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 من أقوال خادم احلرمني الشريفني
امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

أعاهد الله ثم أعاهدكم أن يكون شغلي الشاغل
إحقاق احلق و إرساء العدل وخدمة املواطنني
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اإلستراتيجية الوطنية حلماية الزناهة 
ومكافحة الفساد

الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم )43( 
وتاريخ 1428/2/1هـ
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الرقم : )43(
التاريخ : 1428/2/1هـ

إن مجلس الوزراء
رقم  السامي  باألمر  الوزراء  مجلس  رئاسة  ديوان  من  الواردة  املعاملة  على  االطالع  بعد 
)6487/م ب( وتاريخ 1427/9/2هـ , املشتملة على برقية صاحب السمو امللكي وزير الداخلية 
رقم 2/10889/16ش وتاريخ 19-1426/2/20هـ , املرافق لها محضر اللجنة الوزارية املشكلة 
مبوجب األمر السامي رقم )7/ب/5657( وتاريخ 1421/5/9هـ, في شأن مشروع االستراتيجية 

الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الفساد .

وبعد االطالع على احملضر رقم )175( وتاريخ 1424/5/23هـ , املعد في هيئة اخلبراء . 
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم )3/4( وتاريخ 1425/3/13هـ.

وتاريخ   )733( رقم  الوزراء  ملجلس  العامة  اللجنة  توصية  على  االطالع  وبعد 
1427/11/27هـ 

يقرر
بالصيغة  وذلك  الفساد  ومكافحة  النزاهة  حلماية  الوطنية  االستراتيجية  على  املوافقة 

املرافقة .

رئيس مجلس الوزراء

اإلستراتيجية الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الفساد

مقدمة :
احلمد لله وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده , وعلى آله وصحبه أجمعني 

وبعد :

ُيعد الفساد ذا مفهوم مركب له أبعاد متعددة وتختلف تعريفاته باختالف الزاوية التي 
ينظر من خاللها إليه.فيعد فسادًا كل سلوك انتهك أيًا من القواعد والضوابط التي 
يفرضها النظام كما يعد فسادًا كل سلوك يهدد املصلحة العامة بخيانتها وعدم االلتزام 
بها وذلك بتغليب املصلحة اخلاصة على املصلحة العامة , وكذلك أي إساءة الستخدام 
الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة , هذا في القانون الوضعي . أما في الشريعة 
, قال تعالى: }والتفسدوا في األرض بعد  االسالمية فالفساد كل ماهو ضد الصالح 
إصالحها{ )األعراف : 56( وقال تعالى: }إن الله يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها 
وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعًا 
:58( وقال تعالى: }وإذا تولى سعى في األرض ليفسد فيها ويهلك  )النساء  بصيرًا{ 

احلرث والنسل والله ال يحب الفساد{ )البقرة : 205(.

وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال »ال يسترعى الله عبدًا على 
رعيه ميوت حني ميوت وهو غاش لها إال حرم الله عليه اجلنة«.

وروى االمام أحمد عن ثوبان قال »لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والرائش 
يعني الذي ميشي بينهما«.

وظاهرة الفساد تشمل جرائم متعددة مثل : الرشوة , املتاجرة بالنفوذ, إساءة استعمال 
السلطة, اإلثراء غير املشروع, التالعب باملال العام واختالسه أو تبديده أو إساءة استعماله, 

غسل األموال, اجلرائم احملاسبية, التزوير, تزييف العملة, الغش التجاري...إلخ.
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وتشير جتارب الدول - على اختالف مستوى تنميتها االقتصادية أو نظامها السياسي- 
إلى أن الفساد اليرتبط بنظام سياسي معني بل يظهر عندما تكون الظروف مواتية 
لظهوره.ويوجد بدرجات مختلفة ومتابينة في جميع النظم السياسية , فالفساد يعد 

ظاهرة دولية , وعامل قلق للمجتمع الدولي.

واالجتماعية,   , االقتصادية  األبعاد  فيها  تختلط  مركبة  الفساد ظاهرة  وتعد ظاهرة 
اتساق  األسباب عدم  ومن هذه   , نشوئها  أسباب  تتعدد  ولذا   , والسياسية   , والثقافية 
األنظمة ومتطلبات احلياة االجتماعية , وضعف الرقابة. وللفساد آثار سلبية متعددة 
أهمها التأثير السلبي على عملية التنمية , فينحرف بأهدافها ويبدد املوارد واإلمكانات 
ويسيء توجيهها , ويعوق مسيرتها , كما يضعف فاعلية وكفاية األجهزة ويتسبب في 

خلق حالة من التذمر والقلق.

إن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تستلزم برامج إصالح شاملة , حتظى بدعم سياسي 
أسبابها,  املشكلة ومعاجلة  , وتكتسب مضمونًا استراتيجيًا يقوم على تشخيص  قوي 
والقيم  املبادئ  وإرساء   , ومؤسساته  املجتمع  ومشاركة   , احلكومية  االجهزة  وتعاون 

األخالقية لإلدارة واملجتمع وتعزيزها , واالستفادة من اخلبرات الدولية.

