
جريمة عرض 

الرشوة

(2)سلسلة جرائم الرشوة 



بسم هللا الرحمن الرحيم





❖

لعامة، ولو يعتبر سلوك الراش ي صاحب الحاجة بعرضه رشوة للموظف العام مهدًدا لنزاهة الوظيفة ا

الرغم من عدم لم يقبل املوظف العام بالرشوة، فهو بذلك يحرض املوظف العام لالتجار بوظيفته، وب

رم فعله قيام جريمة الرشوة في حق كال الطرفين لعدم توفر أركانها، إال أن املنظم أوجد نًصا يج

 أصلًيا في جريمة عرض الرشوة كي ال يفر من املساءلة القانونية
ً

.الراش ي وجعله فاعال



❖

بالوعد أو عرض عطية أو أي فائدة ( الراش ي)قيام صاحب الحاجة 

على موظف العام ؛ ليحصل عليها املوظف العام مقابل إخالله

.بواجبات وظيفته، ثم يرفض املوظف العام هذا العرض

جاوز عشر من عرض رشوة أو وعد بها ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة ال تت: "املادة التاسعة من نظام مكافحة الرشوةوالرفض شرط أساس ي ، ورد في 
".سنوات وبغرامة ال تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/75e963c8-9ff3-4d10-88a4-a9a700f17f21/1


❖

:لعرض الرشوة في النظام السعودي ثالثة أركان، وهي

الركن املعنوي الركن املاديالشرط املفترض



ا، فجريمة جريمة عرض الرشوة من جرائم الصفة التي تستوجب وصًفا معيًنا  ألطرافه

ظف عرض الرشوة ال تقوم إال إذا كانت صفة املعروض عليه موظف عام، سواء كان مو 

.عام حقيقي أو حكمي

.وقد مر بيان املوظف العام وشروطه في عرض جريمة الرشوة 



❑

:ئاتيعد راشًيا كل من عرض الرشوة على من يعمل في هذه الف

الجمعيات األهلية 

.أو التعاونية
و املؤسسات األهلية أ

الشركات أو 

.املؤسسات الخاصة

.الهيئات املهنية

. من النظام ( 1)املادة التاسعة مكرر : انظر 

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/75e963c8-9ff3-4d10-88a4-a9a700f17f21/1


:يتكون الركن املادي هنا من عنصرين 

عدم قبول الرشوةعرض الرشوة أو الوعد بها



•

يشترط أن يكون الدافع من عرض الرشوة هو دفع املوظف لإلخالل بواجبات وظيفته

ال يشترط أن يكون العرض منجًزا، بل يصح أن يكون معلًقا على شرط

ن في هو سلوك الراش ي الذي يعبر فيه عن إرادته لتقديم عطية أو منفعة إلى املوظف العام أو م

.حكمه، مقابل إخالله بأعمال وظيفته

يشترط  في جريمة عرض الرشوة أو الوعد أن يكون جدًيا، فال أثر للعرض أو الوعد الهزلي



عدل ومما تلزم اإلشارة إليه أن جريمة عرض الرشوة ال تقوم إذا سحب الراش ي عرضه و 

 اختيارًيا ال عقاب عليه، شرط أال يكون العرض وصل
ً

إلى علم عنه، فإن هذا يعد عدوال

.املوظف أو وصل إلى علمه وعلم بسحب العرض قبل قيامه برفضه

(٩٧ص )اختالف اآلراء : انظر



•

ده على يتحقق عدم قبول الرشوة صراًحا أو ضمًنا، فيعد في حكم الرفض سكوت املوظف وعدم ر 

.  عارض الرشوة مع استمراره بالعمل كما تقتضيه واجبات وظيفته

يعد هذا العنصر جوهر جريمة عرض الرشوة وهو ما يميزها عن جريمة الرشوة، إذ أنه لو قبل 

رشوةجريمهاملوظف العام قامت في حقه 



❑

:أقسامها 

عقوبات تكميلية عقوبات تبعيةعقوبات أصلية



o

ل، أو يعاقب في هذه الحالة بالسجن الذي ال يزيد عن عشر سنوات، وغرامة ال تتجاوز املليون ريا

.وذلك طبًقا للمادة التاسعة من نظام مكافحة الرشوة . بإحدى هاتين العقوبتين

:إذا كان املعروض عليه موظًفا عاًما أو من في حكمه( 1



ة ال السجن الذي ال يزيد عن خمس سنوات، وغرام: يعاقب الراش ي بنصف عقوبة الحالة األولى، أي

.ها تتجاوز  خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك طبًقا للمادة املشار إلي

