى وضع هذه النصوص، ومن بينها 
عتبار أن ا كغاية محاربة الفساد اإلداري، وبالتالي فهذا التجريم ينسجم مع مجموعة من المبادئ الدستورية كربط المسؤولية بالمحاسبة و 

 .محاربة الفساد حق من حقوق اإلنسان
صحيح أن هذا التجريم يطرح إشكالية جد معقدة، تتمحور حول مدى مشروعية هذا التجريم في حد ذاته. فمرتكز هذه اإلشكالية يرتبط 

تجريم مع مكن أن يطرحه هذا البأساس التجريم وطريقة اإلثبات، وبالتالي القول بإمكانية التجريم أو عدمه. ومرد ذلك، التعارض الذي ي
بعض المبادئ الدستورية كالشرعية الجنائية وقرينة البراءة. فصعوبة التحديد الدقيق لحاالت اإلثراء غير المشروع، وتحديد مدلوله تجعل 

اة القضمن أمر تجريمه يتعارض مع مبدأ الشرعية الجنائية، والقاضي بضرورة مراعاة الدقة في النصوص المجرمة لمنع تحكم 
باستغاللهم للمفاهيم الفضفاضة والتي تقبل عدة قراءات. كما أن قيام اإلثراء غير المشروع على افتراض استغالل الموظف لوظيفته أو 
صفته تجعل من هذا األخير ملزما بإثبات المصدر المشروع لهذه الثروة، وهذا ما يتعارض بدوره مع القواعد العامة في اإلثبات، حيث 

 يابة العامة باعتبارها الطرف المدعي ملزمة بإثبات المصدر غير المشروع لمال المتهم في هذه الجريمةتبقى الن
ويتحقق اإلثراء غير المشروع نتيجة الرتكاب فعل من أفعال الفساد اإلداري التي سبقته، ويكون نتاج لها في غالب األحيان، سواء 

لح. فالفساد اإلداري عموما يبدأ بتضارب المصالح الشخصية للموظف العمومي أو كانت مجرمة كالرشوة أو غير مجرمة كتنازع المصا
من في حكمه وما تقتضيه واجباتهما المهنية، األمر الذي قد يؤدي إلى الرشوة وفي األخير تحقق اإلثراء غير المشروع. وهو ما يمكن 

م ي، وسد كل الثغرات القانونية التي يمكن أن يستغلها مرتكبو جرائمعه القول أن في تجريم هذا األخير إتمام لحلقة جرائم الفساد اإلدار 
 .الرشوة عموما

 
اإلثراء غير المشروع وجه من أوجه الفساد اإلداري والمالي يتمثل بزيادة كبيرة غير منطقية وال مبررة بموجودات وممتلكات الموظف 

غير مبرر في الديون واألعباء المالية بشكل ال يتناسب وحجم الدخل  العام أو أحد أفراد أسرته أو من ُيمثله قانونًا، أو بنقص كبير
والمرتبات التي يتقاضاها عن الوظيفة التي يشغلها، باإلضافة إلى عجزه عن تبرير أصول هذه الموجودات وهذا مظهر من مظاهر 

عية تحتاج انة، مما يبرز إشكالية قانونية وواقالفساد يتميز بصعوبة تعقبه وإثباته ومحاسبة مرتكبيه، لعدم وجود األدلة الكافية لإلد
لدراسة وتفحص، كما تحتاج للحلول التي تضمن الحفاظ على المال العام. ومن قبيل حرص المجتمع الدولي على وجود التشريعات 

الوقت  نحى، ولكن، فيالقانونية الناجعة لمكافحة الفساد، لجأت إلى تجريم اإلثراء غير المشروع، وحثت الدول على أن تنحى هذا الم
ذاته، هناك جانب كبير من الفقه ُيعارض هذا النوع من التجريم، من منطلق مخالفة الحقوق األساسية التي أقرتها الشرائع والعهود 

 .والتشريعات، لإلنسان عامة والمتهم خاصة، فهي تنتهك قرينة البراءة، وتعكس عبء اإلثبات، وتحرم المتهم من حقه بالصمت
ه الدراسة تم تناول االتجاهات المؤيدة لتجريم فعل اإلثراء غير المشروع واالتجاهات المعارضة لذلك، وفقًا لمنهج علمي تحليلي وفي هذ

ذا هنقدي، كما تم تناول اتجاهات المواثيق الدولية واإلقليمية والوطنية، باإلضافة لآلراء الفقهية والقضائية التقليدية والمستحدثة حيال 
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وتم التوصل لضرورة وجود التشريعات التي تجرم مثل هذه األفعال ولكن وفقًا لمجموعة من الضوابط التي تحفظ للمتهم الموضوع، 
 .حقوقه األساسية، ولكنها تحافظ على المال العام وتمنع الفساد في الوقت ذاته

 جريمة إساءة إستغالل السلطة 
ة لشخص ما بشكل سيئ، أو لقضاء مصلحة شخصية، واستغالل السلطة لها استغالل السلطة هو استخدام السلطة الممنوحة والموكل

عّدة أشكال؛ مثل محاولة االستفادة من شخص ما، أو الوصول لمعلومات ال يسمح الوصول لها، أو التالعب باألشخاص حيث يمكن 
ف لى الموظفين لتغيير وتزييللشخص المسَتِغل للسلطة أن يطلب من الموظفين القيام بمهام شخصية له، أو يمارس الضغط ع

