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     خالصة وافية  -ثانيًا  
     اململكة العربية السعودية    

مقدِّمة: ملحة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّسي للمملكة العربية السعودية يف سياق تنفيذ   -١  
    ملكافحة الفساد اتفاقية األمم املتحدة

قت عليها يف وصـــــدَّ ٢٠٠٤ كانون الثاين/يناير ٩اململكة العربية الســـــعودية على االتفاقية يف  وقَّعت
. وأودعت اململكة العربية الســعودية ٥مبوجب املرســوم امللكي رقم م/ ٢٠١٣كانون الثاين/يناير  ٢٣

  .٢٠١٣نيسان/أبريل  ٢٩صكَّ تصديقها على االتفاقية لدى األمني العام لألمم املتحدة يف 
سُتقد و سنة الرابعة ا سعودية للفصلني الثالث والرابع من االتفاقية يف ال عرض تنفيذ اململكة العربية ال

أيلول/سبتمرب  ٢٤من الدورة األوىل لالستعراض، وقد ُنشرت اخلالصة الوافية لذلك االستعراض يف 
٢٠١٥ CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.20).(  

وتلتزم اململكة العربية الســـعودية بعدم التســـامح مطلقًا مع الفســـاد وال متنح احلصـــانة من املالحقة 
  .القضائية أليِّ شخص أو موظف عمومي، مبن يف ذلك أفراد العائلة املالكة

من النظام األســـاســـي  ٧٠املادة  التنفيذ املباشـــر لالتفاقيات الدولية. إذ تنصواعتمدت اململكة مبدأ 
للحكم على أنَّ القوانني واملعاهدات واالتفاقات الدولية واالمتيازات تصــدر وتعدل مبوجب املراســيم 

يتجزأ   ملكة العربية السعودية هي جزء الالدولية اليت انضمت إليها امل امللكية. ومن مث، فإنَّ االتفاقيات
اليت حتظى هبا القوانني الوطنية. ويف حالة وجود أحكام متضاربة، من القانون املحلي وهلا نفس املكانة 

 من النظام األساسي للحكم). ٨١طبَّق أحكام االتفاقيات واملعاهدات الدولية (املادة ُت

ويشـمل اإلطار القانوين الوطين ملكافحة الفسـاد نظاَم مكافحة الرشـوة ونظام مكافحة غسـل األموال 
ونظام مباشرة األموال العامة ونظام مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التأمني التعاوين ونظام مراقبة 

مة املدنية واملرســــوم شــــركات التمويل ونظام اإلجراءات اجلزائية ونظام تأديب املوظفني ونظام اخلد
املتعلق حبماية نزاهة اخلدمة العامة. كما أنَّ اململكة العربية الســـــعودية طرف يف عدد  ٤٣امللكي رقم 

  .ومنعها الدويل ومكافحة اجلرميةمن االتفاقيات الدولية املعنية بالتعاون 
العمل  فرقةوتتعاون سلطات إنفاذ القانون السعودية من خالل آليات وشبكات خمتلفة، مبا يف ذلك 

)، وجمموعة العمل املايل ٢٠١٥(بصــفة عضــو مراقب منذ عام  )) FATF( املعنية باإلجراءات املالية
ت )، وجمموعة إيغمونت لوحدا٢٠٠٥ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا (بصفة عضو منذ عام 

  التحريات املالية، واإلنتربول، وجملس التعاون لدول اخلليج العربية.
وتشـــــمل اجلهات املعنية مبنع الفســـــاد ومكافحته ما يلي: اهليئة الوطنية ملكافحة الفســـــاد (نزاهة)، 
ــــــلطة القضــــــائية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، وهيئة الرقابة والتحقيق،  والنيابة العامة، والس

(كلتامها حتت راقبة العامة، واإلدارة العامة للتحريات املالية واملديرية العامة للمباحث وديوان امل
سة أمن الدولة) سسة النقد العريب  رئا ساما)،ومؤ سعودي ( سوق املالية، ووزارة املالية،  ال وهيئة ال

ــــــاعدة القانونية (اللجنة ال دائمة لطلبات ووزارة اخلدمة املدنية. وتؤدي اللجنة الدائمة لطلبات املس
املســـاعدة القانونية املتبادلة) دورًا رئيســـيًّا يف جمال التعاون الدويل. وقد أنشـــئت كذلك جلنة دائمة 
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عمل ملتابعة تنفيذ اتفاقية األمم  ملكافحة غسل األموال وجلنة دائمة ملكافحة اإلرهاب ومتويله وفريق
  املتحدة ملكافحة الفساد.

   
    لوقائيةالفصل الثاين: التدابري ا  -٢  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٢  
سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية     

    )٦و  ٥  (املادتان
ستراتيجية وطنية مكتوبة رمسية حلماية الرتاهة ومكافحة الفساد  سعودية ا اعتمدت اململكة العربية ال

). وتضـــــطلع "نزاهة" مبســـــؤولية ٢٠٠٧شـــــباط/فرباير  ١٩ املؤرَّخ ٤٣(قرار جملس الوزراء رقم 
يت هي التنسيق الشامل ومتابعة تنفيذ االستراتيجية مع مجيع مؤسسات القطاعني العام واخلاص، وال

ـــــتراتيجية مع  ـــــتمرة لتنفيذ االس ـــــيق مع "نزاهة". وتقوم "نزاهة" باملتابعة املس بدورها ملزمة بالتنس
اجلهات ذات الصـــلة، وتطلب إحصـــاءات بشـــأن التنفيذ، وُيطلب منها أن تقدم تقريرًا ســـنويًّا إىل 

التنســيق مع امللك. وهي ُتجري خمتلف أنشــطة املراقبة واإلشــراف والتواصــل ورفع الوعي، وذلك ب
  اجلهات العامة ذات الصلة.

ومنذ اعتماد تلك االســــتراتيجية، ُبذلت جهود كثرية يف جمال منع الفســــاد، باإلضــــافة إىل اعتماد 
القوانني وتعديلها، وذلك بالتعاون مع خمتلف أصــحاب املصــلحة. فعلى ســبيل املثال، وضــعت كل 

 ومراجعة السياسات واإلجراءات اخلاصة به.مؤسسة برناجمًا شامًال ملنع الفساد، ورفع الوعي به، 

وفيما يتعلق بقياس التقدم املحرز يف حتقيق أهداف االســتراتيجية، أنشــئت جلنة دائمة يف "نزاهة" يف 
ملتابعة ومراقبة تنفيذ االســــتراتيجية. وقد أجرت اللجنة تقييمًا أوليًّا للتنفيذ  ٢٠١٦أيلول/ســــبتمرب 

نادًا إىل مؤشــــرات ُوضــــعت بالتشــــاور مع خمتلف أصــــحاب اإلمجايل لالســــتراتيجية، وذلك اســــت
املصـــلحة. واســـتنادًا إىل مؤشـــرات األداء الرئيســـية تلك، ُوضـــعت لوحة متابعة عامة ُتظهر النتائج 

 العامة والتقدم املحرز، وُوِضع منوذج للمتابعة والتقييم جيري تنفيذه حاليًّا. 

ة االســــــتراتيجية، ومن املتوقع أن يقدم توصــــــياته ويف الوقت احلايل، يقوم فريق يف "نزاهة" مبراجع
  الناجتة عن املراجعة إىل اجلهات املختصة.

