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   ملخص البحث  
للمستندات  العام  املوظف  إفشاء  موضوع  البحث  هذا  يتناول 
الرسية وآثاره يف النظام السعودي، باعتبار أن املستندات الرسية 
تشكله  وملا  اليومية،  أعامهلا  تسيري  يف  اإلدارة  وسائل  أهم  أحد 
بأمن  يتعلق  ما  بالغة سواًء يف  أمهية  الرسية من  املستندات  هذه 
الشخصية،  يتعلق بمصالح األفراد، وحياهتم  ما  أو يف  الدولة، 
لنصوص  االستنباطي  االستقرائي  املنهج  الباحث  اتبع  وقد 

أنظمة اخلدمة املدنية السعودي. 
وقد اشتمل البحث عىل مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة، تناول 
العام، ومفهوم  بيان مفهوم اإلفشاء، ومفهوم املوظف  التمهيد 

املستندات الرسية. 

بحفظ  العام  املوظف  التزام  أساس  األول:  املبحث  وتناول 
املستندات الرسية وعدم إفشائها يف النظام السعودي، كام تناول 
الرسية  للمستندات  العام  املوظف  إفشاء  آثار  الثاين:  املبحث 
بإفشاء  العام  املوظف  إخالل  عىل  املرتتبة  العقوبات  وبيان 
الباحث  خلص  وقد  السعودي،  النظام  يف  الرسية  املستندات 
املحررات  تعني  الرسية  املستندات  أن  أمهها  من  نتائج  إىل عدة 
من  حكمها  يف  وما  الرسمية  الدوائر  من  تصدر  التي  الكتابية 
املؤسسات العامة التي ختضع لسلطان الدولة وأنظمتها، والتي 
تتضمن املعلومات التي حيظر عىل املوظف البوح هبا أو إفشائها. 
حلفظ  واضحة  آلية  وضع  اإلدارة  عىل  بأن  الباحث  ويويص 
يتالئم  بام  لدهيا  الرسية  درجات  وتصنيف  الرسية،  املستندات 
املوظفني  لدى  الوعي  نرش  أمهية  مع  إدارة،  كل  نشاط  وطبيعة 
الدولة  أمن  عىل  وآثارها  الرسية،  املستندات  إفشاء  بخطورة 

واملجتمع واألفراد بشكل عام. 

الكلامت املفتاحية:
إفشاء، املوظف العام، املستندات الرسية، النظام السعودي.

Abstract
This paper investigates the public employee’s dis-
closure of classified documents and the effects 
of such disclosure in the Saudi laws, given that 
classified documents are one of the most import-
ant methods of management in facilitating daily 
work. Besides, classified documents are of major 
importance with regard to state security and the in-
terests of individuals and their personal lives. The 
research includes an introduction, a preface, two 
chapters and a conclusion. The preface demon-
strates the concepts of disclosure, public employ-
ee, and classified documents. The first chapter 
of the research deals with the basis of the public 
employee’s commitment to protection of classified 
documents in the Saudi laws. The second topic fo-
cuses on the effects of the public employee’s dis-
closure of classified documents and the penalties 
resulting thereof in the Saudi laws. It was found 
that classified documents are written documents 
issued by official departments and similar public 
institutions that are subject to the authority of the 
state and its legislations, including information 
that the employee is notified of divulging or dis-
closing them. The researcher recommended that 
the administration should establish a clear mech-
anism for protecting classified documents, and 
a classification of the degrees of confidentiality 
that aligns with the nature of the activity of each 
department, giving importance for disseminating 
awareness among employees of the danger of dis-
closing classified documents, and effects of such 
disclosure on the security of the state, society and 
individuals.
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املقدمة
احلمــد هلل رب العاملــني، والصــالة والســالم عــىل 

بعــد...  أمــا  األنبيــاء واملرســلني...  أرشف 
ــإدارة  ــة ل ــتندات الرسي ــىل املس ــة ع ــرب املحافظ فتعت
وعــدم إفشــائها، أحــد أهــم الواجبــات الوظيفيــة 
ــت  ــا ونص ــي أوردهت ــام، والت ــف الع ــة باملوظ املنوط

عليهــا األنظمــة الوظيفيــة الســعودية. 
ــن  ــة م ــة الرسي ــتندات اإلداري ــذه املس ــكله ه ــا تش ومل
أمهيــة بالغــة ســواًء فيــام يتعلــق بأمــن الدولــة يف 
جوانبهــا السياســية أو العســكرية أو االقتصاديــة أو 
ــراد  ــح األف ــق بمصال ــا يتعل ــا، أويف م ــة وغريه األمني
ــزة  ــع األجه ــم م ــاء تعامله ــخصية أثن ــم الش وحياهت
اإلداريــة املختلفــة، وملــا يســببه إفشــاء تلك املســتندات 
الرسيــة مــن خطــورة عــىل األمــن الوطنــي، أو مصالــح 
الدولــة وأجهزهتــا احلكوميــة، أو مصالــح األفــراد 

ــه.  ــرسي وموضوع ــتند ال ــة املس ــب طبيع بحس
فقــد حــرص املنظــم الســعودي عــىل محايــة هــذه 
ــام  ــف الع ــىل املوظ ــد ع ــة، بالتأكي ــتندات الرسي املس
ــدم  ــة، وع ــتندات اإلداري ــة املس ــىل رسي ــة ع باملحافظ
إفشــائها، وإيقــاع العقوبــات عــىل اإلخــالل هبــذا 
ــد  ــك يف العدي ــىل ذل ــص ع ــي بالن ــب الوظيف الواج
التنفيذيــة  الالئحــة  نصــت  حيــث  األنظمــة  مــن 
ــه) جيــب  ــة عــىل أن ــة املدني ــة يف اخلدم للمــوارد البرشي
ــبة  ــراءات املناس ــاذ اإلج ــزام باخت ــف االلت ــىل املوظ ع
حلاميــة املعلمومــات والوثائــق واملســتندات التــي حتمل 
طابــع األمهيــة أو الرسيــة أو اخلصوصيــة التــي حيصــل 
ــاء  ــد انته ــى بع ــه حت ــبب وظيفت ــا بس ــع عليه أو يطل
ــموحًا  ــا مس ــف عنه ــن الكش ــامل يك ــه م ــدة خدمت م
ــا جــاءت  ــه رصاحــة بموجــب النظــام()١(. ومــن هن ب
ــاء  ــوان: "إفش ــت عن ــوع حت ــذا املوض ــث ه ــة بح أمهي
املوظــف العــام للمســتندات الرسيــة وآثــاره يف النظــام 
)١( )الفقــرة )ز( مــن املــادة )208( مــن الالئحــة التنفيذيــة للمــوارد البرشيــة يف اخلدمــة املدنيــة 

الســعودي، الصــادرة بقــرار جملــس الــوزراء رقــم: )١550(، وتاريــخ ١440/6/9هـ(. 

الســعودي". 

أوالً: أسباب اختيار املوضوع: 
ــتندات . ١ ــة املس ــوم رسي ــح مفه ــة إىل توضي  احلاج

ــة يف جمــال الوظيفــة العامــة، بســبب ورود  اإلداري
ــة بشــكل  ــة يف النصــوص النظامي مصطلــح الرسي
عــام دون حتديــد ملعايــري قانونيــة متيــز املســتندات 

ــة عــن غريهــا.  الرسي
ــي، . 2 ــع العم ــة يف الواق ــن أمهي ــوع م ــا للموض  م

حيــث إن بيــان مفهــوم رسيــة املســتندات اإلدارية، 
وحتديــد معايــري رسيتهــا يفيــد كل موظــف يف 
معرفــة طبيعــة املســتند الــرسي ومــن ثــم العمــل 
باملحافظــة عــىل رسيتــه وعــدم اإلخــالل باإللتــزام 

ــي.  ــب الوظيف ــذا الواج هب
 خطــورة نــرش هــذه املســتندات الرسيــة عــن . 3

ــا  ــي هل ــي والت ــل االجتامع ــائل التواص ــق وس طري
الــدور الكبــري يف رسعــة انتشــارها واطــالع عــدد 

ــز.  ــت وجي ــا يف وق ــاس عليه ــن الن ــري م كب

ثانيًا: أهداف البحث: 
يسعى البحث إىل حتقيق األهداف العلمية التالية: 

ــة يف . ١ ــة الرسي ــتندات اإلداري ــود باملس ــان املقص  بي
ــا.  ــري رسيته ــد معاي ــعودي، وحتدي ــام الس النظ

املوظفــني . 2 مــن  املقصوديــن  هــم  مــن  بيــان   
اخلاضعــني للتجريــم الــوارد يف إفشــاء املســتندات 

الرسيــة يف النظــام الســعودي. 
 بيــان أســاس التــزام املوظــف العــام بحفــظ . 3

إفشــائها.  وعــدم  الرسيــة،  املســتندات 
ــة عــىل إخــالل املوظــف . 4 معرفــة العقوبــات املرتتب

ــة.  العــام بإفشــاء املســتندات الرسي

ثالثًا: مشكلة البحث: 
مــن  عــدد  ظهــور  يف  البحــث  مشــكلة  تكمــن 
ــض  ــن بع ــادرة م ــة الص ــة الرسي ــتندات اإلداري املس
ــي  ــل االجتامع ــائل التواص ــة يف وس ــات احلكومي اجله
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ــس  ــات، الفي ــناب ش ــس آب، الس ــرت، الوات ــل "توي مث
بــوك،... ونحوهــا"، وانتشــارها بحجــة عــدم رسيتهــا، 
ــز  ــة للتميي ــد معايــري قانوني األمــر الــذي يتطلــب حتدي
بــني املســتندات اإلداريــة الرسيــة وغريهــا ممــن ال 
ــل  ــة العم ــة اىل خصوصي ــة، باإلضاف ــف بالرسي يوص

ــا. ــي يمثله ــة الت ــه واجله اإلداري نفس

رابعًا: أسئلة البحث: 
يسعى البحث إىل اإلجابة عىل التساؤالت التالية: 

ما املقصود باملستندات اإلدارية الرسية؟ . ١
هل األصل يف املستند اإلداري الرسية أم ال؟ . 2
 ما املعيار يف حتديد رسية املستندات اإلدارية؟ . 3
 ما املقصود بإفشاء املستندات الرسية؟ . 4
 ما هي عقوبة إفشاء املوظف العام للمستندات . 5

الرسية؟ 

خامسًا: الدراسات السابقة: 
ــة  ــة: دراس ــاء األرسار الوظيفي ــدم إفش ــب ع ١.واج
ــن  ــوق م ــوراه يف احلق ــىل الدكت ــول ع ــة للحص مقدم
ــث:  ــرة، ١963ه، للباح ــة القاه ــوق، جامع ــة احلق كلي
أمحــد حممــد املنــويف. وقــد حتــدث الباحــث عــن 
واجــب كتــامن األرسار اإلداريــة، وااللتــزام بــرس 
ــاء  ــدم إفش ــب ع ــم واج ــة ث ــة العام ــة يف الوظيف املهن
األرسار الوظيفيــة، والشــهادة أمــام القضــاء، وعاجلــت 
ــاء األرسار  ــدم إفش ــب ع ــكلة واج ــة مش ــذه الدراس ه
الوظيفيــة يف ضــوء القانونــني الفرنــي واملــري، 
ويذلــك يتضــح اختــالف دراســتي عــن الدراســة 
ــتندات  ــوم املس ــًا ملفه ــا بيان ــث كوهن ــن حي ــابقة، م الس
الرسيــة ومعايــري متييزهــا، واملعاجلــة القانونيــة ملشــكلة 

ــعودي.  ــام الس ــة يف النظ ــتندات الرسي ــاء املس إفش

2.كتــامن الــرس وإفشــاؤه يف الفقــه اإلســالمي، رســالة 
ــس،  ــن إدري ــن أدول ب ــف ب ــث رشي ــتري، للباح ماجس
ــة  ــة، ١4١8ه، الطبع ــة األردني ــة اجلامع ــة الرشيع كلي
األوىل مــن دار النفائــس للنــرش والتوزيع -عــامن- وقد 