ومبا أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله من املبادئ الثابتة في الشريعة 
أنظمتها  تستمد  وهي  السعودية  العربية  اململكة  فإن   , الدولية  واألنظمة  اإلسالمية 
من مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية عنيت بحماية النزاهة واألمانة , والتحذير من 

الفساد ومحاربته بكل صوره وأشكاله.

ومن هذا املنطلق حرصت اململكة على مشاركة املجتمع الدولي اهتمامه في محاربة 
الفساد من خالل حرصها على عقد االتفاقيات , وحضور املؤمترات والندوات , وتعزيز 
النزاهة  حلماية  اإلستراتيجية  هذه  وضعت  االهتمام  لهذا  الدولي.وامتدادًا  التعاون 

ومكافحة الفساد , وذلك على النحو اآلتي: 

أواًل: املنطلقات:
تتركز اإلستراتيجية حلماية النزاهة ومكافحة الفساد على املنطلقات اآلتية:

1.أن الدين االسالمي احلنيف -عقيدة وشريعة ومنهج حياة-هو الركيزة األساسية التي 
حتكم هذه االستراتيجية , منطلقات وأهدافًا ووسائل وآليات, وتعد كل عمل من شأنه 
وجدت  الذي  والنظامي  الشرعي  مسارها  عن  واخلاصة  العامة  بالوظيفة  االنحراف 

خلدمته فسادًا وجرمية تستوجب العقاب في الدنيا واآلخرة.

2.أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تتحق بشكل أفضل بتعزيز التعاون بني األجهزة 
املختصة في اململكة بشكل مستمر.

3.أن الفساد يعوق التطوير والتنمية واالستثمارات.

4.أن الفساد مرتبط في بعض صوره بالنشاطات اإلجرامية, وبخاصة اجلرمية املنظمة 
عبر )احلدود( الوطنية.

5.أن ظهور مفاهيم وصور ووسائل حديثة للفساد وانتشارها تستلزم مراجعة وتقوميًا 
الوباء  هذا  ملكافحة  والبرامج  واإلجراءات  واألنظمة  واخلطط  للسياسات  مستمرًا 

اخلطر.

6.أن حتقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد يتطلب أيضًا تعزيز التعاون بني الدول 
انطالقًا من مبادئ القانون الدولي واملواثيق واملعاهدات الدولية, مما يسهم في تعميق 

الثقة بني الدول وتهيئة مناخ أفضل للعالقات فيما بينها.
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ثانيًا: األهداف:
تهدف االستراتيجية الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الفساد إلى حتقيق اآلتي:

1.حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره.

2.حتصني املجتمع السعودي ضد الفساد, بالقيم الدينية واألخالقية , والتربوية.

الشرعية  النصوص  واحترام  بالسلوك  التحلي  نحو  واملقيم  املواطن  3.توجيه 
والنظامية.

4.توفير املناخ املالئم لنجاح خطط التنمية, والسيما االقتصادية واالجتماعية منها.

والعربي   , اإلقليمي  التعاون  وتوثيق  وتطوير  لتعزيز  املبذولة  اجلهود  في  5.اإلسهام 
والدولي , في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

6.حتقيق العدالة بني أفراد املجتمع.

ثالثًا: الوسائل:
يلزم لتحقيق أهداف اإلستراتيجية الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الفساد اتخاذ 

الوسائل التالية :
1- تشخيص مشكلة الفساد في اململكة عن طريق مايلي:

أ- تنظيم قاعدة معلومات وطنية حلماية النزاهة ومكافحة الفساد تشتمل على جميع 
عن  الدقيقة  واإلحصاءات  والبيانات   , املعلومات  ورصد   , واإلدراية  النظامية  الوثائق 
, ومدى  وأولوياتها   , وآثارها  وأسبابها   , أنواعها  , وحتديد  , وتصنيفها  املشكلة  حجم 

انتشارها زمنيًا ومكانيًا واجتماعيًا.

ب - قيام األجهزة احلكومية املعنية - بحسب اختصاصها - بإعداد إحصاءات وتقارير 
واحللول   , وأنواعها  وأسبابها,  املشكلة  حجم  بيان  تتضمن  الفساد  مشكلة  عن  دورية 
واإلجراءت  األنظمة  تطبيق  تواجه  التي  والصعوبات  السلبيات  وحتديد   , املقترحة 

املتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

ومكافحة  النزاهة  حماية  مبوضوع  املتعمقة  والبحوث  الدراسات  وإجراء  دعم   - ج 
الفساد.

د - إتاحة املعلومات املتوافرة للراغبني في البحث والدراسة , وحث اجلهات األكادميية 
املجال  في  والبحوث  الدراسات  من  املزيد  إجراء  على  املتخصصة  البحوث  ومراكز 

نفسه.

هـ - رصد ماينشر في وسائل االعالم عن موضوع حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

و - متابعة املستجدات في املوضوع سواء على املستوى احمللي أو الدولي.

