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الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
اإلجراءات المساعدة على ضبط االقتصاد السعودي
وحدة الدراسات واالبحاث

أمــا بالنســبة إلــى املراجعــات العمليــة فقــد متثلــت يف عــدة إجــراءات أخــرى؛ كان منهــا تبنــي
سياســات وصفــت بالتقشــفية ،وشــملت رفــع أســعار الوقــود وســلع ضروريــة ،وتقليــل مرتبــات
املوظفــن احلكوميــن ،والبــدء بفــرض رســوم علــى عــدد مــن اخلدمــات .تأتــي هــذه اإلجــراءات
يف ظــل مطالبــات بتشــديد الرقابــة علــى املشــاريع احلكوميــة املهــدرة ،والدعــوة إلــى ترشــيد
اإلنفــاق احلكومــي ،واإلميــان بــأن االســتمرار يف سياســة التقشــف يف اململكــة العربيــة الســعودية
مــن دون محاصــرة الفســاد الــذي يشــتت املوازنــات احلكوميــة بــا رقابــة كافية ،ســيعمق املشــكلة،
ولــن يقلــل منهــا.

ثاني ًا :مالمح االقتصاد السعودي يف عهد امللك سلمان

يف نهايــة ســبتمبر/أيلول مــن العــام  2016أعلنــت اململكــة العربيــة الســعودية جناحهــا يف
خفــض العجــز الكبيــر يف ميزانيتهــا ،الناجــم عــن هبــوط أســعار النفــط ،إلــى  297مليــار ريــال،
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تعتمــد اململكــة العربيــة الســعودية علــى النفــط بصــورة أساســية مصــدراً رئيســياً للدخــل
القومــي ،وعليــه يرتكــز اقتصادهــا ،وملــا كان النفــط يتأثــر مبســارات منــو االقتصــادات املختلفــة
يف العالــم ،باخلصــوص الــدول املتقدمــة والناشــئة ،فــإن االقتصــاد الســعودي يتأثــر مبــا يحــدث
يف البيئــة االقتصاديــة الدوليــة؛ صعــوداً وهبوط ـاً ،حتــى ولــو بــدا االقتصــاد الســعودي طــوال
الوقــت قوي ـاً بســبب التدفقــات املاليــة الضخمــة التــي تدخــل إلــى اخلزينــة الســعودية؛ لكونهــا
تُعــد مــن أكبــر الــدول التــي تنتــج النفــط وتصــدره.

f i k e r c e n t e r . c o m

مــن هنــا تأتــي هــذه الدراســة لإلجابــة عــن التســاؤالت اآلتيــة :مــا مالمــح االقتصــاد
الســعودي يف الفتــرة األخيــرة التــي تلــت صعــود امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز لســدة احلكــم؟
ومــا اإلجــراءات التــي ُفرضــت إلصــاح االقتصــاد الســعودي بشــكل عــام ،واإلجــراءات املتبعــة
لتقنــن محاصــرة الفســاد بالقطاعــات اإلداريــة واالقتصاديــة املختلفــة؟ ومــن ثــم طــرح أســئلة
عــن أهــم مؤسســة تكافــح الفســاد يف الســعودية؛ وهــي هيئــة مكافحــة الفســاد ،وأي حــدود
رقابــي وإداري لهــا؟ وأي إجنــازات حتققــت عــن طريقهــا منــذ نشــأتها يف عهــد امللــك عبــد اهلل
حتــى اآلن؟ ومــا اخلطــط التــي وضعتهــا الهيئــة للمســاعدة يف ضبــط اخللــل املرتبــط بهــدر املــال
العــام ،واملســاعدة يف تنميــة االقتصــاد الســعودي؟

اإلجراءات المساعدة على ضبط االقتصاد السعودي

كان النخفــاض أســعار النفــط يف منتصــف عــام  2014أثــره الشــديد علــى اقتصاديــات
الــدول املصــدرة للنفــط ،وأدى إلــى تداعيــات ســلبية ،مــن بينهــا األضــرار التــي حلقــت مبوازنــات
دول عديــدة منهــا ،ومــن املؤكــد أن اململكــة العربيــة الســعودية كانــت يف أولهــا ،وهــو مــا انعكــس
يف زيــادة عجــز موازنــة عــام  2016الــذي قــدر بـــ  30مليــار دوالر .هــذا األمــر قوبــل بتبنــي
مراجعـ ٍ
ـات نظريــة وعمليــة؛ فطرحــت املراجعــات النظريــة أهميــة التفكيــر يف عــدم االعتمــاد
علــى النفــط بصفتــه عمــاداً لالقتصــاد وحــده ،ووضــع خطــط مســتقبلية للتنميــة تعتمــد علــى
مــوارد اســتثمارية موازيــة.
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أي مــا يقــدر بـــ 79مليــار دوالر ،وذلــك بعــد أن وصــل إلــى  367مليــار ريــال يف عــام  ،2015وهــو
مــا جعــل اململكــة تلجــأ إلــى اتخــاذ إجــراءات تقشــفية أثــرت ســلباً يف دخــل املســتهلكني ،ودفعــت
الشــركات اخلاصــة إلــى العــزوف عــن االســتثمار ،علــى الرغــم مــن أن اســتثماراتها ضروريــة لتنويــع
االقتصــاد الســعودي وتقليــص اعتمــاده علــى النفــط يف األمــد الطويــل.1
يف خطــة ميزانيــة العــام احلالــي  ،2017عكفــت احلكومــة الســعودية علــى تخفيــف عــبء
الدعــم عــن كاهلهــا ،مــن منطلــق حرصهــا علــى عــدم تأثــر قطاعــات أخــرى ،مثــل البتروكيماويــات،
رافضــة رفــع الدعــم الكامــل قبــل حلــول  ،2019كمــا تعتــزم احلكومــة تبنــي نظــام للدعــم النقــدي
املباشــر للمواطنــن الفقــراء؛ بهــدف تعويضهــم عــن تأثيــر إجــراءات التقشــف .هــذه اإلجــراءات
وصفــت بأنهــا غيــر كافيــة لتقليــل العجــز يف املوازنــة ،بــل األمــر مــن وجهــة نظــر خبــراء يتطلــب
مزيج ـاً مــن خفــض اإلنفــاق ،والضرائــب اجلديــدة ،وتقليــص الهــدر ،وخطــط اخلصخصــة ،حتــى
تتمكــن اململكــة مــن التخلــص مــن عجــز امليزانيــة بحلــول .20202
وقــد حــددت ميزانيــة العــام اجلــاري ،أي عــام  ،2017األهــداف االقتصاديــة التــي تريــد
الســعودية حتقيقهــا ،وشــملت:3
أ .دعــم الطاقــة :حيــث تخطــط احلكومــة إللغــاء دعــم الطاقــة تدريجيــاً ،مــع توفيــر دعــم
نقــدي مباشــر للمواطنــن املســتحقني؛ ملســاعدتهم علــى التأقلــم مــع األوضــاع اجلديــدة.
الديــن :حيــث ترمــي الســعودية علــى مــدى الســنوات األربــع املقبلــة إلــى تنويــع إصداراتهــا
بَّ .
مــن أدوات الديــن علــى الصعيــد احمللــي والدولــي ،لتشــمل الصكــوك ،وستســعى اململكــة أيضـاً لبيــع
أدوات مقومــة بعمــات مختلفــة وفقـاً لظــروف العــرض والطلــب يف الســوق.
ج .اخلصخصــة :حيــث ســيحدد املركــز الوطنــي للتخصيــص يف  2017إمكانيــة تنفيــذ عمليات
خصخصــة يف مختلــف القطاعــات ،ومــن ضمنهــا املرافــق العامــة والرياضــة والصحــة والتعليــم
والنقــل وخدمــات البلديــات.
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د .ضريبــة املبيعــات :ستســتكمل احلكومــة الترتيبــات الالزمــة لتطبيــق ضريبــة القيمــة
املضافــة التــي ســتبدأ عنــد  5باملئــة يف  ،2018والشــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص :حــددت

 1أربيــان بيزنــس ،الســعودية تخفــض عجــز امليزانيــة وتبســط يدهــا يف إنفــاق 23 ،2017
ديســمبر/كانون األول :2016
https://goo.gl/6tt9ZY
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 2املصدر السابق.
 3أريبيــان بزنــس ،مــا هــي أبــرز السياســات االقتصاديــة واألهــداف الــواردة يف موازنــة
الســعودية 2017؟  23ديســمبر/كانون األول :2016

https://goo.gl/6g6quh
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ال ميكــن احلديــث عــن الســمات العامــة لالقتصــاد الســعودي والتنميــة يف اململكــة مــن دون
احلديــث عــن مشــروع (الســعودية رؤيــة  .)2030فبعــد تولــي امللــك ســدة احلكــم ،عهــد بعــدة
صالحيــات البنــه األميــر محمــد بــن ســلمان ،كان مــن بينهــا وزارة الدفــاع ،ولكــن الــدور األكبــر
لألميــر محمــد بــن ســلمان ،ولــي العهــد ،كان حضــوره البارز يف صياغة السياســات االســتراتيجية
للمملكــة .وكان أبــرز املشــروعات التــي أعلنهــا ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان هــو مشــروع
(الســعودية رؤيــة  ،)2030الــذي -بشــكل مبســط -يطــرح تصــوراً ملشــروع تنمــوي ضخــم يؤســس
القتصــاد مبنــي علــى مــوارد واســتثمارات أخــرى بجــوار النفــط.
يف  25أبريل/نيســان  ،2016صــدر قــرار مــن مجلــس الــوزراء برئاســة امللــك ســلمان بــن عبد
العزيــز باملوافقــة علــى مشــروع (اململكــة العربيــة الســعودية  ،)2030ومــا تضمنــه مــن تصــورات
نحــو تنميــة شــاملة للمملكــة ،4ويتلخــص شــعار (رؤيــة  )2030يف اململكــة العربيــة الســعودية
يف حتقيــق ثالثــة أهــداف رئيســية؛ وهــي أن تكــون الســعودية العمــق العربــي واإلســامي،
والقوة االســتثمارية الرائــدة ،ومحــور ربــط للقــارات الثــاث؛ آســيا وإفريقيــا وأوروبــا.5
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 17هيئــة حكوميــة  85مشــروعاً محتمــ ً
ا قــد تكــون مناســبة للتعــاون بــن القطاعــن العــام
واخلــاص( ،ميزانيــة متوازنــة) تواصــل احلكومــة العمــل باجتــاه الوصــول إلــى ميزانيــة متوازنــة
بحلــول .2020

صصــت ســبعة تريليونــات ريــال قيمــ ًة للصنــدوق الســيادي املعــروف برؤيــة الســعودية
خُ ِّ
 ،2030أي أكثــر مــن  1.6تريليــون يــورو ،ويرمــي إلــى أن يكــون أكبــر صنــدوق اســتثماري يف
العالــم إلعــادة هيكلــة االقتصــاد الســعودي حتــى عــام  ،2030وذلــك يف بلــد ظــل يعتمــد علــى مــدى
عقــود علــى النفــط ،الــذي جلــب للبــاد ثــروة ضخمــة.6
مشــروع األميــر محمــد بــن ســلمان ولــي العهــد يرمــي بالضــرورة إلــى خصخصــة قطاعــات
بكاملهــا ،وزيــادة اإليــرادات غيــر النفطيــة ،وخفــض الدعــم احلكومــي ،واســتمالة املســتثمرين يف

http://vision2030.gov.sa/ar/node/161
 5موقع مشروع رؤية  2030على شبكة اإلنترنت:

https://goo.gl/VE6iz1
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http://vision2030.gov.sa/ar/foreword
 6رؤيــة الســعودية  :2030تطلعــات كبــرى وحتديــات أكبــر ،دويتــش فيلــة 2 ،أغســطس/آب
:2008
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 4مجلــس الــوزراء يوافــق علــى رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية  ،2030موقــع (الســعودية
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اإلجراءات المساعدة على ضبط االقتصاد السعودي

