 .6متابعة ا�سرتداد الأموال و العائدات الناجتة من جرائم الف�ساد مع اجلهات
املخت�صة .
 .7مراجعة �أ�ساليب العمل و �إجراءاته يف اجلهات امل�شمولة باخت�صا�صات الهيئة
بهدف حتديد نقاط ال�ضعف التي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى الف�ساد  ،و العمل على معاجلتها
مبا ي�ضمن حتقيق �أهداف الهيئة و تنفيذ اخت�صا�صاتها .
 .8اقرتاح الأنظمة و ال�سيا�سات الالزمة ملنع الف�ساد و مكافحتة و �إجراء مراجعة
دورية للأنظمة و اللوائح ذات ال�صلة  ،ملعرفة مدى كفايتها و العمل على تطويرها  ،و
الرفع عنها بح�سب الإجراءات النظامية .
� .9إعداد ال�ضوابط الالزمة للإدالء ب�إقرارات الذمة املالية  ،و �أداء الق�سم الوظيفي
 ،لبع�ض فئات العاملني يف الدولة  ،ورفعها للملك للنظر يف اعتمادها .
 .10متابعة مدى قيام الأجهزة امل�شمولة باخت�صا�صات الهيئة مبا يجب عليها �إزاء
تطبيق الأنظمة املجرمة للف�ساد املايل و الإداري  ،و العمل على تعزيز مبد�أ امل�ساءلة
لكل �شخ�ص مهما كان موقعه .
 .11متابعة تنفيذ االلتزامات الواردة يف االتفاقيات الدولية املتعلقة بحماية النزاهة
و مكافحة الف�ساد التي تكون اململكة طرفا فيها .
 .12توفري قنوات ات�صال مبا�شرة مع اجلمهور لتلقي بالغاتهم املتعلقة بت�صرفات
منطوية على ف�ساد  ،و التحقيق من �صحتها و اتخاذ ما يلزم يف �ش�أنها  ،و حتدد
اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم الآلية و ال�ضوابط الالزمة لذلك .
 .13العمل مع اجلهات املعنية و م�ؤ�س�سات املجتمع املدين على تنمية ال�شعور باملواطنة و ب�أهمية
حماية املال العام و املرافق و املمتلكات العامة  ،مبا يحقق ح�سن �إدارتها و املحافظة عليها .
 .14تلقي التقارير و الإح�صاءات الدورية من اجلهات امل�شمولة باخت�صا�صات الهيئة
 وفق ما تطلبه الهيئة  -ودرا�ستها و �إعداد البيانات التحليلية يف �ش�أنها  ،و اتخاذما يلزم حيالها .
 .15دعم �إجراءات البحوث و الدرا�سات املتعلقة بحماية النزاهة و مكافحة الف�ساد ،
و حث اجلهات املعنية و مراكز البحوث املتخ�ص�صة و م�ؤ�س�سات املجتمع املدين على
الإ�سهام يف ذلك .
� .16إجراء الدرا�سات و القيا�سات املتعلقة بت�أثري الف�ساد على التما�سك االجتماعي و
التنمية االقت�صادية و حتليلها و و�ضع الو�سائل الالزمة ملعاجلة ذلك .
 .17جمع املعلومات و البيانات و الإح�صاءات املتعلقة بالف�ساد  ،و حتليلها  ،وبناء
قواعد بيانات و �أنظمة معلومات خا�صة بها .
 .18ن�شر الوعي مبفهوم الف�ساد و بناء و بيان �أخطاره و �آثاره و ب�أهمية حماية النزاهة
و تعزيز الرقابة الذاتية و ثقافة عدم الت�سامح مع الف�ساد  ،و ت�شجيع م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين و و�سائل الإعالم على التعاون و الإ�سهام يف هذا ال�ش�أن .
 .19متثيل اململكة يف امل�ؤمترات و املحافل الدولية املتعلقة بال�شفافية و حماية النزاهة
و مكافحة الف�ساد  ،و التعاون مع الهيئات و املنظمات الإقليمية و الدولية العاملة يف
هذا املجال .
 .20تنظيم امل�ؤمترات و الندوات و الدورات التدريبية حول ال�شفافية و النزاهة و
مكافحة الف�ساد .
� .21أي اخت�صا�ص �آخر يعهد به �إلى الهيئة مبوجب ن�صو�ص خا�صة