 الحقائق، كما يمكن أن يعمل على إعاقة عمل أحد الموظفين
وبالتالي فهي جريمة وثيقة الصلة بجرائم الفساد المالي واالداري حيث تتمتع الوظيفة العامة بنوع من السلطة، فهي تمنح شاغلها 

من الموظف في هذه الحالة أال يستغل هذه السلطة الممنوحة له صالحيات يتمكن خاللها من القيام باألعمال المناطة به، ويتطلب 
بموجب وظيفته ألغراض شخصية، أو ينحرف عن األهداف المطلوبة منه وظيفيا، بل عليه أن يوظف سلطته فيما يحقق أهداف 

ي ستعمال السلطة، وبالتالالوظيفة التي يشغلها. وإذا كانت السلطة لها مقاسات محددة وضحها النظام، فإن تجاوزها يعني إساءة ا
انحراف الموظف عن أهدافه الوظيفية. واإلساءة في استخدام سلطة الوظيفة العامة تؤدي إلى تعطيل الواجبات الحقيقية لها وتعطيل 

 .المصلحة العامة، كما أنها تفقد المواطنين ثقتهم
نونية خروج الموظف العام عن الحدود القا نائي عرفها بإنها "ولم يعرف النظام السعودي جريمة إساءة إستغالل السلطة بيد أن الفقه الج

للوظيفة العامة، وينطوي ذلك على السلوك المخالف لما تقضي به القوانين واللوائح واألنظمة، وتقديم المصلحة الشخصية على 
 المصلحة العامة

حيث نصت المادة الثانية  هـ19/11/1377في  م 1977لسنة  43وقد وردت نصوص تتعلق بهذه الجريمة فى المرسوم الملكي رقم 
الفقرة )أ( على : )معاقبة كل موظف يثبت ارتكابه لجريمة استغالل نفوذ وظيفته لمصلحة شخصية في  43من المرسوم الملكي رقم 

  . داخل الدائرة أو خارجها ، وذلك بسجنه لمدة ال تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة ال تزيد عن عشرين ألف ريال (
كما نصت الفقرة الخامسة من هذه المادة على : )تطبق هذه العقوبة على من يسيء االستعمال اإلداري ، كالعبث باألنظمة واألوامر 

والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو غير موضعها بقصد اإلضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية , واستغالل النفوذ أيًا 
  .ر وتنفيذها عن طريق مباشر أو غير مباشر(كان نوعه في تفسير األوام

كما نصت الفقرة الثامنة من هذه المادة على : )تطبق هذه العقوبة على من يسيء المعاملة أو يقوم باإلكراه باسم الوظيفة ، كالتعذيب 
رية في ، والنفي ،واإلقامة الجب أو القسوة أو مصادرة األموال ، وسلب الحريات الشخصية ، ويدخل في ذلك التغريم ،والتنكيل ، والسجن

,واإلكراه على اإلعارة أو اإلجازة أو البيع أو الشراء ، وتحصيل ضرائب   جهة معينة ،ودخول المنازل بطريقة غير نظامية مشروعة
 .تزيد على المقادير المسحقة نظامًا(

تي تعويض المناسب لمن أصابه ضرر ، وترد المبالغ الكما نصت المادة الثالثة من المرسوم على أنه : )يحكم على من تثبت إدانته بال
  .  أخذت بغير وجه شرعي إلى أربابها (

 15، ثم صدر المرسوم الملكي رقم  وهكذا جاء هذا المرسوم كأول نظام يوضح هذه الجرائم ويحدد ماهيتها عقوباتها بصورة إجمالية 
( 36محلة النظام الحالي للرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) م /  الخاص بنظام مكافحة الرشوة الذي حل  هـ 1382/  3/  7في 

 .، والذي عالج هذه الجريمة بصورة منفردة عن بقية جرائم إساءة استعمال السلطة هـ 1412لعام 
 1/  12)هـ جاء النص صريحا بتجريم إساءة استعمال السلطة ، حيث نصت المادة  1397 ولما صدر نظام الخدمة المدنية عام    
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(من هذا النظام على : ) أنه يحظر على الموظف إساءة استعمال السلطة الوظيفية( والفقرة ) ب ( حظرت استغالل النفوذ ، كما 
( من الالئحة التنفيذية للنظام على : ) أنه يحظر على الموظف استعمال سلطة وظيفته ونفوذها لمصالحه 12/1نصت المادة )

 .صوص صريحة في تجريم إساءة استعمال السلطة وتمييزهــا عن جرائم استغالل النفوذالخاصة ( ، وكانت هذه الن
من المادة الثالثة عشرة  من نظام ديوان المظالم  التي نصت )يختص ديوان  -ب  -وماورد من تصدي لهذه الجريمة في الفقرة 

اإلدارية متى ما كان مرجع الطعن عدم االختصاص أو المظالم في الفصل في الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات 
وجود عيب في الشكل أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.. ويعتبر في حكم القرار 

 .ألنظمة واللوائح(اإلداري رفض السلطة اإلدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا ل