إنَّ "نزاهة" هي اهليئة الرئيسة املكلفة مبنع الفساد، مبا يف ذلك رفع مستوى الوعي وتلقي الشكاوى 
ز خاص على يف اململكة العربية السعودية، وقد اختذت عدة تدابري يف هذا املجال، وكان هناك تركي

تعزيز الرتاهة يف التعليم بالشــــــراكة مع وزارة التعليم، وعملت "نزاهة" أيضــــــًا بشــــــكل وثيق مع 
ــــاد، مبا يف ذلك  ــــأن تدابري منع الفس وزارات الداخلية والدفاع والعدل، وغريها من الوزارات، بش

ســـاد إىل نزاهة اعتماد نظام لتبادل املعلومات خبصـــوص تســـليم أحكام القضـــايا املتعلقة جبرائم الف
 املناسبة حياهلا. اإلجراءاتلرصدها واختاذ 

)، ٨( ٣كما تضطلع "نزاهة" مبسؤولية إجراء مراجعات دورية للقوانني والتدابري ذات الصلة (املادة 
تنظيم نزاهة). وُتجري مؤســــســــات أخرى أيضــــًا عمليات تقييم لألنظمة واللَّوائح ذات الصــــلة 

ثال، تقوم وزارة املالية بتحديث نظام املنافســــات واملشــــتريات امل مبكافحة الفســــاد. فعلى ســــبيل
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االســـتعراض وقت احلكومية بالتشـــاور مع القطاعني العام واخلاص. ومن بني القوانني األخرى قيد 
مكافحة الرشـــوة ونظام مكافحة إســـاءة اســـتعمال الســـلطة ونظام مباشـــرة األموال  املراجعة نظاُم

مشــــــروع نظام محاية الشــــــهود والضــــــحايا ومن يف حكمهم  عدَّعامة، وتنظيم "نزاهة". كما ُاال
  ومشروع نظام حرية تداول املعلومات.

وتشـــــارك اململكة العربية الســـــعودية بنشـــــاط يف التعاون اإلقليمي والدويل، وتشـــــارك بانتظام يف 
كِّلت مبو جب املؤمترات واالجتماعات واملنتديات ذات الصــلة، مبا يف ذلك جمموعات العمل اليت شــُ

هذه االتفاقية، وفريق عمل مكافحة الفســاد مبجموعة العشــرين. وقد وقَّعت اجلهات الوطنية عددًا 
من مذكرات التفاهم بشــأن التعاون واملشــاركة يف التدريب وتبادل اخلربات مع وكاالت حكومية 

 أخرى معنية مبكافحة الفساد.

). ويبدو أنَّ اهليئة قد ٢٠١١رس آذار/ما ١٨( ٦٥/أوتأســســت "نزاهة" مبوجب األمر امللكي رقم 
قانوين  ــــــتقالهلا ال ية اس تدابري حلما ية، وقد اختذت ال كاف ها موارد  لدي يًا وأنَّ  كاف باً  تدري تلقت 

  والتشغيلي واملايل.
   

القطاع العام؛ مدونات قواعد سلوك للموظفني العموميني؛ التدابري املتعلقة باجلهاز القضائي     
    )١١و ٨و ٧(املواد وأجهزة النيابة العامة 

) شـــــؤون تعيني وتوظيف وترقية ١٩٧٧لعام  ٤٩ينظم نظام اخلدمة املدنية (املرســـــوم امللكي رقم 
وتقاعد موظفي اخلدمة املدنية. وتشــمل القوانني الســارية األخرى نظام تأديب املوظفني واملرســوم 

  املتعلق حبماية نزاهة اخلدمة العامة. ٤٣امللكي رقم 
من نظام اخلدمة املدنية، ُتعد الكفاءة األســــــاَس يف اختيار املتقدمني للخدمة  ١رقم وعمًال باملادة 

املدنية. ولتحقيق مبدأ اجلدارة، تضــــــع وزارة اخلدمة املدنية قواعد وإجراءات الختيار املرشــــــحني 
وتقييمهم. وُيعَلن عن الوظائف الشـــــاغرة يف املناصـــــب من الفئة العاشـــــرة وما دوهنا عرب برنامج 

  رة" على شبكة اإلنترنت."جدا
كما ُوضــــعت معايري للترقية، حتدد شــــروطًا جيب على كلٍّ من املرشــــح واجلهة العامة الوفاء هبا. 

  وخيضع التقاعد ألحكام تتعلق مبتطلبات هناية اخلدمة املنصوص عليها يف نظام اخلدمة املدنية.
ــــــلم رواتب متعدد للخدمة املدنية، وذلك تبع ًا للطبيعة املختلفة للوظائف وقد اعتمدت اململكة س

  واملكانة اخلاصة لبعض املناصب. 
وتطبق تدابري إضــــافية بشــــأن التوظيف والترقية وإهناء اخلدمة على فئات معينة من املوظفني، مثل: 
أعضــاء جملس الوزراء وجملس الشــورى ومنســويب اجلهاز القضــائي وأعضــاء النيابة العامة وموظفي 

  لفساد (نزاهة).اهليئة الوطنية ملكافحة ا
من قانون اخلدمة  ٣٤ويشـــــكل التدريب جزءًا من الواجبات املعتادة ملوظفي اخلدمة املدنية (املادة 

املدنية). وُيجرى تدريب إضــايف حول الرتاهة لبعض فئات املوظفني، مثل أعضــاء اجلهاز القضــائي، 
  والنيابة العامة، وموظفي املشتريات.
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ضاء  إالَّ وال ُتجرى انتخابات يف اململكة ضاء املجالس البلدية. وتنص الئحة انتخاب أع الختيار أع
). ١٩) على شــروط األهلية لتعزيز الرتاهة ومنع تضــارب املصــاحل (املادة ٢٠١١جمالس البلديات (

وتشــــترط الالئحة انتهاج الشــــفافية يف إبالغ جلنة االنتخابات املحلية عن مصــــادر التمويل (املادة 
ي٢٣ ملادة ) وهي حتظر التمو ية (ا خاب ما حيظر على ١٦ل األجنيب واحلكومي للحمالت االنت ). ك

  ).١٥موظفي اخلدمة املدنية التأثري، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، على أيِّ محلة انتخابية (املادة 
على  ١٤و ١٣وينص نظام اخلدمة املدنية على بعض قواعد منع تضارب املصاحل، إذ حتظر املادتان 

املدنية تأســــيس شــــركة أو العمل لصــــاحل شــــركة، أو العمل يف جملس إدارهتا، أو  موظفي اخلدمة
  املشاركة يف عمل خارجي لصاحل مؤسسة تكون اجلهة املوظِّفة طرفًا فيها. 

بشــــأن محاية نزاهة اخلدمة العامة على معاقبة املوظفني العموميني  ٤٣وينص املرســــوم امللكي رقم 
  مهنة دون احلصول على إذن رمسي. الذي يشاركون يف أيِّ جتارة أو 

 ٥٥٥، أصدرت اململكة مدونة لقواعد السلوك واألخالقيات (قرار جملس الوزراء رقم ٢٠١٦ويف عام 
ـــ٢٥/١٢/١٤٣٧تاريخ ب ) تسري على مجيع موظفي اخلدمة املدنية، ٢٧/٠٩/٢٠١٦. املوافق لتاريخ هـ

. وتتضـــمن املدونة يف الفصـــل اخلامس باســـتثناء املوظفني الذين حتكمهم مدونات قواعد ســـلوك حمددة
املتعلق بتضارب املصاحل الذي يقتضي حصول موظفي اخلدمة املدنية، من بني أمور أخرى، على موافقة 

ل يف املصــاحل قبل البحث عن عمل يف القطاع اخلاص، واإلفصــاح خطيًّا عن أيِّ تضــارب فعلي أو حمتم
ة اليت تكون فيها مصــلحة خاصــة للموظف أو لغريه، ف تضــارب املصــاحل بأنه احلال). وُيعر١٩(املادة 

رأٍي له عالقة بوظيفته، ويشــمل  إبداءته يف اختاذه قرارا أو حالة أو حمتملة، تؤثر يف موضــوعيته أو حيادي
ـــبيل املثال ال احلصـــر  : (أ) وجود مصـــلحة بني املوظف والطرف املتعاقد، و(ب) القرابة ما يليعلى س

)، مدونة قواعد السلوك). وجيب اإلفصاح خطيًّا "إىل الطرف الذي ٣( ١٩حىت الدرجة الرابعة (املادة 
  يعينه صاحب العمل". ولكن مل ُتحدَّد إجراءات للتحقق. 