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

الداخــل واخلــارج ،وترشــيد اخلدمــات احلكوميــة ،وطــرح أســهم شــركة النفــط الوطنيــة (أرامكــو
الســعودية) لالكتتــاب العــام ،ومــن شــأن املقتــرح اخلــاص بنقــل أســهم عائــدة لشــركة (أرامكــو)
إلــى صنــدوق االســتثمارات العامــة أن يجعــل منــه صنــدوق الثــروة الســيادية األكبــر يف العالــم،
فضـ ً
ا عــن مئــات املبــادرات األخــرى ،وتعزيــز الصناعــات األقــل متانــة ،ال ســيما تلــك التــي ّ
توظــف
مواطنــن ســعوديني؛ وذلــك مــن خــال االســتثمارات املباشــرة واخلارجيــة .وســيقود صنــدوق الثــروة
الســيادية يف البــاد ،املعــروف بصنــدوق االســتثمارات العامــة هــذه التنميــة الكبيــرة املتوقعــة.7
وقــد نقــل عــن األميــر محمــد بــن ســلمان ،ولــي العهــد ،أن هــذه العوامــل الثالثــة هــي «مرتكزات
الرؤيــة التــي نستشــرف آفاقهــا ،ونرســم مالمحهــا مع ـاً» ،كمــا «نتطلــع إلــى مســتقبل أكثــر إشــراقاً
ميكــن صناعتــه بثــروات اململكــة البشــرية والطبيعيــة واملكتســبة التــي أنعــم اهلل بهــا عليهــا» .اململكــة
قــدرات ســوف تقــوم مــن خاللهــا مبضاعفــة دورهــا وزيــادة إســهامها يف صناعــة هــذا
لديهــا
ٌ
املســتقبل ،مــن خــال حتويــل أرامكــو مــن شــركة إلنتــاج النفــط إلــى عمــاق صناعــي يعمــل يف
أنحــاء العالــم ،وحتويــل صنــدوق االســتثمارات العامــة إلــى أكبــر صنــدوق ســيادي يف العالــم ،وحتفيز
كبريــات الشــركات الســعودية لتكــون عابــرة للحــدود ،والعب ـاً أساســياً يف أســواق العالــم ،وتشــجيع
الشــركات الواعــدة لتكبــر وتصبــح عمالقــة ،واحلــرص علــى تســليح اجليــش ليكــون قويـاً ،ويف نفــس
الوقــت تقــوم اململكــة بصنــع نصــف احتياجاتــه العســكرية علــى األقــل محلي ـاً ،لتســتثمر الثــروة يف
الداخــل ،وذلــك مــن أجــل إيجــاد املزيــد مــن الفــرص الوظيفيــة واالقتصاد ّيــة ،وتخفيــف اإلجــراءات
البيروقراطيــة الطويلــة ،وتوســيع دائــرة اخلدمــات اإللكترونيــة ،واعتمــاد الشــفافية واحملاســبة
الفوريــة ،حيــث أنشــئ مركــز يقيــس أداء اجلهــات احلكوميــة ويســاعد يف مســاءلتها عــن أي تقصيــر.
واملرتكــزات الثالثــة لهــذه الرؤيــة تتمثــل يف :العمــق العربــي واإلســامي ،والقــوة االســتثمارية،
وأهميــة املوقــع اجلغــرايف االســتراتيجي؛ وهــو مــا ســيفتح مجــاالً أرحــب للقطــاع اخلــاص ليكــون
شــريكاً؛ بتســهيل أعمالــه ،وتشــجيعه لينمــو ويكــون واحــداً مــن أكبــر اقتصــادات العالــم ،ويصبــح
محــركاً لتوظيــف املواطنــن ،ومصــدراً لتحقــق االزدهــار للوطــن والرفــاه للجميــع .هــذا الوعــد يقــوم
علــى التعــاون والشــراكة يف حتمــل املســؤولية.8
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اخلطــة االقتصاديــة اجلديــدة ،أو مــا ســمي بـ(رؤيــة اململكــة  2030للتنميــة البشــرية) ،تبــدو
لبعــض املعلقــن واحملللــن االقتصاديــن اســتراتيجية جريئــة وطموحــة ،ويشـ ِّبه بعضهــم األمــر حــال
جنــاح هــذا التصــور مبــا جــرى لدولــة اإلمــارات ،جــارة اململكــة وحليفتهــا األساســية ،حيــث اعتمــدت
علــى مــوارد ومســارات أخــرى لبنــاء اقتصــادي بجــوار النفــط ،وهــو مــا جعــل اقتصادهــا األكبــر
باملنطقــة.
قبيــل هبــوط أســعار النفــط يف  2014كان االقتصاديــون يــرون أن السياســة املاليــة والهيــكل
االقتصــادي للمملكــة ال يتمتعــان باالســتدامة ،لكــن هبــوط إيــرادات النفــط جعــل مــن اإلصالحــات
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 7تقرير عن مشروع  2030مبركز كارنيجي للسالم الدولي:
https://goo.gl/q9QXTx

 8املصدر السابق.
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املشــكلة األكثــر صعوبــة يف مواجهــة منظومــة الفســاد أيض ـاً تتمثــل يف البــطء يف اتخــاذ
القــرارات ،والبيروقراطيــة الشــديدة؛ ألن هنــاك أجهــزة مختلفــة صالحياتهــا متقاربــة وحتديــداً
يف الشــؤون االقتصاديــة ،لكــن اإلصــاح الــذي حــدث يف مــارس/آذار  2015أعــاد هيكلــة
املســؤوليات والصالحيــات للعديــد مــن األجهــزة ،وأنشــئ جهــاز تنفيــذي مصغــر أصبحــت لــه
الصالحيــات التــي كانــت متوزعــة بــن أجهــزة متعــددة.

وبينمــا يــرى بعــض اخلبــراء يف هــذه اخلطــة ســبي ً
ال قــد يخــرج الســعودية مــن مأزقهــا
االقتصــادي احلالــي ،يــرى آخــرون أن أهــداف هــذه اخلطــة غيــر عقالنيــة ،وأن اململكــة لــم
توفــر أرضيــة مناســبة إلصالحــات بهــذا احلجــم ،وحتديــداً فيمــا يتعلــق باإلصــاح السياســي
واإلداري.

محللــون آخــرون رأوا أن الدوافــع احلقيقيــة وراء إطــاق هــذه اخلطــة مختلفــة ،فإلــى
جانــب العجــز املالــي الكبيــر بعــد املداخيــل الهائلــة التــي كانــت حتققهــا الســعودية مــن النفــط يف
املاضــي بفضــل وفــرة اإلنتــاج وارتفــاع أســعار النفــط ،تغيــرت األمــور اليــوم؛ فاململكــة الســعودية

https://goo.gl/NvKWrk
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محللــون سياســيون واقتصاديــون انتقــدوا األرضيــة الواســعة التــي تنطلــق منهــا خطــة
(رؤيــة  ،)2030معتبريــن أن اإلدارة التــي طرحــت املشــروع تبالــغ يف إمكانيــة تطبيــق هــذه
األهــداف ،ومتســائلني كيــف ميكــن للســعودية أن تســتغني بحلــول عــام  2020عــن النفــط إذا
كانــت  90يف املئــة مــن مداخيــل البــاد حاليـاً تأتــي منــه؟! االنتقــاد بنــي علــى تصــور مفــاده أن
إصالحــات بهــذا احلجــم والطمــوح تتطلــب أوالً هيكلــة إداريــة متطــورة ومتكاملــة ،ومعاجلــة
مشــكلة الفســاد التــي تتســبب يف إهــدار جــزء كبيــر مــن مداخيــل الدولــة ،لكــن هــذا بــدوره
صعــب التحقيــق يف الســعودية يف ظــل غيــاب برملــان منتخــب ميــارس احملاســبة والرقابــة علــى
الســلطة التنفيذيــة ،وتفعيــل لــدور أكبــر للتمثيــل الشــعبي وحضــوره بــأدوات مختلفــة.

اإلجراءات المساعدة على ضبط االقتصاد السعودي

باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن مــن أهــم األهــداف املعلنــة للرؤيــة الســعودية  2030العمــل
علــى تعزيــز مكافحــة الفســاد ،وقــد أشــار األميــر محمــد بــن ســلمان نفســه إلــى أن الفســاد
موجــود يف كل املؤسســات باجلهــاز اإلداري للدولــة الســعودية بنســب متفاوتــة ،و»يهمنــا أن تكــون
الســعودية يف مقدمــة الــدول املكافحــة للفســاد».10

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

ضــرورة ملحــة .وبعــد طــول انتظــار أعلنــت أخيــراً الســعودية خطتهــا التــي يــروج لهــا يف البــاد
علــى أنهــا صمــام األمــان .ويقــول تركــي فدعــق ،رئيــس األبحــاث واملشــورة املاليــة يف شــركة
البــاد املاليــة ،إنــه بحلــول العــام  2020يفتــرض أن يبــدأ حتقيــق األهــداف املرســومة للخطــة،
ويف ســنة  2030يفتــرض الوصــول إلــى نتائجهــا.9
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الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

حتتــاج إلــى اإلنفــاق الواســع علــى احلــروب التــي تخوضهــا ،والتــي تتطلــب نفقــات عاليــة ،وهــذا
مــا يجعلهــا يف نفــس الوقــت تدخــل يف حتالفــات إســامية وعربيــة ،هــذه التحالفــات السياســية
واالقتصاديــة يف ذاتهــا تتطلــب بالضــرورة (إنفاق ـاً) واســعاً لكســب والء هــذه الــدول للمملكــة.
إجم��االً ،ليســت اإلصالحــات االقتصاديــة التــي تنفذهــا الســعودية حاليــاً وليــدة املرحلــة
احلاليــة ،فقــد شــهدت العديــد مــن اإلصالحــات امللحوظــة قبــل أعــوام ،فمنــذ الشــهور األولــى التــي
تلــت (الربيــع العربــي) بــدأت احلكومــة بإجــراء سلســلة مــن اإلصالحــات يف ســوق العمــل ،تهــدف
عجلــت أساسـاً يف اإلطاحــة بالرئيــس مبــارك
إلــى حــل مشــكلة البطالــة املســتمرة والكبيــرة ،التــي َّ
والرئيــس التونســي الســابق بــن علــي .وقــد اضطــرت الشــركات الدوليــة العاملــة يف الســعودية إلــى
تعديــل اســتراتيجياتها لالمتثــال للقوانــن اجلديــدة ،مؤكــدة بذلــك أن احلكومــة تتخــذ إصالحاتهــا
االقتصاديــة علــى محمــل اجلــد.11