لذلك فإننا نرى أن هذه الفقرة تعتبر من أهم فقرات نظام هذا الديوان ويجب أن تكون في قمة اختصاصاته.. فهي قد المست جانبًا هامًا 
لحكومية امن جوانب المشاكل اإلدارية التي ظل الكثير من الجهات واألشخاص يعاني منها في مواقع كثيرة في الوزارات وفي اإلدارات 

 بصفة عامة وخاصة ذات الخدمات العامة

تلجأ اإلدارة في ممارستها ألعمالها اليومية لقرارات ادارية تصدر منها والتي بدورها تمس حقوق اآلخرين باإليجاب أو السلب، وحينما 
 ، لذلك عادة ما يلجأ الغيرتسعى إلى الصالح العام، يسعى الغير إلى الصالح الخاص، مما يجعل كل منهم في اتجاه مغاير لآلخر

المتضرر من القرار اإلداري إلى رفع دعوى قضائية يطالب فيها إلغاء القرار اإلداري لمخالفته النظام إذا شاب تكوين القرار أّي عيب 
غايتها  ارية عنفي أركانه، وأهم ما قد يعتري القرار المخالف للنظام من عيوب هو ما يعتري ركن الغاية منه إذا انحرفت السلطة اإلد

 وأساءت استعمال سلطاتها.
سلطة الموظف العام ليست مجرد إظهار القدرة على القهر والتحكم وتنفيذ ما يريد، وإنما في إثبات قدرته على تحقيق المصلحة العامة، 

يان أو سلطة وسيلة للطغفهي لم توضع في يد الموظفين من أجل خدمتهم وحمايتهم، ولكن لخدمة وحماية المجتمع وأهدافه، فاتخاذ ال
االستبداد أو الكبرياء أو االستعالء أو الظلم أو نحو ذلك )جريمة( في حد ذاته، بل هو تحويل للسلطة من خدمة المجتمع إلى اإلضرار 

حدد يبه. ومن هذا المنطلق ال يجوز للقائمين بأعباء السلطة أن يتصرفوا إال لجلب مصلحة أو درء مفسدة، وهذا المعيار هو الذي 
النطاق الذي يجب أن يمارس أصحاب السلطة من خالله سلطاتهم، ولهذا تحرص الدول على نزاهة الوظيفة العامة من خالل تجريم 

سلوك الموظف إذا كان منحرفًا ومتى ما أساء استعمال سلطته الوظيفية ألنه يكون قد أهدر نزاهة الوظيفة، مما يؤدي إلى ضعف ثقة 
 لة.المجتمع في أجهزة الدو 

ومنذ وجدت السلطة وإساءة استعمالها موضع مواجهة ومالحقة من المجتمع اإلنساني في شتى العصور، وفي مختلف النظم، وفي 
عصرنا الحاضر بدا أن سوء استعمال السلطة ليس مرتهنا بممارسة نوع واحد من السلطة أو مقتصرًا على أولئك الذين يملكون سلطة 

ل مجاالت السلطة التي يتمتع بها الموظفون العموميون، غير أن أهم أشكال اإلساءة هي تلك المرتبطة واسعة، بل أصبح واضحًا في ك
بالفساد اإلداري أو ما يطلق عليه )إساءة استعمال السلطة في الوظيفة العامة(، حيث يلحظ ذلك في الممارسات المنطوية على االتجار 

ر والخديعة، المحاباة، االستئثار، اختالس المال العام واالستيالء عليه بغير وجه حق، أو بالوظيفة، التالعب باألنظمة والتعليمات، الغد
 إساءة المعاملة باإلكراه أو التهديد أو التعذيب أو إذالل الناس وتسخيرهم لخدمة األغراض الخاصة أو نحو ذلك.

فر ثالثة أركان: أن يكون الخطأ منسوب إلى اإلدارة، أن إن مسؤولية الدولة عن أعمالها التعاقدية التي تبنى على الخطأ تستلزم توا
تصيب الموظف بضرر بسبب هذا الخطأ، أن تقوم عالقة سببية بين الخطأ والضرر، ويندرج في مدلول الخطأ العمل غير المشروع أو 
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لطة أو ، وعيب االنحراف بالسالمخالف للنظام واللوائح في صوره األربعة التالية: عيب الشكل، عيب االختصاص عيب مخالفة النظام
 إساءة استعمالها.

ولما كانت أول واجبات اإلدارة أن تحترم األنظمة واللوائح فإذا صدر منها قرار مشوب بعيب مخالفة النظام أو اساءة السلطة واستغالل 
 ذه.ضرر جراء تنفي النفوذ، فإنه عند التنفيذ ينقلب إلى عمل مادي ضار يسوغ للمضرور أن يطالب بتعويض عما أصابه من

 أركان جريمة استغالل السلطة
 الركن المادي: 

يدفع الركن المادي الستغالل السلطة؛ على قيام الشخص بأخذ عطية، أو أن يعطى الوعد بأخذ هذه العطية، أو أن يطلب شيئًا لمنفعة 
 شخصية له، أو لغيره، وللركن المادي عنصرين هم: 

 الخذ والقبول: 
 األخذ هو سلوك مادي يتمثل باستالم الشخص للمقابل، أو العطية، أو الهدية، التي كانت نتيجة استغالل الشخص لسلطته 

والقبول هو سلوك يصدر من الشخص الفاعل، وتتمثل بالموافقة على أخذ المقابل بسبب استغالله لسلطاته. الهدف من استغالل 
 ى منفعة مادّية، أو معنوية شخصية، أو لشخص آخر طلب منه القيام بذلك. السلطة: هو الحصول أو محاولة الحصول عل