مبمارسة  الفساد  ومكافحة  النزاهة  بحماية  املعنية  احلكومية  األجهزة  قيام   -2
اختصاصاتها, وتطبيق األنظمة املتعلقة بذلك , عن طريق مايلي:

أ - تزويد األجهزة الضبطية, والرقابية, والتحقيقية, والقضائية, باإلمكانات املادية, 
والبشرية, واخلبرات, والتدريب, والتقنية, والوسائل العلمية احلديثة, الكافية لتمكينها 

من أداء مهماتها بفاعلية.

ب - دراسة أنظمة األجهزة املختصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد وهياكلها اإلدارية 
وإجراءاتها, مع مراعاة عدم االزدواجية وتنازع االختصاص فيما بينها, ومنحها القدر 

الالزم من االستقالل اإلداري واملالي.
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ج - قيام األجهزة احلكومية املعنية - بحسب اختصاصها - باملراجعة الدورية لألنظمة 
التطبيق  خالل  من  لها  تظهر  التي  الصعوبات  لتحديد  ؛  الفساد  مبكافحة  املتعلقة 
األنظمة  هذه  لتطوير  وكذلك  الصعوبات,  هذه  لتذليل  املقترحات  وإبداء  والدراسة, 

ورفعها للجهة املختصة للنظر فيها واالستفادة في ذلك مما يستجد.

د - تطوير وتقومي األنظمة الرقابية واإلدارية واملالية, لضمان وضوحها وسهولة تطبيقها 
وفعاليتها.

هـ - تقليص اإلجراءات, وتسهيلها والتوعية بها, ووضعها في أماكن بارزة, حتى التؤدي 
إلى االستثناءات غير النظامية.

العمل ومطابقتها  للتأكد من سالمة إجراءات  ؛  واملتابعة  باملراقبة  املسؤولني  - قيام  و 
لألنظمة.

ز - اختيار املسؤولني في اإلدارات التنفيذية التي لها عالقة باجلمهور من ذوي الكفايات 
والتعامل احلميد مع املراجعني.والتأكيد على مديري اإلدارات بإنهاء إجراءات معامالت 

املواطنني ومراقبة املوظفني حتى اليضعوا العقبات أمام تلك املعامالت.

ح - التأكيد على عدم التمييز في التعامل وعدم النظر إلى املركز الوظيفي أو االجتماعي 
للشخص.

ط - العمل مببدأ املساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه, وفقًا لألنظمة.

ي - تعزيز جهود األجهزة الضبطية املتعلقة مبكافحة الفساد.

ك - االستفادة من الوسائل العلمية احلديثة, ووسائل االتصاالت السريعة بني اجلهات 
احلكومية املختصة.

وتسديدها,  والغرامات  واملستحقات  بالرسوم  اخلاصة  التعليمات  وضوح  ضمان   - ل 
وإيجاد السبل الوقائية الكفيلة بسد الثغرات التي تؤدي إلى ولوج الفساد إليها, مبا في 

ذلك التسديد عن طريق البنوك, وفق ضوابط مدروسة.

م - سرعة البت في قضايا الفساد, والعمل مببدأ التعويض ملن تضار حقوقهم ومصاحلهم 
ونشرها  املختصة,  اجلهة  من  نهائي  قضائي  بحكم  ذلك  ثبوت  بعد  الفساد  جراء  من 

بطلب من املدعي العام وموافقة ناظر القضية.

واحدة  قضائية  جهة  في  القضائي  االختصاص  ذات  اللجان  توحيد  على  العمل   - ن 
ومنحها االستقالل التام.

س - التأكيد على التعاون في مجال املساعدة املتبادلة في محاربة الفساد, دون إخالل 
بالسرية املصرفية.

3 - إقرار مبدأ الوضوح )الشفافية( وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة عن طريق مايلي:

وإن  الفساد,  من  للوقاية  فاعلة  وسيلة  الوضوح  بأن  الدولة  مسؤولي  على  التأكيد   - أ 
اعتماده كممارسة وتوجه أخالقي يضفي على العمل احلكومي املصداقية واالحترام.

إلى  اللجوء  وعدم  للراغبني,  وإتاحتها  بها,  والتوعية  اإلدارية  اإلجراءات  تسهيل   - ب 
السرية إال فيما يتعلق باملعلومات التي متس السيادة واألمن الوطني.

ج - وضع نظام حلماية املال العام.

د - توضيح إجراءات عقود مشتريات احلكومة واملؤسسات العامة والشركات املساهمة, 
وإعطاء اجلمهور واملؤسسات املدنية ووسائل اإلعالم حق االطالع عليها ونقدها.
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ووسائل  اجلمهور  عامة  بني  الفساد  شؤون  عن  املعلومات  تدوال  حرية  كفالة   - هـ 
اإلعالم.

النزاهة ومكافحة الفساد عن طريق  4 - مشاركة مؤسسات املجتمع املدني في حماية 
مايلي:

أ - إشراك بعض منسوبي هذه املؤسسات في اللجنة الوطنية ملكافحة الفساد املقترحة.

ب - إشراك هذه املؤسسات -حسب اختصاصها- في دراسة ظاهرة الفساد وإبداء مالديها 
من مرئيات ومقترحات متكن من احلد منه.