تبنــي اململكــة لـــ (رؤيــة الســعودية  )2030ســوف يوفــر لهــا العديــد مــن فــرص النجــاح يف
سياســات اإلصــاح االقتصــادي التــي تتبناهــا ،وهــو مــا يعــد أولــى اخلطــوات التــي ميكــن أن
تتخذهــا احلكومــة الســعودية لضمــان قيــام عالقــة مثمــرة مــع حلفائهــا علــى املــدى الطويــل،
وحتقيــق اإلصــاح علــى املســتوى الداخلــي ،والــذي ميكــن أن يســاعدها علــى أن تصبــح شــريكاً
منتجــاً وفعــاالً يف منطقــة الشــرق األوســط.12

ثالث ًا :ظروف نشأة هيئة مكافحة الفساد ونظام عملها
مــن أبــرز اخلطــوات اإلصالحيــة خــال الســنوات العشــر األخيــرة التــي اتخذتهــا اململكــة لبنــاء
منظومــة تســاعد علــى حتقيــق مســار تنميــة شــاملة هــو إنشــاء (الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد)،
حيــث أصــدر امللــك عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز قــراراً ملكيـاً رقــم (أ )65/لعــام  ،2011بتدشــن هيئــة
ملكافحــة الفســاد عمومـاً ،والفســاد املالــي واإلداري علــى وجــه اخلصــوص حتــت اســم (نزاهــة).

f i k e r c e n t e r . c o m

ليســت هيئــة مكافحــة الفســاد يف اململكــة العربيــة الســعودية األولــى مــن نوعهــا ،حيــث يوجــد
باململكــة هيئــات رقابيــة أخــرى؛ مثــل هيئــة الرقابــة والتحقيــق ،وديــوان املراقبــة العامــة ،ولكنهــا
تتميــز عــن هــذه املؤسســات بأنهــا جهــة اعتباريــة ذات واليــة واســتقالل تــام ماليـاً وإداريـاً ،وترتبــط
ارتباطـاً مباشــراً بامللــك ،كمــا أنهــا متــارس مهامهــا الرقابيــة علــى كل اجلهــات العامــة واملؤسســات
التــي متتلــك فيهــا الدولــة نســبة ال تقــل عــن  25%مــن رأس مالهــا .وكمــا جــاء باملرســوم امللكــي
ـس ديــوان مجلــس
ُعــن محمــد بــن عبــد اهلل الشــريف رئيسـاً للهيئــة مبرتبــة وزيــر ،وأَ َمـ َر امللــك رئيـ َ
الــوزراء ورئيــس الديــوان امللكــي بتزويــد الهيئــة بــكل األوامــر ذات الصلــة مبهامهــا ،وكلــف جميــع

w w w .

 11ناثــان فيلــد ،إمكانــات اإلصالحــات االقتصاديــة الســعودية ،معهــد واشــنطن( ،بــدون
تاريــخ):
https://goo.gl/nKhVn6

 12ناثان فيلد ،املصدر السابق.
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 متابعــة تنفيــذ األوامــر والتعليمــات املتعلقــة بالشــأن العــام ،ومصالــح املواطنــن ،مبــايضمــن االلتــزام بهــا.
 التحــري عــن أوجــه الفســاد املالــي واإلداري يف عقــود األشــغال العامــة ،وعقــود التشــغيلوالصيانــة ،وغيرهــا مــن العقــود املتعلقة بالشــأن العــام ،ومصالــح املواطنــن يف اجلهــات املشــمولة
باختصاصــات الهيئــة ،واتخــاذ اإلجــراءات النظامية الالزمــة يف شــأن أي عقــد يتبــن أنــه ينطــوي
علــى فســاد ،أو أنــه أبــرم أو يجــري تنفيــذه باملخالفة ألحكام األنظمــة واللوائــح النافــذة.
 إحالــة املخالفــات والتجــاوزات املتعلقــة بالفســاد املالــي واإلداري عنــد اكتشــافها إلــىاجلهــات الرقابيــة ،أو جهــات التحقيــق ،بحســب األحــوال ،مــع إبــاغ رئيــس الهيئــة -التــي يتبعهــا
املوظــف املخالــف -بذلــك ،وللهيئة احلــق يف االطــاع علــى مجريــات التحقيــق ،ومتابعــة ســير
اإلجــراءات يف هــذا الشــأن ،ولهــا أن تطلــب مــن اجلهــات املعنيــة اتخــاذ التدابيــر االحترازيــة أو
التحفظيــة -وفق ـاً ملــا يقضــي بــه النظــام -يف شــأن مــن توافــرت أدلــة أو قرائــن علــى ارتكابــه
أفعــاالً تدخــل يف مفهــوم الفســاد .ويف جميــع األحــوال إذا رأت الهيئــة أن تلــك املخالفــات
والتجاوزات متثــل بعــداً مؤسســياً ألي مــن اجلهــات املشــمولة باختصاصــات الهيئــة ،فعليهــا رفــع
األمــر إلــى امللــك التخــاذ مــا يــراه.

 تشــجيع جهــود القطاعــن العــام واخلــاص علــى تبنــي خطــط وبرامــج حلمايــة النزاهــة،ومكافحــة الفســاد ،ومتابعــة تنفيذهــا ،وتقــومي نتائجهــا.

https://www.nazaha.gov.sa
 15املصدر ذاته.
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 13موســى بــن ســمير بــن رجــاء اهلل احليســوني احلربــي ،الــدور االحتســابي للهيئــة الوطنية
ملكافحــة الفســاد (رســالة ماجســتير) ،كليــة الدعــوة وأصــول الديــن ،الســعودية.2015 ،
 14راجع موقع نزاهة على شبكة اإلنترنت:

f i k e r c e n t e r . c o m

 العمــل علــى حتقيــق األهــداف الــواردة يف االســتراتيجية الوطنيــة حلمايــة النزاهــةومكافحــة الفســاد ،ومتابعــة تنفيذهــا مــع اجلهــات املعنيــة ،ورصــد نتائجهــا وتقوميهــا ومراجعتهــا،
ووضــع برامــج عملهــا وآليــات تطبيقهــا.

اإلجراءات المساعدة على ضبط االقتصاد السعودي

ولتحقيق هذه األهداف تقوم الهيئة بعدد من اخلطوات ،وهي:15

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

الــوزارات واملؤسســات واملصالــح احلكوميــة بتقــدمي كشــف بجميــع املشــروعات املعتمــدة لديهــا
وعقودهــا ،ومــدة تنفيذهــا وصيانتهــا وتشــغليها .13وحــددت الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد
اســتراتيجيتها األساســية املتبعــة لتحقيــق هــذه األهــداف علــى موقعهــا الرســمي يف اإلنترنــت،
التــي تتلخــص يف“ :14حمايــة النزاهــة ،وتعزيــز مبــدأ الشــفافية ،ومكافحــة الفســاد املالــي واإلداري
بكافــة صــوره وأشــكاله ومظاهــره”.
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اإلجراءات المساعدة على ضبط االقتصاد السعودي

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

 متابعة استرداد األموال والعائدات الناجتة من جرائم الفساد مع اجلهات املختصة. مراجعــة أســاليب العمــل وإجراءاتــه يف اجلهــات املشــمولة باختصاصــات الهيئــة؛ بهــدفحتديــد نقــاط الضعــف التــي ميكــن أن تــؤدي إلــى الفســاد ،والعمــل علــى معاجلتهــا مبــا يضمــن
حتقيــق أهــداف الهيئــة وتنفيــذ اختصاصاتهــا.
 اقتــراح األنظمــة والسياســات الالزمــة ملنــع الفســاد ومكافحتــه ،وإجــراء مراجعــةدورية لألنظمــة واللوائــح ذات الصلــة ،ملعرفــة مــدى كفايتهــا والعمــل علــى تطويرهــا ،والرفــع عنهــا
بحســب اإلجــراءات النظاميــة.
 إعــداد الضوابــط الالزمــة لــإدالء بإقــرارات الذمــة املاليــة ،وأداء القســم الوظيفــي ،لبعــضفئــات العاملــن يف الدولــة ،ورفعهــا للملــك للنظــر يف اعتمادهــا.
 متابعــة مــدى قيــام األجهــزة املشــمولة باختصاصــات الهيئة مبــا يجــب عليهــا إزاءتطبيق األنظمــة املج ِّرمــة للفســاد املالــي واإلداري ،والعمــل علــى تعزيــز مبــدأ املســاءلة لــكل
شــخص مهمــا كان موقعــه.
 متابعــة تنفيــذ االلتزامــات الــواردة يف االتفاقيات الدولية املتعلقة بحماية النزاهة ومكافحةالفســاد التــي تكــون اململكــة طرفاً فيها.
 توفيــر قنــوات اتصــال مباشــرة مــع اجلمهــور لتلقــي بالغاتهــم املتعلقــة بتصرفــات منطويــةعلــى فســاد ،والتحقــق مــن صحتها ،واتخــاذ مــا يلــزم يف شــأنها.
 العمــل مــع اجلهــات املعنيــة ومؤسســات املجتمــع املدنــي علــى تنميــة الشــعور باملواطنــة،ورفــع الوعــي بأهميــة حمايــة املــال العــام واملرافــق واملمتلــكات العامــة ،مبــا يحقــق حســن إدارتهــا
واحملافظــة عليهــا.

f i k e r c e n t e r . c o m

 تلقــي التقاريــر واإلحصاءات الدوريــة مــن اجلهــات املشــمولة باختصاصــات الهيئــة -وفــقمــا تطلبــه الهيئــة -ودراســتها ،وإعــداد البيانــات التحليليــة يف شــأنها ،واتخــاذ مــا يلــزم حيالهــا.
 دعــم إجــراءات البحــوث والدراســات املتعلقــة بحمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد ،وحــثاجلهــات املعنيــة ومراكــز البحــوث املتخصصــة ومؤسســات املجتمــع املدني علــى اإلســهام يف ذلــك.
 إجــراء الدراســات والقياســات املتعلقــة بتأثيــر الفســاد علــى التماســك االجتماعــي والتنميــةاالقتصاديــة ،وحتليلهــا ،ووضــع الوســائل الالزمــة ملعاجلة ذلك.

w w w .

 جمــع املعلومــات والبيانــات واإلحصــاءات املتعلقة بالفســاد ،وحتليلهــا ،وبنــاء قواعــد بيانــاتوأنظمــة معلومــات خاصــة بها.
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 تنظيــم املؤمتــرات والنــدوات والــدورات التدريبيــة حــول الشــفافية والنزاهــة ومكافحــةالفســاد.

رابع ًا :تقييم عمل هيئة مكافحة الفساد
أ.املمارسات املتبعة يف منظومة عمل الهيئة
تلقــت الهيئــة منــذ بدايــة عملهــا يف عــام  2011حتــى  2014مايقــرب مــن  22035بالغـاً مــن
قبــل املواطنــن واملؤسســات والقطاعــات العامــة واخلاصــة ،وتتمثــل اآلليــة املتبعــة لتحقيــق أهــداف
الهيئــة يف مكافحــة الفســاد وتعزيــز الشــفافية ،يف تلقــي البالغــات مــن خــال القنــوات املخصصــة
لهــا؛ وهــي البريــد العــادي ،والبرقيــة ،والفاكــس ،واحلضــور الشــخصي ،واملوقــع اإللكترونــي للهيئة.
صــص رقــم موحــد مباشــر لتلقــي استفســارات اجلمهــور عــن آليــة وطريقــة تقــدمي البالغــات،
وخُ ِّ
ثــم تتأكــد إدارة البالغــات التابعــة للهيئــة مــن تســجيل بيانــات كاملــة عــن البالغــات ،ورقــم البــاغ،
وتاريخــه ووقتــه ،واســم املبلــغ وعنوانــه ،ورقــم االتصــال بــه ،وفحــوى البــاغ ،وأطــراف القضيــة
إذا كانــت معلومــة ،وهــل تقــع يف اختصــاص الهيئــة أم ال ،وتصنيــف البالغــات املتلقــاة وترتيبهــا،
وحتويلهــا إلــى إدارة التحريــات وفقــاً لإلجــراءات املعتمــدة ،وكذلــك إعــداد تقريــر يومــي عــن
البالغــات التــي تتلقاهــا ،ورفعــه إلــى املديــر العــام ،وبنــاء قاعــدة بيانــات متكاملــة عــن البالغــات
التــي تتلقاهــا اإلدارة واإلجــراءات املتخــذة بشــأنها ،وحتديثهــا.

f i k e r c e n t e r . c o m
w w w .