ضـــائي والنيابة العامة، فإنَّ هناك معايري ونظرًا للطبيعة اخلاصـــة لعمل "نزاهة" و"ســـاما" واجلهاز الق
إضافة إىل وخاصة للسلوك نافذة بالنسبة هلا، وهي حتتوي على مزيد من أحكام تضارب املصاحل. 

من تنظيم نزاهة)، تتطلب من  ١٣ُمكلفة بوضــــــع قواعد حلماية الرتاهة (املادة ذلك فإنَّ "نزاهة" 
  على العمل مع القطاع اخلاص. ة انقطاع قبل التعاقدااللتزام بفتراملوظف العمومي، يف مجلة أمور، 

مة من ولكن بصــــــفة عامة، ُيحظر على موظفي اخلدمة املدنية قبول اهلدايا، مبا يف ذلك تلك املقدَّ
سلوك يف "نزاهة"،  ١٥حكومة أجنبية (املادة  سلوك). ومبوجب مدونة قواعد ال من مدونة قواعد ال

 هدايا تتعلق بوظائفهم. كما تتضـــمن القواعد املتعلقة باهلدايا ُيحظر على املوظفني أيضـــًا قبول أيِّ
إعفاءات بالنســــبة للموظفني خالل الوظائف واملناســــبات الرمسية، كما ُنصَّ عليه يف قواعد تنظيم 

ــــــؤولني يف اجلهات احلكومية للهدايا اليت تقدم إليهم يف ا ــــــبات الرمسية لزيارات قبول املس واملناس
لس ه)، وبالنســــبة ألعضــــاء جم ١٨/٠٢/١٤٣٧) بتاريخ ٦٠الوزراء رقم (ادر بقرار جملس (الصــــ

الشورى مبوجب القواعد الداخلية للمجلس واليت تنظم قبول أعضاء املجلس ومسؤوليه للهدايا اليت 
  تقدم هلم يف الزيارات واملناسبات الرمسية، وهي منشورة على املوقع اإللكتروين للمجلس. 
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ــــــلوك. ويكون  وُيعهد إىل إدارات املوارد ــــــرية يف خمتلف اجلهات بإنفاذ مدونات قواعد الس البش
 ٧/التصدي للمخالفات من خالل تدابري إدارية وفقًا لنظام تأديب املوظفني (املرسوم امللكي رقم م

). ويف حال اســــــتوجبت املخالفة الفصــــــل ُترفع الدعوى التأديبية إىل ١٩٧١آذار/مارس  لشــــــهر
  من نظام ديوان املظامل).  ١٣املحكمة اإلدارية (املادة 

سلطة خمتصة  ويتحمل املسؤولون واجب اإلبالغ عن انتهاكات اللوائح إىل مديرهم املباشر أو أيِّ 
ــــــلوك). وتتلقى "نزاهة" التقارير من خالل قنوات خمتلفة، مبا يف  ٢٠(املادة  من مدونة قواعد الس

ق اإلنترنت أو اخلط اهلاتفي ذلك اإلبالغ الشــــــخصــــــي، وعن طريق الربيد أو الفاكس، وعن طري
  املباشر، وبصورة سرية عن طريق تطبيق خمصص للهاتف املحمول.

وتضــــــمن "نزاهة" ســــــرية التقارير وتأخذ اخلطوات الالزمة لضــــــمان توفري ما يكفي من احلماية 
قيد الدراسة حلماية لألشخاص املبِلغني من التهديدات وسوء املعاملة. وهناك مشروع نظام ما يزال 

  هود واملبلِّغني ومن يف حكمهم. الضحايا والش
ستقالل القضاء (املادتان   األوىلمن النظام األساسي للحكم؛ املادة  ٤٦و ٤٤وينص القانون على ا

احلادية  املادةمن نظام القضاء). وينص نظام القضاء على قواعد وشروط تعيني القضاة ومؤهالهتم (
، والقواعد التفصـــيلية الصـــادرة عن ثني إىل الســـادســـة والثالثني)واملواد من الثالثة والثال ،والثالثون

  ). ٢٠١٢أيار/مايو  ٣١الصادر يف  ٢٠٥٨/١٨/٣٣املجلس األعلى للقضاء (القرار 
الفصـــــل الباب الرابع، ( على أعمال القضـــــاةتفتيش الوجتري هيئة التفتيش القضـــــائي عمليات 

من نظام القضــاء). ويضـــع  الســابعة واخلمســنيمن املادة اخلامســة واخلمســني إىل املادة الرابع، 
  القضاة.  تأديب) القواعد بشأن الثامنة والستنيإىل  الثامنة واخلمسنياخلامس (املواد من  الفصل

هيكل النيابة العامة وعملها.  ١٩٨٩أيار/مايو  ٢٩الصــــادر يف  ٥٦وينظم املرســــوم امللكي رقم م/
ضائي،  ضاًء يف اجلهاز الق ستهم لواجباهتم، ويعترب أعضاؤها أع وبالتايل فهم خيضعون فقط، يف ممار

). وينص القانون على أن تقوم دائرة ٥ألحكام الشـــــريعة اإلســـــالمية والقوانني املعمول هبا (املادة 
  التفتيش واملتابعة التابعة للنيابة العامة بتقييم أداء األعضاء، كما ينص القانون على التدابري التأديبية. 

 قواعد سلوك للجهاز القضائي لدول جملس التعاون اخلليجي يف تشرين األول/وقد صدرت مدونة 
من نظام  ١٤٦، وهي ُتعترب جزءًا من التشريع الوطين. وإضافة إىل ذلك، فإنَّ املادة ٢٠١٦أكتوبر 

الشـــــرعية اإلجراءات اجلزائية تنص على حياد القضـــــاة وتنحيتهم وردهم بناًء على نظام املرافعات 
من من نظام املرافعات الشــــرعية). كما ُأعدَّ مشــــروع مدونة قواعد ســــلوك للقضــــاة. الثا (الباب

وبالنســـبة للنيابة العامة، هناك مدونة قواعد ســـلوك خاصـــة ســـارية املفعول، وتنص على أن يلتزم 
ويتضـــمن نظام اإلجراءات اجلزائية أيضـــًا قواعد  ).٢أعضـــاؤها احلياد والرتاهة واإلنصـــاف (املادة 

  ).٢١(املادة  وإصدار القراراتأعضاء النيابة العامة خالل تويل امللفات  خبصوص حياد
   

    )٩املشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية (املادة     
ختضـــع املشـــتريات العمومية يف اململكة العربية الســـعودية لنظام املنافســـات واملشـــتريات احلكومية 

)، الذي ينص على وجوب طرح ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٧الصادر يف  ٥٨(املرسوم امللكي رقم م/
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مجيع األعمال واملشــتريات احلكومية للمنافســة العامة، ما عدا ما يســتثىن من ذلك مبوجب القانون 
)، كما تنص على إجراءات ٦). وتنصُّ الالئحة التنفيذية على نشــر وثائق املنافســة (املادة ٦(املادة 

ومتنح العقود ألقل مقدم عطاء وأفضــــــلها من الناحية ). ٢٣ إىل ١٤تقدمي العطاءات (املواد من 
املشتريات ). وسُيدخل مشروع " نظام املنافسات و٢٩الفنية، املطابق للشروط واملواصفات (املادة 

، العناصــر ٢٠١٧أكتوبر تشــرين األول/ ٨احلكومية"، الذي أصــدرته وزارة املالية للتعليق العام يف 
  السِّعرية وغري السِّعرية يف معايري تقييم العطاءات، لتحقيق مفهوم "أعلى جودة بأفضل سعر".