جــاءت هــذه الدراســة يف بيــان مفهــوم الــرس، وأنــواع 
األرسار، وانقضــاء الــرس، مــع إيضــاح اآلثــار املرتتبــة 
عــىل إفشــاء الــرس، وقــد عاجلــت هــذه الدراســة 
مشــكلة الــرس يف الفقــه اإلســالمي فقــط، ومل تتطــرق 
لــه مــن جهــة القوانــني والفــرق بينهــا وبــني دراســتي، 
ــتندات  ــة للمس ــو أدق دراس ــىل نح ــي كان وع أن بحث
الرسيــة الصــادرة مــن املوظــف العــام، مــع بيــان 
وإيضــاح موقــف النظــام الســعودي مــن واجــب عــدم 

ــام.  ــف الع ــن املوظ ــة م ــتندات الرسي ــاء املس إفش

ــث  ــام، بح ــه والنظ ــرس يف الفق ــاء ال ــكام إفش 3.أح
ــايل  ــد الع ــن املعه ــتري م ــة املاجس ــل درج ــي لني تكمي
للقضــاء قســم السياســة الرشعيــة مــن جامعــة اإلمــام 
حممــد بــن ســعود اإلســالمية ١422ه، للباحــث: عــي 
ــوع  ــه موض ــث يف بحث ــاول الباح ــهراين، تن ــع الش مرب
ــة،  ــة باألنظم ــالمي مقارن ــه اإلس ــب الفق ــرس يف كت ال
خاصــة النظــام الســعودي، دراســة مقارنــة، وكان 
تطرقــه ملوضــوع أحــكام الــرس يف الرشيعــة اإلســالمية 
ــن  ــتي ع ــف دراس ــته، وختتل ــىل دراس ــب ع ــو الغال ه
ــن  ــدث ع ــابقة تتح ــة الس ــأن الدراس ــة ب ــذه الدراس ه
الــرس بشــكل عــام، بينــام دراســتي ركــزت عــىل الــرس 
الوظيفــي، وأســاس التــزام املوظــف العــام باملحافظــة 

ــائها.  ــدم إفش ــة، وع ــتندات الرسي ــىل املس ع

سادسًا: منهج البحث: 
املنهــج  عــىل  البحــث  هــذا  إعــداد  يف  اعتمــدت 
ــتقراء  ــب اس ــذي يتطل ــتنباطي، وال ــتقرائي االس االس
املدنيــة  اخلدمــة  أنظمــة  يف  النظاميــة  النصــوص 
باملوظــف  العالقــة  ذات  واألنظمــة  الســعودي، 
والوظيفــة، ومــن ثــّم اســتنباط األحــكام النظاميــة مــن 

ــه.  ــدًا في ــه مفي ــا رأيت ــدر م ــوص بق ــك النص تل

سابعًا: خطة البحث: 
ــني  ــد ومبحث ــة ومتهي ــث يف مقدم ــة البح ــت خط انتظم

ــو اآليت:  ــىل النح ــارس ع ــة وفه وخامت
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ــداف  ــوع، أه ــار املوض ــباب اختي ــا "أس ــة: وفيه املقدم
ــج  ــث، منه ــئلة البح ــث، أس ــكلة البح ــث، مش البح

ــث".  البح

ــة  ــه ثالث ــات البحث،وفي ــف بمصطلح ــد: التعري متهي
ــب:  مطال

املطلب األول: مفهوم اإلفشاء يف اللغة واالصطالح. 

املطلــب الثــاين: مفهــوم املوظــف العــام يف اللغــة 
واالصطــالح. 

املطلــب الثالــث: مفهــوم املســتندات الرسيــة يف اللغــة 
واالصطــالح. 

ــتندات  ــظ املس ــزام بحف ــاس االلت ــث األول: أس املبح
ــان:  ــه مطلب ــعودي، وفي ــام الس ــة يف النظ الرسي

ــتندات  ــظ املس ــزام بحف ــاس االلت ــب األول: أس املطل
ــعودي.  ــام الس ــائها يف النظ ــدم إفش ــة، وع الرسي

ــتندات  ــز األرسار يف املس ــري متيي ــاين: معاي ــب الث املطل
ــعودي.  ــام الس ــة يف النظ اإلداري

العــام  املوظــف  إفشــاء  آثــار  الثــاين:  املبحــث 
للمســتندات الرسيــة يف النظــام الســعودي، وفيــه ثالثــة 

مطالــب: 

إفشــاء  عــىل  اجلنائيــة  العقوبــات  األول:  املطلــب 
الرسيــة.  للمســتندات  العــام  املوظــف 

املطلــب الثــاين: العقوبــات التأديبيــة عــىل إفشــاء 
الرسيــة.  للمســتندات  العــام  املوظــف 

إفشــاء  عــىل  املــدين  التعويــض  الثالــث:  املطلــب 
الرسيــة.  للمســتندات  العــام  املوظــف 

اخلامتة: وتتضمن أبرز النتائج والتوصيات. 

الفهارس: وتشمل اآليت: 

فهرس املصادر واملراجع. 

فهرس املوضوعات. 

متهيد
التعريف بمصطلحات البحث وفيه ثالثة مطالب

املطلب األول: مفهوم اإلفشاء يف اللغة واالصطالح. 
املطلــب الثــاين: مفهــوم املوظــف العــام يف اللغــة 

واالصطــالح. 
املطلــب الثالــث: مفهــوم املســتندات الرسيــة يف اللغــة 

واالصطــالح. 

املطلب األول مفهوم اإلفشاء يف اللغة واالصطالح

الفرع األول: تعريف اإلفشاء يف اللغة: 
اإلفشــاء مــن فشــا خــربه، يفشــو فشــوًا وفشــيًا: انتــرش 
وذاع، وفشــا الــيء يفشــوا فشــوًا إذا ظهــر وهــو 
ــور،  ــن منظ ــرس. )اب ــاء ال ــه إفش ــام يف كل يشء، ومن ع

 .)269/١0 ١4١4ه، 
ومــن خــالل مــا ســبق يتضــح أن اإلفشــاء يــدور حول 

الظهــور واالنتشــار واإلذاعة. 

الفرع الثاين: تعريف اإلفشاء يف االصطالح: 
ــالة  ــه الص ــال علي ــار، ق ــرة اإلظه ــو كث ــاء: ه اإلفش
والســالم: »أال أدلكــم عــىل مــا يشء إذا فعلتمــوه 
ــلم،  ــام مس ــم«. )اإلم ــالم بينك ــوا الس ــم؟ أفش حتاببت

 .)74/١ ١374ه، 
ــروا مــن التســليم عــىل بعضكــم. )املوســوعة  أي: أكث

ــة، ١74/5(. ــة الكويتي الفقهي
وإفشــاء الــرس: هــو إطــالع الغــري عــىل الــرس ويعنــي 
ذلــك أن اإلفشــاء يف جوهــره نقــل املعلومــات، أي أنــه 

نــوع مــن اإلخبــار. )حنــا، ١989هـــ، ص١60(. 
وقيــل يف تعريفــه هــو: تعمــد اإلفضــاء بــرس مــن 
شــخص أؤمتــن عليــه يف غــري األحــوال التــي توجــب 
ــزه. )أدول،  فيهــا الرشيعــة اإلســالمية اإلفضــاء أو جتي

ص20(.  ١997م، 
ــخص  ــن ش ــرٍس م ــاء ب ــد اإلفض ــه: تعم ــرف بأن وع



2١١

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٨(  صفر  ١٤٤٤ هـ - سبتمبر ٢٠٢٢ م

إفشاء املوظف العام للمستندات الرسية وآثاره يف النظام السعودي

ــه يف  ــه أو مهنت ــه أو صنعت ــم عمل ــه بحك ــن علي أؤمت
ــون اإلفضــاء  ــي يوجــب فيهــا القان غــري األحــوال الت

) عبيــد، ١985م، ص١5(.  أوجييــزه. 
معنــى  أن  يــرى  الســابقة  التعريفــات  يف  والناظــر 
اإلفشــاء يف االصطــالح ال خيــرج عــن معنــاه اللغــوي، 

أي: الظهــور واإلنتشــار. 

اللغــة  يف  العــام  املوظــف  مفهــوم  الثــاين  املطلــب 
ح صطــال ال ا

الفرع األول: تعريف املوظف يف اللغة: 
املوظــف مشــتق مــن مــادة "وظــف" وهــي كلمــة تــدل 
ــه  ــّدرت ل ــه: إذا ق ــر يشء، يقــال: وظفــت ل عــىل تقدي
ــارس،  ــن ف ــام. )اب ــن رزق أو طع ــيئًا م ــني ش كل ح

١399هـــ، ص١22(. 
"وظــف  املوظــف:  معنــى  يف  منظــور  ابــن  قــال 
ــوٍم مــن  ــه يف كل ي الوظيفــة مــن كل يشء: مــا يقــدر ل
ــُف  ــا الَوَظاِئ ــف أو رشاب ومجعه ــاٍم أو عل رزق أو طع
منظــور، ١4١4هـــ، 358/9(.  )ابــن  والُوُظــُف". 
وهــذا يــدل عــىل أن معنــى املوظــف يف اللغــة العربيــة 
ــه  ــيأيت رشح ــذي س ــوين ال ــاه القان ــن معن ــب م قري
١432هـــ،  )املطلــق،  االصطالحــي.  التعريــف  يف 

 .)١6 -١١ ص
وعليــه فــإن املوظــف هــو مــن يلــزم نفســه بعمــل مــا 
مقابــل يشء مــن رزق أو طعــام، أي: لقــاء أجــر معــني. 

)الطهــراوي، 20١١م، ص١35-١36(. 
الفرع الثاين: تعريف املوظف العام يف االصطالح: 

تعــددت التعاريــف اخلاصــة باملوظــف العــام، فعــرف 
بعــض رشاح القانــون املوظــف العــام بأنــه: الشــخص 
ــه بعمــل دائــم يف خدمــة مرفــق عــام  الــذي يعهــد إلي
ــام.  ــون الع ــخاص القان ــد أش ــة أو أح ــره الدول تدي

)الطــاموي، ص668(. 
ويذهــب البعــض إىل أن املوظــف العــام هــو الشــخص 
الــذي يشــغل وظيفــة دائمــة داخلــة ضمــن كادر 

ــوم، ١984م، ص١4(.  ــام. )العت ــق الع ــف املرف وظائ
ــن  ــه "كل م ــف بأن ــعودي املوظ ــم الس ــّرف املنظ وع
يشــغل وظيفــة مدنيــة عامــة يف الدولــة أو يــامرس 
ــه  ــم وظيفت ــه أو اس ــة عمل ــت طبيع ــًا كان ــا أي مهامهت
ســواًء كان ذلــك عــن طريــق التعيــني أو التعاقــد 