٭ ٭ ٭

فروع الهيئة  :تعمل الهيئة تدريجيا على افتتاح فروع لها يف مناطق اململكة
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ظل

الف�ساد بنوعيه  ،املالى والإدارى  ،وعلى م�ستوى العامل � ،سو�سة تنخر يف
البناء االجتماعي  ،وتزعزع ثقة املواطن والزائر و امل�ستثمر يف م�ؤ�س�سات الدولة
و�أركانها  ،وتقو�ض �سمعة البالد  ،وتق�صم ظهر تنميتها وتقدمها .
والف�ساد �آفة ن�سبية تختلف من بيئة لأخرى  ،لكنها عندما ت�ست�شري  ،ف�إن التعامل معها
يتطلب جهد ًا جماعيا وقدوة جمتمعية خمل�صة  ،فهي اليكفي فيها قرار واحد � ،أو �إدارة
�أو م�س�ؤول مبفردة .
وتتطلع الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد الى تظافر جهود النخب الفكرية والثقافية
والدار�سني وعموم الدعاة  ،لتعزيز جهودها يف ن�شر ثقافة حماية النزاهة  ،و�إ�شاعة
ال�شعور بامل�س�ؤولية بكل الو�سائل املمكنة � ،أمال يف جعل املجتمع ال�سعودي مث ًال يحتذى
يف ال�شفافية ونظافة االيدي واملمار�سات يف القطاعني العام واخلا�ص .
ويف اململكة العربية ال�سعودية  ،التي مل تكن ا�ستثنا ًء بني املجتمعات  ،من حيث التطلع
�إيل املثالية  ،كانت مكافحة الف�ساد هما ي�شغلها منذ �أن ت�أ�س�ست الدولة  ،وكانت
الأحر�ص على �أن تكون القدوة بني املجتمعات املتح�ضرة  ،والنموذج االف�ضل يف
العامل اال�سالمي  ،فرفع امللك امل�ؤ�س�س لواء النزاهة يف تطبيقات احلكم ويف جميع
خطبه و خماطباته  ،كما �صدرت عرب العقود جملة من البالغات والأنظمة  ،وت�أ�س�س
عدد من الدواوين احلكومية املعنية بالرقابة والتفتي�ش املايل والإداري  ،وظهرت
بدايات مل�ؤ�س�سات مدنية مهتمة باحلفاظ على ال�شفافية والنزاهة  ،وكان من �آخر
ما �شهدته البالد يف ال�سياق الر�سمي � ،صدور ا�سرتاتيجية وطنية حلماية النزاهة
ومكافحة الف�ساد  ،و �إن�شاء هيئة وطنية م�ستقلة ملكافحة الف�ساد  ،ترتبط ب�أعلى �سلطة
د�ستورية يف البالد .
وحظي �صدور الإ�سرتاتيجية و ت�أ�سي�س الهيئة برتحيب كل �شرائح املجتمع يف البالد ،
من خالل العديد من الكتابات و التعليقات الإعالمية والتي ما تزال تت�صدر �صفحات
الر�أي واملدونات وال�صحافة الإلكرتونية  ،والقيا ارتياح ًا من املخل�صني الذين يهمهم
نقاء املجتمع ال�سعودي من ال�شبهات  ،واملمار�سات التي ت�شوه �صفاء جبينة .

�أبرز مالمح اال�سرتاتيجية الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة
الف�ساد :
• ي�شمل الف�ساد جرائم الر�شوة  ،واملتاجرة بالنفوذ  ،و�إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة ،
والإثراء غري امل�شروع  ،و�إ�ساءة �أمانة املال العام .
• ت�ستلزم مكافحة الف�ساد برامج �إ�صالح �شاملة  ،وحتقيق العدالة االجتماعية .
• حماية النزاهة من املبادئ الثابتة يف ال�شريعة الإ�سالمية .
• الف�ساد يعوق التطوير والتنمية و اال�ستثمارات .
• ت�ستلزم مكافحة الف�ساد مراجعة م�ستمرة للأنظمة والإجراءات .
• دعم الدرا�سات و البحوث املتعلقة بحماية النزاهة و مكافحة الف�ساد .
• تعزيز قدرات الأجهزة الرقابية و متكينها من �أداء وظائفها .
• العمل مببد�أ امل�ساءلة لكل م�س�ؤول .
• ح�سن اختيار امل�س�ؤولني التنفيذيني .
• �سرعة البت يف ق�ضايا الف�ساد .
• �إقرار مبد�أ ال�شفافية داخل م�ؤ�س�سات الدولة  ،و�إ�شراك م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
يف  حماية النزاهة .
• توظيف و�سائل الرتبية و التوعية و الإعالم لن�شر ثقافة حماية املال العام .