ج - حث الهيئات املهنية واألكادميية كاألطباء واحملامني واملهندسني واحملاسبني على 
إبداء مرئياتهم حول األنظمة )الرقابية واملالية واإلدارية( وتقدمي مقترحاتهم حيال 

تطويرها وحتديثها.

د - حث الغرف التجارية والصناعية على إعداد خطط وبرامج لتوعية رجال األعمال 
املالية  األنظمة  حيال  مرئياتهم  وإيضاح  وآثاره,  وأسبابه  الفساد  مبخاطر  والتجار 

والتجارية.

5 - توعية اجلمهور وتعزيز السلوك األخالقي عن طريق مايلي:

أ - تنمية الوازع الديني للحث على النزاهة ومحاربة الفساد عن طريق وسائل اإلعالم 
حمالت  وإعداد  وغيرها,  التعليمية  واملؤسسات  والعلماء  املساجد  وخطباء  املختلفة, 

توعية وطنية حتذر من وباء الفساد.

ب - التأكيد على دور األسرة في تربية النشء ودورها األساسي في بناء مجتمع مسلم 
مناهض ألعمال الفساد.

ج - حث املؤسسات التعليمية على وضع مفردات في مناهج التعليم العام واجلامعي, 
والقيام بتنفيذ برامج توعية تثقيفية بصفة دورية عن حماية النزاهة واألمانة ومكافحة 

الفساد وإساءة األمانة.

د - حث املواطن واملقيم على التعاون مع اجلهات املعنية مبكافحة الفساد, واإلبالغ عن 
جرائم الفساد ومرتكبيها.

ه - العمل على وضع برامج توعية تثقيفية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد, 
في القطاعني العام واخلاص.

6 - حتسني أوضاع املواطنني األسرية والوظيفية واملعيشية عن طريق مايلي:

أ - التأكيد على مبدأ حتسني أوضاع املواطنني األسرية والوظيفية واملعيشية وبخاصة 
ذوي الدخل احملدود, وتوفير اخلدمات األساسية لهم.

ب - إيجاد الفرص الوظيفية في )القطاعني العام واخلاص(, مبا يتناسب مع الزيادة 
املطردة لعدد السكان واخلريجني, واالهتمام بتأهيلهم طبقًا الحتياجات سوق العمل.

ج - احلد من استقدام العنصر األجنبي.

د - حتسني مستوى رواتب املوظفني والعاملني, وبخاصة املراتب الدنيا.

7 - تعزيز التعاون العربي واإلقليمي والدولي عن طريق ما يلي:

وعدم  للدول,  الوطنية  السيادة  مراعاة  يتوجب  اتفاقية  أو  مبعاهدة  االلتزام  عند   - أ 
التدخل في شؤونها الداخلية, وأن يكون هناك دور فاعل للمملكة في صياغة بنود هذه 
املعاهدات واالتفاقيات.كما يتوجب مراعاة مستوى االلتزام والوضوح بني البلدان املتقدمة 

والنامية, والعمل على حسن اختيار املشاركني بحيث يكونون من ذوي االختصاص.



1718

ب - أهمية التنسيق بني اجلهات املشاركة في املؤمترات ذات العالقة مبوضوع مكافحة 
تصور  وضع  على  والعمل  املشاركات,  لتلك  اجليد  والتحضير  واالستعداد  الفساد, 
للمملكة حيال املوضوعات املطروحة للنقاش , ألن قضية الفساد قضية عاملية تتعدى 

حدود كل دولة.

في  احلكومية  وغير  احلكومية  الدولية  واملنظمات  الدول  خبرات  من  االستفادة   - ج 
مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

د - متابعة املستجدات الدولية احلاصلة فيما يتعلق بجرائم الفساد والرشوة وأساليب 
التعرف عليها وسبل محاصرتها.

هـ - العمل على حتقيق املزيد من التعاون الفعال, واملساعدة القانونية املتبادلة, وتبادل 
املعلومات والرأي واخلبرات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد مع دول مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية, والدول العربية, واإلسالمية, والصديقة.

بقرار  املشكلة  الوزراء  مبجلس  اخلبراء  بهيئة  الرسمية  الترجمة  شعبة  تقوم  أن   - و 
ترجمة  العتماد  األولوية  بإعطاء  1422/5/25هـ  وتاريخ   )134( رقم  الوزراء  مجلس 
احلية,  األجنبية  اللغات  إلى  اململكة  في  املطبقة  الفساد  مبكافحة  اخلاصة  األنظمة 
لالستفادة منها في املشاركات اخلارجية اخلاصة مبكافحة الفساد؛إلبراز موقف اململكة 

وجهودها في هذا املجال.

رابعًا: اآلليات
إنشاء هيئة وطنية ملكافحة الفساد تتولى املهمات التالية:

برامج  ووضع  ومراجعتها,  وتقوميها  نتائجها  ورصد  االستراتيجية  تنفيذ  متابعة   - أ 
عملها وآليات تطبيقها.

مكافحة  برامج  ومراقبة  تخطيط  في  واخلاص  العام  القطاعني  جهود  تنسيق   - ب 
الفساد وتقوميها.

ج - تلقي التقارير واإلحصاءات الدورية لألجهزة املختصة ودراستها وإعداد البيانات 
التحليلية في شأنها.