بصفــة دائمــة أو مؤقتــة")١(. 
وعنــد التأمــل يف تعريــف الالئحــة التنفيذيــة للمــوارد 
ــوم  ــت املفه ــا تبن ــد أهن ــام نج ــف الع ــة للموظ البرشي
الواســع يف تعريــف املوظــف العــام، فــكل مــن يشــغل 
ــًا  ــًا عام ــرب موظف ــة يعت ــة يف الدول ــة عام ــة مدني وظيف
بغــض النظــر عــن أداة تعيينــه، إن كانت قــرارًا أم عقدًا، 
وســواًء كان يشــغل وظيفــة دائمــة أو بصفــة مؤقتــة، إال 
ــال  ــة رج ــت فئ ــد أخرج ــًا ق ــف أيض ــذا التعري ــا هب أهن
ــة-  ــكريني والرشط ــن -العس ــلحة واألم ــوات املس الق
مــن فئــة املوظفــني اخلاضعــني لالئحــة التنفيذيــة 
للمــوارد البرشيــة، ألهنــا جــاءت يف أحكامهــا خاصــة 
ــري، ١44١هـــ، ص280(.  ــدين. )امل ــف امل باملوظ
العــام  باملوظــف  اخلاصــة  التعريفــات  أن  وحيــث 
متعــددة بتعــدد األنظمــة التــي حتكــم الوظيفــة العامــة، 
كــام أن تعريــف املوظــف العــام وفقــًا للنظــام اجلنائــي 
ــام أن  ــام اإلداري، وب ــًا للنظ ــه وفق ــن تعريف ــف ع خيتل
ــة  ــتندات اإلداري ــاء املس ــاص بإفش ــث خ ــذا البح ه
الرسيــة، فــإن احلديــث ســيكون منصبــًا عــىل املوظــف 
ــام  ــن نظ ــة م ــادة الثاني ــه امل ــارت إلي ــذي أش ــام ال الع
عقوبــات نــرش الوثائــق واملعلومــات الرسيــة وإفشــائها 
حيــث ورد فيهــا )خيطــر عــىل أي موظــف عــام، أو مــن 
يف حكمــه -ولــو بعــد انتهــاء خدمتــه- نــرش أي وثيقــة 
ــا أو  ــل عليه ــة حص ــة رسي ــاء أي معلوم ــة أو إفش رسي
عرفهــا بحكــم وظيفتــه وكان نرشهــا أو إفشــاؤها 
ــادة  ــل يف امل ــر والتأم ــن()2(. وبالنظ ــزاالن حمظوري ال ي
ــرار  ــادرة بق ــة الص ــة املدني ــة يف اخلدم ــوارد البرشي ــة للم ــة التنفيذي ــن الالئح ــادة )١( م )١( )امل

جملــس الــوزراء رقــم: )١550( وتاريــخ ١440/6/9هـــ(. 
ــادر  ــائها الص ــة وإفش ــات الرسي ــق واملعلوم ــرش الوثائ ــات ن ــام عقوب ــن نظ ــادة )2( م )2( )امل

ــخ ١432/5/8هـــ(. ــم: )م/35( بتاري ــي رق ــوم امللك باملرس
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ــف  ــىل املوظ ــت ع ــا نص ــد أهن ــابقة نج ــة الس النظامي
ــن  ــة م ــادة الثالث ــت امل ــم بين ــه، ث ــن يف حكم ــام وم الع
النظــام املشــار إليــه أنــه )يعــد يف حكــم املوظــف العــام 

ــام:  ــذا النظ ــكام ه ــق أح يف تطبي
مــن يعمــل لــدى الدولــة أو لــدى أحــد األجهــزة . ١

ذات الشــخصية املعنويــة العامــة ســواًء كان يعمــل 
بصفــة دائمــة أو مؤقتــة. 

ــة . 2 ــلطة إداري ــة أو أي س ــة حكومي ــه جه ــن تكلف م
ــة.  ــأداء مهمــة معين أخــرى ب

املؤسســات . 3 أو  الــرشكات  لــدى  يعمــل  مــن 
ــة، أو  ــق العام ــإدارة املراف ــوم ب ــي تق ــة، الت الفردي
ــة  ــارشة خدم ــوم بمب ــا أو تق ــغيلها، أو صيانته تش
عامــة، وكذلــك مــن يعمــل لــدى الــرشكات التــي 

ــا.  ــة يف رأس ماهل ــاهم الدول تس
ــة أو أي . 4 ــه احلكوم ــذي تعين ــري ال ــم أو اخلب املحك

ــي.  ــاص قضائ ــا اختص ــة هل هيئ
رؤســاء جمالــس إدارات الــرشكات املنصــوص . 5

ــا)١(.  ــادة وأعضائه ــذه امل ــن ه ــرة )3( م ــا يف الفق عليه
ــني  ــول: إن املوظف ــتطيع الق ــدم نس ــا تق ــىل م ــاًء ع وبن
اخلاضعــني للتجريــم الــوارد يف إفشــاء املســتندات 

ــم:  ــة ه الرسي
ــام  ــق ع ــة مرف ــون يف خدم ــن يعمل ــخاص الذي األش
ــة  ــة العام ــخاص املعنوي ــد األش ــة أو أح ــره الدول تدي
وهيئــات  مصالــح  عامــة،  مؤسســات  -وزارات، 
حكوميــة- بمقتــى قــرار إداري صــادر مــن الســلطة 

ــة.  ــة أو مؤقت ــة دائم ــة بصف املختص

املطلب الثالث مفهوم املستندات الرسية

الفرع األول: تعريف املستندات يف اللغة: 
املســتندات يف اللغــة: مجــع مســتند وهــو يف اللغــة 
ــارس  ــن ف ــال اب ــتند، ق ــل اس ــن الفع ــول م ــم مفع اس

ــادر  ــائها الص ــة وإفش ــات الرسي ــق واملعلوم ــرش الوثائ ــات ن ــام عقوب ــن نظ ــادة )3( م )١( )امل
ــخ ١432/5/8هـــ(.  ــم: )م/35( وتاري ــي رق ــوم امللك باملرس

ــٌد  ــٌل واح ــدال أص ــون وال ــني والن ــس: "الس يف املقايي
ــندُت  ــال س ــيء، يق ــيء إىل ال ــامم ال ــىل انض ــدل ع ي
اســتنادًا،  واســتندت  ســنودًا،  أســنُُد  الــيء  إىل 
وأســندت غــريي إســنادًا .... أي معتمــد". )ابــن 

ص236(.  فــارس،١399ه، 
ــد  ــه ويعتم ــتند إلي ــا يس ــناد: كل م ــه إس ــند ومجع والس
ــن  ــك الدي ــل لص ــه قي ــريه، ومن ــط وغ ــن حائ ــه م علي

ــرون، ص454(.  ــى وآخ ــند. )مصطف ــريه س وغ

الفرع الثاين: تعريف املستندات يف االصطالح: 
املســتندات اخلطيــة: كل كتابــة من شــأهنا إثبــات حق أو 
نفيــه بشــكل رصيــح. )اهلليــل، ١423هـــ، ص345(. 
ــة، أو  ــج اخلطي ــظ احلج ــه لف ــتندات يرادف ــظ املس ولف
األدلــة الكتابيــة، أو املحــررات، أو الســند ومجعــه 
أســناد. )املوســوعة الفقهيــة الكويتيــة، ص247(، 

١4١2هـــ،82/2(.   )الزحيــي، 
أنواع املســتندات: )اهلليــل،١423ه، ص352-346(. 
مســتندات  إىل:  املحــرارت  أو  املســتندات  تنقســم 

رســمية.  غــري  ومســتندات  رســمية، 

القسم األول: املستندات الرسمية: 
وهــي: املحــررات الكتابيــة التــي تصــدر مــن الدوائــر 
ــة ومــا يف حكمهــا مــن املؤسســات  الرســمية احلكومي

العامــة التــي ختضــع لســلطان الدولــة وأنظمتهــا. 
وهــذا القســم يشــتمل عــىل أنــواع عديــدة منهــا: 
الصكــوك الصــادرة مــن املحاكــم الرشعيــة، وكتابــات 
ــة  ــات احلكومي ــن اجله ــادرة م ــدل، واألوراق الص الع
الدراســة ونحوهــا،  امليــالد، وشــهادات  كشــهادة 

ــث.  ــراد يف البح ــو امل ــم ه ــذا القس وه

القسم الثاين: املستندات غري الرسمية: 
ــم  ــام بينه ــاس في ــا الن ــي حيرره ــتندات الت ــي املس وه
ــتندات  ــل املس ــة مث ــر احلكومي ــوع إىل الدوائ دون الرج
العرفيــة، واألوراق التجاريــة، واألوراق الشــخصية 

اخلاصــة ونحوهــا. )الزحيــي، )2/483-48١(. 
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ويقصــد بالرسية يف املســتندات الرســمية أي املعلومات 
ــه، أو  ــة وظيفت ــاء تأدي ــف أثن ــا املوظ ــع عليه ــي يطل الت
بســببها واملعلومــات التــي حيظــر عــىل املوظــف البــوح 
ــور  ــا كاألم ــة بطبيعته ــون رسي ــا أن تك ــي إم ــا، وه هب
باحليــاة  املتعلقــة  كاملســائل  عرفــًا  أو  العســكرية، 
ــني والقــرارات  ــراد، أو بالنــص يف القوان اخلاصــة لألف
والتعليــامت اإلداريــة باعتبارهــا رسيــة ال جيــوز للغــري 

ــاموي، ١439ه، ص١77(.  ــا. )الط ــالع عليه اإلط
جــواز  عــدم  اإلداريــة،  األرسار  تشــمل  كــام 
ــرش،  ــد للن ــتند مع ــات مس ــرش حمتوي ــتعجال يف ن االس
ــرر  ــق ال ــد يلح ــا ق ــل أواهن ــات قب ــرش املعلوم ألن ن
ــة  ــق اإلداري، أو باملصلح ــل باملرف ــري العم ــن س بحس
ــد  ــو، ماج ــا. )احلل ــىل محايته ــل اإلدارة ع ــي تعم الت
 " "الرسيــة يف أعــامل الســلطة التنفيذيــة  )١993م( 
جملــة كليــة احلقــوق للبحــوث القانونيــة واالقتصاديــة 
ــة  )١/١7( ص43، جامعــة اإلســكندرية بمــرـ كلي

ـ١975م.  احلقــوق 
ــة  ــتندات الرسي ــول: أن املس ــتطيع الق ــه نس ــاء علي وبن
ــر  ــن الدوائ ــدر م ــي تص ــة الت ــررات الكتابي ــي املح ه
ــة ومــا يف حكمهــا مــن املؤسســات  الرســمية احلكومي
العامــة التــي ختضــع لســلطان الدولــة وأنظمتهــا، 
والتــي تتضمــن املعلومــات التــي حيظــر عــىل املوظــف 
ــا  ــة بطبيعته ــون رسي ــا أن تك ــي إم ــا، وه ــوح هب الب
كاألمــور العســكرية، أو عرفــًا كاملســائل املتعلقــة 
باحليــاة اخلاصــة لألفــرادأو أو بالنــص يف القوانــني 
ــة ال  ــة باعتبارهــا رسي ــامت اإلداري ــرارات والتعلي والق

ــا.   ــالع عليه ــري اإلط ــوز للغ جي

ــة يف  ــتندات الرسي ــاس ومعايرياملس ــث األول أس املبح
ــان ــه مطلب ــعودي، وفي ــام الس النظ

وفيه مطلبان
ــتندات  ــظ املس ــزام بحف ــاس االلت ــب األول: أس املطل

ــعودي.  ــام الس ــائها يف النظ ــدم إفش ــة، وع الرسي

ــتندات  ــز األرسار يف املس ــري متيي ــاين: معاي ــب الث املطل
ــعودي.  ــام الس ــة يف النظ اإلداري

ــة يف  ــتندات الرسي ــاس ومعايرياملس ــث األول أس املبح
ــعودي ــام الس النظ

متـهـيـد وتـقـسـيـم: 
لــدى  الرسيــة  املســتندات  بحفــظ  االلتــزام  يثــري 
املوظــف العــام وعــدم إفشــائها التســاؤل عــن أساســه 
ــز  ــري متيي ــد معاي ــك حتدي ــعودي، وكذل ــام الس يف النظ
األرسار يف املســتندات اإلداريــة، وهــو مــا ســوف 

ــني:  ــني التالي ــه يف املطلب نبحث

املطلــب األول أســاس االلتــزام بحفــظ املســتندات 
ــعودي ــام الس ــائها يف النظ ــدم إفش ــة وع الرسي

ــىل األرسار  ــاظ ع ــف احلف ــىل املوظ ــم ع ــب املنظ أوج
التــي يطلــع عليهــا بســبب قيامــه بواجباتــه الوظيفيــة. 
وبنــاء عــىل ذلــك فــإن أســاس التــزام املوظــف 
القانــون.  هــو  الوظيفيــة  األرسار  عــىل  باملحافظــة 

ص١١2(.  ١993م،  )املنــويف، 
فأنظمــة املوظفــني فضــاًل عــن األنظمــة اجلنائيــة تلــزم 
املوظفــني باملحافظــة عــىل األرسار الوظيفيــة التــي 
يطلعــون عليهــا بســبب وظائفهــم، وســنورد فيــام يــي 
نــامذج عــىل ســبيل املثــال ال احلــر لبعــض األنظمــة 
يف اململكــة العربيــة الســعودية التــي تفــرض عــىل 
املوظفــني حفــظ األرسار الوظيفيــة وذلــك عــىل النحــو 

التــايل: )العجــالن، ١436ه، ص25(. 