حتــال البالغــات مــن قبــل اإلدارة ،بعــد دراســتها ،والتأكــد مــن وقوعهــا ضمــن اختصــاص
الهيئــة ،واالتصــال باملبلغــن الســتيضاح أي معلومــة ،أو طلــب وثائــق حــول صحــة البــاغ ،وإجــراء
التحريــات الالزمــة حــول البــاغ ،ومــن ثــم توجيهــه إلــى اجلهــات الرقابيــة املعنيــة ،أو حفظهــا وفقـاً
للتوجيهــات ،وكذلــك تتابــع الهيئــة قضايــا املخالفــات والتجــاوزات احملالــة مــن الهيئــة إلــى اجلهــات
الرقابيــة ،وتــدرس اإلجــراءات املتخــذة مــن اجلهــات الرقابيــة وجهــات التحقيــق يف القضايا احملالة
إليهــا وتقييمهــا ،ومخاطبــة اجلهــات املعنيــة التخــاذ مــا يلــزم بشــأنها ،وكذلــك حضــور جلســات
التحقيــق يف قضايــا املخالفــات والتجــاوزات احملالــة جلهــات االختصــاص يف احلــاالت التــي تــرى
الهيئــة ضــرورة حضورهــا ،ومتابعــة تنفيــذ األحــكام يف القضايــا التــي أحيلــت مــن الهيئــة للجهــات
الرقابيــة وجهــات التحقيــق ،والتــي ثبــت فيهــا إدانــة املتهــم ،ومتابعــة اســترداد األمــوال والعائــدات
الناجتــة مــن جرائــم الفســاد مــع اجلهــات املختصــة .وتقــوم إدارات داخــل الهيئــة أيض ـاً بإعــداد
تقريــر عــن نتائــج متابعــة التجــاوزات واملخالفــات التــي أحيلــت مــن قبــل الهيئــة ،ومــدى تعــاون

اإلجراءات المساعدة على ضبط االقتصاد السعودي

 متثيــل اململكــة يف املؤمتــرات واحملافــل الدوليــة املتعلقــة بالشــفافية وحمايــة النزاهــةومكافحــة الفســاد ،والتعــاون مــع الهيئــات واملنظمــات اإلقليميــة والدوليــة العاملــة يف هــذا املجــال.

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

 نشــر الوعــي مبفهوم الفســاد ،وبيــان أخطــاره وآثــاره ،وبأهميــة حمايــة النزاهــة وتعزيــزالرقابــة الذاتيــة وثقافــة عــدم التســامح مــع الفســاد ،وتشــجيع مؤسســات املجتمــع املدنــي ووســائل
اإلعــام علــى التعــاون واإلســهام يف هــذا الشــأن.
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اجلهــات الرقابيــة احملالــة إليهــا مــع الهيئــة ،وترفعــه إلــى املديــر العــام.16
وعلــى صعيــد املؤسســات تتمثــل االســتراتيجية املتبعــة ملكافحــة الفســاد وتعزيــز مبــدأ
الشــفافية يف:
 اقتــراح اإلجــراءات واآلليــات ملتابعــة األنظمــة واملخالفــات ،ورفعهــا إلــى مســاعد نائــبالرئيــس ،واإلشــراف علــى تطبيقهــا بعــد اعتمادهــا.
 متابعــة مــدى قيــام اجلهــات املشــمولة باختصاصــات الهيئــة مبــا يجــب عليهــا مــن تطبيــقاألنظمــة املجرمــة للفســاد املالــي واإلداري.
 اإلشــراف علــى إجــراءات إحالــة املخالفــات والتجــاوزات املتعلقــة بالفســاد املالــي واإلداريإلــى اجلهــات الرقابيــة وجهــات التحقيق.
 متابعــة تنفيــذ مــا نصــت عليــه االســتراتيجية الوطنيــة حلمايــة النزاهــة ومكافحة الفســاد،وتنظيــم الهيئــة بشــأن مــا يتعلــق مبتابعــة تطبيــق األنظمــة ومعاجلــة املخالفــات واحليلولــة دون
تكرارها.
 إعــداد تقاريــر دوريــة ملســاعد نائــب الرئيــس عــن نتائــج متابعــة تنفيــذ األنظمــة املجرمــةللفســاد ،وقضايــا املخالفــات والتجــاوزات ،ورفعهــا إلــى مســاعد نائــب الرئيــس وتنفيــذ توجيهاتــه
حيالها.
 متابعــة تنفيــذ األنظمــة املجرمــة للفســاد ،والتأكــد مــن تطبيقهــا ،والعمــل علــى تطويرهــاوحتديثهــا ،ومتابعــة تطبيــق األحــكام بشــأن املخالفــات.
 -االستفسار من اجلهات التي لم تطبق األنظمة ،ومتابعة أسباب عدم التطبيق.

f i k e r c e n t e r . c o m

 حتليــل أســباب عــدم تطبيــق بعــض اجلهــات املشــمولة يف نطــاق عمــل الهيئــة األنظمــةالصــادرة املتعلقــة بجرائــم الفســاد.
 إعــداد تقاريــر دوريــة للمديــر العــام عــن حــاالت عــدم التطبيــق األنظمــة املجرمــة للفســادوالتوصيــات باإلجــراءات الالزمــة بشــأنها.
 -تلقي التوجيهات على التقارير املرفوعة وتنفيذها.

w w w .

 16موســى بــن ســمير بــن رجــاء اهلل احليســوني احلربــي ،الــدور االحتســابي للهيئــة الوطنية
ملكافحــة الفســاد ،مصدر ســابق.
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ب .إجنازات هيئة مكافحة الفساد
بعــد مــرور خمــس ســنوات علــى تأسيســها أصــدرت الهيئــة تقريــراً حــول مــا أُجنِ ــز خــال
هــذه املــدة ،وأبــرزت تقــدم الســعودية يف مراكــز الدولــة احملاربــة للفســاد  5مراكــز ،متقدمــة علــى
دول عربيــة أخــرى ،18حيــث ركــز التقريــر علــى األنشــطة والنــدوات واحملاضــرات التــي قدمتهــا
الهيئــة ،ســواء داخــل اململكــة أو خارجهــا ،حملاربــة الفســاد وتعزيــز مبــدأ النزاهــة والشــفافية،
كذلــك أســهمت الهيئــة مــن خــال برامجهــا املختلفــة يف توفيــر أســاليب عمــل واضحــة لتقــدمي
اخلدمــات للمراجعــن داخــل املؤسســات ،وآليــات احلصــول علــى اخلدمــات املقدمــة ،وتوثيــق
احلصــول عليهــا ،والتوعيــة باخلدمــات اآلليــة وغيــر اآلليــة التــي تقدمهــا احلكومــة ،وإجــراءات
احلصــول عليهــا.

اإلجراءات المساعدة على ضبط االقتصاد السعودي

 متابعــة تطبيــق األنظمــة املجرمــة للفســاد للتأكــد مــن العمــل بهــا ،ودراســة مــا يــرد بهــا مــنمالحظــات ،ومــا يظهــر مــن عقبــات أثنــاء التنفيــذ.17

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

 إعــداد التقاريــر الدوريــة والســنوية عــن نشــاطات وإجنــازات اإلدارة ،ومقترحــات تطويــرأدائهــا ،ورفعهــا إلــى املديــر العــام.

كذلــك درســت الهيئــة عــدداً مــن املوضوعــات التــي تتعلــق بتطويــر األنظمــة واخلدمــات،
ومنهــا قواعــد حمايــة النزاهــة ومكافــأة املبلغــن ،وقواعــد إقــرار الذمــة املاليــة ،والقســم الوظيفــي
لبعــض فئــات العاملــن يف الدولــة ،ونظــام مكافحــة الرشــوة ،ونظــام حمايــة املــال العــام ،والرقابــة
علــى الســلع التموينيــة ،وتوزيــع األراضــي البــور ،ونشــر التوعيــة مبفهــوم مكافحــة الفســاد ،وتنميــة
الشــعور باملواطنــة ،وأهميــة حمايــة املــال العــام ،واملرافــق واملمتلــكات العامــة.
نفذت الهيئة مجموعة من الفاعليات والورش واحملاضرات؛ كان أبرزها:
 .1عقد  13ورشة بعنوان( :النزاهة هدفنا جميعاً) ،بجامعات اململكة املختلفة.

 .3صــدر عــن الهيئــة مجموعــة مــن األبحــاث ترمــي إلــى قيــاس مســتوى الفســاد يف اململكــة،
منهــا دراســة مــع معهــد امللــك عبــد اهلل بــن ســعود حــول (الفســاد املالــي واإلداري :درجتــه وأســبابه

w w w .

 17موســى بــن ســمير بــن رجــاء اهلل احليســوني احلربــي ،الــدور االحتســابي للهيئــة الوطنيــة
ملكافحــة الفســاد ،مصــدر ســابق.
 18موقع نزاهة ،مصدر سابق.
 19املصدر السابق.