وحتليلها  أنواعها,  وحتديد  وتصنيفها,  واإلحصاءات,  والبيانات  املعلومات  جمع   - د 
وتبادلها مع اجلهات املختصة ذات العالقة.

والله املوفق.
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األمر امللكي
رقم )أ /65( وتاريخ 1432/4/13هـ

القاضي بإنشاء
اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد 

الــرقــم: أ/65
التاريـخ: 1432/4/13هـ

بعون اللــــه تعالـــــى

نحـــــن عبداللـــــه بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود

ملـــك اململكـــــــــــة العربيــــــــــة السعوديــة

الصادر  للحكم  األساسي  النظام  من  واخلمسني  الثامنة  املادة  على  االطالع  بعد 
باألمر امللكي رقم أ/90 بتاريخ 1412/8/27هـ.

وبعد االطالع على اإلستراتيجية الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الفساد.
الصادر  املمتازة  املرتبة  وموظفي  الوزراء  ونواب  الوزراء  نظام  على  االطالع  وبعد 

باملرسوم امللكي رقم م/10 بتاريخ 1391/3/18هـ.

وبعد االطالع على األمر امللكي رقم أ/14 بتاريخ 1414/3/3هـ.

وانطالقًا من قول الله تعالى: } وال تبِغ الفساَد في األرض إن الله ال ُيحب املفسدين {, 
واستشعارًا منا للمسؤولية امُللقاة على عاتقنا في حماية املال العام, ومحاربة الفساد, 
والقضاء عليه, على َهْدي كرمي من مقاصد شريعتنا املطهرة التي حاربت الفساد, 
وأوجدت الضمانات, وهيأت األسباب حملاصرته, وتطهير املجتمع من آثاره اخلطيرة, 

وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها, وأفرادها, ومستقبل أجيالها.

أمرنا مبا هو آت :
أواًل : إنشاء ) الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد( , ترتبط بنا مباشرة.
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ثانيًا : ُيعني األستاذ/ محمد بن عبد الله الشريف رئيسًا للهيئة الوطنية ملكافحة 
الفساد مبرتبة وزير.

ثالثًا : على رئيس الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد, ورئيس هيئة اخلبراء مبجلس 
الوزراء وضع التنظيم اخلاص بها, على أن يصدر من مجلس الوزراء خالل ثالثة 

أشهر من تاريخ أمرنا هذا.

كائٌن  القطاعات احلكومية, وال يستثنى من ذلك  كافة  الهيئة  : تشمل مهام  رابعًا 
من كان, وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ األوامر والتعليمات اخلاصة بالشأن العام, 

ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد اإلداري واملالي.

تزويد  امللكي  الديوان  ورئيس  الوزراء,  مجلس  رئاسة  ديوان  رئيس  على  خامسًا: 
الهيئة بكافة األوامر ذات الصلة مبهامها, وعلى جميع الوزارات واملؤسسات واملصالح 
احلكومية وغيرها الرفع للهيئة بكل املشاريع املعتمدة لديها وعقودها ومدة تنفيذها 

وصيانتها وتشغيلها.

سادسًا: دون اإلخالل باختصاصات اجلهات الرقابية األخرى تقوم الهيئة بالتنسيق 
تلك  وعلى  املواطنني,  ومصالح  العام  الشأن  يخص  فيما  اجلهات  تلك  مع  الالزم 

اجلهات تزويد الهيئة بأي مالحظات مالية أو إدارية تدخل ضمن مهام الهيئة.

سابعًا : يبلغ أمرنا هذا للجهات املختصة العتماده وتنفيذه.

عبدالله بن عبدالعزيز

تنظيم اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد

الصادر بقرار جملس الوزراء رقم 
)165( وتاريخ 1432/5/28هـ 
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الرقم: )165 (
التاريخ: 28 / 5/ 1432 هـ

إن مجلس الوزراء
 بعد االطالع على املعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم )17363 /ب( وتاريخ 
ومعالي  الوزراء  مبجلس  اخلبراء  هيئة  رئيس  معالي  برقية  على  املشتملة  هـ,   1432/5/13
رئيس الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد رقم 1283 وتاريخ 1432/5/12 هـ, املرافق لها مشروع 

تنظيم الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد.

وبعد االطالع على األمر امللكي رقم )أ/ 65( وتاريخ 13 / 4/ 1432 هـ, القاضي بإنشاء الهيئة 
الوطنية ملكافحة الفساد, والذي قضى في البند )ثالثًا( منه بأن على رئيس الهيئة الوطنية 
ملكافحة الفساد, ورئيس هيئة اخلبراء مبجلس الوزراء وضع التنظيم اخلاص بها, على أن 

يصدر من مجلس الوزراء خالل ثالثة أشهر من تاريخ هذا األمر.

وبعد االطالع على الفقرة )2( من املادة )24( من نظام مجلس الوزراء, الصادر باألمر امللكي 
رقم )أ/13( وتاريخ 3/3/ 1414 هـ. وبعد االطالع على احملضر رقم )198( وتاريخ 5/12/ 1432هـ, 
الذي وقعه معالي رئيس هيئة اخلبراء مبجلس الوزراء ومعالي رئيس الهيئة الوطنية ملكافحة 

الفساد, املعد في شأن املوضوع.