 الركن المعنوي: 
يعتبر الركن المعنوي العنصر المكّمل لجريمة استغالل السلطة، ويقصد به القصد الجرمي، وتتمثل بعلم الشخص وإرادته الكاملة 

 .الستخدام سلطته في غير محلها
 جرائم التزييف والتزوير 

( من المادة االولي من النظام 1وتعتبر هذه االنواع من الجرائم من التوابع المنطقية المباشرة لجريمة الفساد وبحسب نص الفقرة )
كل تغيير للحقيقة : التزوير 1- هــ  يعرف جريمة التزوير بإنها " 18/2/1435في  11الجزائي للتزوير والصادر بالمرسوم الملكي م/

وص عليها في هذا النظام ـ حدث بسوء نية ـ قصدًا لالستعمال فيما يحميه النظام من محرٍر أو خاتٍم أو عالمٍة بإحدى الطرق المنص
 ".أو طابٍع ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي ألي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية

وهما الركن المادي والركن المعنوي، حيث يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في الفعل وتتكون جريمة التزوير من ركنيين أساسيين 
الذي يعتبر نشاط إجرامي ويكون مرتكزًا على تقليد أو تزوير أو تغيير المستندات أو المحررات وحقائقها ومحتوياتها، بالطبع عقوبة 

ي زوير سواء كان ضررًا ماديًا أو معنويًا، ولكن مجرد تغيير الحقيقة فجريمة التزوير يجب أن تستوفي تحقق الضرر الناتج عن هذا الت
 .المستندات أو الوقائع يستوجب عقوبة التزوير

الركن المعنوي فهو القصد الجرمي نظرًا لكون جريمة التزوير جريمة عمدية تستلزم قصد الشخص القيام بها مع علمه بكونها  أما 
 .لتحقيق المصلحةجريمة بحد ذاتها وسعى من خاللها 
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 14, ص  2015شرح النظام الجزائي لجرائم الرشوة والتزييف والتزوير ,إبراهيم حسين الموجان , ناشر خاص , طبعة -1

 على مكافحة الفساد  2030المطلب الثالث : تأثير رؤية 

متطلبا علميا ومنهجيا، أوردتها  17عبر تحقيق التزاماتها تجاه مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بشكل مفصل  2030أكدت رؤية المملكة 
 «.مكة»، واطلعت عليه 1438/1437الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة في تقرير عن العام 

 ةواعتماد الشفافي وتوسيع دائرة الخدمات االلكترونية،، وجاء في التقرير أن الرؤية تسعى إلى تخفيف اإلجراءات البيروقراطية الطويلة
 الفعال لخدمة المواطنين.ولألداء الحكومي  وااللتزام بالوصول إلى مراكز متقدمة عالميا،، والمحاسبة الفورية

العتمادها على ثالثة محاور في سبيل تحقيق أهدافها، وهي مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، إضافة إلى كما تشير رؤية المملكة 
الحكومة الفاعلة من خالل تعزيز الشفافية والمساءلة وتشجيع ثقافة األداء لتمكين الموارد والطاقات وذلك لرسم مالمح  الوطن الطموح 

باإلضافة إلى تطوير منظومة الخدمات ، الذكية ستعمل على توفير معلومات شاملة ومتكاملة من خالل التطبيقات ، كما أنها البشرية
عبر  التزاماتها تجاه مكافحة الفساد وتعزيز النزاهةوقد أكدت الرؤية بشكل مفصل عدالة ، كفاءة وتمكينا و  االجتماعية لتكون أكثر

 :وهي، وعملية تحقيق متطلبات منهجية
 بناء ثقافة الجزاء مقابل العمل 1
 تطوير وتفعيل المنظومة التشريعية المتعلقة باألسواق واألعمال 2
 في األجهزة المعنية الرقابة على مستوى الخدمات 3
 العمل التنسيق مع السلطات التشريعية لتعديل األنظمة المحسنة لبيئة 4
 تعزيز حوكمة التحول الرقمي 5
 واإلجراءات الفعالة زيادة المكاسب الحكومية عن طريق الحوكمة الرشيدة 6
 عمالالموارد المالية بكفاءة واقتدار ونشر ثقافة األداء في مجتمع األ ام بإدارةوااللتز العمل وفق معايير عالية من الشفافية والمساءلة  7
 أكان ماليا أم إداريا سواء، عدم التهاون أو التسامح مطلقا مع الفساد بكل مستوياته 8
 في جميع القطاعاتالشفافية والحوكمة الرشيدة  االستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات 9

 اتخاذ كل ما هو ممكن لتفعيل معايير عالية من المحاسبة والمساءلة 10
 للحد من التأخير في تنفيذ األعمالتوسيع نطاق الخدمات االلكترونية وتحسين معايير الحوكمة  11
 الريادة في مجال التعامالت االلكترونية 12
 على تلبية احتياجات كل مواطنتشجيع األجهزة الحكومية  13
بما يضمن الفصل ، والمسؤوليات والصالحيات وتطويرها المراجعة الدقيقة للهياكل واإلجراءات الحكومية وتوزيع المهمات 14