f i k e r c e n t e r . c o m

 .2وزعــت الهيئــة أكثــر مــن أربعــة ماليــن ونصــف مليــون كتيــب مطبــوع مــن إصــدارات
الهيئــة حتــت عنــوان (رســالتنا إليــك) و(خطــورة الفســاد املالــي واإلداري) و(الفســاد وآثــاره)
و(الواســطة).19
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وآثــاره وســبل عالجــه ومكافحتــه).
 .4انتهــت الهيئــة مــن التعامــل مــع  22035بالغـاً منــذ تأسيســها ،وقســمت إلــى جزأيــن؛
بالغــات مشــمولة باختصــاص الهيئــة ،وأخــرى غيــر مشــمولة باختصــاص الهيئــة ،وبينمــا كانــت
نســبة الفســاد املالــي واإلداري  34باملئــة ،بلغــت نســبة البالغــات املتعلقــة بتدنــي مســتوى
اخلدمــات واملشــاريع  58باملئــة ،وجــاءت نســبة البالغــات اخلاصــة بقصــور يف إجــراء األنظمــة
وإجــراءات العمــل  8باملئــة.20
 .5وشــاركت الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد بجنــاح خــاص يف معــرض الريــاض الدولــي
للكتــاب  ،2017الــذي نظمتــه وزارة الثقافــة واإلعــام بــن  18 - 8مــارس/آذار ،وذلــك للتواصــل
مــع األجهــزة احلكوميــة واخلاصــة ،ومؤسســات املجتمــع املدنــي ،واملواطنــن واملقيمــن بوصفهم
شــركاء الهيئــة يف حمايــة النزاهــة ،وإشــاعة مبــدأ الشــفافية ،ومكافحــة الفســاد .وأتــاح اجلنــاح
للــزوار إمكانيــة تقييــم مســتوى النزاهــة والشــفافية يف األجهــزة احلكوميــة اخلدميــة يف اململكة،
ومــدى الرضــا عــن اخلدمــات املُقـــدمة للمســتفيدين مــن خــال خدمــة (ق ِّيــم) بواســطة تطبيــق
نزاهــة علــى األجهــزة الذكيــة ،املوفــرة داخــل اجلنــاح ،باإلضافــة إلــى مــا يحتويــه مــن مطبوعــات
توعويــة وتعريفيــة بخدمــات الهيئــة ،ومنهــا آليــة تقــدمي البالغــات ،وتطبيقهــا علــى األجهــزة
الذكية.
جــاءت املشــاركة يف إطــار تنفيــذ مــا ورد يف االســتراتيجية الوطنيــة حلمايــة النزاهــة
ومكافحــة الفســاد باململكــة العربيــة الســعودية ،مــن اإلســهام يف اجلهــود التوعويــة املبذولــة يف
ســبيل حمايــة النزاهــة ومحاربــة الفســاد ،وتنميــة الشــعور باملواطنــة ،وبأهميــة حمايــة املــال
العــام ،واملرافــق ،واملمتلــكات العامــة.21

f i k e r c e n t e r . c o m

علــى املســتوى الدولــي وقعــت الســعودية علــى االتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة بحمايــة
النزاهــة ومكافحــة الفســاد ،واهتمــت مبتابعــة تنفيــذ االلتزامــات الــواردة يف االتفاقيــات ،حيــث
شــاركت يف دراســة اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد ضمــن اللجنــة الوزاريــة يف عــام
 ،2011باإلضافــة إلــى املصادقــة علــى االتفاقيــة العربيــة ملكافحــة الفســاد ،وانضمــت إلنشــاء
األكادمييــة الدوليــة ملكافحــة الفســاد يف فيينــا ،وشــاركت أيضاً يف احملافــل واملؤمترات الدولية،
والتــي وصــل عددهــا إلــى  29مؤمتــراً لالســتفادة مــن جتــارب الــدول األخــرى يف رفــع كفــاءة
أدائهــا وتطويــر أعمالهــا ،ومنهــا املؤمتــر الدولــي اخلامــس عشــر ملكافحــة الفســاد يف البرازيــل،
ومنتــدى ســيادة القانــون بالواليــات املتحــدة األمريكيــة ،واالجتمــاع الدولــي الثانــي للمفتشــن
عــن الفســاد ،ومؤمتــر االمتثــال ملكافحــة الفســاد والرشــوة بإجنلتــرا .وجــاءت اململكــة العربيــة

w w w .

 20موسى بن سمير بن رجاء اهلل احليسوني احلربي ،مصدر سابق.
( 21نزاهــة) تشــارك يف معــرض الريــاض الدولــي للكتــاب ( ،2017نزاهــة) موقــع الهيئــة
علــى شــبكة اإلنترنــت:
https://goo.gl/TuzC7G
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وعقــدت الهيئــة ورشــة عمــل بعنــوان (النزاهة..هدفنــا جميعـاً) يف عــدد مــن جامعــات اململكة،
ومنهــا جامعــة طيبــة باملدينــة املنــورة ،لتوعيــة الطــاب بعمــل الهيئــة ،والــدور الــذي متارســه،
وانعكاســاته اإليجابيــة علــى املجتمــع.
وعلــى الصعيــد الدولــي شــاركت الســعودية ،ممثلــة بوفــد مــن (رئيــس الهيئــة وممثلــن
عــن وزارة الداخليــة والعــدل وهيئــة التحقيــق واالدعــاء ،ووزارة التعليــم العالــي ،ووزارة التربيــة
والتعليــم ،ومؤسســة النقــد العربــي الســعودي) ،يف االجتمــاع الســابع للرابطــة الدوليــة ملكافحــة
الفســاد ،ومؤمتــر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد ،الــذي عقــد يف
بنمــا ،وتتمثــل أهميــة هــذه املؤمتــرات يف تعزيــز التعــاون الدولــي ،وتقييــم التشــريعات املتعلقــة
مبكافحــة الفســاد ،وتعزيــز النزاهــة والشــفافية وســبل تطويرهــا.24

https://www.nazaha.gov.sa
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 22املصدر السابق.
 23موسى بن سمير بن رجاء اهلل احليسوني احلربي ،مصدر سابق.
 24موقع (نزاهة) على شبكة اإلنترنت:

f i k e r c e n t e r . c o m

وعقــدت الهيئــة منتــدى حتــت عنــوان (أفضــل املمارســات حلمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد
يف القطــاع اخلــاص) ،بالتعــاون مــع مؤسســة (بيــرل) للمســاءلة والشــفافية ،يف نوفمبر/تشــرين
الثانــي عــام  ،2013بحضــور عــدد مــن املديريــن التنفيذيــن للشــركات العامليــة العاملــة باململكــة،
وعــدد مــن املديريــن التنفيذيــن للشــركات الكبــرى احملليــة ،حلثهــم علــى توفيــر بيئــة خاليــة مــن
الفســاد تســتطيع فيهــا الشــركات العمــل باململكــة بســهولة ويســر ،وكذلــك االتفــاق علــى إبــاغ
الهيئــة عمــن يعرقلــون أعمالهــم مــن املوظفــن احلكوميــن بغيــة احلصــول علــى منافــع شــخصية،
وكذلــك اإلبــاغ عــن أي مشــروع حكومــي جــرت ترســيته بطريقــة مخالفــة لنظــام املنافســات
واملشــتريات احلكوميــة ،أو جــرى االنحــراف بــه عــن الطريقــة النظاميــة ،ومطالبتهــم بوضــع برامــج
ملكافحــة الفســاد وحمايــة النزاهــة ،وتقــدمي نســخة منهــا إلــى الهيئــة حتــى يتســنى لهــا متابعــة

اإلجراءات المساعدة على ضبط االقتصاد السعودي

كان مــن األهميــة اســتغالل املؤسســات الدينيــة وتأثيــر اخلطــاب الدينــي يف مجتمــع متديــن
ومحافــظ مثــل املجتمــع الســعودي ،لذلــك كان مــن ضمــن أنشــطة الهيئــة لقــاء محمــد بــن عبــد
اهلل الشــريف ،رئيــس الهيئــة ،بوزيــر الشــؤون اإلســامية واألوقــاف ،حيــث وجــه الشــريف بضــرورة
تبليــغ خطبــاء املســاجد احلديــث عــن الفســاد دوريـاً ،وتكثيــف األنشــطة الدعويــة التــي حتــث علــى
التمس��ك بالقي��م األخالقيــة ،وتعزيـ�ز الش��فافية والنزاهــة والبع��د ع��ن الفســاد ،وحثهــم علــى إبــاغ
الهيئــة بــأي حــاالت فســاد مالــي أو إداري مــن خــال وســائل االتصــال املختلفــة املعلنــة يف وســائل
اإلعالم .23

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

الســعودية يف املركــز رقــم  55مــن بــن  175دولــة يف التقريــر الدولــي ملؤشــر مــدركات الفســاد
الصــادر عــن منظمــة الشــفافية العامليــة بــن  2014 - 2011متقدمــة بذلــك ثمانيــة مراكــز.22
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الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

تنفيذهــا وتقــومي نتائجهــا.25
باإلضافــة إلــى تنظيــم سلســلة محاضــرات حــول مكافحــة الفســاد يف القطــاع اخلــاص
باملدينــة املنــورة وبريــدة وعينــزة ،بالتعــاون مــع الغرفــة التجاريــة الصناعيــة يف كل محافظــة علــى
حــدة ،للتوعيــة مبكافحــة الفســاد للحــد مــن آثارهــا الســلبية علــى النشــاط االقتصــادي وحتقيــق
الرفاهيــة املواطنــن.26
وأنشــأت الهيئــة قاعــدة بيانــات حــول البالغــات املقدمــة مــن قبــل املواطنــن والقطاعــات
العامــة واخلاصــة ،لتســهيل عمليــة البحــوث التــي جتريهــا الهيئــة بالتعــاون مــع اجلامعــات واملعاهد
الســعودية.27
ج .نزاهة واتفاقية مع األمم املتحدة
يف العــام 2013م و َّقعــت اململكــة العربيــة الســعودية علــى اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة
الفســاد ،ومــن ثــم أصبحــت عضــواً يف االتفاقيــة مــع أكثــر مــن  19دولــة عربيــة ،وتوفــر االتفاقيــة
عناصــر رئيســية تشـ ّكل خريطــة طريــق للعمــل ضـ ّد الفســاد؛ فهــي حتتــوي علــى تدابيــر للوقايــة
مــن الفســاد يف القطاعــن العــام واخلــاص ،وتر ِّكــز علــى أهميــة إشــراك املجتمــع يف هــذا الشــأن.
وتدعــو ً
أيضــا إلــى جتــرمي أشــكال متعــددة مــن املمارســات الفاســدة ،وإلــى تعزيــز القــدرات
الوطنيــة يف مجالــي التحقيــق واالدعــاء .ويف عــام  2009اتفقــت الــدول األطــراف علــى إنشــاء
آليــة ملراجعــة تنفيــذ االتفاقيــة ودعــم تنفيذهــا بشــكل منهجــي ،وقــد صـ ّرح األمــن العــام لــأمم
املتحــدة يف تلــك املناســبة حينهــا أنــه“ :مــن اآلن فصاعــداً ســوف يُحكــم علــى الــدول مبــا تتّخــذه
مــن إجــراءات ملكافحــة الفســاد ،وليــس مبجــرد الوعــود التــي تقطعهــا علــى نفســها“.28

f i k e r c e n t e r . c o m

ويف نــدوة أقيمــت بالريــاض مبناســبة اليــوم العاملــي ملكافحــة الفســاد ،يف ديســمبر/كانون
األول  2014صـ ّرح فــراس فالــح غرايبــة ،نائــب املمثــل املقيــم لبرنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي يف
اململكــة العرب ّيــة الســعود ّية ،أن اململكــة ،وخــال الســنوات التــي أعقبــت توقيعهــا التفاقيــة األمم
املتحــدة ملكافحــة الفســاد ،قــد اتخــذت سلســلة مــن اخلطــوات لتعزيــز الشــفافية واملســاءلة ،وقــد
 25أســمهان الغامــدي ،منتــدى يناقــش مبــادرات مكافحــة الفســاد يف القطــاع اخلــاص ودور
مجتمــع األعمــال ،جريــدة الريــاض 13 ،نوفمبر/تشــرين الثانــي :2013
http://www.alriyadh.com/883657
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المصدر السابق.
26
 27املصدر السابق.
 28مــن البيــان الرســمي لكلمــة نائــب املمثــل املقيــم لبرنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي
يف اململكــة العرب ّيــة الســعود ّية مبناســبة اليــوم العاملــي ملكافحــة الفســاد  ،2014يف نــدوة دور
املؤسســات اإلعالميــة والثقافيــة يف تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد:
https://goo.gl/CYtBN1
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ويف إطــار اجلهــود التــي تبذلهــا اململكــة لتعزيــز التزامهــا باتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة
الفســاد ،والتزامهــا بالتعــاون يف كل مــا ميكــن أن يــؤدي إلــى ترســيخ الشــفافية يف مؤسســاتها
املختلفــة ،أ ّكــد رئيــس الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد (نزاهــة) ،الدكتور خالد بن عبد احملســن
احمليســن ،أن (نزاهــة) بذلــت اجلهــود املطلوبــة يف إطــار تعاونهــا مــع اجلهــات احلكوميــة املعنيــة
بتقييــم اململكــة يف مؤشــر مــدركات الفســاد ( ،)CPIوذلــك مــن خــال إقامتهــا ( )3ورش عمــل
تختــص بتفا ُعــل اجلهــات مــع آليــة تقييــم املؤشــر ،وذلــك خــال العــام املنصــرم 2016م ،حيــث
اســتهدفت تلــك الــورش الثــاث أكثــر مــن ( )26جهــة حكوميــة ،وجــرى مــن خــال تلــك الــورش
الثــاث تعريــف تلــك اجلهــات بأهــداف املؤشــر ،ونــوع اآلليــات التــي يســتخدمها يف تقييمــه
ملســتوى انتشــار الفســاد يف اململكــة.30