1. املوظفون اخلاضعون لنظام اخلدمة املدنية: 
ــىل  ــر ع ــه "حيظ ــىل أن ــة ع ــة املدني ــام اخلدم ــص نظ ن
ــا  ــع عليه ــي يطل ــاء األرسار الت ــة إفش ــف خاص املوظ

ــة")١(.  ــرك اخلدم ــد ت ــو بع ــه ول ــم وظيفت بحك
ــف  ــىل املوظ ــة ع ــادة النظامي ــذه امل ــت ه ــث منع حي
ــا  ــع عليه ــي يطل ــة الت ــاء األرسار الوظيفي ــام إفش الع
)١( ) املــادة )5/١2( مــن نظــام اخلدمــة املدنيــة الســعودي، الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم: 

)م/49(، وتاريــخ ١397/7/١هـــ(. 
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ــة.  ــه للوظيف ــد ترك ــه ولوبع ــبب وظيفت بس
ــة يف  ــوارد البرشي ــة للم ــة التنفيذي ــت الالئح ــام نص ك
اخلدمــة املدنيــة عــىل أنــه.. جيــب عــىل املوظــف االلتزام 
املعلمومــات  حلاميــة  املناســبة  اإلجــراءات  باختــاذ 
ــة أو  ــع األمهي ــل طاب ــي حتم ــتندات الت ــق واملس والوثائ
ــا  ــع عليه ــل أو يطل ــي حيص ــة الت ــة أو اخلصوصي الرسي
ــه مــامل  ــى بعــد انتهــاء مــدة خدمت ــه حت بســبب وظيفت
يكــن الكشــف عنهــا مســموحًا بــه رصاحــة بموجــب 

ــام)١(.  النظ
فاملنظــم جعــل مــن واجبــات املوظــف املحافظــة عــىل 
ــا  ــبة حلاميته ــري املناس ــاذ التداب ــة واخت األرسار الوظيفي
ــب  ــي أوج ــص النظام ــظ أن الن ــاء، ونالح ــن اإلفش م
ــبة،  ــراءات املناس ــاذ اإلج ــزام باخت ــف االلت ــىل املوظ ع
دون أن حيــدد ماهيــة أو نــوع هــذه اإلجــراءات تــاركًا 
ــة  ــع آلي ــة يف وض ــلطة التقديري ــة الس ــة اإلداري للجه
واضحــة حلفــظ تلــك املســتندات الرسيــة وتصنيفهــا، 
كإجيــاد دليــل اسرتشــادي، أو الئحــة تفصيليــة داخلية، 
ــل  ــة العم ــب وطبيع ــة تتناس ــد تنفيذي ــع قواع أو وض
املســتندات  ماهيــة  تلــك اجلهــة حتــدد  اإلداري يف 
الرسيــة، وكيفيــة املحافظــة عليهــا، ومحايتهــا مــن 
الظهــور أو االنتشــار بــدًء مــن كتابــة املســتند ومــرورًا 
ــة،  ــة املختلف ــات اإلداري ــني اجله ــه ب ــاله وتناقل بإرس
ــت  ــواًء أكان ــة س ــات الرسي ــه يف امللف ــاًء بحفظ وانته

ــة.  ــة أو ورقي الكرتوني
ــد  ــة قواع ــًا أن مدون ــه أيض ــارة إلي ــدر اإلش ــا جت ومم
الســلوك الوظيفــي نصــت يف املــادة الثالثــة عــرشة 
إفشــاء   ... العــام  املوظــف  عــىل  )حيظــر  بأنــه: 
املعلومــات الرسيــة والوثائــق واملســتندات التــي حتمــل 
طابــع األمهيــة أو الرسيــة أو اخلصوصيــة التــي حصــل 
ــاء  ــد انته ــى بع ــه حت ــبب وظيفت ــا بس ــع عليه أو اطل
مــدة خدمتــه، مــامل يكــن الكشــف عنهــا مســموحًا بــه 
)١( )الفقــرة )ز( مــن املــادة )208( مــن الالئحــة التنفيذيــة للمــوارد البرشيــة يف اخلدمــة املدنيــة 

الســعودي، الصــادر بقــرار جملــس الــوزراء رقــم: )١550(، وتاريــخ ١440/6/9هـ(. 

)2( )الفقــرة )١( مــن املــادة )١3( مــن مدونــة قواعــد الســلوك الوظيفــي وأخالقيــات الوظيفية 
العامــة، الصــادرة بقــرار رئيس جملــس الــوزراء رقــم: )555( وتاريــخ ١437/١2/25هـ(. 

ــوم  ــادر باملرس ــعودي، الص ــاط الس ــة الضب ــام خدم ــن نظ ــادة )١7( م ــن امل ــرة )ز( م )3( )الفق
امللكــي رقــم: )م/9( وتاريــخ ١397/3/24هـــ(.

ــم: )م/78(  ــي رق ــوم امللك ــادر باملرس ــعودي، الص ــاء الس ــام القض ــن نظ ــادة )52( م )4( )امل
وتاريــخ ١428/9/١9هـــ(.

ــام")2(.  ــب النظ ــة بموج رصاح
الســابقة  النظاميــة  النصــوص  هــذه  مــن  ويظهــر 
حــرص املنظــم الســعودي يف التأكيــد عــىل هــذا 
رسيــة  عــىل  املحافظــة  وهــو  الوظيفــي  الواجــب 
املســتندات وعــدم إفشــائها، ومل يقــر النظــام التــزام 
ــة  ــغله للوظيف ــرتة ش ــىل ف ــب ع ــذا الواج ــف هب املوظ
بــل جعــل أثــر احلكــم النظامــي يمتــد اىل مــا بعــد تــرك 
ــة املنظــم مــن هــذا التشــديد  املوظــف للخدمــة، وغاي
هــو حتقيــق األمــن للموظــف والوظيفــة، ومحايــًة 
ــزة  ــة األجه ــة يف كآف ــيخ الثق ــة برتس ــة العام للمصلح
اإلداريــة، وعــدم ضعفهــا أو فقداهنــا، وبــام يعــزز 
هيبــة الدولــة، ومكانتهــا لــدى أفــراد املجمتــع، إذ مــن 
يشــغل وظيفــة عامــة يف أي مركــز وظيفــي، إنــام يمثــل 

ــمها.  ــل باس ــة، ويعم الدول

2.املوظفون اخلاضعون لألنظمة العسكرية: 
ــىل  ــرم ع ــه: "حي ــىل أن ــاط ع ــة الضب ــام خدم ــص نظ ن
الضابــط اإلفشــاء بمعلومــات أو إيضاحــات عــن 
ــي أن  ــي ينبغ ــك الت ــيام تل ــكرية، ال س ــائل العس املس
حتتفــظ بالرسيــة بطبيعتهــا، أو بنــاًء عــىل تعليــامت 
ــاًم  ــزام قائ ــذا االلت ــتمر ه ــا، ويس ــأن رسيته ــة بش خاص

ــة")3(.  ــه للخدم ــد ترك ــط بع ــىل الضاب ع
ــاط القــوات املســلحة إفشــاء  فاملنظــم حظــر عــىل ضب
ــن  ــًة لألم ــل محاي ــذا الفع ــّرم ه ــة وج األرسار الوظيفي

ــة. ــي للدول الوطن

3. القضاة وأعضاء النيابة العامة: 
ــاة  ــوز للقض ــه: "ال جي ــىل أن ــاء ع ــام القض ــص نظ ن

املــداوالت")4(.  رس  إفشــاء 
كــام نــص نظــام هيئــة التحقيــق واألدعــاء العــام عــىل 
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ــة التحقيــق واإلدعــاء العــام، الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم:  )١( )املــادة )8( مــن نظــام هيئ
)م/56( وتاريــخ ١409/١0/24هـــ(.

ــي  ــاء األرسار الت ــة إفش ــاء اهليئ ــوز ألعض ــه "ال جي أن
ــم  ــد تركه ــو بع ــم ول ــم عمله ــا بحك ــون عليه يطلع

ــة")١(.  اخلدم
فقــد ألــزم املنظــم القضــاة باملحافظــة عــىل أرسار 
ــن  ــني م ــع املحقق ــم مجي ــزم املنظ ــام أل ــداوالت، ك امل
ــفر  ــي تس ــج الت ــىل النتائ ــة ع ــة باملحافظ ــاء اهليئ أعض
األرسار  مــن  وعّدهــا  التحقيــق  إجــراءات  عنهــا 
وذلــك  ص27(.  ١436ه،  )العجــالن،  الوظيفيــة. 
ألن مرحلتــي التحقيــق واملحاكمــة مــن أهــم مراحــل 
اخلصومــة اجلنائيــة، نظــرًا لتأثريهــا البالــغ يف مجــع 
األدلــة ومتحيصهــا، وهلــذا تعــد الرسيــة رضورًة الزمــًة 
ــة  ــول إىل احلقيق ــل الوص ــن أج ــني م ــني املرحلت يف هات
ــراد  ــح األف ــًة ملصال ــة، ومحاي ــوان العدال ــي عن ــي ه الت
ــمعتهم أو  ــدم اإلرضار بس ــا ع ــي منه ــم والت وحقوقه
التشــهري هبــم إال بموجــب حكــم قضائــي يقــرر ذلــك.
ويتعــني وجــوب املحافظــة عــىل األرسار الوظيفيــة 
خاصــة بالنســبة ملــن يشــغلون مناصــب إداريــة عليــا، 
ألن اخلطــر مــن جهتهــم أكرب بحكــم مناصبهم، وســعة 
اطالعهــم، ولذلــك كان عــىل اإلدارة التحقــق مــن 
قــدرة مــن تنصبــه عــىل الوظائــف العامــة عــىل حفــظ 
املحــررات الرسيــة واملســتندات والوثائــق وكتــامن مــا 
فيها مــن معلومــات. )مصطفــى، ١998م، ص269(. 

املطلــب الثــاين معايــري متييــز األرسار يف املســتندات 
اإلداريــة يف النظــام الســعودي

ذكرنــا يف املطلــب الســابق أن أســاس التــزام املوظــف 
العــام بحفــظ املســتندات الرسيــة وعــدم إفشــائها هــو 

القانــون. 
واســتعرضنا بعــض األنظمــة القانونيــة يف اململكــة 
العربيــة الســعودية والتــي تفــرض عــىل املوظفــني 
حفــظ األرسار الوظيفيــة، وحتظــر ومتنــع مــن إفشــائها، 
ومــن خــالل ذلــك االســتعراض لتلــك األنظمــة 

نجــد أن مصطلــح الرسيــة ورد يف النصــوص النظاميــة 
ــع  ــة، أو وض ــع معين ــد لوقائ ــام دون حتدي ــكل ع بش
ضوابــط نســتطيع مــن خالهلــا حتديــد املســتند الــرسي، 

ــون.  ــرشاح القان ــك ل ــاركًا ذل ت
ــن  ــون أوردوا معياري ــد أن رشاح القان ــا نج ــن هن وم
يمكــن مــن خالهلــام متييــز املســتندات اإلداريــة الرسيــة 
ــار  ــة، ومهــا: املعي عــن غريهــا ممــن ال توصــف بالرسي

ــي.  ــار املوضوع ــكي، واملعي الش

أوالً: املعيــار الشــكيل: نالحــظ رسيــة أي مســتند إداري 
مــن االصطــالح الــذي يتقــدم ديباجتــه، أو امللوحظــة 
ــالح )رسي( أو  ــرد اصط ــه، كأن ي ــرد يف بدايت ــي ت الت
ــخيص(  ــة( أو )رسي وش ــدًا( أو )رسي للغاي )رسي ج
ــا  ــه( وم ــري علي ــالع الغ ــوز إط ــي( أو ) ال جي أو )داخ
شــابه ذلــك مــن الكلــامت التــي تفصــح عــن رسيتــه. 