 ومراقبة التنفيذ، بين عملية اتخاذ القرار وتنفيذه الواضح
 والحد من الهدري استخدام الموارد وتحقيق الكفاءة ف، رفع كفاءة اإلنفاق العام 15
 تعزيز حوكمة الخدمات االلكترونية على مستوى الحكومة 16
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ويرصد الباحثون اعتماد مبدأ المصارحة والوضوح عند اإلخفاق والنجاح، بما في ذلك تقبل اآلراء واالستماع لألفكار، سيكون له مردوده 
اإليجابي على إيجاد بيئة عمل حكومية خالية من الفساد والمفسدين، ال سيما حين ربط هذا التوجه بالخطوة الجريئة غير المسبوقة، 

مؤخرًا لمكافحة الفساد بالمملكة، والتي بمقتضاها تم تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، ُأوكل إليها مهمة التي اتخذتها الحكومة 
 .الكشف عن قضايا الفساد، ومحاسبة ومعاقبة كائنًا من كان مّمن تثبت عليه جريمة الفساد

لفساد والفاسدين والتعامالت المشبوهة، سواء كانت ، نظيفة من اEcosystem إن نجاح المملكة في خلق بيئة عمل عامة أو ما ُيعرف بـ
إدارية أم مالية أم غيرها، سيساعد المملكة على تحقيق أهداف الرؤية، وبالذات في ظل سعيها الجاد إليجاد بيئة شفافة في تعامالتها 

 .يزينالحكومية وواضحة في الممارسات التعاقدية، تحاسب المقصرين وتكافئ المبدعين والمنتجين والمتم

ُيعول على الرؤية أن تقضي على التصرفات والسلوكيات الحكومية الخاطئة التي كانت تمارس باألجهزة الحكومية، وبالذات خالل الحقب 
الزمنية التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار النفط العالمية وصاحبها إنفاق حكومي ضخم للغاية وشبه غياب نظام محاسبي ورقابي 

 .المقصرين ويكافئ المتميزين فعال، يحاسب

إن تصحيح مسار العمل الحكومي وتنظيفه من الشوائب والمنغصات المرتبطة بالفساد اإلداري والمالي، سيعمل على إيجاد بيئة عمل 
لإلنتاج  ةحكومي محفزة ومشجعة على اإلنتاج واإلبداع واالبتكار، ال سيما وأن الموظف الجاد والمثابر والحريص سيجد بيئة عمل مؤاتي

واإلبداع بعيدًا عن منغصات المفسدين والمستفيدين والمتمصلحين، وبالذات في ظل رؤية جادة تسعى )ضمن برنامج تعزيز حوكمة العمل 
الحكومي(، الوصول إلى إعادة هيكلة األجهزة الحكومية، وإلغاء األدوار المتكررة، بحيث يتم إنجاز العمل الحكومي في بيئة مؤاتية 

تمامًا مع أهداف الرؤية، تحّد من االزدواجية وتضارب المصالح واستغالل النفوذ والسلطة، ما سيمكن الجادين باألجهزة  ومنسجمة
 .الحكومية، من القيام بأعمالهم بشكل يسمح لهم بالتنفيذ وُيمكن من المساءلة والمحاسبة العادلة

 -الخاتمة :

استقرار المجتمعات وأمنها والذي يقوض مؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم إن خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على 
 األخالقية والعدالة، ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر

وما يترتب على الفساد المالي واإلداري من آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية سيئة تؤثر بشكل مدمر على المجتمع، وآثار مدمرة 
كل مقومات الحياة في الدولة، فتضيع األموال والثروات والوقت والطاقات وتعرقل سير األداء الحكومي وانجاز الوظائف تطال 

والخدمات، وتقود إلى تخريب وإفساد ليس على المستوى االقتصادي والمالي فحسب، بل في المجاالت السياسية واالجتماعية والثقافية، 
 .ؤسسات ودوائر الخدمات العامة المتصلة بحياة المواطنينناهيك عن التدهور الخطير في م

ويعد الفساد المالي واإلداري المعرقل الرئيسي لخطط وبرامج التنمية إذ تتحول معظم األموال المخصصة لتلك البرامج لمصلحة 
 .أشخاص معينين من خالل استغالل مراكزهم أو الصالحيات المخولة لهم

ويتفشى التخلف والفساد وينعكس بدوره على مجاالت الحياة كافة وفي ذلك خسارة كبيرة للمال والجهد  وبذلك تتعرقل عملية التنمية
 .والوقت وضياع فرص التقدم والنمو واالزدهار

 :وبالنسبة لآلثار االقتصادية لظاهرة الفساد، يمكن تحديد بعض اآلثار المتعلقة بهذه الظاهرة ومنها
ي في تراجع دور االستثمار العام وإضعاف مستوى الخدمات في البنية التحتية بسبب الرشاوى يسهم الفساد المالي واإلدار  -1

واالختالسات التي تحد من الموارد المخصصة لالستثمار في هذه المجاالت وتؤثر في توجيهها بالشكل السليم أو تزيد من كلفتها 
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 .الحقيقية
وجودة موارد االستثمار األجنبي، ففي الوقت الذي تسعى فيه الدول النامية إلى للفساد المالي واإلداري دور كبير في تحديد حجم  -2