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

تســارعت وتيــرة هــذه اخلطــوات يف الفتــرة األخيــرة ،وهــذه اخلطــوات انعكســت إيجاب ـاً علــى
مركــز الســعودية يف مؤشــر مــدركات الفســاد لهــذا العــام ،الــذي تصــدره منظمــة الشــفافية
الدوليــة ،فقــد تق ّدمــت بثــاث نقــاط (مــن  46نقطــة يف  2013إلــى  49نقطــة يف  ،)2014وهــي
مــن الــدول العرب ّيــة التــي أحــرزت أكبــر تق ـ ّدم هــذا العــام ،كمــا تقدمــت ثمانيــة مراكــز دوليــة
حيــث احتلــت املركــز  55عاملي ـاً والثالــث عربي ـاً مــن بــن  175دولــة حــول العالــم.29

د .عقبات تقابل عمل هيئة مكافحة الفساد

 29برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي يشــارك يف اليــوم الدولــي ملكافحــة الفســاد ،موقــع
برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي يف اململكــة العربيــة الســعودية 9 ،ديســمبر/كانون األول :2014

https://goo.gl/DU85ft
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https://goo.gl/ANAei4
 30رئيــس (نزاهــة) :ترتيــب اململكــة يف مؤشــر مــدركات الفســاد ال يعكــس الوضــع
الطبيعــي ،جريــدة الريــاض 25 ،يناير/كانــون الثانــي :2017

f i k e r c e n t e r . c o m

علــى الرغــم مــن اجلهــد املبــذول مــن قبــل الهيئــة فيمــا يخــص األنشــطة والفعاليــات،
وتقدمهــا ثمانيــة مراكــز يف مؤشــر مــدركات الفســاد ،فــإن محللــن يــرون أن النتائــج التــي
حققتهــا ال تتوافــق وحجــم اجلهــود املبذولــة ،ففــي دراســة أعدهــا أحــد الباحثــن اعتــرف
العاملــون بالهيئــة أنفســهم بــأن هنــاك معوقــات متنعهــا مــن إمتــام عملهــا علــى أكمــل وجــه.
وحســب الدراســة جــاءت املعوقــات كاآلتــي“ :ضعــف تعــاون بعــض الــوزارات واملصالــح
احلكوميــة ،واحلاجــة إلــى مزيــد مــن التعليمــات واألوامــر الداعمــة واملســاندة لعمــل الهيئــة
الوطنيــة ،وضعــف مبــدأ املســألة ،وتداخــل االختصــاص بــن اجلهــات الرقابيــة ،وضعــف آليــات
املهــام للجهــات املشــاركة يف تنفيــذ االســتراتيجية ،وضعــف تأهيــل املوظفــن ،خاصــة يف املراتــب
الدنيــا ،وتأخيــر حتديــث وتفعيــل آليــات دور الرقابــة ،وقلــة توافــر البيانــات واملعلومــات الكافيــة
حلجــم الفســاد ،وضعــف الرقابــة علــى اجلوانــب اإلداريــة واملاليــة ،وضعف دور اإلعــام الفاعل،
وضعــف اجلوانــب التوعويــة اخلاصــة مبواجهــة الفســاد ،وضعــف اإلدراك بحيثيــات ومــآالت
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اتخــاذ القــرارات ،ومحدوديــة اإلمكانــات البشــرية يف تنفيــذ االســتراتيجية ،ومحدوديــة بنــاء
شــراكة فاعلــة بــن الهيئــة وشــركائها فيمــا يتعلــق باجلوانــب التوعويــة واإلعالميــة ،وتعــود بعــد
املوظفــن علــى تعطيــل األعمــال ،ومقاومــة التغييــر مــن قبــل املوظفــن ،والبعــد املكانــي والزمانــي
لنطــاق الهيئــة الوطنيــة ،ومحدوديــة اإلمكانــات املاليــة لتنفيــذ االســتراتيجية”.31
وأجمــع محللــون مختصــون يف الشــأن االقتصــادي علــى أن أكثــر هــذه املعوقــات تأثيــراً يف
عمــل الهيئــة هــو عــدم تعــاون املؤسســات معهــا ،واالمتنــاع عــن تقــدمي مــا حتتاجــه مــن وثائــق
وأوراق ،إضافــة إلــى حجــب املعلومــات عنهــا.32
ســيظل طريــق الهيئــة طوي ـ ً
ا ومتعرج ـاً ،خاصــة يف ظــل املمانعــة مــن قبــل الهيئــات ،ومنهــا
علــى ســبيل املثــال مجلــس الشــورى الســعودي ،الــذي رفــض يف يونيو/حزيــران متريــر اقتــراح
مبنــح الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد (نزاهــة) صالحيــات ملراقبــة حســابات املســؤولني .كمــا أن
صالحيــات الهيئــة ،كمــا هــو مثبــت يف أهدافهــا واختصاصاتهــا ،محــدودة نســبياً ،بــل ويف كثيــر
مــن األحيــان غيــر واضحــة ،ومــن األدلــة علــى ذلــك وصــول عــدد البالغــات التــي تلقتهــا الهيئــة،
خــال  4أعــوام ،إلــى أكثــر مــن  22ألــف بــاغ ،منهــا  6905ضمــن اختصــاص الهيئــة ،و 15ألف ـاً
و 130بالغ ـاً ال تدخــل ضمــن اختصاصهــا ،أي إنهــا تعاملــت مــع أقــل مــن ثلــث القضايــا التــي
طرحــت عليهــا ،وغالبيتهــا قضايــا تتعلــق مبؤسســات خدميــة واســتثمارية متوســطة وصغيــرة.33

f i k e r c e n t e r . c o m

بعــد مــرور مــدة يراهــا بعضهــم كافيــة ،لــم يتحقــق املأمــول مــن الهيئــة ،علــى ســبيل املثــال:
يف السياســات املرتبطــة بتأســيس ثقافــة التحصــن ضــد التطــاول علــى املــال العــام ،وتطبيــق
سياســات إداريــة حازمــة يف الكشــف عــن املخالفــن ،حيــث ال يــزال كثيــر مــن املواطنــن يشــاهدون
أخبــاراً يف وســائل اإلعــام عــن أخبــار فســاد ووقــوف مندوبــي (الهيئــة) عليهــا ،ولكــن دون أن
تتبعهــا أخبــار عــن التحقيــق مــع املتســببني ،وأيــن انتهــى مســار القضيــة؟ وهــو مــا زاد مــن عالمــات
االســتفهام بشــكل أكبــر؛ ليــس علــى هيئــة مكافحــة الفســاد فقــط وإمنــا جهــات أخــرى تتولــى
التحقيــق واالدعــاء ،ويظــن البعــض أن هيئــة مكافحــة الفســاد توقفــت عــن متابعــة القضيــة ،وهــو
أمــر غيــر صحيــح ،ولكــن أيــن دور اجلهــات األخــرى يف تقــدمي محاســبة علنيــة ،ونتائــج ُت ِ ّفــز
املواطنــن أن يكونــوا (الرقيــب األول)34؟
 31موسى بن سمير بن رجاء اهلل احليسوني احلربي ،مصدر سابق.
 32عامــر راشــد ،هيئــة (نزاهــة) الســعودية بــن الواقــع واملأمــول ،ســبوتنيك نيــوز30 ،
يوليو/متــوز :2015
https://goo.gl/ERS7zb

w w w .

 33املصدر السابق.
 34منــى احليــدري ،صالحيــات (هيئــة مكافحــة الفســاد) تتوقــف علــى املتابعــة! جريــدة
الريــاض 26 ،نوفمبر/تشــرين الثانــي :2012
http://www.alriyadh.com/787320
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يعلــق املواطــن الســعودي كثيــراً مــن اآلمــال علــى الهيئــة ،والدليــل هــو القضايــا التــي
تلقتهــا الهيئــة يف مــدة قصيــرة ،إال أن عــدم أدائهــا الــدور املنــوط بهــا قــد يفقدهــا ثقــة املواطــن
بهــا؛ بســبب تركيزهــا علــى قضايــا بســيطة مــن املفتــرض أال تنشــغل بهــا عــن قضايــا متــس
مصلحــة الوطــن واملواطــن ،مثــل اســتخدام ســيارات يف غيــر مكانهــا ،وهــو أمــر بســيط ميكــن أن
يعالــج بشــفافية ويحــل عــن طريــق جهــات أخــرى ،مــن خــال متابعــة املباحــث اإلداريــة لبعــض
املخالفــات ،أو نزاهــة بعــض املوظفــن جتــاه مســؤولياتهم ،فاملواطــن ينظــر بعينيــه إلــى (هيئــة)
ُمش ـ ِّكلة بأمــر مــن ولــي األمــر ،ويرأســها شــخص مبرتبــة وزيــر ،وهــو مــا يجعلــه يأمــل أن تنظــر
إلــى قضايــا قــد تكــون مدخـ ً
ا للفســاد يف املؤسســات احلكوميــة ،ومــدى اإلنفــاق يف مجــاالت بغيــر
محلهــا ،ومحاســبة املُثبــت عليهــم قضايــا الفســاد ،فضـ ً
ا عــن الفســاد املتعلــق باملشــروعات وطــرق
تنفيذهــا ومبالغهــا ،كان يتوقــع أن تُعطــي (هيئــة مكافحــة الفســاد) أمثلــة عــن جهــة مــا ،نحــو
توضــح ،وأن تكــون شــريكاً فاع ـ ً
ا يف معاجلــة
أن َمــن علــى رأســها غيــر جديــر بالبقــاء ألســباب َّ
األخطــاء ،وإغــاق النوافــذ التــي ينفــذ مــن خاللهــا الفســاد أينمــا كان مصــدره علــى املســتويات
كافــة ،خاصــة أن (الهيئــة) قــادرة علــى فعــل ذلــك وأكثــر؛ ألنهــا حتظــى بثقــة امللــك؛ وترتبــط بــه
ارتباطـاً وثيقـاً ،منحهــا صالحيــة مطلقــة ،فيجــب أن تقابلهــا مناقشــة شــفافة مــع ولــي األمــر بــكل
مــا يــدور يف فلــك الفســاد ،وإن لــم تســتفد مــن دعــم أعلــى ســلطة فــإن القصــور ميكــن أن يكــون
حينهــا مــن (الهيئــة) بعــدم تســخير صالحياتهــا جتــاه محاربــة الفســاد.35
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باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن مهمــة الهيئــة ال بــد أن متتــد لتشــمل مظلــة أوســع ممــا هــي
عليــه اآلن ،فكثيــرون يتســاءلون ملــاذا ال تعالــج الهيئــة قضايــا فســاد علــى مســتويات أخــرى ،مثــل:
أســباب تــردي أو تعثــر املشــروعات ،وتالعــب مســؤولني ،أو عــدم أداء أماناتهــم الوظيفيــة بشــكل
كامــل؟