ثانيــًا: املعيــار املوضوعــي: ونالحــظ رسيــة أي مســتند 
ــن  ــأنًا م ــاول ش ــأن يتن ــك ب ــه، وذل ــن طبيعت إداري م
ــة أو العســكرية ذات  الشــؤون السياســية أو االقتصادي
الصفــة املهمــة جــدًا بحيــث خيشــى مــن إفشــائها 
األرسار  ذلــك  مثــال  منهــا،  األعــداء  اســتفادة 
أخــرى  دولــة  مــع  الدولــة  اتفاقيــة  و  السياســية، 
ــة  ــك األرسار االقتصادي ــورة، وكذل ــري منش ــة وغ رسي
مثــل الديــون الرسيــة، وأيضــًا األرسار العســكرية 
ــة  ــن كمي ــات ع ــتند اإلداري معلوم ــن املس كأن يتضم
العــدة، والعــدد ونوعهــا يف القــوات املســلحة، وحتــرك 
القــوات العســكرية نحــو أهــداف غــري معلنــة ...الــخ. 

ص١60-١6١(.  ١4١4هـــ،  )الشــيخي، 
أو  املعلومــات  اكتســاب  أن  إىل  البعــض  ويذهــب 
ــدًا  ــون عائ ــا أن يك ــة إم ــة الرسي ــتند اإلداري لصف املس
لطبيعتــه الذاتيــة، أو اتصافــه هبــذه الصفــة العتبــارات 
ــدًا  ــك عائ ــون ذل ــا، أو أن يك ــات ذاهت ــق باملعلوم تتعل
ــض  ــك، بغ ــي بذل ــر تق ــامت أو أوام ــدور تعلي لص
ــتقل  ــارات تس ــات، والعتب ــة املعلوم ــن طبيع ــر ع النظ
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الســلطة الرئاســية بتقديرهــا مســتهدفة بذلــك املصلحة 
ــل، ص١05(.  ــة. )اخللي العام

وكقاعــدة عامــة فإنــه جيــب عــىل املوظــف العــام طاعــة 
ــام  ــف الع ــل املوظ ــك أن يتمث ــد بذل ــاء، ويقص الرؤس
للتعليــامت والتوجيهــات واألوامــر الصــادرة إليــه مــن 

رؤســائه. 
وعليــه فإنــه جيــب عــىل املوظــف العــام املحافظــة عــىل 
ــه  ــه ل ــالم رئيس ــال إع ــتند اإلداري يف ح ــة املس رسي
برسيــة هــذا املســتند شــفويًا ولــو مل يكــن حيمــل طابــع 
ــة  ــه الالئح ــدت علي ــا أك ــذا م ــه، وه ــة يف ذات الرسي
ــه...  ــىل أن ــت ع ــة إذ نص ــوارد البرشي ــة للم التنفيذي
جيــب عــىل املوظــف االلتــزام بــام يــأيت... ج- العمــل 
عــىل خدمــة اجلهــة احلكوميــة التــي يعمــل هبــا وحتقيــق 
غايتهــا، وتنفيــذ األوامــر الصــادرة إليــه مــن رؤســائه 
والتعليــامت،  األنظمــة  حــدود  ويف  وأمانــة  بدقــة 
وحتمــل املســؤولية املنوطــة بــه، واختــاذ القــرارات التــي 

ــؤولية")١(.  ــك املس ــا تل تقتضيه
ــرب  ــعودي اعت ــة الس ــة املدني ــام اخلدم ــظ أن نظ ونالح
مــن  للجمهــور  الشــخصية  واملعلومــات  الوثائــق 
ــا  ــة عليه ــف املحافظ ــىل املوظ ــب ع ــي جي األرسار الت
وعــدم إفشــائها، حيــث نصــت مدونــة قواعد الســلوك 
ــىل  ــأن: )ع ــة ب ــة العام ــات الوظيف ــي وأخالقي الوظيف
املوظــف العــام أن يراعــي يف ترفاتــه جتــاه اجلمهــور 
ــات  ــق واملعلوم ــع الوثائ ــل م ــا: التعام ــأيت: ومنه ــا ي م
ــة  ــًا لألنظم ــة وفق ــة تام ــور برسي ــخصية للجمه الش

والتعليــامت()2(.
ــعودي  ــم الس ــذ املنظ ــل أخ ــا: ه ــاؤل هن ــربز تس وي
ــار  ــا باملعي ــة وغريه ــتندات الرسي ــني املس ــز ب يف التميي

ــًا؟ ــام مع ــي، أم هب ــار املوضوع ــكي، أم باملعي الش
وأرى أن املنظــم الســعودي ومــن خــالل اســتقراء 
)١( )الفقــرة )ج( مــن املــادة )208( مــن الالئحــة التنفيذيــة للمــوارد البرشيــة يف اخلدمــة املدنيــة 

الســعودية الصــادرة بقرار جملــس الــوزراء رقــم: )١550( وتاريــخ ١440/6/9هـ(.
)2( )الفقــرة )5( مــن املــادة )8( مــن مدونــة قواعــد الســلوك الوظيفــي وأخالقيــات الوظيفــة 

العامــة الصــادرة بقــرار جملــس الــوزراء رقــم: )555( وتاريــخ ١437/١2/25هـــ(.

)١( )الئحــة االطــالع عــىل الوثائــق واملحفوظــات وتداوهلــا الصــادرة بقــرار جملــس الــوزراء 
رقــم 595/م وتاريــخ ١0/ 5 / ١42١هـــ(. 

املــادة )4( واملــادة )8( مــن الئحــة االطــالع عــىل 
الوثائــق واملحفوظــات وتدواهلــا، قــد أخــذ بــكال 
املعيــار  الرابعــة إشــارة إىل  املــادة  املعياريــن ففــي 
املوضوعــي حينــام نصــت عــىل أنــه ) تصنــف درجــات 
ــايل :  ــو الت ــىل النح ــات ع ــق واملحفوظ ــة الوثائ رسي
أــــ وثائــق وحمفوظــات رسيــة للغايــة: وهــي الوثائــق 
ــري إىل  ــا للغ ــة بياناهت ــؤدي معرف ــي ت ــات الت واملحفوظ
اإلرضار بأمــن الدولــة....، ب ــــ وثائــق وحمفوظــات 
رسيــة جــدًا: وهــي الوثائــق واملحفوظــات التــي 
ــة  ــح العام ــا إىل اإلرضار باملصال ــاء بياناهت ــؤدي إفش ي
ــة: وهــي  ــق وحمفوظــات رسي أو اخلاصــة...، ج ـ وثائ
الوثائــق واملحفوظــات التــي تتعلــق بمواضيــع أو 
قضايــا فرديــة يرتتــب عــىل إفشــائها أو اإلطــالع عليهــا 
ــات  ــة للجامع ــاة االجتامعي ــىل احلي ــيئة ع ــريات س تأث
ــره  ــد ورد ذك ــكي فق ــار الش ــا املعي ــراد..(، وأم أو األف
ــىل  ــة ع ــة الرسي ــت درج ــة ) تثب ــادة الثامن ــص امل يف ن
ــل الوحــدة  ــن قب ــائها م ــد إنش ــة عن ــق الرسي الوثائ
اإلداريــة املنشــئة هلــا وفقــًا ألنــواع الوثائــق الــواردة يف 
البيانــات الصــادرة عــن املركــز. ويكــون هــذا التثبيــت 

ــة()2(.  ــن الوثيق ــى م ــف األع يف النص
املبحــث الثــاين آثــار إفشــاء املوظــف العام للمســتندات 

الرسيــة يف النظام الســعودي 
وفيه ثالثة مطالب

إفشــاء  عــىل  اجلنائيــة  العقوبــات  األول:  املطلــب 
الرسيــة.  للمســتندات  العــام  املوظــف 

املطلــب الثــاين: العقوبــات التأديبيــة عــىل إفشــاء 
الرسيــة.  للمســتندات  العــام  املوظــف 

إفشــاء  عــىل  املــدين  التعويــض  الثالــث:  املطلــب 
الرسيــة.  للمســتندات  العــام  املوظــف 
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املبحــث الثــاين آثــار إفشــاء املوظــف العام للمســتندات 
الرسيــة يف النظام الســعودي

متـهـيـد وتـقـسـيـم: 
التــزام  أســاس  عــن  الســابق  املبحــث  يف  حتدثنــا 
ــدم  ــة وع ــتندات الرسي ــظ املس ــام بحف ــف الع املوظ
إفشــائها يف النظــام الســعودي، وأوضحنــا معيــار 
حتديــد رسيــة املســتند اإلداري يف املطلــب الثــاين منــه، 
ــف  ــاء املوظ ــار إفش ــنتطرق إىل آث ــث س ــذا املبح ويف ه
ــىل  ــة ع ــات املرتتب ــرسي، والعقوب ــتند ال ــام للمس الع
ــه  ــتند بجعل ــة املس ــىل رسي ــف ع ــة املوظ ــدم حمافظ ع
ــاره يف  ــوره وانتش ــه أو ظه ــري علي ــالع الغ ــة الط عرض
ــد  ــا ق ــك مم ــو ذل ــي ونح ــل االجتامع ــائل التواص وس

ــا.  ــًا كان نوعه ــبب أرضارًا أي يس
عــن  مســؤوالً  يعتــرب  املوظــف  فــإن  هنــا  ومــن 
ترتتــب عــىل عــدم حمافظتــه عــىل  التــي  األرضار 
ــه  ــم فإن ــن ث ــائها، وم ــه بإفش ــتندات وقيام ــة املس رسي
قــد يعاقــب بالعقوبــات اجلنائيــة املنصــوص عليهــا يف 
ــب  ــه يف املطل ــدث عن ــوف نتح ــا س ــذا م ــة وه األنظم
العقوبــة  املوظــف  األول بمشــيئة اهلل، كــام تلحــق 
التأديبيــة إذا أدى إفشــاؤه رسًا مــن أرسار عملــه إىل 
خمالفــة ماليــة أو إداريــة بحيــث حيــال للتحقيــق وتوقــع 
ــك  ــن ذل ــم ع ــوف نتكل ــبة وس ــة املناس ــه العقوب علي
ــن  ــام يمك ــإذن اهلل، ك ــاين ب ــب الث ــل يف املطل بالتفصي
أن يســأل املوظــف مدنيــًا إذا ترتــب عــىل إفشــاء 
املســتند الــرسي، أرضارًا ماديــة أو معنويــة حيــث 
ــذي أدى  ــرس ال ــاء ال ــام بإفش ــذي ق ــف ال ــزم املوظ يلت
الــذي  بالتعويــض  املعنــوي  أو  املــادي  الــرر  إىل 
تقــرره اجلهــة املختصــة، وســوف نتكلــم عــن ذلــك يف 

ــيئة اهلل.  ــب الثالــث بمش املطل

املطلــب األول العقوبــات اجلنائيــة عــى إفشــاء املوظف 
العــام للمســتندات الرسية

ــم  ــذًا حلك ــع تنفي ــم املجتم ــع باس ــزاء يوق ــة ج "العقوب

ــة".  ــن اجلريم ــؤليته ع ــت مس ــن ثبت ــىل م ــي ع قضائ
ص555(.  ١983م،  )مصطفــى، 

وُعرفــت العقوبــة بأهنــا "جــزاء تقويمــي تنطــوي 
ــة ذي  ــب جريم ــزل بمرتك ــود، تن ــالم مقص ــىل إي ع
أهليــة لتحملهــا، بنــاء عــىل حكــم قضائــي يســتند إىل 
ــق  ــدار ح ــا إه ــب عليه ــا ويرتت ــوين حيدده ــص قان ن
ملرتكــب اجلريمــة أو مصلحــة لــه أو ينقصهــا أو يعطــل 

ــي، ١4١5هـــ، ص483(.  ــتعامهلا". )الصيف اس
ــون  ــرره القان ــذي يق ــزاء ال ــي اجل ــة: "ه ــل العقوب وقي
ويوقعــه القــايض مــن أجــل اجلريمــة، ويتناســب 