ها املنظم في املادة التاسعة مكرر ( 2 ( :1)إذا كان املعروض عليه من الفئات التي خصَّ



o

بدية ، كما وذلك إذا كان العارض موظًفا عاًما أيًضا أو من في حكمه، غير أن ذلك العزل ليس بصورة أ

مس سنوات بينت املادة الرابعة عشر من نفس النظام بأنه ينظر في العقوبات التبعية بعد مض ي خ

.من تاريخ تنفيذ العقوبة األصلية 

ةتتمثل العقوبة التبعية في جريمة الرشوة  في العزل من الوظيف( 1



ه بارتكاب يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكم: "وهو ما نصت عليه املادة الثالثة عشر

لوظائف إحدى الجرائم املنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي ا

املادة الثامنة العامة أو القيام باألعمال التي يعد القائمون بها في حكم املوظفين العامين، وفقا لنص

".من هذا النظام

الحرمان من القيام بأعمال لصالح الدولة( 2



ر األحكام على رئاسة أمن الدولة نش: "وهو أمر وجوبي كما ذكر في املادة الحادية والعشرين في النظام 

".التي تصدر في جرائم الرشوة وإعالنها

نشر الحكم( 3



o

.وهي عقوبة تكميلية وجوبية يجب على املحكمة أن تقض ي بها متى ما كان ذلك ممكًنا

املصادرة( 1



ة لصالحه وهي التي تحدد بحسب مقدار مبلغ الرشوة وذلك على الشخص املعنوي إذا ارتكبت الجريم

شر في النظام أو لحسابه، على أال تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة وفًقا ملا ورد في املادة التاسعة ع

.

الغرامة النسبية( 2



.وهي عقوبة تكميلية للشخص املعنوي كما ذكر في املادة السابقة 

الحرمان من بعض التعامالت مع اإلدارات الحكومية( 3



❑

لتحريض يعاقب كل من اشترك في جريمة عرض الرشوة سواًء باالتفاق أو املساعدة أو ا
هذا االتفاق على الجريمة بنفس عقوبة الفاعل األصلي، بشرط أن تقع الجريمة بناء على

شوةاملادة العاشرة من نظام مكافحة الر أو املساعدة أو التحريض، وذلك كما ورد في 

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/75e963c8-9ff3-4d10-88a4-a9a700f17f21/1


❑

ارتكابها نصت املادة الثامنة عشر من النظام على أن عقوبة الرشوة تشدد حال العود إلى
الي يجوز وبالت. مرة أخرى خالل خمس سنوات من تاريخ انقضاء تاريخ العقوبة السابقة

.عفهللقاض ي الحكم بأعلى من الحد األعلى للعقوبة األصلية بشرط عدم مجاوزة ض



❑

يذ العقوبة املقصود بوقف التنفيذ هو أن يدين القاض ي الجاني بالجريمة، مع وقف تنف
قاض ي إذا وجدت مبرراته، كأن يكون الجاني ضئيل الخطر، ووقف التنفيذ صاحية لل

.تخضع لسلطته التقديرية



❖

ة ملن تصرف مكافأة ال تقل عن خمسة آالف وال تزيد عن نصف قيمة الرشوة املعروض
ا 
ً
ا وال وسيط

ً
أرشد إلى جريمة عرض الرشوة ولم يكن راشًيا وال شريك



:شروط املكافأة 

ت أن يفيد إرشاد الشخص إلى ثبو 

الجريمة
ا 
ً
أال يكون شريك

فون أال يكون من رسال السلطة املكل

بضبط الجرائم



األنظمة واللوائح



نظام اإلجراءات الجزائية
ام الالئحة التنفيذية لنظ

اإلجراءات الجزائية
نظام مكافحة الرشوة

نظام الخدمة املدنية
ام الالئحة التنفيذية لنظ

الخدمة املدنية

نظام عقوبات جرائم 

الوظيفية العامة

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425d-b5e0-a9a700f26b2d/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9a0249b7-f835-48fa-8d1e-a9a700f1981a/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/75e963c8-9ff3-4d10-88a4-a9a700f17f21/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/32f651e6-2976-439c-b418-a9a700f23fb2/1
https://www.moe.gov.sa/ar/aboutus/aboutministry/RPRLibrary/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%94%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20-%20%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%20-%20%D8%B0%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9%201442%D9%87%D9%80.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=T03mPgC8nSl1Fs2qI7RgvA%3D%3D


الالئحة التنفيذية لنظام العملنظام العمل

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/08381293-6388-48e2-8ad2-a9a700f2aa94/1
https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/12212021.pdf


والحمد هلل رب العالمين



طريق الملك عبداهلل الفرعي، : العنوان

.12343الرحمانية، الرياض 
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0505849406
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http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/index.htm
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