كمــا يظهــر للمتابعــن أن (هيئــة مكافحــة الفســاد) يحتــاج موظفوهــا وإداريوهــا إلــى كثيــر
مـ�ن التدري��ب ،وامت�لاك بع��ض األدوات املهم��ة ،مث��ل التعل��م والت��درب عل��ى معرفــة ماهيــة الفســاد،
والعمــل علــى مكافحتــه إعالمي ـاً واجتماعي ـاً ،إلــى جانــب إجــراء تواصــل مباشــر مــع قطاعــات
وشــرائح جماهيريــة وإداريــة وبيروقراطيــة مختلفــة ،ولقــاءات وحــوارات توعويــة.
f i k e r c e n t e r . c o m

 35املصدر السابق.
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أمــا بالنســبة إلــى الشــارع الســعودي ،فالظاهــر أن الســعوديني ينقصهــم تفهــم طبيعــة
عمــل الهيئــة ،التــي تتمثــل يف املبــادرة بتقــدمي شــكاوى أو بالغــات إلــى (هيئــة مكافحــة الفســاد)
بالطريقــة املناســبة ،فاملواطــن الســعودي يجــب أن يعــي أن (الهيئــة) ليســت مبــكان للتحقيــق
يف هــذه الشــكوى بصــورة أمنيــة أو إجرائيــة التخــاذ قــرارات؛ فمــكان ذلــك يف هيئــة الرقابــة
والتحقيــق ،أو هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام ،أو املباحــث اإلداريــة ،أو غيرهــا مــن اجلهــات؛ ٌّ
كل
حســب اختصاصــه؛ ألن الهيئــة تتحقــق مــن صحــة وجــود شــكوى ،وتتعامــل معهــا علــى أســاس
معاجلــة املوضــوع كمصلحــة عامــة بعيــداً عــن املصلحــة الشــخصية ،فــإذا شــاهد املواطــن أن
مدرســة احلــي لــم يتــم بناؤهــا ،أو مستشــفى لــم يكتمــل بنــاؤه ،يُبلّــغ (الهيئــة) التــي تســارع إلــى
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التواصــل مــع املقــاول أو املاليــة أو الصحــة ،وتعمــل علــى إصــاح اخللــل ،وإذا اكتشــفت قصــوراً
عاجلتــه كإجــراء مؤسســي ،وإذا كان ثمــة اســتيالء واعتــداء علــى املــال العــام فإنهــا تُخطــر بــه
اجلهــات املعنيــة ،وليــس مطلوبـاً منهــا االتصــال باملواطــن املُبلّــغ وشــكره؛ ألن الشــكاوى متنوعــة؛
منهــا الكيــدي والتعســفي والتحريضــي واحلقيقــي واخلاطــئ ،ودوره ينتهــي بتقــدمي الشــكوى.36
تقييم عمل الهيئة يجب أن يعتمد على جتربة صادقة يُســتند إليها يف التقييم؛ فاملســؤولون
يف الســعودية مــا زالــوا متردديــن بعــض الشــيء علــى الرغــم مــن الصالحيــات املمنوحــة لهــم،
ودعــم بعــض اجلهــات ،ومقاومــة جهــات أخــرى لهــم ،كمــا أن املجتمــع معقــد ،وتركيباتــه اإلداريــة
والتنظيميــة أكثــر تعقيــداً ،فضـ ً
ا عــن أن كشــف العيــوب ليــس مــن ثقافتــه ،فهــو ُجبــل علــى ســتر
العيــوب ،وإخفــاء الســيئات ،وهــذا يعنــي أن املجتمــع بحاجــة إلــى تغييــر ثقافتــه العامــة ،وكذلــك
اخلطــوات اإليجابيــة للهيئــة ،ورؤيــة محاســبة املســؤولني للمفســدين والتشــهير بهــم.
وســلطتها تفــوق أجهــزة الدولــة كافــة ،وتعــد جهــازاً حساســاً
صالحيــات الهيئــة واســعة ُ
ومســتق ً
ال تخشــاه اجلهــات األخــرى ،وال يكــون الوصــول إلــى هــذا املســتوى إال بعــد جتــارب
طويلــة ،وألن الهيئــة يف اخلطــوة األولــى ،فســتواجه كثيــراً مــن العقبــات واملقاومــات مــن جهــات
وأشــخاص مختلفــن فيمــا يتعلــق مبراقبــة كل شــيء مســتجد ،وهــو أمــر متوقــع ،وال بــد أن تكــون
الهيئــة قــادرة علــى الصمــود.37
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وممــا يؤخــر حصــد النتائــج املرجــوة مــن الهيئــة أن كثيــراً مــن أفــراد املجتمــع لديهــم ضعــف
شــديد يف الثقافــة احلقوقيــة؛ مــن حيــث معرفــة احلقــوق والواجبــات وااللتــزام للدولــة والعكــس،
ومعرفــة ماهيــة الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة ،ومــا لهــا ومــا عليهــا ،وحــدود
صالحيتهــا ،نظــراً إلــى عــدم وجــود هيئــة حقــوق إنســان ومجلــس الشــورى ،ومــن ثــم لــم يعتــد
املواطــن إال علــى الســلطة التنفيذيــة ،وهــي اجلهــات احلكوميــة ،ومــن الناحيــة االجتماعيــة
والسياســية علــى مجلــس احلكــم ،وكان ذلــك حينهــا بتقــدمي الشــكاوى واملعاريــض ،واحلصــول
عقبهــا علــى النتيجــة واإلفــادة ،وهــو مــا أ َّثــر يف حتــول املجتمــع إلــى مؤسســات مجتمــع مدنــي
حتكــم (مؤسســات املجتمــع املدنــي)؛ ولذلــك يطلــب املواطــن مــن (هيئــة مكافحــة الفســاد) أن
تعطيــه إفــادات ،وهــذا ليــس مــن مهــام (الهيئــة) وواجباتهــا ،فدورهــا الرقابــي والتوعــوي أكبــر،
وقــد جنحــت فيــه باقتــدار مــن خــال حمــات إعالميــة منظمــة ،وبرامــج ولقــاءات مســتمرة،
للتعريــف مباهيــة الفســاد.
املشــكلة احلقيقيــة أيضـاً تكمــن يف انتشــار الفســاد ،واختالطــه مبفاهيــم وعــادات وتقاليــد
ص َّعبــت مــن املهمــة ،يف وقــت اعتــاد فيــه املجتمــع علــى ســلوكيات مختلفــة ،مثــل الهدايــا وغيرهــا؛
ممــا يجعــل مهمــة (الهيئــة) أصعــب يف التعريــف بالفســاد وأنواعــه مــن الناحيــة الشــرعية

w w w .

 36املصدر السابق.
 37املصدر السابق.
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جــاءت التغييــرات اجلوهريــة والواســعة التــي أجراهــا العاهــل الســعودي امللــك ســلمان بــن
عبــد العزيــز علــى تركيبــة مجلــس الــوزراء ،والتــي امتـ َّـدت لتشــمل الهيكلــة اإلداريــة للدولــة بإلغــاء
هيئــات وتأســيس أخــرىّ ِ ،
أن التغييــر الــذي حــدث برحيــل امللــك عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز
لتؤكــد َّ
تعـ ّدى مجـ ّرد كونــه انتقــاالً للعــرش مــن امللــك الراحــل إلــى ســلفه امللــك ســلمان ،ليكــون مبنزلة عهد
جديــد للدولــة الســعودية ،يتق ـ ّدم خاللــه معيــار الكفــاءة يف إســناد األدوار واملناصــب ،وتتخ ّفــف
فيــه الدولــة مــن أعبــاء الهيــاكل املســقطة ذات األدوار املتشــابهة ،وتلغــى مبوجبــه دوائــر القــرار
املــوازي ،وينحــو فيــه القــرار االســتراتيجي يف مختلــف املجــاالت؛ السياســي منهــا أو االقتصــادي
أو األمنــي ،منحــى احلســم واحلــزم ،مــن خــال تركيــزه بيــد امللــك ودائــرة مــن ثقاتــه ومق َّربيــه،
محمــد بــن ســلمان بصفتــه شــخصية بالغــة األهميــة
حيــث عــززت التغييــرات موقــع جنلــه األميــر
َّ
يف الدولــة ،مــن خــال حقيبــة الدفــاع التــي أســندت إليــه حديث ـاً ،ورئاســته للديــوان امللكــي ،مــع
تعيينــه علــى رأس مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة التابــع لرئيــس مجلــس الــوزراء ،فض ـ ً
ا
عــن نيلــه عضويــة مجلــس الشــؤون السياســية واألمنيــة ،وجــاء مــن ضمــن هــذه التغييــرات إعفــاء
رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد ،محمــد بــن عبــد اهلل الشــريف ،مــن منصبــه ،وعـ ِّـن بــدالً منــه خالــد
بــن عبــد احملســن بــن محمــد احمليســن.39

 38منــى احليــدري ،صالحيــات (هيئــة مكافحــة الفســاد) تتوقــف علــى املتابعــة! جريــدة
الريــاض 26 ،نوفمبر/تشــرين الثانــي :2012

http://alarab.co.uk/?id=44088
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http://www.alriyadh.com/787320
 39امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز يدخــل الســعودية عصــراً جديــداً بتغييــرات جوهريــة،
جريــدة (العــرب) ،نشــر يف  ،2015/1/31العــدد ،9814 :ص (:)3
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أرجــع محللــون ومراقبــون ســبب تغييــر رئيــس الهيئــة إلــى عــدم الرضــا عــن أعمالهــا ،والعــزم
علــى تعيــن مــن هــو قــادر علــى البحــث والتقصــي عــن احلقائــق ،والكشــف عــن قضايــا الفســاد،
والرفــع بهــا مباشــرة للمقــام الســامي بعــد التحقــق والتوثــق مــن صحتهــا ،فهــذه التغيــرات تتماشــى
مــع املرحلــة التــي تعيشــها اململكــة باحلــزم مــن قبــل القيــادة ،ويأمــل الســعوديون أن تتوافــق هــذه
التغييــرات مــع املرحلــة الراهنــة التــي تعيشــها البــاد ،وأن تعكــس تغييــراً يف شــفافية عمــل الهيئــة
التــي تكــون يف ســرعة انتشــار املعلومــة بــن أفــراد املجتمــع .ومــن املفتــرض أيضـاً يف هيئــة مكافحة
الفســاد يف حــال ظهــور مــا يثبــت حالــة فســاد يف أوســاط املجتمــع املبــادرة إلــى التثبــت والتحقيــق