الأمر امللكي القا�ضي ب�إن�شاء الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد
بعون اللـ ـ ـ ـ ـ ــه تعالـ ـ ــى
نحن امللك عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية
بعد االطالع على املادة الثامنة واخلم�سني من النظام الأ�سا�سي للحكم ال�صادر
بالأمر امللكي رقم �أ 90/بتاريخ  1412/8/27هـ .
وبعد االطالع على الإ�سرتاتيجية الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الف�ساد .
وبعد االطالع على نظام الوزراء و نواب الوزراء و موظفي املرتبة املمتازة ال�صادر
باملر�سوم امللكي رقم م 10/بتاريخ  1391/3/18هـ .
وبعد االطالع على الأمر امللكي رقم �أ 14/بتاريخ  1414/3/3هـ .
وانطالق ٌا من قول اهلل تعالى ( :وال تب ِغ الف�سا َد يف الأر�ض �إن اهلل ال ُيحب املف�سدين) ،
وا�ست�شعار ًا منا للم�س�ؤولية امللقاة على عاتقنا يف حماية املال العام  ،وحماربة الف�ساد،
والق�ضاء علية  ،على هَ دٌي كرمي من مقا�صد �شريعتنا املطهرة التي حاربت الف�ساد ،
و�أوجدت ال�ضمانات  ،وهي�أت الأ�سباب ملحا�صرته  ،وتطهري املجتمع من �آثاره
اخلطرية ،وتبعاته الوخيمة على الدولة يف م�ؤ�س�ساتها  ،و �أفرادها  ،وم�ستقبل �أجيالها.
�أمرنا مبا هو �آت :
�أوال � :إن�شاء « الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد «  ،ترتبط بنا مبا�شرة .
ثاني ًا ُ :يعني الأ�ستاذ حممد بن عبد اهلل ال�شريف رئي�س ًا للهيئة الوطنية ملكافحة
الف�ساد مبرتبة وزير .
ثالث ًا  :على رئي�س الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد  ،ورئي�س هيئة اخلرباء مبجل�س
الوزراء و�ضع التنظيم اخلا�ص بها  ،على �أن ي�صدر من جمل�س الوزراء خالل ثالثة
�أ�شهر من تاريخ �أمرنا هذا .
كائن من
رابع ًا  :ت�شمل مهام الهيئة كافة القطاعات احلكومية  ،وال ي�ستثنى من ذلك ٌُ
كان  ،وت�سند �إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر و التعليمات اخلا�صة بال�ش�أن العام ،
ويدخل يف اخت�صا�صها متابعة �أوجة الف�ساد الإداري واملايل .
خام�س ًا  :على رئي�س ديوان رئا�سة جمل�س الوزراء  ،ورئي�س الديوان امللكي تزويد
الهيئة بكافة الأوامر ذات ال�صلة مبهامها  ،وعلي جميع الوزارات و امل�ؤ�س�سات و
امل�صالح احلكومية وغريها الرفع للهيئة بكل امل�شاريع املعتمدة لديها وعقودها ومدة
تنفيذها و�صيانتها وت�شغيلها .
�ساد�س ًا  :دون الإخالل باخت�صا�صات اجلهات الرقابية الأخرى  ،تقوم الهيئة
بالتن�سيق الالزم مع تلك اجلهات فيما يخ�ص ال�ش�أن العام وم�صالح املواطنني  ،وعلى
تلك اجلهات تزويد الهيئة ب�أي مالحظات مالية �أو �إدارية تدخل �ضمن مهام الهيئة .
�سابع ُا  :يبلغ �أمرنا هذا للجهات املخت�صة العتمادة وتنفيذه .
عبد اهلل بن عبد العزيز

ارتباط الهيئة ومركزها النظامي

• ترتبط الهيئة بامللك مبا�شرة  ،ومتتع بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل التام
ماليا و �إداريا مبا ي�ضمن لها مبا�شرة عملها بكل حياد ودون ت�أثري من �أي جهة
كانت  ،ولي�س لأحد التدخل يف جمال عملها .
• يكون مقر الهيئة الرئي�س مدينة الريا�ض  ،ولها �أن تن�شئ فروع ًا �أو مكاتب لها
داخل اململكة بح�سب احلاجة .