ص١3(.  ١996م،  )بــالل،  معهــا". 
ــة  ــوم العقوب ــح أن مفه ــات يتض ــذه التعريف ــن ه وم
يقــوم عــىل أنــه جــزاء يف مقابــل اجلريمــة التــي ينــص 

ــرشع.  ــا امل عليه
وبالنظــر والبحــث يف األنظمــة الســعودية نجــد أن 
ــة،  ــتندات الرسي ــق واملس ــاء الوثائ ــّرم إفش ــم ج املنظ
تلــك  ومــن  مرتكبيهــا  عــىل  العقوبــات  وحــدد 

األنظمــة: 

واملعلومــات  الوثائــق  نــرش  عقوبــات  نظــام  أوالً: 
الرسيــة وإفشــائها، حيــث نصــت املــادة اخلامســة مــن 
النظــام بأنــه: "مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد 
ــىل  ــد ع ــدة ال تزي ــجن م ــب بالس ــًا يعاق ــررة نظام مق
عرشيــن ســنة أو بغرامــة ال تزيــد عــىل مليــون ريــال أو 
ــة  ــق أو معلومــات رسي هبــام معــًا، كل مــن: نــرش وثائ
ــق  ــه وثائ ــم وظيفت ــم بحك ــاز أو عل ــائها أو ح أو افش
ومعلومــات رســمية رسية فأفشــاها أو أبلغهــا أو نرشها 
دون ســبب مــرشوع مــرح بــه نظامــًا، أو أتلــف عمدًا 
ــا  ــم أهن ــو يعل ــتعامهلا وه ــاء اس ــة أو أس ــق رسي وثائ
تتعلــق بأمــن الدولــة أو بــأي مصلحــة عامــة، وذلــك 
بقصــد اإلرضار بمركــز الدولة العســكري أو الســيايس 
أو الدبلومــايس أو االقتصــادي أو االجتامعــي، أو أخــل 

ــة املعلومــات  باملحافظــة عــىل رسي
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والوثائق)١(. 
وممــا جتــدر اإلشــارة إليــه يف هــذا الســياق أن املقصــود 
بالوثائــق الرسيــة يف هــذا النظــام هــي: "األوعيــة 
بجميــع أنواعهــا، التــي حتتــوي عــىل معلومــات رسيــة 
يــؤدي إفشــاؤها إىل اإلرضار باألمــن الوطنــي للدولــة، 
أو مصاحلهــا أو سياســاهتا أو حقوقهــا، ســواًء أنتجتهــا 

ــتقبلتها.  ــة أو اس ــا املختلف أجهزهت
ــه  ــل علي ــا حيص ــة: م ــات الرسي ــد باملعلوم ــام يقص ك
ــات  ــن معلوم ــه م ــم وظيفت ــه بحك ــف أو يعرف املوظ
يــؤدي إفشــاؤها إىل اإلرضار باألمــن الوطنــي للدولــة 

أو مصاحلهــا أو سياســاهتا أو حقوقهــا")2(. 
ــات نــرش  ــة مــن نظــام العقوب ــادة الثاني كــام أكــدت امل
ــه: "حيظــر  ــة وإفشــائها بأن ــق واملعلومــات الرسي الوثائ
ــد  ــو بع ــه –ول ــن يف حكم ــام أو م ــف ع ــىل أي موظ ع
ــاء أي  ــة أو إفش ــة رسي ــرش أي وثيق ــه- ن ــاء خدمت انته
معلومــة رسيــة حصــل عليهــا أو عرفهــا بحكــم وظيفته 

ــن")3(.  ــزاالن حمظوري ــاؤها ال ي ــا أو إفش وكان نرشه
وذكــرت املــادة الثالثــة مــن ذات النظــام أنــه: "يعــد يف 
حكــم املوظــف العــام يف تطبيــق أحــكام هــذا النظــام: 

مــن يعمــل لــدى الدولــة أو لــدى أحــد األجهــزة . ١
أكان  العامــة، ســواًء  املعنويــة  الشــخصية  ذات 

ــة.  ــة أو مؤقت ــة دائم ــل بصف يعم
ــة . 2 ــلطة إداري ــة أو أي س ــة حكومي ــه جه ــن تكلف م

ــة.  ــأداء مهمــة معين أخــرى ب
املؤسســات . 3 أو  الــرشكات  لــدى  يعمــل  مــن 

ــة أو  ــق العام ــإدارة املراف ــوم ب ــي تق ــة الت الفردي
ــارشة خدمــة  تشــغيلها، أو صيانتهــا، أو تقــوم بمب
عامــة، وكذلــك مــن يعمــل لــدى الــرشكات التــي 

ــا.  ــة يف رأس ماهل ــاهم الدول تس

ــادر  ــائها الص ــة وإفش ــات الرسي ــق واملعلوم ــرش الوثائ ــات ن ــام عقوب ــن نظ ــادة )5( م )١( )امل
ــخ ١432/5/8هـــ(.  ــم: )م/35( بتاري ــي رق ــوم امللك باملرس

ــادر  ــائها الص ــة وإفش ــات الرسي ــق واملعلوم ــرش الوثائ ــات ن ــام عقوب ــن نظ ــادة )١( م )2( )امل
ــخ ١432/5/8هـــ(. ــم: )م/35( بتاري ــي رق ــوم امللك باملرس

ــادر  ــائها الص ــة وإفش ــات الرسي ــق واملعلوم ــرش الوثائ ــات ن ــام عقوب ــن نظ ــادة )2( م )3( )امل
ــخ ١432/5/8هـــ(.  ــم: )م/35( بتاري ــي رق ــوم امللك باملرس

ــادر  ــائها الص ــة وإفش ــات الرسي ــق واملعلوم ــرش الوثائ ــات ن ــام عقوب ــن نظ ــادة )3( م )4( )امل
ــخ ١432/5/8هـــ(. ــم: )م/35( بتاري ــي رق ــوم امللك باملرس

ــخ  ــم: )أ/١3( بتاري ــي رق ــر امللك ــادر باألم ــوزراء الص ــس ال ــام جمل ــن نظ ــادة )١6( م )5( )امل
١4١4/3/3هـ(.

ــة أو أي . 4 ــه احلكوم ــذي تعين ــري ال ــم أو اخلب املحك
ــي.  ــاص قضائ ــا اختص ــة هل هيئ

رؤســاء جمالــس إدارة الــرشكات املنصــوص عليهــا . 5
يف الفقــرة )3( مــن هــذه املــادة وأعضاؤهــا)4(. 

واملالحــظ يف هــذا النــص النظامــي أنــه توســع يف 
حتديــد مفهــوم املوظــف العــام ملــن يطبــق عليــه نظــام
الرسيــة  واملعلومــات  الوثائــق  نــرش  عقوبــات 
ــون  ــاء القان ــه فقه ــا علي ــالف م ــذا خ ــاؤها، وه وافش

العــام.  املوظــف  ملفهــوم  حتديدهــم  يف  اإلداري 
ويــأيت هــذا التوســع يف مفهــوم املوظــف العــام يف 
النــص النظامــي الــوارد يف نظــام عقوبــات نــرش 
ــة  ــاؤها يف اململك ــة وافش ــات الرسي ــق واملعلوم الوثائ
الترشيعيــة  للسياســة  تفعيــاًل  الســعودية،  العربيــة 
اجلنائيــة حيــث أهنــم يتوســعون كثــريًا يف مفهــوم 
ــن  ــخاص الذي ــع األش ــمل مجي ــام، ليش ــف الع املوظ
يبــارشون طبقــًا للقانــون جــزًء مــن اختصاصــات 
ــبيل  ــا يف س ــراد محايته ــة امل ــب املصلح ــة بحس الدول
حتقيــق الغايــات التــي يقصدهــا املــرشع اجلنائــي. 

العراقيــة، ص25(.  النزاهــة  )هيئــة 

ثانيًا: نظام جملس الوزراء: 
حيــث نــص عــىل أن "مــداوالت املجلــس رسيــة، أمــا 
ــا  ــرب منه ــا اعت ــدا م ــة ع ــا العلني ــل فيه ــه فاألص قرارت

ــس")5(.  ــن املجل ــرار م ــًا بق رسي
ــادة  ــب امل ــوزراء بموج ــىل ال ــات ع ــرض العقوب وتف
ــددت  ــي ع ــوزراء والت ــة ال ــام حماكم ــن نظ ــة م الثالث
األفعــال التــي تعترب مــن اخليانــة العظمــى ومنهــا: "... 
إفشــاء أرسار الدفــاع عــن البــالد وتســليمها إىل دولــة 
أجنبيــة بالــذات أو بالواســطة"، ونصــت املــادة الثانيــة 
مــن النظــام نفســه عــىل أنــه: "مــع عــدم اإلخــالل بــام 
ــه  ــوم علي ــب املحك ــر يعاق ــام آخ ــه أي نظ ــص علي ين
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ــخ  ــم: )88( بتاري ــي رق ــوم امللك ــادر باملرس ــوزراء الص ــة ال ــام حماكم ــن نظ ــادة )2( م )١( )امل
١380/9/22هـ(.

بتاريــخ  )م/4(  رقــم:  امللكــي  باملرســوم  الصــادر  الربيــد  نظــام  مــن   )7( )املــادة   )2(
١406هـــ(. /2 /2١

ــم: )م/١8(  ــي رق ــوم امللك ــادر باملرس ــي الص ــاط الوظيف ــام االنضب ــن نظ ــادة )6( م )١( )امل
١443/2/8ه(.  بتاريــخ 

ــل  ــًا أو القت ــجن )25( عام ــام بالس ــذا النظ ــًا هل وفق
ــًا:  ــة: ... ثاني ــم اآلتي ــن اجلرائ ــة م ــوا جريم إذا ارتكب

ــى...")١(. ــة العظم ــم اخليان جرائ

ثالثًا: نظام الربيد: 
ــث  ــواد بعائ ــة م ــىل أن "رسي ــام ع ــص النظ ــث ن حي
بريــد الرســائل والطــرود مصونــة، وال جيــوز االطــالع 
عــىل حمتوياهتــا إال يف األحــوال التــي حتددهــا األنظمــة 
ــات  ــوزراء، أو مقتضي ــس ال ــرارات جمل ــذة أو ق الناف
ــات  ــه العقوب ــام نفس ــدد النظ ــة"، وح ــة العام املصلح
ــي  ــب الوظيف ــذا الواج ــالل هب ــال اإلخ ــة يف ح اجلنائي
وذلــك بالنــص عــىل أنــه: "مــع مراعــاة مــا تقــي بــه 
ــالل  ــدم اإلخ ــع ع ــادة )١4( وم ــن امل ــرة )ج( م الفق
باملســؤولية اخلاصــة والتأديبيــة يعاقــب بغرامــة ال 
ــاًل  ــب فع ــن ارتك ــال كل م ــف ري ــة أل ــن مائ ــد ع تزي
مــن األفعــال اآلتيــة ... و- إفشــاء أيــة معلومــات عــن 

ــة")2(.  ــادة بريدي ــة م ــات أي حمتوي
وبنــاء عــىل مــا تقــدم نخلــص إىل أن النظــام الســعودي 
ــببًا  ــذي كان س ــرس ال ــل ال ــار حم ــني االعتب ــذ بع أخ
لتشــديد اجلــزاء والعقوبــة هلــذه اجلريمة، وهو املســاس 
بأمــن الدولــة الســيايس أو العســكري أو الدبلومــايس 
مصاحلهــا  وكآفــة  االجتامعــي،  أو  االقتصــادي  أو 
وحقوقهــا ذات األمهيــة البالغــة، والغايــة املرجــوة مــن 
ــف  ــه، أي املوظ ــوم علي ــة ردع املحك ــديد العقوب تش
ــرسي أو األرسار  ــتند ال ــاء املس ــة إفش ــب جلريم املرتك
الوظيفيــة، وحتذيــر غــريه مــن املوظفــني لغــرض جتنــب 
ــع  ــة واملجتم ــح الدول ــىل مصال ــر ع ــل املؤث ــذا الفع ه