استقطاب موارد االستثمار األجنبي بأكبر حجم وأفضل جودة لما يمكن أن تحققه هذه االستثمارات من توفير الموارد المالية وفرص 
 ب أن الفساد المالي واإلداري يقلل من حجم هذه االستثماراتالعمل ونقل المهارات والتكنولوجيا، فقد برهنت الدراسات وأثبتت التجار 

ويضعف من جودتها في بناء وتعزيز االقتصاد الوطني، بل انه قد يقود إلى جعلها عبئا كبيرا على موارد الدولة، باإلضافة إلى عزوف 
 .المستثمر األجنبي عن االستثمار بسبب تخوفه من أضرار الفساد باستثماره

ساد إلى إساءة توزيع الدخل والثروة، من خالل استغالل أصحاب السلطة والنفوذ لواقعهم ومناصبهم المميزة في المجتمع يقود الف - 3
والدولة، مما يسمح لهم بالسيطرة على معظم الموارد االقتصادية والمنافع الخدمية التي تقدمها الدولة مما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين 

 .المجتمعهذه الطبقة وبقية أفراد 
 كما يؤدي إلى التقليل من كفاءة االقتصاد ويضعف من النمو االقتصادي باإلضافة إلى أنه يقوم بزيادة مديونية الدولة -4

 المظاهر وطرق العالج
وزها مإن مسألة الفساد ومنها الفساد المالي واإلداري ليست بمسألة رياضية أو معادلة يمكن احتسابها باألرقام ليصل الشخص إلى فك ر 

وإعطاء النتيجة بأسلوب رياضي بحت بل هي مسألة تعود إلى ذات الشخص في مقاومتها )ضمن اطر البيت والحارة والدائرة 
  .والمجتمع(

 إن مسألة االلتزام بالتشريعات السماوية في منع مظاهر الفساد ومعاقبة المفسدين
ًا لدى ،ويعتبر عاماًل مهم  إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه اإلبصار(بالعقاب العاجل في الدنيا واألجل عند الحساب كقوله تعالى )

الكثيرين في عدم الولوج إلى هذا الدهليز المظلم والذي لن يجني منه المفسد إال الخسران لذا ال نجد من يمارسون مظاهر الفساد قد 
  .اندفعوا لها بسبب عاطفي

لمجتمعات عموما ولكنها تتباين في درجاتها تبعا لمدى فاعلية المؤسسات الرقابية إن ظاهرة الفساد المالي واإلداري ظاهرة طبيعية في ا
 .وانتشار الوعي األخالقي والقانوني واإلداري في الدولة

 -النتائج :

تعددت التشريعات واالنظمة فى المملكة العربية السعودية فى مجال محاربة ومكافحة الفساد بكل أشكاله وانواعه وطرقه ولم يكون  -1
 المنظم السعودي أقل تأثيرا فى هذه االنظمة من التشريعات الوضعية واالتفاقيات الدولية 

لمادي والفعل فى كل مخالفة للقانون أو إستغالل السلطة او النفوذ وهى جريمة الفساد او جرائم الفساد جرائم يتكرر فيها الركن ا -2
جريمة أو جرائم أحيانا ما تكون ذات أثار غير محددة مسبقا مثل باقي الجرائم االخرى فى القسم الخاص كجرائم االعتداء على 

 االشخاص 

أو مكلف بخدمة عامة أو مسئول فى الدولة اال انها جرائم الفساد ذات طبيعة خاصة النها فى االصل توجه الى كل موظف عام  -3
تختلط كثيرا بجرائم االعتداء على االشخاص فى مجال التزوير والتزييف وجرائم الرشوة فهناك دائما طرف من االشخاص الطبيعين فى 

 هذه الجرائم .
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لبعض االنظمة القانونية واحيان تداخلها مع بعضها اكثرة االجهزة الرقابية الموجودة فى المملكة والتى تحارب وتكافح الفساد وكثرة  -4
 فى مجال التجريم وقى مجال العقاب 

الطبيعة الخاصة لجريمة الفساد، فجرائم الفساد هي جرائم معقدة ومركبة، و مستترة ذات خصوصية تميزها عن غيرها من الجرائم،  -5
 ف غير تقليدية للتعامل معها ومحاربتهوذات صور وأوجه مختلفة وعديدة، لذلك فهي تحتاج إلى وسائل كش

إن التحقيقات الجزائية بمجملها تسعى إلى إظهار الحقيقة، والوصول إلى العدالة الجزائية من خالل جمع االدلة  والبينات بصورة  -6
ويطرح ما عدا  ووجدانه، قانونية سليمة، ووضعها بين يدي القضاء الذي يزن بينات االتهام والدفاع ليأخذ منها بما يرتاح إليه ضميره

اد سذلك من بينات لم يقنع بها أو ارتابه الشك حولها، ويحكم وفق البينات القانونية التي ارتاح إليها ضميره ووجدانه وكثيرا من جرائم الف
 قتصاد الوطني.اليهرب مرتكبيها بسبب عدم الفنية والخبرة العملية والفعالة فى محاربة وسائل التهرب من العقاب حرصا على مصلحة ا

 

 التوصيات 

 االسراع في تنفيذ األمر الملكي القاضي بدمج هئية الرقابة والتحقيق وهئية مكافحة الفساد والمباحث االدراية  . -1