وبعد االطالع على احملضر املتخذ بتاريخ 20 / 5/ 1432 هـ, من معالي وزير الشؤون اإلسالمية 
هيئة  رئيس  ومعالي  احلج  وزير  ومعالي  العدل  وزير  ومعالي  واإلرشاد  والدعوة  واألوقاف 
به  وجه  ملا  إنفاذًا  الفساد,  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  رئيس  ومعالي  الوزراء  اخلبراء مبجلس 

مجلس الوزراء في جلسته املنعقدة بتاريخ 14 / 5/ 1432 هـ. 

وبناًء على التوجيه السامي في شأن املوضوع الوارد في برقية ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 
17363 /ب وتاريخ 13 / 5/ 1432 هـ.

يقرر

املوافقة على تنظيم الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد, بالصيغة املرافقة.
    رئيس مجلس الوزراء  

تنظيم الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد
التعريفات

املادة األولى :
املبينة  –املعاني  التنظيم  هذا  في  وردت  –أينما  التالية  والعبارات  باأللفاظ  يقصد 

أمامها :

1. التنظيم : تنظيم الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد

2. الهيئة : الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد

3. الرئيس : رئيس الهيئة.

4. اجلهات املشمولة باختصاصات الهيئة :اجلهات العامة في الدولة ,والشركات التي 
متتلك الدولة نسبة ال تقل عن )25%( من رأس مالها .

ارتباط الهيئة ، ومركزها النظامي

املادة الثانية:
التام  واالستقالل  االعتبارية  بالشخصية  ومتتع   , مباشرة  بامللك  الهيئة  ترتبط   .1
ماليًا وإداريًا مبا يضمن لها مباشر ة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة كانت , 

وليس ألحد التدخل في مجال عملها .

2. يكون مقر الهيئة الرئيس مدينة الرياض , ولها أن تنشئ فروعًا أو مكاتب لها 
داخل اململكة بحسب احلاجة.
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أهداف الهيئة واختصاصاتها
املادة الثالثة:

تهدف الهيئة إلى حماية النزاهة , وتعزيز مبدأ الشفافية , ومكافحة الفساد املالي واإلداري 
بشتى صوره ومظاهره وأساليبه ,ولها في سبيل حتقيق ذلك االختصاصات اآلتية :

1. متابعة تنفيذ األوامر والتعليمات املتعلقة بالشأن العام ومصالح املواطنني مبا يضمن 
االلتزام بها.

التشغيل  العامة وعقود  واإلداري في عقود األشغال  املالي  الفساد  أوجه  التحري عن   .2
اجلهات  في  املواطنني  ومصالح  العام  بالشأن  املتعلقة  العقود  من  وغيرها  والصيانة 
عقد  أي  شأن  في  الالزمة  النظامية  اإلجراءات  واتخاذ   , الهيئة  باختصاصات  املشمولة 
األنظمة  ألحكام  باملخالفة  تنفيذه  يجري  أو  أبرم  أنه  أو  فساد  على  ينطوي  أنه  يتبني 

واللوائح النافذة .

3. إحالة املخالفات والتجاوزات املتعلقة بالفساد املالي واإلداري عند اكتشافها إلى اجلهات 
الرقابية أو جهات التحقيق بحسب األحوال, مع إبالغ رئيس اجلهة – التي يتبعها املوظف 
املخالف- بذلك , وللهيئة االطالع على مجريات التحقيق ومتابعة سير اإلجراءات في 
هذا الشأن , ولها أن تطلب من اجلهات املعنية اتخاذ التدابير االحترازية أو التحفظية – 
وفقًا ملا يقضي به النظام – في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعااًل تدخل 
في مفهوم الفساد . وفي جميع األحوال , إذا رأت الهيئة أن تلك املخالفات والتجاوزات 
متثل بعدًا مؤسسيًا ألي من اجلهات املشمولة باختصاصات الهيئة, فعليها رفع األمر إلى 

امللك التخاذ ما يراه. 

النزاهة  حلماية  الوطنية  االستراتيجية  في  الواردة  األهداف  حتقيق  على  العمل   .4
وتقوميها  نتائجها  ورصد   , املعنية  اجلهات  مع  تنفيذها  ومتابعة   , الفساد  ومكافحة 

ومراجعتها , ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها .

النزاهة  حلماية  وبرامج  خطط  تبني  على  واخلاص  العام  القطاعني  جهود  تشجيع   .5
ومكافحة الفساد , ومتابعة تنفيذها وتقومي نتائجها .

6. متابعة استرداد األموال والعائدات الناجتة من جرائم الفساد مع اجلهات املختصة. 

بهدف  الهيئة  باختصاصات  املشمولة  اجلهات  في  وإجراءاته  العمل  أساليب  مراجعة   .7
حتديد نقاط الضعف التي ميكن أن تؤدي إلى الفساد , والعمل على معاجلتها مبا يضمن 

حتقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها .

دورية  مراجعة  وإجراء   , ومكافحته  الفساد  ملنع  الالزمة  والسياسات  األنظمة  اقتراح   .8
لألنظمة واللوائح ذات الصلة , ملعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها , والرفع عنها 

بحسب اإلجراءات النظامية .

9. إعداد الضوابط الالزمة لإلدالء بإقرارات الذمة املالية , وأداء القسم الوظيفي , لبعض 
فئات العاملني في الدولة , ورفعها إلى امللك للنظر في اعتمادها .

10. متابعة مدى قيام اجلهات املشمولة باختصاصات الهيئة مبا يجب عليها إزاء تطبيق 
األنظمة املجرمة للفساد املالي واإلداري , والعمل على تعزيز مبدأ املساءلة لكل شخص 

مهما كان موقعه .

النزاهة  بحماية  املتعلقة  الدولية  االتفاقيات  في  الواردة  االلتزامات  تنفيذ  متابعة   .11
ومكافحة الفساد التي تكون اململكة طرفاً فيها

12. توفير قنوات اتصال مباشرة مع اجلمهور لتلقي بالغاتهم املتعلقة بتصرفات منطوية 
على فساد , والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها . وحتدد اللوائح التنفيذية 

لهذا التنظيم اآللية والضوابط الالزمة لذلك. 

باملواطنة  الشعور  تنمية  على  املدني  املجتمع  ومؤسسات  املعنية  اجلهات  مع  العمل   .13
وبأهمية حماية املال العام واملرافق واملمتلكات العامة , مبا يحقق حسن إدارتها واحملافظة 

عليها .
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 – الهيئة  باختصاصات  املشمولة  اجلهات  من  الدورية  واإلحصاءات  التقارير  تلقي   .14
وفق ما تطلبه الهيئة – ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها , واتخاذ ما يلزم 

حيالها.

15. دعم إجراءات البحوث والدراسات املتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد , وحث 
املدني على اإلسهام في  املجتمع  املتخصصة ومؤسسات  البحوث  املعنية ومراكز  اجلهات 

ذلك .

16.إجراء الدراسات والقياسات املتعلقة بتأثير الفساد على التماسك االجتماعي والتنمية 
االقتصادية , وحتليلها , ووضع الوسائل الالزمة ملعاجلة ذلك .

17. جمع املعلومات والبيانات واإلحصاءات املتعلقة بالفساد, وتصنيفها , وحتليلها , وبناء 
قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بها .

وتعزيز  النزاهة  حماية  وبأهمية  وآثاره  أخطاره  وبيان  الفساد  مبفهوم  الوعي  نشر   .18
املدني  املجتمع  مؤسسات  وتشجيع  الفساد,  مع  التسامح  عدم  وثقافة  الذاتية  الرقابة 

ووسائل اإلعالم على التعاون واإلسهام في هذا الشأن .

النزاهة  وحماية  بالشفافية  املتعلقة  الدولية  واحملافل  املؤمترات  في  اململكة  متثيل   .19
ومكافحة الفساد , والتعاون مع الهيئات واملنظمات اإلقليمية والدولية العاملة في هذا 

املجال.

ومكافحة  والنزاهة  الشفافية  حول  التدريبية  والدورات  والندوات  املؤمترات  تنظيم   .20
الفساد .

21. أي اختصاص آخر يعهد به إلى الهيئة مبوجب نصوص خاصة

عالقة الهيئة باجلهات األخرى
املادة الرابعة:

أي  شأن  في   – عملها  مجال  في  الهيئة  مع  املختصة  الرقابية  اجلهات  تتعاون 
استفسار أو إجراء – مبا يحقق تكامل األدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات 

كل منها املتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد .

املادة اخلامسة :
إدارية  أو  مالية  ملحوظة  بأي  الهيئة  تزويد  املختصة  الرقابية  اجلهات  على   .1

تدخل ضمن اختصاصاتها .

املتعاقدة معها  الهيئة واجلهات اخلاصة  2. على اجلهات املشمولة باختصاصات 
تزويد الهيئة بكل ما تطلبه من وثائق وبيانات ومعلومات تتصل بأعمالها .

3. على جميع اجلهات املشمولة باختصاصات الهيئة القيام مبا يأتي :

أ  - تزويد الهيئة - وفق آلية حتددها – باملشاريع املعتمدة لديها وعقودها, وعقود 
التشغيل والصيانة.

ب  - متكني منسوبي الهيئة من تأدية مهامهم , وتزويدهم مبا يطلبونه من وثائق 
وأوراق أو نسخ منها .

 , حيالها  اتخذته  مبا  وإفادتها  وملحوظاتها,  الهيئة  ات  استفسار  على  الرد   - ج 
وذلك خالل مدة أقصاها )ثالثون( يومًا من تاريخ إبالغها بها.
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رئاسة الهيئة وأجهزتها اإلدارية
املادة السادسة:

يكون للهيئة رئيس مبرتبة وزير , ونائبان باملرتبة املمتازة , يعينون بأمر ملكي.