قبة العامة، ومراقبة احلكوميني، ومراجعة ديوان املرا وختضـــع قرارات املنافســـات إلشـــراف املراقبني
ا العقود اليت تزيد مدة تنفيذها عن ســــنة وتبلغ قيمتها مخســــة ماليني ريال ســــعودي، "نزاهة". أمَّ

وزارة املالية  فتلتزم مجيع اجلهات احلكومية واملصـاحل واهليئات واملؤسـسـات احلكومية بعرضـها على
يات احلكومية). وينص القانون على من نظام املنافســات واملشــتر ٣٢املادة (ملراجعتها قبل توقيعها 

من نظام  ١٣احلق يف خماصمة اجلهات اإلدارية قضائيًّا، مبا يف ذلك بشأن العقود اليت تربمها (املادة 
 ديوان املظامل).

ملادة  مة (مثل ا عا هة يف املشــــــتريات ال ية لتعزيز الرتا قائ تدابري و عدة  ظام  ١٧وقد اُتخذت  من ن
من مدونة قواعد الســــــلوك الوظيفي  ١٩مية). وتقتضــــــي املادة املنافســــــات واملشــــــتريات احلكو

وأخالقيات الوظيفة العامة بتنحية املوظفني العموميني عن اختاذ أيِّ قرار يرمي إىل التأثري على منح 
أيِّ عقد من العقود يكون أحد أفراد أسرته جزءًا منه، باإلضافة إىل الكشف عن تضارب املصاحل. 

  لعامة بتدريب موظفي املشتريات على الرتاهة.ويقوم معهد اإلدارة ا
  وتضع وزارة املالية حاليًّا نظامًا إلكترونيًّا متكامًال للمنافسات واملشتريات احلكومية.

وتقوم وزارة املالية بإعداد املوازنة الوطنية للمملكة، وذلك بعد إجراء مشــاورات مع مجيع اجلهات 
االقتصــــادية والتنمية قبل اعتمادها من قبل جملس الوزراء. احلكومية، وتقدميها إىل جملس الشــــؤون 

ية. وتكون مراقبة النفقات من خالل نظام  ملال وتنفَّذ املوازنة وفقًا لتوجيهات تصـــــــدرها وزارة ا
ــــــراف مراقبني ماليني. أمَّ ــــــيب إلكتروين، حتت إش ا العقوبات على االنتهاكات، يف حالة عدم حماس

على الوجه املطلوب فهي منصــوص عليها يف نظام مباشــرة األموال أو صــرفها  إنفاقهاحتصــيلها أو 
العامة ويف القانون اجلزائي يف حالة االختالس. ويكلف ديوان املراقبة العامة مبهمة املراجعة الالحقة 

  من نظام ديوان املراقبة العامة). ٧جلميع إيرادات الدولة ونفقاهتا (املادة 
تاريخ  ٢٢٥وُينشــــــئ قرار جملس الوزراء رقم  ية يف  ه٢٠/٠٨/١٤٢٥ب لداخل وحدات املراجعة ا

ــــــؤولية الرقابة على املتحصــــــالت واملدفوعات، وكذا ضــــــمان  اجلهات احلكومية، وأناط هبا مس
سبية، وذلك حتت رقابة خارجية جلهات رقابية مثل  سليم للمعامالت والسجالت املحا التسجيل ال

  ، و"نزاهة"، ووزارة املالية.ديوان املراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق
كما عملت وزارة املالية على إنشــــاء إدارة للمخاطر املالية كأحد مبادرات برنامج التحول الوطين 

   من خالل تطوير إطار للسياسة املالية متوسطة األجل.
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    )١٣و ١٠إبالغ الناس؛ مشاركة اجملتمع (املادتان     
ــــتراتيجية الوطنية حلماية الرتاهة ومكافحة الفســــاد على إمكانية الوصــــول للمعلومات،  تنص االس
وُيعترب ذلك أحد وســائل حتقيق أهدافها (ثالثًا). ويكون ضــمان نشــر املعلومات من خالل بوابات 
متخصــــصــــة على شــــبكة اإلنترنت، مثل بوابة احلكومة اإللكترونية الســــعودية واملوقع اإللكتروين 

ما" واملوقع ل ـــــــا قة  اإللكتروين"س عاوى املتعل لد بالنظر يف ا ملاليـة، وخيتص ديوان املظـامل  لوزارة ا
  بالقرارات املناوئة لطلبات احلصول على معلومات أو أيِّ إجراءات إدارية أخرى. 

وفيما يتعلق بتبســــــيط اإلجراءات اإلدارية، فإنَّ العديد من الربامج يف اململكة أخذت تتحول إىل 
ر".دمي اخلدمات اإللكترونية، يف إطار الربنامج تق وجيري التنســـيق املســـتمر لتبســـيط  الشـــامل "يســـّ

اإلجراءات يف مجيع املؤســســات. وتتوىل "نزاهة"، بالتعاون مع جهات أخرى كمجلس الشــورى، 
  مسؤولية مراقبة اإلصالحات اإلدارية.
حات اإلدارية. فعلى ســبيل املثال، ُأنشــئ م املنجز يف اإلصــالوُيتَّخذ عدد من اخلطوات لقياس التقدُّ

"املركز الوطين لقياس أداء األجهزة العامة"، وهو يتبع تنظيميًّا لرئيس جملس الوزراء وتشــمل واليته 
رصــد الشــفافية والفعالية يف اإلدارة العامة. كما تنشــر العديد من املؤســســات إحصــائيات وتقارير 

  بشأن أداء احلكومة. 
شرك "نزاهة" املجتمع املدين يف ولتعزيز مشاركة امل جتمع املدين يف اجلهود الوطنية ملكافحة الفساد، ُت

من تنظيم اهليئة  ٣أنشطتها التوعوية، وقد أنشأت نوادي للرتاهة يف املدارس واجلامعات. وتنص املادة 
قرار، "نزاهة" على بذل جهود تعاونية وإجياد قنوات تواصـــل مع العامة. ويســـاهم مركز دعم اختاذ ال

  التابع تنظيميًّا للديوان امللكي، يف زيادة الوعي بقرارات احلكومة وإنشاء قنوات اتصال مع العامة.
وقد ُأعدَّ مشروع قانون بشأن حرية املعلومات، من شأنه أن مينح أيَّ شخص طبيعي أو اعتباري احلق 

  متس السيادة واألمن الوطين. يف احلصول على املعلومات من أيِّ جهة عامة، باستثناء املعلومات اليت
   

    )١٢القطاع اخلاص (املادة     
شراك القطاع اخلاص كعنصر حلماية  تشمل االستراتيجية الوطنية حلماية الرتاهة ومكافحة الفساد إ

الرتاهة ومكافحة الفســــــاد. وتعزز "نزاهة" اجلهود اليت يبذهلا القطاع اخلاص لتبين خطط وبرامج 
  )، من تنظيم اهليئة "نزاهة").٥( ٣تنفيذها (املادة ملكافحة الفساد، وتراقب 

وقد أصــــــدرت اململكة عدة قوانني تنص على تدابري لتعزيز الرتاهة ومكافحة الفســــــاد يف القطاع 
اخلاص وتعزيز معايري املحاســـبة والتدقيق. وتشـــمل تلك القوانني نظام مراقبة البنوك، ونظام مراقبة 

الية، شركات التمويل، ونظام مراقبة شركات التأمني التعاوين، ونظام الشركات، ونظام السوق امل
ونظام مكافحة غســـــــل األموال واليت حتدد العقوبات يف حالة عدم االمتثال. وتتضــــــمن أنظمة 

الرقابة الداخلية وتعليمات لعمل جمالس  وإرشــــــاداتوتعليمات إضــــــافية ذات عالقة باحلوكمة 
  اإلدارات واللجان واإلدارات التنفيذية والداخلية، واملراجعني اخلارجيني.