ــراد.  واألف

إفشــاء  عــى  التأديبيــة  العقوبــات  الثــاين  املطلــب 
الرسيــة للمســتندات  العــام  املوظــف 

ــف  ــىل املوظ ــب ع ــه جي ــابق أن ــث الس ــا يف املبح ذكرن

ــامن  ــة وكت ــتندات الرسي ــظ املس ــزام بحف ــام االلت الع
ــذا  ــالل هب ــكل اإلخ ــائها، ويش ــدم إفش ــا وع مضموهن
االلتــزام خمالفــة تأديبيــة يتعــرض مرتكبهــا جلــزاء 

ــة.  ــة تأديبي وعقوب
ــه  ــذي توقع ــزاء ال ــة: "اجل ــة التأديبي ــد بالعقوب ويقص
ــب  ــف املرتك ــىل املوظ ــة ع ــب املختص ــلطة التأدي س
للمخالفة التأديبيــة". )املري، ١44١هـ، )ص343(. 
وقــد تشــمل عقوبــة إفشــاء املســتند الــرسي جنائيــًا يف 
ــمى  ــا تس ــة هل ــة مكمل ــة عقوب ــاالت إضاف ــض احل بع
بالعقوبــة التأديبيــة، إذا نشــأ عــن الفعــل الواحــد 
جريمــة جنائيــة وخمالفــة تأديبيــة ترتبــت عليهــا دعويان 

ــيخي، ١984م، ص72(.  ــة". )الش ــة وتأديبي جنائي
وحــدد نظــام االنضبــاط الوظيفــي العقوبــات التأديبيــة 
ــة  ــه يف املخالف ــال وقوع ــف ح ــىل املوظ ــع ع ــي توق الت
ــوز  ــذي جي ــزاء ال ــىل أن "اجل ــص ع ــث ن ــة حي التأديبي

إيقاعــه عــىل املوظــف هــو: 
اإلنذار املكتوب. . ١
احلســم مــن الراتــب بــام ال يتجــاوز صــايف راتــب . 2

ثالثــة أشــهر عــىل أن ال يتجــاوز املحســوم شــهريًا 
ثلــث صــايف الراتــب الشــهري. 

احلرمان من عالوة سنوية واحدة. . 3
عــدم النظــر يف ترقيتــه بــام ال يتجــاوز ســنتني مــن . 4

تاريــخ اســتحقاقه للرتقيــة . 
الفصل)١(. . 5

ــات  ــد أن العقوب ــي نج ــص النظام ــذا الن ــل ه وبتحلي
ــىل  ــي ع ــاط الوظيف ــام االنضب ــة وردت يف نظ التأديبي
ســبيل احلــر، ولذلــك خيضــع نظــام العقوبــات 
ــك ال  ــىل ذل ــص" وع ــة إال بن ــدأ "ال عقوب ــة ملب التأديبي
ــة اإلدارة  ــت جه ــواًء كان ــب س ــلطة التأدي ــوز لس جي
ــع  ــب أن توق ــة بالتأدي ــات املختص ــن اهليئ ــا م أو غريه
عــىل املوظــف عقوبــة مل تــرد مــن بــني هــذا العقوبــات 
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املحــددة عــىل ســبيل احلــر، لكــن املنظــم تــرك 
ــة  ــزاء أو العقوب ــار اجل ــر اختي ــب تقدي ــلطة التأدي لس
التأديبيــة مــن بــني هــذه  املتناســبة مــع املخالفــة 
العقوبــات املحــددة. )رفعــت، 20١2م، ص490(، 

ص35١(.  2003م،  )بســيوين، 
ــع انتهــاء خدمــة  ــه ال يمن ــه أن وممــا جتــدر اإلشــارة إلي
املوظــف مــن البــدء يف اختــاذ اإلجــراءات التأديبيــة أو 
ــادة رقــم )8( مــن  االســتمرار فيهــا، فقــد حــددت امل
ــة التــي توقــع عــىل  نظــام االنضبــاط الوظيفــي العقوب
املوظــف الــذي انتهــت مــدة خدمتــه الرتكابــه خمالفــة 
تأديبيــة أثنــاء خدمتــه وهــي: غرامــة ال تزيــد عــىل مــا 
يعــادل ثالثــة أمثــال صــايف آخــر راتــب كان يتقاضــاه. 
ــني  ــات املوظف ــض فئ ــة ببع ــة اخلاص وأوردت األنظم
واجــب املحافظــة عــىل األرسار الوظيفيــة ومــا يقابلهــا 
مــن عقوبــات تأديبيــة، ومــن أبــرز تلــك األنظمــة مــا 

يــي: 

أوالً: نظام جملس الشورى: 
جملــس  رئيــس  "يــؤدي  أنــه:  عــىل  نــص  حيــث 
ــل  ــام، قب ــني الع ــس واألم ــاء املجل ــورى، وأعض الش
أن يبــارشوا أعامهلــم يف املجلــس، أمــام امللــك: القســم 

ــايل:  الت
ــم  ــي، ث ــًا لدين ــون خملص ــم أن أك ــاهلل العظي ــم ب "أقس
ملليكــي، وبــالدي، وأال أبــوح بــرس مــن أرسار الدولــة، 
وأن أحافــظ عــىل مصاحلهــا، وأنظمتهــا، وأن أؤدي 
ــدل")١(.  ــالص والع ــة واإلخ ــدق واألمان ــاميل بالص أع
ــىل  ــح أن ع ــي يتض ــص النظام ــذا الن ــالل ه ــن خ وم
ــة  ــورى املحافظ ــس الش ــني جمل ــاء وأم ــس وأعض رئي
ــدم  ــة وع ــن أرسار الدول ــه م ــون علي ــا يطلع ــىل م ع

ــي.  ــب الوظيف ــذا الواج ــزام هب ــائها، وااللت إفش
ــم  ــه يت ــب فإن ــذا الواج ــالل هب ــم اإلخ ــا ت ــى م ومت
معاقبــة عضــو جملــس الشــورى بالعقوبــات التــي 
)١( )املــادة )١١( مــن نظــام جملــس الشــورى الصــادر باألمــر امللكــي رقــم: )أ/9١( بتاريــخ 

١4١2/8/27هـ(. 

ــو  ــة لعض ــق واملحاكم ــد التحقي ــا قواع ــت عليه نص
ــل  ــه: "إذا أخ ــي أن ــه وه ــورى وإجراءات ــس الش جمل
ــه  ــات عمل ــن واجب ــيء م ــورى ب ــس الش ــو جمل عض

ــة:  ــات التالي ــدى العقوب ــب بإح يعاق
أ.توجيه اللوم. 

ب.حسم مكافأة شهر. 
ت.إسقاط العضوية)2(. 

ثانيًا: نظام هيئة التحقيق واإلدعاء العام: 
نــص نظــام هيئــة التحقيــق واإلدعــاء العــام عــىل 
ــي  ــاء األرسار الت ــة إفش ــاء اهليئ ــوز ألعض ــه: "ال جي أن
ــم  ــد تركه ــو بع ــم، ول ــم عمله ــا بحك ــون عليه يطلع

للخدمــة")3(. 
ــتنتج  ــي نس ــص النظام ــذا الن ــل ه ــالل حتلي ــن خ وم
ــن  ــة م ــذه الفئ ــىل ه ــر ع ــعودي حظ ــام الس أن النظ
ــة  ــة التحقيــق واإلدعــاء العــام " النياب املوظفــني يف هيئ
التــي يطلعــون  العامــة" إفشــاء األرسار الوظيفيــة 
عليهــا، بــل يمتــد هــذا املنــع إىل مــا بعــد تــرك اخلدمــة، 
وذلــك ألمهيــة وحساســية األعــامل التــي يقومــون هبــا 
مــن خــالل التحقيقــات اجلنائيــة والتــي تكشــف عــن 
ــق  ــة للمحق ــخصية اخلاص ــب الش ــن اجلوان ــري م الكث
معهــم، وهلــذا نــص النظــام عــىل أن: "العقوبــات 
التأديبيــة التــي جيــوز توقيعهــا عــىل عضــو اهليئــة هــي 

ــة")4(.  ــاء اخلدم ــوم، وإهن الل

ثالثًا: نظام األحوال الشخصية: 
ــرب  ــه: "يعت ــىل أن ــخصية ع ــوال الش ــام األح ــص نظ ن
ــًا مــا حتويــه الســجالت املدنيــة مــن بيانــات، وال  رسي
ــب  ــر ومكات ــن دوائ ــجالت م ــذا الس ــل ه ــوز نق جي
ــإذا  ــوال، ف ــن األح ــال م ــأي ح ــة، ب ــوال املدني األح

)2( )املــادة )١( مــن قواعــد التحقيــق واملحاكمــة لعضــو جملــس الشــورى وإجراءاهتــا الصــادرة 
باألمــر امللكــي رقــم: )أ/١5( بتاريــخ ١4١4/3/3هـ(.

ــم:  ــي رق ــوم امللك ــادر باملرس ــام الص ــاء الع ــق واإلدع ــة التحقي ــام هيئ ــن نظ ــادة )8( م )3( )امل
)م/56( بتاريــخ ١409/١0/24هـــ(. 

)4( )املــادة )25( مــن نظــام هيئــة التحقيــق واإلدعــاء العــام الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم: 
ــخ ١409/9/24هـ(.  )م/56( بتاري



22١

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٨(  صفر  ١٤٤٤ هـ - سبتمبر ٢٠٢٢ م

إفشاء املوظف العام للمستندات الرسية وآثاره يف النظام السعودي

)١( )املــادة )١١( مــن نظــام األحــوال املدنيــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم: )م/7( بتاريــخ 
١407/4/20هـ(.

)2( )املــادة )١6( مــن تنظيــم الســجل املــدين وتصنيفــه وقواعــد التســجيل والقيــد فيــه الصــادر 
بقــرار ســمو وزيــر الداخليــة رقــم: )386( وتاريــخ ١408/9/١هـ(. 

)3( )املــادة )80( مــن نظــام األحــوال املدنيــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم: )م/7( بتاريــخ 
١407/4/20هـ(. 

ــمية  ــق رس ــلطة حتقي ــة أو س ــلطة قضائي ــدرت س أص
ــذ  ــب لتنفي ــا وج ــا أو بفحصه ــالع عليه ــرار باإلط ق
ــكان  ــق إىل م ــل املحق ــايض أو ينتق ــدب ق ــك أن ين ذل
املدنيــة  األحــوال  مكتــب  أو  إدارة  يف  الســجالت 
ــن  ــوز أن يتضم ــص، وجي ــالع والفح ــص لالط املخت
ــه يف  ــن يأمتن ــة م ــه بإناب ــايض تفويض ــدب الق ــرار ن ق

 .)١ ذلك")
كــام أنــه ورد يف تنظيــم الســجل املــدين وتصنيفــه 
ــىل  ــب ع ــه: "جي ــه أن ــد في ــجيل والقي ــد التس وقواع
ــق  ــات تتعل ــىل معلوم ــالع ع ــق االط ــه ح ــن ل كل م
وال  رسيتهــا  عــىل  املحافظــة  املواطنــني  بتســجيل 
ــام  ــات النظ ــدود متطلب ــا إال يف ح ــيئًا منه ــف ش يكش
وأي خمالفــة لذلــك يعاقــب املســئول عنهــا بــام ينطبــق 

ــة")2(.  ــة املرعي ــات األنظم ــن عقوب ــه م علي
ــة  ــىل خمالف ــة ع ــة العقوب ــوال املدني ــام األح ــدد نظ وح
هــذا الواجــب الوظيفــي بالغرامــة عــىل خمالفــة املــواد 
تزيــد عــىل عــرشة اآلف  بغرامــة ال  )32( و )52( 

ــال)3(.  ري

املطلــب الثالــث التعويــض املــدين عــن إفشــاء املوظــف 
العــام للمســتندات الرسيــة

التعويض املدين: 
هــو مــا يلتــزم بــه املســؤول يف املســؤولية املدنيــة اجتــاه 
مــن أصابــه رضر، فهو جــزاء املســؤولية. )الســنهوري، 

١998م، ١/١090(. 
ــع  ــن أوق ــىل م ــه ع ــم ب ــذي حيك ــال ال ــو امل ــل ه وقي
رضرًا عــىل غــريه يف نفــس أو مــال. )بوســاق، ١4١9ه، 

ص١55(. 
وعــىل هــذا فــإن التعويــض مرتبــط بالــرر، والقاعدة 

ــزال". )الســيوطي،  ــة تنــص عــىل أن "الــرر ي الفقهي
١4١١هـ، ص83(. 