محاولة حصر جرائم الفساد والجرائم الملحقة به فى تشريع واحد منتظم يتم تأصيل كل جريمة وأركانها والعقوبات المقررة لها على  -2
 نحو مفصل فى محاولة للتقليل من الخطورة االجرامية لهذه الجرائم 

 مساواة  إعضاء هئية الرقابة ومكافحة الفساد بمزايا اعضاء السلك القضائي واعضاء النيابة العامة    -3

إحداث إدراة مستقلة في هئية الرقابة ومكافحة الفساد بمتابعة تنفيذ االحكام الصادرة على جهات االدراة للحد من تعطيل تنفيذ  -4
 االحكام 

 ومسارح الجامعات واألندية االدبية في توعية وتبصير المجتمع بمخاطر الفساد واضرارة االستفادة من منابر المساجد  -5

 وضع لوحات تعريفية في مدخل كل الجهات الحكومية الخدمية للتعريف بحقوق المراجعين  -6

 وضع لوحات في مداخل اقسام الشرط وجهات الضبط بحقوق الموقفين  -7

 مافي حكومة للتعريف بالفساد وطرق مكافحتةعمل ورش عمل لألجهزة الحكومية و  -8

 صات  .االسراع في اقرار الذمة المالية لجميع موظفي الدولة وخاصة موظفي المشرفين على المشاريع الهندسية والمناق -9

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الخامس والعشرون

 م 2020 – تشرين الثاني – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

 

707 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 المراجع 

 م , الجزء السادس  2011لسان العرب , محمد إبن مكرم إبن منظور االنصاري ,دار صادر طبعة 

 م , المجلد الثاني 2014كتاب الزينة , أبو حاتم الرازي , تحقيق , سعيد الغانمي , منشورات الجمل , طبعة 

آليات مكافحة الفساد فى ضوء إتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريع المصري والشريعة االسالمية ,د,عادل الخراشي , دار 
  2001القلم للنشر , طبعة 

 م2003 طبعة , مصر نهضة  ,دار محمود المجيد عبد المستشار , الفساد جرائم لمكافحة وضوعيةالم االحكام

  م2015 طبعة و واالقتصاد القانون  مكتبة , المالي الفساد محاربة فى ودورها الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة

 م 2001لعربية , طبعة السياسة الجنائية فى مواجهة غسيل االموال , د , محمود كبيش , دار النهضة ا

 م , 2004غسل االموال  , د , محمود شريف بسيوني ,دار الشروق , القاهرة  , طبعة 

 م 2004جريمة غسيل االموال ,د , عادل محمد السيوى , دار نهضة مصر , طبعة 

  2003عربية , طبعةغسيل االموال بين التفسير العلمي والتنظيم القانوني ,د, سعيد عبد اللطيف حسن , دار النهضة ال

 م القاهرة2003شريف السيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، دار النهـضة العربيـة، الطبعة األولى, 

 م، ٢٠٠٧محمد أمين البشري، الفساد و الجريمة المنظمة، جامعة نايف للعلوم االمنية: الرياض، 

 م ، ٢٠٠٨جهاد محمد البريزات ، الجريمة المنظمة ، الطبعة األولـى ، دار الثقافـة : عمـان ، 

الرياض ، المركز العرابي للدراسات العلمية و  :عز الدين احمد ، الصور الحديثة للجرائم ، تطبيق على الجريمة المنظمة و واإلرهاب 
 م ١٩٩٤التدريب ، 

 هـ١٣٩٨هـ( دار الفكر، بيروت ٩٥٤حمن الخطاب )مواهب الجليل: محمد بن عبد الر 

 ه١٤٠٢جريمة الرشوة في الشريعة اإلسالمية: د. عبدهللا الطريقي، مؤسسـة الرسـالة بيـروت 

 م ,  2013, روضة محمد ياسين ,جامعة نايف للعلوم االمنية , رسالة ماجستير منهج القرآن في حماية المجتمع من الجريمة

 هـ١٤١٧وأسسها: د. عبد الرحمن الميداني، دار القلم، دمشق األخالق اإلسالمية 

ة يالدور االحتسابي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد , موسي الحيسون الحربي , رسالة دكتوراة ,الجامعة االسالمية , المدينة المنورة , كل
 هـ 1436أصول الدين , العام الجامعي , 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الخامس والعشرون

 م 2020 – تشرين الثاني – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

 

708 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

االدعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام، دار كنوز أشبيليا للنشر والتوزيع، الطبعة األولى عام طلحة بن محمد بن عبد الرحمن غوث، 
 .م، الرياض٢٠٠٤هـ/١٤٢٥

م، ١٩٥١على زكي العرابي، المبادئ األساسية لإلجراءات الجنائية، الجزء األول، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، طبعة عام 
 القاهرة

 ه، الرياض١٤٣٠د هللا الحرقان، اإلجراءات الجنائية في مرحلة ما قبل المحاكمة، مكتبة الملك فهد، طبعة عام عبد الحميد بن عب

فيصل بن معيض القحطاني، هيئة التحقيق واالدعاء العام ودورها في نظام العدالة الجنائية في المملكة العربية السعودية، أكاديمية 
 .م، الرياض١٩٩٩ه/١٤٢٠عام نايف العربية للعلوم األمنية، طبعة

منصور بن عبد العزيز الجبالي، مبادئ التحقيق الجنائي في ضوء نظام اإلجراءات الجزائية السعودي، مكتبة الملك فهد الوطنية، 
 .هـ ، الرياض١٤٢٨الطبعة األولى عام 