 القطاعات املالية. وجيري التصـــــدي على ســــاما""، ومنها مثًال ظيميةالتنوتشـــــرف الســـــلطات 
اجلمعية   لالنتهاكات مبجرد اكتشـــافها من خالل اإلجراءات اإلدارية أو اجلنائية العادية. وحتتفظ
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تدقيق  هاكات أنظمة ولوائح ال بانت قة  يات املتعل باإلحصـــــــائ لداخليني  الســــــعودية للمراجعني ا
  واملحاسبة.

أصدرت  ،٢٠١٤معايري الرتاهة للقطاع اخلاص. فعلى سبيل املثال، يف آذار/مارس وهناك عدد من 
، ســـــاما املبادئ األســـــاســـــية للحوكمة يف البنوك العاملة يف اململكة، واليت تشـــــمل، يف مجلة أمور

لوائح حوكمة املصــاحل وآلية رصــد الرتاهة وأداء األعضــاء. وأصــدرت هيئة الســوق املالية  تضــارب
تتناول معايري احلوكمة الرشــيدة للشــركات املســجلة، وقد أصــدرت "ســاما" مدونة الشــركات اليت 

  قواعد السلوك لسوق التأمني.
تضارب املصاحل يف القطاع اخلاص (الفصل السادس، املادتان  وتنظم الئحة حوكمة الشركات أيضًا

). وقد أصــدرت هيئة الســوق املالية لوائح تنص على قواعد ١١) ونظام الشــركات (املادة ٤٣و ١٨
  ).٤١سلوك "لألشخاص املرخص هلم من اهليئة" وتضع ضوابط على أصول العمالء (املادة 

ن املوظفني املحتملني يف جهات القطاع اخلاص وتطلب كل من "ســــــاما" وهيئة الســــــوق املالية م
تضارب املصاحل واألصول واملؤهالت (منوذج املالءمة)، واليت تقوم اهليئتان  تقدمي إفصاحات تغطي

نفســـهما بإجراء تفتيش عليها. كما يتعني على الشـــركات املســـجلة االلتزام بالتعليمات اليت حتكم 
املهمة للشركة، وذلك وفقًا لنظام الشركات ونظام  إعالنات الشركات، واإلفصاح عن الفعاليات

  السوق املالية. 
وحيظر خصــم النفقات اليت متثل رشــاوى من الدخل اخلاضــع للضــرائب، مبا يف ذلك عند دفعها يف 

  من نظام ضريبة الدخل). ١٣اخلارج (املادة 
   

    )١٤تدابري منع غسل األموال (املادة     
) والئحته ٢٠١٢يتكون النظام القانوين ملكافحة غســـل األموال من نظام مكافحة غســـل األموال (

القواعد والتعاميم والتوجيهات الصــــادرة عن "ســــاما"، مبا يف ذلك تلك املطبقة التنفيذية، وكذلك 
على البنوك وشركات التمويل وشركات التأمني التعاوين وفتح احلسابات املصرفية. كما أصدرت 

  اإلدارة العامة للتحريات املالية توجيهات وتعليمات وتعاميم ملكافحة غسل األموال.
ــــاما" تنفيذ توصــــيات  ــــة "س املعنية العمل  فرقةوتضــــمن اللجنة الدائمة ملكافحة غســــيل األموال برئاس

وهيئة الســـوق املالية بدور  والقوانني واللوائح املعمول هبا. وتضـــطلع "ســـاما" )FATF( باإلجراءات املالية
إشــرايف على املؤســســات املالية، وتقوم بعمليات التفتيش واإلشــراف لضــمان االمتثال ملتطلبات مكافحة 

  غسل األموال.
، وهي تتلقى ٢٠٠٥ سنة ، وباشرت عملها يف٢٠٠٣التحريات املالية يف سنة وقد ُأنشئت وحدة 

املتعلقة مبكافحة غســـل  جِّه األنشـــطة األخرىوحتلل وتنشـــر تقارير حول األنشـــطة املشـــبوهة، وتو
  األموال. واإلدارة عضو يف جمموعة إيغمونت. 

وتتعاون مجيع اجلهات اإلشـــرافية والتنظيمية املســـؤولة عن مكافحة غســـل األموال وإنفاذ القانون 
  وتتبادل املعلومات على أرض الواقع على الصعيدين املحلي والدويل.
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راء تركة بني اجلهات ملكافحة غســـــل األموال مبوجب قرار جملس الوزوقد ُأنشـــــئت جلنة دائمة مشـــــ
). وتشــــــمل مهام تلك اللجنة النظر يف مجيع القضــــــايا املتعلقة مبكافحة ١٩٩٩أيار/مايو  ٣( ١٥  رقم

  غسل األموال يف اململكة، وتقدمي املقترحات إىل امللك بشأن طرق حتسني إطار مكافحة غسل األموال.
حاليًّا بتقييم املخاطر الوطنية من حيث مكافحة غســــل األموال. وقد ُأنشــــئت فرقة وتقوم اململكة 

  عمل هلذا الغرض يف اللجنة الدائمة ملكافحة غسل األموال.
ولالمتثال ملتطلبات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، جيب أن يكون لدى مجيع املؤسسات 

كفاءة، وأن تطبق معايري "اعرف عميلك"، وأن تضــــــع املالية وغري املالية أنظمة رقابة داخلية ذات 
أنظمــة ملراقبــة املعــامالت واإلبالغ عنهــا، وأن ُتعــد ملفــات تعريف للعمالء والتحقق من بيــانــات 
احلســــابات، وأن تضــــمن حصــــول املوظفني على املؤهالت والتدريب الكافيني. وتتطلب القواعد 

إىل تعزيز اختاذ تدابري احليطة الواجبة جتاه العمالء حتديد امللكية النفعية وحفظ السجالت، باإلضافة 
  ).٥٢واحلسابات واملعامالت (انظر املادة 

وتقدم العديد من املؤسسات تعليمات وتوجيهات لتحديد احلسابات ذات املخاطر العالية، كاإلدارة 
  تجارة واالستثمار.العامة للتحريات املالية، و"ساما"، وهيئة السوق املالية، ووزارة العدل، ووزارة ال

 ١٦وينص القانون على نظام لإلقرار عن النقد، والصــكوك القابلة للتداول، واملعادن الثمينة (املادة 
من نظام مكافحة غســـــــل األموال). كما ينص على عقوبات اإلعالنات الكاذبة أو غري الكاملة 

  من الالئحة التنفيذية). ٥-١٦(املادة 
املعنية العمل  فرقةرٍض أوجه القصور يف تقييمها املشترك الذي أجراه وقد عاجلت اململكة بشكٍل ُم

 أفريقيا لســــــنةوجمموعة العمل املايل ملنطقة الشــــــرق األوســــــط ومشال  )FATF( باإلجراءات املالية
  "ممتثل إىل حدٍّ كبري" كحدٍّ أدىن. هو ، لتصل إىل مستوى امتثال٢٠١٠

   
    اجليِّدةالتجارب الناجحة واملمارسات   -٢-٢  

تشــــارك اململكة العربية الســــعودية بنشــــاط يف التعاون اإلقليمي والدويل املتعلق مبكافحة   •  
الفســــــاد باإلضــــــافة إىل التدريب القائم على املبادرات الرامية إىل تعزيز الرتاهة وتبادل 