التبليغ عن حاالت الف�ساد

انطالقا من �أن �صون النزاهة واجب وطني  ،ي�ؤكد تنظيم الهيئة و لوائحها على �أهمية
تعاون املجتمع بكل �شرائحه يف التبليغ عن احلاالت امل�شوبة بالف�ساد الإداري �أو املايل
 ،وتكفل الهيئة �سرية املعلومات و �أ�سماء املتعاونني معها .

ر�سالة الهيئة

• ن�شر ثقافة النزاهة ونبذ الف�ساد .
• حتري حاالت الف�ساد الإداري واملايل ومتابعتها .
• معاجلة �أ�سباب اخللل و�سد ثغراتة .
• ت�صحيح الفجوات النظامية يف الأنظمة و اللوائح العامة .
• �إعداد التقارير حول حاالت الق�صور و التق�صري يف بيئة �أداء الأجهزة احلكومية
و اقرتاح معاجلتها .

�أهداف الهيئة و اخت�صا�صاتها

تهدف الهيئة �إلى حماية النزاهة  ،وتعزيز مبد�أ ال�شفافية  ،ومكافحة الف�ساد املايل و
الإداري ب�شتى �صوره و مظاهره و �أ�ساليبه  ،ولها يف �سبيل حتقيق ذلك االخت�صا�صات
التالية :
 .1متابعة تنفيذ الأوامر و التعليمات املتعلقة بال�ش�أن العام و م�صالح املواطنني مبا
ي�ضمن االلتزام بها .
 .2التحري عن �أوجه الف�ساد املايل و الإداري يف عقود الأ�شغال العامة و عقود
الت�شغيل و ال�صيانة و غريها من العقود املتعلقة بال�ش�أن العام و م�صالح املواطنني
يف اجلهات امل�شمولة باخت�صا�صات الهيئة  ،و اتخاذ الإجراءات النظامية الالزمة
يف �ش�أن �أي عقد يتبني �أنة ينطوي على ف�ساد �أو �أنة �أبرم �أو يجري تنفيذه باملخالفة
لأحكام الأنظمة و اللوائح النافذة .
� .3إحالة املخالفات و التجاوزات املتعلقة بالف�ساد املايل والإداري عند اكت�شافها �إالى
اجلهات الرقابية �أو جهات التحقيق بح�سب الأحوال  ،مع �إبالغ رئي�س اجلهة – التي
يتبعها املوظف املخالف – بذلك  ،وللهيئة االطالع على جمريات التحقيق و متابعة
�سري الإجراءات يف هذا ال�ش�أن  ،ولها �أن تطلب من اجلهات املعنية اتخاذ التدابري
االحرتازية �أو التحفظية – وفقا ملا يق�ضي به النظام – يف �ش�أن من توافرت �أدلة �أو
قرائن على ارتكابه �أفعاالٌ تدخل يف مفهوم الف�ساد  .ويف جميع الأحوال � ،إذا ر�أت
الهيئة �أن تلك املخالفات و التجاوزات متثل بعد ًا م�ؤ�س�سي ًا لأي من اجلهات امل�شمولة
باخت�صا�صات الهيئة  ،فعليها رفع الأمر �إلى امللك التخاذ ما يراه .
 .4العمل على حتقيق الأهداف الواردة يف اال�سرتاتيجية الوطنية حلماية النزاهة
ومكافحة الف�ساد  ،ومتابعة تنفيذها مع اجلهات املعنية  ،ور�صد نتائجها وتقوميها
ومراجعتها  ،وو�ضع برامج عملها و�آليات تطبيقها .
 .5ت�شجيع جهود القطاعني العام و اخلا�ص على تبني خطط و برامج حلماية النزاهة
و مكافحة الف�ساد  ،و متابعة تنفيذها و تقومي نتائجها .