املادة السابعة :
, واإلشراف  الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها  الرئيس اإلشراف على حتقيق أهداف  يتولى 
اإلداري و املالي عليها وعلى العاملني فيها, وتصريف أمورها , وله بوجه خاص ما يأتي:

1. اإلشراف على إعداد اللوائح املالية والوظيفية للهيئة , ورفعها إلى امللك للنظر في 
اعتمادها .

2. إصدار اللوائح اإلدارية والهيكل التنظيمي للهيئة .
3. متثيل الهيئة أمام اجلهات العامة واخلاصة وغيرها .

4. اإلشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة , ورفعه إلى امللك للنظر في اعتماده.

وللرئيس تفويض بعض صالحياته املنصوص عليها في هذه املادة ألي من مسئولي الهيئة.

املادة الثامنة:
, على أن يكون من  الهيئة من عدد من اإلدارات املتخصصة  يتكون اجلهاز اإلداري في 

بينها اإلدارات اآلتية:
1. إدارة حلماية النزاهة.
2. إدارة ملكافحة الفساد.

3. إدارة ملتابعة املشاريع والشأن العام.
4. إدارة للبحوث والدراسات.

5. إدارة إلقرارات الذمة املالية والقسم الوظيفي.
6. إدارة للرصد واإلحصاء والقياسات.

7. إدارة لالتفاقيات واملنظمات الدولية.
8. إدارة للتوعية والتثقيف.

املادة التاسعة: 
باإلضافة   – الهيئة  باختصاصات  املتعلقة  الوظائف  من  أيًا  يباشر  فيمن  يشترط 
املادة  )1( من  الفقرة  إليها في  املشار  الوظيفية  اللوائح  التي حتددها  الشروط  إلى 

)السابعة( من هذا التنظيم – ما يأتي :

1. أن يتحلى باحلكمة واألمانة والنزاهة واحلياد.

2. أال يكونه قد حكم عليه بحد أو بتعزير أو في جرم مخل بالشرف أو األمانة أو صدر 
في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة , ولو كان قد رد إليه اعتباره.

3. أن يدلي بإقرار الذمة املالية.

4. أال يزاول أي عمل – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – بأجر أو دون أجر في القطاع 
احلكومي أو اخلاص مادام على رأس عمله في الهيئة.

املادة العاشرة :
يؤدي موظفو الهيئة – قبل مباشرة مهماتهم – أمام الرئيس اليمني اآلتي نصها :

أبوح  وأال   , وإخالص وجترد  بأمانة  واجبات وظيفتي  أودي  أن  العظيم  بالله  )أقسم 
بها(  صلتي  انقطاع  بعد  ولو  الهيئة  في  عملي  بسبب  عليها  أطلعت  معلومة  بأي 
وحتدد اللوائح الوظيفية – املشار إليها في الفقرة )1( من املادة )السابعة ( من هذا 

التنظيم– فئات املوظفني املشمولني بحكم هذه املادة.

املادة احلادية عشرة :
التأمينات  العمل ونظام  الهيئة لنظام  , يخضع منسوبو  ونائبيه  الرئيس  فيما عدا 

االجتماعية .
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ميزانية الهيئة
املادة الثانية عشرة :

1. يكون للهيئة ميزانية مستقلة , تودع مبالغها في حساب خاص باسم الهيئة في 
مؤسسة النقد العربي السعودي, ويصرف منه وفقا للوائح املالية املنصوص عليها في 

الفقرة )1( من املادة )السابعة( من هذا التنظيم.

2. السنة املالية للهيئة هي السنة املالية للدولة.

أحكام عامة
املادة الثالثة عشرة:

 ( تشجيعية  مكافآت  ملنح  آليات  على  تشتمل   , النزاهة  حلماية  قواعد  الهيئة  تعد 
الدولة وغيرهم ممن يؤدي اجتهادهم  العامة في  - معنوية( ملوظفي اجلهات  مادية
القواعد إلى  , ورفع تلك  العامة  أو توفير مبالغ للخزينة  إلى كشف حاالت الفساد 

امللك للنظر في اعتمادها .

املادة الرابعة عشرة :
يعد الرئيس تقارير يرفعها إلى امللك , وفقًا ملا يأتي :

 , املالية  السنة  انتهاء  تاريخ  من  األكثر  على  يومًا  )تسعني(  خالل  سنوي  تقرير   .1
يتضمن ما يأتي :

أ - ما أجنزته الهيئة خالل السنة السابقة , وما واجهها من صعوبات , وما تراه من 
مقترحات

ب  - تقومي لوضع النزاهة والفساد في اململكة خالل سنة التقرير

2 - تقارير - بحسب احلاجة - عن موضوعات معينة .

املادة اخلامسة عشرة:
لألحكام  وفقا  اخلتامي  حسابها  وإعداد  الهيئة  على  املالية  الرقابة  تنظيم  يتم 
املنصوص عليها في اللوائح املالية املشار إليها في الفقرة )1( من املادة ) السابعة( 

من هذا التنظيم .

املادة السادسة عشرة:
تصدر اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم بأمر ملكي بناًء على اقتراح من الرئيس.

املادة السابعة عشرة :
يعمل بهذا التنظيم اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في اجلريدة الرسمية. 
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