  ).٥اخلربات (املادة 
ر ملكافحة الفســاد وتعزيز جيري تقدمي أشــكال خمتلفة من التدريب املهين واملتخصــص املســتم  •  

سيما النيابة العامة واجلهاز القضائي وغريها من اجلهات  الرتاهة ملؤسسات القطاع العام، ال 
  ).٦دة الوطنية والدولية ذات الصلة (املادة وذلك استنادًا إىل املمارسات اجليِّالعامة، 

فتوحة وشـــفافة، وذلك أحرزت اململكة العربية الســـعودية تقدمًا يف جعل عملية الشـــراء م  • 
ضاء  سهل مقترح العمل بقائمة بي شتريات احلكومية اإللكتروين؛ وسوف ُي بفضل نظام امل

  ).٩التعاقَد مع موردين يتمتعون مبعايري عالية من الرتاهة (املادة 
اتُّخــذت مبــادرات عــديــدة يف مجيع أجهزة احلكومــة لتبســــــيط اإلجراءات اإلداريــة وتطبيق   •  

  ).١٠نية واخلدمات اإللكترونية (املادة احلكومة اإللكترو
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    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٢  
  ُيوَصى بأن تقوم اململكة العربية السعودية مبا يلي:

ية الرتاهة   •   ية حلما ــــــتراتيجية الوطن بة وتقييم االس لة اجلهود الرامية إىل تعزيز مراق مواصــــــ
مبا يف ذلك وضع آليات خبصوص اإلبالغ وبناء قاعدة معلومات وطنية  ومكافحة الفساد،

، هبدف متابعة الصلةاجلهات ذات  مجيعاملتعلقة بالفساد من  واإلحصائياتجلمع البيانات 
على أساس آين ومستمر؛ إضافة إىل ذلك يرحب  تقييم وتنفيذ االستراتيجية وحتديد أثرها

ستمرار، باالستفادة  املستعرضون باجلهود الرامية إىل زيادة تعزيز االستراتيجية وحتديثها با
للســلطات أن تواصــل تعزيز ورصــد تنفيذ االســتراتيجية  والتقييم؛ وينبغيمن نتائج املراقبة 

طاع اخلاص، وأن تعزز املســــــامهة الوطنية حلماية الرتاهة ومكافحة الفســــــاد من طرف الق
  ).٥العامة يف وضع سياسة ملكافحة الفساد (املادة  النشطة للجهات غري

ســـيما "نزاهة"  تعزيز التنســـيق والتعاون بني اجلهات املختصـــة مبكافحة الفســـاد، المواصـــلة   •  
ساما"و صاحات(أي الوصول إىل املعلومات املالية والتحقق  " بة العامة املالية)، والنيا من اإلف

(أي مالحقة مرتكيب جرائم الفســــــاد ومجع األدلة)، واإلدارة العامة للتحريات املالية (أي 
خبصوص الرابط بني غسل األموال وجرائم الفساد واسترداد املوجودات) والسلطة القضائية 

  ).٥(خبصوص استرداد املوجودات) (املادة 
إزاء أنشــطة الوقاية اليت تضــطلع هبا "نزاهة"  مواصــلة تعزيز النهج القائم على تقييم املخاطر  •  

ــــــيما يف املجاالت ذات األولوية املحددة؛ وتعترب اخلطوات يف هذا  واجلهات العامة، ال س
  ).٥االجتاه تطورًا يلقى الترحيب (املادة 

بينما ُيرحَّب باالســـتقاللية القانونية، والعملية، واملالية لرتاهة، مواصـــلة املحافظة على هذه   •   
  ).٦االستقاللية (املادة 

ائح التنظيمية القواعد املدرجة يف تنظيم نزاهة: اللو ذ اخلطوات اإلدارية الالزمة لســــــناختا  •  
بليغ عن الفساد وتوفري قنوات اتصال لتلقي تلك البالغات والتحقق منها واختاذ ما يلزم للت

)، ٩صــــــاحات املالية (املادة ))؛ والقواعد املتعلقة بأداء اليمني واإلف١٢( ٣حياهلا (املادة 
  ).٦و ١٣(املادتان الرتاهة وقواعد محاية 

املصـــاحل، مبا يف ذلك قبول اهلدايا، وذلك تقييم القواعد واألنظمة احلالية املتعلقة بتضـــارب   •  
أوســـع نطاقًا وأكثر اتســـاقًا مع املمارســـات وهبدف وضـــع جمموعة أوضـــح من القواعد 

اعتماد تدابري أكثر  اململكة العربية الســـــعودية على دراســـــةالدولية اجليدة؛ كما تشـــــجع 
وضــــوحًا الســــتالم اإلفصــــاحات عن تضــــارب املصــــاحل والتحقق منها، وتقدمي التوجيه 

  ).٨للمسؤولني بشأن هذا املفهوم (املادة 
)). ١( ٩مواصلة اجلهود ألجل تنفيذ مشروع نظام املنافسات واملشتريات احلكومية (املادة   •  

ق املوازنات ويف عملية التنبؤ االقتصادي على املدى الطويل، مواصلة اجلهود لتنفيذ ويف سيا
ــــؤولني  ــــعه بصــــورة مركزية، وتدريب املس نظام حمدد املعامل لتحليل املخاطر وإدارهتا ووض

 )).٢( ٩(املادة املعنيني بإعداد املوازنات وإدارة النفقات وفقًا لذلك 
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ــــــفافية من خالل توفري معلومات آنية وحديثة عن مواصــــــلة اجلهود الرامية إىل تع  •   زيز الش
ســتعرضــون بعمل "املركز الوطين لقياس أداء ب املاألداء احلكومي وتقدمي اخلدمات؛ ويرحِّ
  ).١٠األجهزة العامة" يف هذا النطاق (املادة 

  .)١٣اختاذ اخلطوات اإلدارية الضرورية العتماد نظام حرية املعلومات (املادة   •  
املعنية باإلجراءات العمل  فرقةاذ خطوات ملعاجلة أوجه القصــــور املتبقية يف اســــتعراض اخت  •  

  ).١٤وجمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا (املادة ) FATF( املالية
    

    الفصل اخلامس: استرداد املوجودات  -٣  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٣  

  حكم عام؛ التعاون اخلاص؛ االتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف     
    )٥٩و ٥٦و  ٥١  (املواد

ُتَنظَّم مصــادرة املوجودات واســتردادها بصــورة أســاســية يف نظام مكافحة غســل األموال والئحته 
سلطة، ونظام ستعمال ال ساءة ا شوة، ونظام مكافحة إ شرة  التنفيذية، وكذلك نظام مكافحة الر مبا

ــــــوم امللكي املعين حبماية نزاهة اخلدمة العامة، ونظام اإلجراءات اجلزائية،  األموال العامة، واملرس
ونظام املرافعات الشرعية. وترد نصوص إجراءات استرداد املوجودات من خالل التعاون الدويل يف 

ـــترداد املوجودات " والنظام الداخلي اخلاص  ـــاعدة القانونية واس باللجنة الدائمة لطلبات "دليل املس
  املساعدة القانونية املتبادلة. 