اإلجراءات المساعدة على ضبط االقتصاد السعودي

خامس ًا :دور الهيئة يف مستقبل األداء احلكومي السعودي

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

والقانونيــة واالجتماعيــة ،ألنهــا ســتأخذ وقت ـاً طوي ـ ً
ا إلحــداث نقلــة جذريــة ثقافيــة يف األجيــال
احلاليــة لتغييــر مفاهيــم متأصلــة دون العلــم بفســادها.38
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يف ذلــك ،فــا تنتظــر أن يتقــدم أحــد املواطنــن بشــكوى حتــى تبــادر بالتحقيــق يف ذلــك.40
هــذا الــرأي يتوافــق مــع مــا قالــه صحفيــون مقربــون مــن الســلطة احلاليــة مــن أن لــكل زمــان
دولــة ورجــاالً .اآلن هنــاك دولــة جديــدة ،ومــا فعلــه امللــك ســلمان فعلــه مــن جــاء قبلــه مــن ملــوك،
كمــا أن إعفــاء بعــض األمــراء جــاء لعامــل الســن واملــرض ،فامللــك يريــد أن يجــدد شــكل الدولــة
يف ظــل التحديــات التــي تواجــه اململكــة يف الوقــت الراهــن.41

يف هــذا اإلطــار كان مــن األهميــة تفعيــل مؤسســات الدولــة جميعــاً كــي ميكنهــا مجــاراة
التغييــرات اجلديــدة لوضــع لبنــات حكــم يؤســس لنمــط ونســق حكــم جديــد .مــن هنــا ترســم
هيئــة مكافحــة الفســاد يف إدارتهــا اجلديــدة بحيــث تتوافــق مــع رؤيــة اململكــة  ،2030وثقــل
اململكــة ومكانتهــا الدوليــة بصفتهــا عضــواً يف فريــق عمــل مكافحــة الفســاد مبجموعــة العشــرين،
وتســتهدف أن تكــون (نزاهــة) بيــت خبــرة عاملي ـاً يف آليــة االســتعراض ،وتنفيــذ اتفاقيــة األمم
املتحــدة ملكافحــة الفســاد ،وتقــدم برامــج تدريبيــة نوعيــة للمختصــن يف بعــض الــدول لكيفيــة
أداء عمليــة االســتعراض ،والوفــاء بااللتزامــات الــواردة يف االتفاقيــة.42
وال بــد للهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد (نزاهــة) مــن تطويــر خبراتهــا وإمكاناتهــا وأدواتهــا،
وإشــاعة ثقافــة تقــوم علــى الشــفافية واحملاســبة ،ووجــود بيئــة تشــريعية وقانونيــة ناظمــة .ويأمــل
الســعوديون أن يكــون تدخــل امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز دعمـاً للهيئــة ،ومحطــة االنطــاق علــى
هــذا الطريــق ،وذلــك بعــد إصــداره قــراراً بــأن تلتــزم اجلهــات التــي يشــملها اختصــاص الهيئــة
بالــرد علــى استفســاراتها خــال مــدة أقصاهـــــا  30يومــ ـاً مــن تاريــخ إبالغهــا االستفســـــارات
وامللحوظــات ،وبالنســبة إلــى االستفســارات العاجلــة جــداً واملهمــة وذات الطابــع امل ُ ِلــح ،يكــون الــرد
عليهــا خــال خمســة أيــام مــن تاريخهــا.
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 40مهــدي آل عثمــان ،كافحــوا الفســاد وال تنتظــروا بالغــات املواطنــن ،الوطــن 2 ،مايــو/
أيار :2017
https://goo.gl/r9NSY3
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 41فتحــي شــمس الديــن ،مــاذا يكمــن وراء التغييــرات التــي قــام بهــا امللــك
ســلمان؟ ،البــي بــي ســي 30 ،ينايــر http://www.bbc.com/arabic/ :2015
comments_saudi_reforming_ _150130 /01 /2015 /interactivity
goverment
 42اململكــة تســتعرض إجنازاتهــا يف تنفيــذ اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد ،موقــع
الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد علــى شــبكة اإلنترنــت ( بــدون تاريــخ)https://www. :
nazaha.gov.sa/Media/News/Pages/news1027.aspx
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املشــروع صــدر إعالميـاً يف صــورة أقــرب إلــى قاطــرة حتــول جديــدة بالنســبة إلــى االقتصــاد
الســعودي ،حيــث يتوقــع أن حتــدث تغييــرات جذريــة يف البنيــة االقتصاديــة للمملكــة .وقــد
طرحــت فيــه مجموعــة كبيــرة مــن التصــورات ،كان أهمهــا عــدم االعتمــاد علــى النفــط بصفتــه
مص��در اس��تثمار رئيسـ�ياً ،وتنوي��ع مصاــدر الدخلــ ،وطــرح أســهم شــركة النفــط الوطنيــة (أرامكــو
الســعودية) لالكتتــاب العــام ،وترســيخ مبــدأ االقتصــاد القائــم علــى املعرفــة ،وتوظيــف إمكانــات
الدولــة ومقدراتهــا ،وترشــيد االســتهالك ،ووقــف الهــدر يف اســتخدام الطاقــة محلي ـاً ،وتفعيــل
برامــج اخلصخصــة لتشــمل العديــد مــن قطاعــات الدولــة ،وااللتفــات إلــى تعزيــز القطاعــات غير
النفطيــة ،مثــل الســياحة والصناعــة ،ودعمهــا مبــا حتتاجــه من متطلبات تســاعدها على املشــاركة
يف تنميــة اقتصــاد البــاد .فضـ ً
ا عــن إدراك أهميــة االســتمرار يف نهــج تطويــر محاربــة الفســاد
بالقطــاع اإلداري للمؤسســات املختلفــة بجهــاز الدولــة الســعودية ،وتبنــي مســألة (الشــفافية)
ً
عامــا حتم ًيــا نحــو تطويــر أكبــر للتنميــة ،ودعــم جهــود اململكــة يف اســتقطاب االســتثمارات
اخلاصــة احملليــة والعامليــة ،وهــو هــدف رئيســي لرؤيــة اململكــة  2030وبرامــج اإلصــاح التــي
تتبعهــا .ويف هــذا اإلطــار يبــرز دور (الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد) (نزاهــة) التــي أُسســت يف
العــام  2011علــى يــد امللــك الســابق عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز.

w w w .

اســتطاعت الهيئــة حتقيــق مجموعــة مــن اإلجنــازات؛ أهمهــا تفعيــل عــدة آليــات الســتقبال
شــكاوى مرتبطــة بفســاد مؤسســة حكوميــة وأخــرى خاصــة ،وتعزيــز مجموعــة مــن املبــادرات
املرتبطــة بتعزيــز الشــفافية ،ومكافحــة الفســاد وال ِّرشــا والواســطة وغيرهــا .وعلــى الرغــم مــن
ذلــك ال تــزال الهيئــة تقابــل مجموعــة مــن العقبــات ،تتمثــل يف البيروقراطيــة ،وعــدم تعــاون بعــض
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الهيئــة بــرزت بصفتهــا إطــا ًرا مؤسســ ًيا يعمــل وفــق اســتراتيجية أساســية هــي (حمايــة
النزاهــة وتعزيــز مبــدأ الشــفافية ،ومكافحــة جميــع صــور الفســاد املالــي واإلداري وأشــكاله
ومظاهــره) ،لكــي حتقــق أهدا ًفــا أساســية ،مــن بينهــا متابعــة تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة
حلمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد ،ورصــد نتائجهــا وتقوميهــا ومراجعتهــا ،ووضــع برامــج عملهــا
وآليــات تطبيقهــا ،وتنســيق جهــود القطاعــن العــام واخلــاص يف تخطيــط برامــج مكافحة الفســاد
ومراقبتهــا ،وتقوميهــا ،وجمــع املعلومــات والبيانــات واإلحصــاءات املتعلقــة بالفســاد ،وتصنيفهــا،
وحتليلهــا ،وتنظيــم قاعــدة معلومــات وطنيــة حلمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد.

اإلجراءات المساعدة على ضبط االقتصاد السعودي

يف ظــل التغييــرات االقتصاديــة التــي أثــرت ســلباً يف انخفــاض أســعار النفــط ،ومــا تــا ذلــك
مــن تأثيــر يف االقتصــاد الســعودي ،كان مــن الضــرورة أن يــدرك الســعوديون أن ثمــة حاجــة ملحــة
إلــى بنــاء اقتصــاد قــوي ال يكــون االعتمــاد الكامــل فيــه علــى النفــط مصــدراً أساســياً للدخــل
القومــي ،لذلــك ومــع التغييــرات السياســية التــي حدثــت بعــد تولــي امللــك ســلمان الســلطة،
وقدومــه بــإدارة جديــدة ،ظهــرت أطروحــات مختلفــة حــول كيفيــة تطويــر القطــاع االقتصــادي
الســعودي ،وكان أبرزهــا يف هــذا اإلطــار مشــروع (الســعودية رؤيــة  ،)2030الــذي كان يقــف مــن
ورائهــا األميــر محمــد بــن ســلمان ،ولــي العهــد.

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

ملخص
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الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

املؤسســات ،وقصــور بعــض الصالحيــات املعطــاة لهــا ،وضعــف الثقافــة الشــعبية املرتبطــة
بضعــف الوعــي العــام جتــاه معرفــة احلقــوق والواجبــات وااللتــزام نحــو الدولــة والعكــس،
وكذلــك التفرقــة بــن مهــام الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة وحدودهــا ،ومــا لهــا
ومــا عليهــا ،وحــدود صالحياتهــا.
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مركــز مســتقل غيــر ربحــي ،يُعِ ـ ّد األبحــاث العلميــة واملســتقبلية ،ويســاهم يف صناعــة الوعــي وتعزيــزه
وإشــاعته مــن خــال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجيــا االتصــال ،إســهاماً منــه يف
صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر املبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة
املساهمة يف رفع مستوى الوعي الفكري ،وتنمية التفكير االستراتيجي يف املجتمعات العربية

األهداف
اإلسهام يف نشر الوعي الثقايف.
قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً جتاه قضايا محددة.
التأصيل العلمي للقضايا السياسية املستجدة.
مواكبة املتغيرات العاملية والعربية ،من خالل إعداد األبحاث وتقدمي االستشارات.

الوسائل
إعداد الدراسات واألبحاث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.
التواصل والتنسيق مع املراكز واملؤسسات البحثية العربية والعاملية.
تناول قضايا التيارات الفكرية املتنوعة مبا يؤصل لضروريات التعايش السلمي ،واملشاركة الفاعلة.
إقامة املؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.
رعاية الشباب الباحثني املتميزين.

مجاالت العمل
تتنوع مجاالت العمل يف املركز وتشمل ما يلي:
.1

األبحاث والدراسات:

حيــث يقــوم املركــز علــى إعــداد الدراســات واألبحــاث وفــق املنهجيــة العلميــة يف مجــاالت تخصــص

املركــز ،وهــي:
 الدراسات السياسية. الدراسات املتخصصة يف التيارات اإلسالمية والفكرية.الدراسات احلضارية والتنموية. دراسات الفكر اإلسالمي..2

االستشارات وقياس الرأي:

يســعى املركــز لتقــدمي االستشــارات واحللــول يف مجــاالت اهتمــام املركــز للجهــات الرســمية واألهليــة،
وذلــك مــن خــال قيــاس الــرأي العــام جتــاه القضايــا الفكريــة واألحــداث السياســية واالجتماعيــة،
بالتعــاون مــع كادر علمــي ُمحتــرف و ُمتعـ ِ ّـدد املهــارات.
.3

النشر:

يسهم املركز يف نشر الدراسات واألبحاث عبر وسائل النشر املتنوعة.