ام نايف العربية للعلوم األمنية، طبعة ع على حسن شافعي، جهاز الضبط اإلداري ودوره في مكافحة الفساد، الجزء الثاني، أكاديمية
 م، الرياض٢٠٠٣هـ/١٤٢٤

خالد بن عبد الرحمن بن حسن، الفساد اإلداري: أنماطه وأسبابه وسبل مكافحته "نحو بناء نموذج تنظيمي"، رسالة دكتوراه مقدمة -25
 .م، الرياض٢٠٠٧ه/ ١٤٢٨لجامعة نايف العربية للعلوم األمنية، عام 

عبد هللا، الفساد وأثره في القطاع الخاص، بحث مقدم إلى المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، جامعة نايف الحسن بو نعامة 
 م، الرياض٢٠٠٣العربية للعلوم األمنية، طبعة

 ١٤٢٨/٢/١ص، ه ١٢.بتاريخ  ٤٣اإلستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم: 

عبد الناصر محمد محمود فرغلي وآخر، اإلثبات الجنائي باألدلة الرقمية من الناحيتين القانونية والفنية، جامعة نايف للعلوم األمنية، 
 .ه، الرياض١٤٢٨طبعة عام 

م، ٢٠٠٩لى، عام بالل أمين زين الدين، ظاهرة الفساد اإلداري في الدول العربية والتشريع المقارن، دار الفكر الجامعي، الطبعة األو 
 اإلسكندرية

 م ,  2019جرائم الرشوة والتزوير فى النظام السعودي , سعد محمد شايع القحطاني ,دار كتب مؤلفين , طبعة 

النظام الجزائي الخاص , جرائم التعزير المنظمة فى المملكة العربية السعودية , محمد أحمد المنشاوى , دار الكتاب الجامعي ,طبعة 
 112م , 2019

 77م , ص 2010جريمة الرشوة فى النظام السعودي , د أسامة محمد عجب نور , دار خوارزم العلمية , طبعة 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الخامس والعشرون

 م 2020 – تشرين الثاني – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

 

709 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 م , 1982جريمة الرشوة فى الشريعة االسالمية ,د ,عبد هللا عبد المحسن الطريقي , مؤسسة الجريسي للتوزيع , طبعة 

 م 2011جرائم الرشوة والتزوير ,د ,محمد براك الفوزان , مكتبة القانون واالقتصاد , طبعة 

 م 2014النظام الجزائي الخاص فى المملكة العربية السعودي, د , طه عثمان المغربي ,دار الراشد ناشرون , طبعة ,

 م 2012الشاذلي ,دار المطبوعات الجامعية , طيعة جرائم التعزير المنظمة فى المملكة العربية السعودية ,د, فتوح عبد هللا 

 م 2011النظام الجنائي السعودي , القسم الخاص , جرائم االعتداء على االموال ,د, مصطفي محمد بيطار , دار حافظ للنشر , طبعة 

 , م  2017ي , طبعة قانون العقوبات العام فى المملكة العربية السعودية , د , محمد عبد الجليل العوابدة , دار المتنب

 م 2019النظام الجزائي السعودي , جرائم االعتداء على االموال , د محمد عبد الجليل العوابدة , دار المتنبس , طبعة 

 م 2011النظام الجنائي السعودي القسم الخاص , د و مصدفى البيطار ,دار حافظ للنشر , طبعة 

 م  2014عودية , د , طه عثمان المغربي , الراشد ناشرون , طبعة النظام الجنائي الخاص فى المملكة العربية الس

 2015شرح النظام الجزائي لجرائم الرشوة والتزييف والتزوير ,إبراهيم حسين الموجان , ناشر خاص , طبعة 

 

Abstract: 

That corruption is a human phenomenon governed by human laws, both individually and collectively. They are: a 

desire to obtain unlawful benefits - and an attempt to evade due costs. 

Three main supervisory bodies work to uncover corruption, performance negligence, and compliance in government 

agencies, with an attempt to investigate, search, and accountability, where there is a "Monitoring and Investigation 

Authority", which is responsible for detecting and investigating financial and administrative violations, and there is a 

"General Oversight Bureau", which works to investigate In financial violations and to ensure that all state funds are used 

for the purposes for which they were allocated, with government agencies implementing financial and accounting 

regulations and regulations in them, and that there is a "National Anti-Corruption Authority" that discloses cases of 
multiple corruption that take place in the government apparatus, through P D tendering and implementation of projects, and 

violation of public money. 

With the multiplicity of supervisory bodies in the Kingdom, we find that there is a weakness in dealing with 

corruption, and even disclosure and evidence, since the multiplicity of oversight bodies made the main issue dispersed 

between several agencies, and some even cross its work with others in the tasks, and this leads us to claim the necessity 

Unifying the supervisory authorities in the Kingdom under one umbrella, such as having a "Supreme Council for 

Oversight" regulating its actions and executive provisions 

Corruption in all its forms remains one of the destructive factors facing economic, political and social development 

processes. Therefore, the best way to fight corruption is to have a comprehensive strategic plan to restore justice in all its 

forms in society from top to bottom, from base to top, and end injustice and forms of exploitation in all societies. By 

linking responsibility to accounting. 
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