ومل ترفض اململكة العربية الســعودية مطلقًا طلبًا يتعلق باســترداد املوجودات حىت اآلن، على الرغم 
من رد طلبات عديدة للحصــــــول على معلومات أكثر حتديدًا. وكان هناك العديد من الطلبات 

  تفاقية.السترداد املوجودات مبوجب هذه اال
وقد تبنت اململكة العربية الســــعودية ســــياســــة تقدمي مســــاعدة "غري رمسية" يف اســــتعراض طلبات 

دميها رمسيًّا، وتقوم املســــاعدة اليت تقدمها اللجنة الدائمة لطلبات املســــاعدة القانونية املتبادلة قبل تق
) ٤(١٥يله (املادتان بعة بالتشــاور مع الدول املقدمة للطلب قبل رفض الطلب أو تأجكممارســة مت

  من النظام الداخلي اخلاص باللجنة الدائمة لطلبات املساعدة القانونية املتبادلة).  ١٨و
وتقوم الســـلطات املحلية بإرســـال املعلومات بشـــكل تلقائي، وخاصـــة يف قضـــايا مكافحة غســـل 

ة القانونية من قانون مكافحة غســـــل األموال؛ دليل املســـــاعد ٢٥األموال ومتويل اإلرهاب (املادة 
ــــــترداد املوجودات). وقــد وقَّعــت اإلدارة العــامــة للتحريــات املــاليــة  مــذكرة تفــاهم ُتعىن  ٢٨واس

بالتعاون، مبا يف ذلك تبادل املعلومات طوعًا. وتتبادل الســلطات أيضــًا املعلومات تلقائيًّا من خالل 
القضـــــــائي واملعاهدات جمموعة إيغمونت واإلنتربول. وتتضــــــمن اتفاقية الرياض العربية للتعاون 

  األخرى (اململكة طرف فيها) قواعد للتعاون اخلاص.
ية واملتعددة األطراف يف جماالت مكافحة  نائ فاقيات التعاون الث وقد أبرمت اململكة العديد من ات
اجلرمية وتعقب املجرمني والعائدات اإلجرامية، مثل االتفاقية األمنية لدول جملس التعاون اخلليجي 

  ن االتفاقيات الثنائية. والعديد م
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وخيضـــع اســـترداد املوجودات إىل التجرمي املزدوج، ويفترض مســـبقًا وجود اتفاق أو معاملة باملثل، 
سترداد املوجودات. وتطبق اململكة العربية  ساعدة القانونية وا على النحو املنصوص عليه يف دليل امل

  ال ينطبق عليها أيُّ اتفاق ذي صلة.السعودية أحكام هذه االتفاقية مباشرة يف احلاالت اليت 
   

منع وكشف إحالة العائدات املتأتية من اجلرمية؛ وحدة املعلومات االستخبارية املالية     
    )٥٨و ٥٢  (املادتان

ختضـــع املؤســـســـات املالية واألعمال واملهن غري املالية اُملعيََّنة ملتطلبات احليطة الواجبة من العمالء، 
) والئحته التنفيذية. كما أنَّ ١٢و ٨-٥و ١مكافحة غســـــــل األموال (املواد وذلك وفقًا لنظام 

احليطة الواجبة من العمالء، ومعايري اعرف عميلك، والتحقق من امللكية النفعية هي أمور مطلوبة 
وفقًا للقواعد الصــادرة عن "ســاما" وهيئة الســوق املالية. وتنص هذه القواعد على التدابري الالزمة 

للتحقق من هوية العمالء واملالكني املنتفعني، ومراقبة التعامالت املشـــبوهة واإلبالغ للمؤســـســـات 
عنها، مبا يف ذلك عن طريق الوســـــطاء. كما تتطلب القواعد تعزيز التدقيق على احلســـــابات ذات 
املخاطر العالية واألشخاص البارزين سياسيًّا، مبا يف ذلك أفراد أسرهم واملقربون منهم. كما تذكر 

  من نظام مكافحة غسل األموال) تفاصيل متطلبات حفظ السجالت. ٦املادة (
ــت مؤخرًا على اللوائح إدراج  ــديالت اليت ُأدخل ــات وتتضــــــمن التع ــةمتطلب ــل  فرق ــة العم املعني

بشــأن مســائل مثل التعامل مع الواليات القضــائية ذات املخاطر العالية،  )FATF( باإلجراءات املالية
والتحديث الدوري ملعلومات حسابات العمالء، واملراقبة واإلبالغ. وُتجري "ساما" تدريبات على 

  هذه املتطلبات، كما أهنا وضعت دليًال ملكافحة االختالس واالحتيال املايل وإرشادات الرقابة.
صرافة وفروع كما أنَّ قواعد  شركات ال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب املوجهة للبنوك و

  املصارف األجنبية تتضمن القواعد اخلاصة بالبنوك املراسلة وحظر التعامل مع "املصارف الومهية". 
قرارات إنَّ اإلفصـــاح عن املوجودات حاليًّا مطلوب ملوظفي "نزاهة"، وذلك وفقًا ملدونة قواعد إ

تاريخ ب ٢الفســـاد رقم "نزاهة" املعتمدة بقرار رئيس اهليئة الوطنية ملكافحة املالية اخلاصـــة ب ةالذمَّ
ج ذات وتقوم إدارة متخصـــــصـــــة يف "نزاهة" بعملية التحقق، وهي تتلقى النماذ ه٩/١/١٤٣٣

الصـــلة كل ثالث ســـنوات وعند انتهاء اخلدمة. وتكلف هذه اإلدارة بســـلطة التفتيش والتحقق، 
اإلفصـــــــاح عن أنَّ ا التوصــــــية بفرض عقوبة إدارية يف حالة حدوث انتهاكات. كما وجيوز هل

  املصاحل املالية وغري املالية مطلوب ملوظفي "ساما" وفقا مليثاق أخالقيات العمل العام اخلاص هبا.
ة املالية لبعض مَّضـــوابط اإلدالء بإقرار الذ أما بالنســـبة للموظفني اآلخرين، فســـينص مشـــروع الئحة

فئات العاملني يف الدولة اُملعد من ِقبل نزاهة على اإلفصــاح عن املوجودات من جانب جمموعة أوســع 
ا )). وال يوجد حاليًّ ٢( ٦من املوظفني، مبا يف ذلك عن املصاحل املالية اخلارجية (مشروع النظام املادة 

  ألجنبية.شرط إفصاح للموظفني العموميني بشأن املصاحل يف احلسابات املالية ا أيُّ
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تدابري االسترداد املباشر للممتلكات؛ آليات استرداد املمتلكات من خالل التعاون الدويل     
    )٥٥و ٥٤و ٥٣جمال املصادرة؛ التعاون الدويل ألغراض املصادرة (املواد   يف

وحمليًّا أم متنح األنظمة الســعودية احلق األســاســي للطرف املتضــرر، ســواٌء أكان اعتباريًّا أم طبيعيًّا، 
أجنبيًّا، يف الشــــــروع يف إجراءات لتحديد ملكية املمتلكات أو رفع دعوى للتعويض يف املحاكم 

  املحلية. ومن اُملفترض أن يشمل هذا احلق احلكومات األجنبية.
من نظام مكافحة غسل األموال للسلطات السعودية بتنفيذ أوامر املصادرة الصادرة  ٢٧وتسمح املادة 
املختصة يف الدول األخرى إذا أمكن مصادرة العائدات أو الوسائل وفقًا للقوانني املعمول عن املحاكم 

وعندما ُيتلقَّي طلب تنفيذ حكم أجنيب، تقوم اللجنة الدائمة لطلبات املســـــاعدة القانونية هبا يف اململكة. 
النظام الداخلي للجنة  ) من٣( ١٤املتبادلة بإحالة احلكم إىل املحكمة املختصــــــة لألمر بتنفيذه (املادة 

الدائمة لطلبات املســــــاعدة القانونية املتبادلة؛ دليل املســــــاعدة القانونية واســــــترداد املوجودات). ولقد 
  ُأصدرت مالحظات ُمحددة بشأن نظام املصادرة املحلي خالل الدورة األوىل من االستعراض.

صادرة التدابري ،٢٠١٢من نظام مكافحة غسل األموال  ٢٦وتتناول املادة   املؤقتة اليت تؤدي إىل امل
ــــــترداد  ــــــاس طلب املســــــاعدة القانونية؛ فاألحكام الواردة يف دليل اس (احلجز والتعقب) على أس
املوجودات والنظام الداخلي للجنة الدائمة لطلبات املساعدة القانونية املتبادلة تنص أيضًا على أوامر 

انني وطنية على حجز أو مصـــادرة املمتلكات مصـــادرة حملية بناًء على طلب أجنيب. وتنص عدة قو
  اليت ُيحصل عليها من اجلرائم املتصلة بالفساد أو اليت تستخدم يف هذه اجلرائم.

وكقاعدة عامة، فإنَّ املبدأ الذي أقره القانون الســعودي هو ضــرورة أن تســتند املصــادرة إىل إدانة؛ 
من  ٢٢بإجراءات املصــــــادرة (املادة  لكن عدم وجود إجراءات جنائية عامة ال حيول دون القيام

سترداد املوجودات، ينص  ١٠نظام اإلجراءات اجلزائية؛ واملادة  من الئحته التنفيذية). ويف مسائل ا
دليل املســاعدة القانونية واســترداد املوجودات بصــورة خاصــة على حاالت املصــادرة اليت ال تســتند 

  فيها موجودات مع عدم وجود إدانة.  إىل إدانة. كما ُأشري إىل أمثلة عن حاالت ُحجزت
وحيتفظ باملمتلكات املحجوزة وفقًا لتوجيهات املحكمة اليت أجري التحقيق ضـــمن ســـلطتها القضـــائية 

من نظام اإلجراءات اجلزائية). ووفقًا لدليل استرداد املوجودات حيدد أمر احلجز الطريقة اليت  ٩٣(املادة 
تعني حارســــًا إذا اقتضــــت  ُيحتَفظ هبا باألموال وُتدار هبا تلك األموال، وجيوز للمحكمة املختصــــة أن

الضرورة، ختصم نفقاته من قيمة العقار. وريثما ُينَشأ مكتب متخصص إلدارة املوجودات، على النحو 
) ملجلس الوزراء، تقوم اهليئة العامة للوالية على أموال القاصـــرين ٢٠١٧( ٤٥١املتوخى يف القرار رقم 

  عدل بإدارة املمتلكات املحجوزة واملصادرة. ومن يف حكمهم ومقدمو اخلدمات اُملرخصني من وزارة ال
   

    )٥٧إرجاع املوجودات والتصرف فيها (املادة     
ــــــترداد املوجودات والنظام الداخلي للجنة الدائمة لطلبات  وفقًا لدليل املســـــــاعدة القانونية واس

غري ذلك على  املســــــاعدة القانونية املتبادلة، تؤول العائدات اإلجرامية إىل اململكة، ما مل يتفق على
أســاس كل حالة على حدة، أو وفقًا لالتفاقيات أو املعاهدات الثنائية ذات الصــلة. وتنطبق أحكام 
هذه االتفاقية مباشــرة يف احلاالت اليت ال ينطبق فيها أيُّ اتفاق ذي صــلة وتكون هلا األســبقية على 
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لوارد من دولة طرف طبقًا الترتيبات املربمة على أساس كل حالة على حدة. ويكون تنفيذ الطلب ا
  وفقًا للمادة نفسها. ٥٧للمادة 

وعندما ُيتَّخذ قرار بإرجاع املوجودات، تكون سياسة اململكة هي إرجاع املوجودات دون اقتطاع 
ية لتغطية التكاليف يف نطاق املعقول، على النحو  نائ ــــــتث ناء احلاالت االس ــــــتث أيِّ جزء منها، باس

ســـارية. ومل حتدث حىت اآلن أيُّ حاالت قامت فيها اململكة العربية املنصـــوص عنه يف االتفاقيات ال
  السعودية باقتطاع النفقات املتعلقة باسترداد املوجودات.

، على أنه جيوز التصـــرف يف األموال املصـــادرة من قانون مكافحة غســـل األموال ١٧ وتنص املادة
معاهدات ســــارية املفعول مع اململكة.  وفقًا للقانون أو تقامسها مع الدول األطراف يف اتفاقيات أو

قضــايا  قاســم املوجودات ومل تكن هناك أيُّاتفاقات تتعلق بت م اململكة العربية الســعودية أيَّومل ترب
  للموجودات حىت تارخيه.تنطوي على تقاسم 

  شروط على إرجاع املوجودات.  وال تفرض اململكة أيَّ
ضحايا اجلرمية (املادة وينظم القانون إرجاع املمتلكات إىل  سابقني وتعويض  شرعيني ال صحاهبا ال  ٣أ

ــــــأن محاية نزاهة اخلدمة العامة؛ واملادة  ٤٣من املرســــــوم امللكي رقم  من نظام اإلجراءات  ٦٨بش
  من نظام مباشرة األموال العامة). ٩اجلزائية؛ واملادة 

ـــــترداد األصـــــول والنظام الداخ ـــــاعدة القانونية واس لي للجنة الدائمة لطلبات كما ينص دليل املس
املســـاعدة القانونية املتبادلة على أنه، ويف مجيع احلاالت اليت ُتقدم فيها املســـاعدة القانونية، ال جيوز 

  سين النية.احلاملساس حبق اململكة يف العائدات اإلجرامية وكذلك حقوق األشخاص 
   

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢-٣  
اململكة العربية السعودية توجيهات واضحة لتسهيل إجراءات استرداد املوجودات، وضعت   •  

  وذلك على شكل دليل خمصص لذلك (متوفر باللغتني اإلنكليزية والعربية).
اعتمدت اململكة العربية السعودية سياسة تقدمي املساعدة "غري الرمسية" يف مراجعة طلبات   •  

ا، وتتشــــاور يف املمارســــة العملية مع الدول ل تقدميها رمسيًّاملســــاعدة القانونية املتبادلة قب
، من آلية عمل اللجنة الدائمة ١٨) و٤( ١٥الطالبة قبل رفضــــــها أو تأجيلها (املادتان 

  لطلبات املساعدة القانونية).
    

    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٣  
  ُيوَصى بأن تقوم اململكة العربية السعودية مبا يلي:

مواصــــلة اجلهود ملراجعة نظم اإلفصــــاح عن املوجودات مبا يتماشــــى مع املمارســــات الدولية   •  
الفضــــلى؛ فعلى ســــبيل املثال، ميكن أن يؤدي اعتماد نظام ملء إلكتروين إىل تبســــيط عمليات 

ب املستعرضون باخلطوات اليت تتخذها اململكة العربية السعودية لتوسيع متطلبات التحقق؛ ويرحِّ
عن املوجودات لتشــمل فئة أوســع من املســؤولني ويشــجعون الســلطات على اعتماد اإلفصــاح 

  ).٥٢مقتضيات اإلفصاح وحفظ السجالت خبصوص احلسابات األجنبية اخلارجية (املادة 
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مواصـــلة اجلهود إلنشـــاء مكتب متخصـــص يف إدارة وتســـيري وحفظ املمتلكات، كما هو   •  
لس الوزراء، من أجل اختاذ تدابري إضافية ) ملج٢٠١٧( ٤٥١منصوص عليه يف القرار رقم 

  ).٥٤للسماح للسلطات املختصة باحلفاظ على املمتلكات لغرض املصادرة (املادة 
ــــريع   •   ــــتناد إىل إدانة يف التش   النظر يف حتديد بوضــــوح أكرب إجراءات املصــــادرة دون االس

  .)) (ج)١( ٥٤(املادة 
ظر يف إدراج إشــــارة يف دليل اســــترداد املوجودات إىل بناًء على املمارســــة القضــــائية احلالية، الن  •  

، ورصد تنفيذها يف مجيع قضايا استرداد املوجودات؛ ٥٧اآلليات واملقتضيات املحددة يف املادة 
  ).٥٧ومواصلة النظر يف توضيح التشريع (املادة 

 