ومــن املقــرر كقاعــدة عامــة أن كل عمــل غــري مــرشوع 
ــض، وال  ــه بالتعوي ــزم مرتكب ــري يلت ــبب رضرًا للغ يس
ــة  ــتندات الرسي ــام للمس ــف الع ــاء املوظ ــك أن إفش ش
عمــل غــري مــرشوع وعــىل ذلــك يســتوجب التعويــض 
إذا ســبب رضرًا للمجنــي عليــه ماديــًا كان أو معنويــًا، 
إفشــاء  نتيجــة  رضر  يلحقــه  مــن  فــإن  وبالتــايل 
ــوى  ــع دع ــق يف رف ــه احل ــل ل ــة جيع ــتندات الرسي املس
مدنيــة للحصــول عــىل تعويــض نتيجــة الــرر الــذي 
ــة.  ــؤولية املدني ــزاء املس ــض إذن ج ــه، فالتعوي ــق ب حل

ص١56-١60(.  )بوســاق،١4١9م، 
وتستوجب املسؤولية املدنية توافر رشوطها الثالثة 

يف  االنحــراف  بــه  ويقصــد  اخلطــأ:  أوالً:  وهــي: 
الســلوك املألــوف للشــخص العــادي مــع إدراك هلــذا 

ص370(.  ١945م،  )حشــمت،  االنحــراف. 
وقيــل اخلطــأ هــو: "إخــالل بواجب قانــوين مــع إدراكه 
ــو الســعود، 2002م، ص33١(.  هلــذا اإلخــالل". )أب

ــة  ــًا: الــرر: فــال يكفــي لتحقــق املســؤولية املدني ثاني
عــن إفشــاء املســتندات الرسيــة، اخلطــأ املوجــب 
للتعويــض وهــو إفشــاء رسيــة املســتند، وإنــام جيــب أن 
ــد  ــرر، ويقص ــك ال ــن ذل ــرس م ــب ال ــق صاح يلح
بالــرر: هــو األذى الــذي يصيــب الشــخص يف حــق 
مــن حقوقــه الشــخصية أو املاليــة فيســبب لــه خســارة 
)الســنهوري،١998م،  أدبيــًا.  أو  ماديــًا  رضرًا  أو 

 .)970،98١/١

ثالثــًا: العالقــة الســببية: وتــربز أمهيــة العالقــة الســببية 
ــني اخلطــأ والــرر، فتبــني أن  ــة ب يف أهنــا تبــني العالق
ــا كان  ــوال اخلطــأ مل ــه ل ــج عــن اخلطــأ، وأن الــرر نات
الــرر، ففــي جريمــة إفشــاء املســتندات الرسيــة 
يعنــي أن الــرر مــا كان حيصــل لــو مل يرتكــب فعــل 

اإلفشــاء. )الســنهوري، ١998م، ١/990(. 



222

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٨(  صفر  ١٤٤٤ هـ - سبتمبر ٢٠٢٢ م

إفشاء املوظف العام للمستندات الرسية وآثاره يف النظام السعودي

وممــا جتدراإلشــارة إليــه أن إفشــاء املوظــف العــام 
للمســتندات الرسيــة يرتتــب عليــه مســاءلة الشــخص 
املعنــوي العــام باعتبــاره مســؤوالً عــن أعــامل تابعيــه، 
ويلــزم بالتعويــض عــن األرضار التــي يســببها هــؤالء 
للغــري، وحيــق لصاحــب الــرس أن يرفــع الدعــوى 
ــام  ــا أو عليه ــي يتبعه ــىل اإلدارة الت ــف أو ع ــىل املوظ ع
بالتعويــض.  مطالبــني  الدعــوى  يف  متضامنــني 

ص360-359(.  ١439هـــ،  )الطــاموي، 

اخلامتة
ــوع  ــة موض ــد دراس ــث وبع ــذا البح ــالل ه ــن خ م
ــار  ــة وآث ــتندات الرسي ــام للمس ــف الع ــاء املوظ إفش
ذلــك يف النظــام الســعودي، يتضــح يل بعــض النتائــج 
والتوصيــات التــي توصــل هلــا البحــث، وهــي كالتايل: 
أوالً: الــنـتـائــــج: مــن أبــرز مــا توصــل لــه البحــث 

مــن نتائــج مــا يــي: 
أن املوظفــني اخلاضعــني للتجريــم الوارد يف إفشــاء . ١

املســتندات الرسيــة هــم: "األشــخاص الذيــن 
ــة  ــره الدول ــام تدي ــق ع ــة مرف ــون يف خدم يعمل
ــة -وزارات،  ــة العام ــخاص املعنوي ــد األش أو أح
ــة-  ــات حكومي ــح وهيئ ــة، مصال ــات عام مؤسس
ــد إداري صــادر مــن  ــرار إداري أو عق بمقتــى ق

ــة.  ــة أو مؤقت ــة دائم ــة بصف ــلطة املختص الس
ــة . 2 ــررات الكتابي ــي املح ــة تعن ــتندات الرسي أن املس

التــي تصــدر مــن الدوائــر الرســمية احلكوميــة وما 
يف حكمهــا مــن املؤسســات العامــة التــي ختضــع 
تتضمــن  والتــي  وأنظمتهــا  الدولــة  لســلطان 
املعلومــات التــي حيظــر عــىل املوظــف البــوح هبــا، 

ــائها.  أو إفش
أســاس التــزام املوظــف العــام بحفــظ املســتندات . 3

ــي  ــب الوظيف ــو الواج ــائها ه ــدم إفش ــة وع الرسي
املفــروض عليــه بموجــب أنظمــة اخلدمــة املدنيــة، 
واألنظمــة الوظيفيــة األخــرى، إذ أن املوظــف 

العــام هــو ممثــل ســلطة الدولــة التــي تأمتنــه عــىل 
ويتوجــب  للجمهــور،  العامــة  اخلدمــات  أداء 
ــمية  ــتندات الرس ــىل أرسار املس ــة ع ــه املحافظ علي
التــي يطلــع عليهــا، ليــس فقــط أثنــاء فــرتة حياتــه 

ــة.  ــه اخلدم ــد ترك ــا بع ــد إىل م ــل متت ــة ب الوظيفي
ــتندات . 4 ــز املس ــن لتميي ــون معياري أورد رشاح القان

ــف  ــن ال توص ــا مم ــن غريه ــة ع ــة الرسي اإلداري
يف  املتمثــل  الشــكي  املعيــار  ومهــا:  بالرسيــة 
ــح  ــراد مصطل ــتندات بإي ــي للمس ــر اخلارج املظه
ــه  ــات يف ديباجت ــن املصطلح ــا م )رسي( ونحوه
ــل  ــار املوضوعــي املتمث ــه، وكذلــك املعي أو مقدمت
ــاول  ــأن يتن ــتند اإلداري ب ــوع املس ــة موض يف طبيع
ــكرية أو  ــية أو العس ــؤون السياس ــن الش ــأنًا م ش

ــة.  ــة املهم ــة ذات الصف ــة أو االقتصادي األمني
ــام . 5 ــف الع ــىل املوظ ــب ع ــه جي ــة أن ــدة العام القاع

ــال  ــتند اإلداري يف ح ــة املس ــىل رسي ــة ع املحافظ
ــفويًا،  ــتند ش ــذا املس ــة ه ــه برسي ــه ل ــالم رئيس إع
ولــو مل يكــن حيمــل طابــع الرسيــة يف ذاتــه، 
اســتنادًا إىل واجــب طاعــة املوظــف لرؤســائه فيــام 

ــل.  ــص العم خي
اعتــرب املنظــم الســعودي املســتندات والوثائــق . 6

ــن األرسار  ــور م ــخصية للجمه ــات الش واملعلوم
التــي جيــب عــىل املوظــف العــام املحافظــة عليهــا 

ــائها.  ــدم إفش وع
أخــذ املنظــم الســعودي باملعيــار الشــكي واملعيــار . 7

ــة  ــتندات الرسي ــني املس ــز ب ــي يف التميي املوضوع
ــا. وغريه

الــزم املنظــم الســعودي املوظــف العــام باملحافظــة . 8
عــىل املســتندات الرسيــة وعــدم إفشــائها، ويف 
ــة إخــالل املوظــف هبــذا الواجــب الوظيفــي  حال
ــة  ــل واجلنائي ــة ب ــات التأديبي ــع للعقوب ــه خيض فإن
ــس  ــة مت ــتندات رسي ــاء مس ــر بإفش ــق األم إذا تعل
ــكرية أو  ــية أو العس ــة السياس ــن الناحي ــة م الدول
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ــخص  ــق للش ــه حي ــام أن ــة ك ــة أو االقتصادي األمني
ــب  ــرسي أن يطل ــتند ال ــاء املس ــن إفش ــرر م املت
تعويضــًا مدنيــًا ماليــًا عــام حلقــه مــن رضر مــادي 

ــاء.  ــذا اإلفش ــبب ه ــوي بس أو معن

ثانيًا: أهم التوصيات: 
ــع . ١ ــب م ــام يتناس ــة وب ــة إداري ــىل كل جه ــي ع ينبغ

طبيعــة نشــاطها اإلداري، القيــام بوضــع آليــة 
ــف  ــة وتصني ــتندات الرسي ــظ املس ــة حلف واضح
دليــل  إجيــاد  وأقــرتح  رسيتهــا،  درجــات 
اسرتشــادي أو الئحــة تفصيليــة داخليــة، أو وضع 
قواعــد تنفيذيــة تتناســب وطبيعــة العمــل اإلداري 
املســتندات  ماهيــة  حتــدد  اجلهــات،  تلــك  يف 
الرسيــة وطــرق املحافظــة عليهــا، وكيفيــة محايتهــا 
مــن الظهــور أو االنتشــار بــدًء مــن كتابــة املســتند 
ومــرورًا بإرســاله وتناقلــه بــني اجلهــات اإلداريــة، 

ــة.  ــات الرسي ــه يف امللف ــاًء بحفظ وانته
ــني . 2 ــدى املوظف ــي ل ــرش الوع ــة اإلدارة ن ــىل جه ع

بخطــورة إفشــاء املســتندات الرسيــة وآثارهــا عــىل 
أمــن الدولــة ومصاحلهــا وأجهزهتــا احلكوميــة 

ــام.  ــكل ع ــراد بش ــع واألف ــىل املجتم وع
ــة . 3 ــدار أنظم ــة بإص ــات املعني ــن اجله ــة م املطالب

ــة يف كل وزارة  ــات اإلداري ــض اجله ــى بتفوي ُتعن
مــن اصــدار لوائــح داخليــة تنظيميــة توضــح 
رسيــة املســتندات مــن عدمهــا بــام يناســب طبيعــة 
عمــل كل دائــرة او مؤسســة وحســب املعلومــات 

ــا. ــا وامهيته ــي تصدره الت
اجلــدد . 4 للموظفــني  األول  األســبوع  ختصيــص 

يف الدوائــر واملؤسســات بحضــور ورش عمــل 
احلقــوق  أهــم  هلــم  توضــح  هتيئــة  وورش 
العمــل وخارجــه حســب  أثنــاء  والواجبــات 

وخصوصيتهــا. مؤسســة  كل  طبيعــة 
ــي . 5 ــة والت ــم االلكرتوني ــورة اجلرائ ــة بخط التوعي

ــتندات.  ــا نرشاملس ــن خالهل ــم م يت

املـصـادر واملــراجــع

إبراهيــم مصطفــى، وآخــرون، "املعجم الوســيط". . ١
ــة  ــارش: املكتب ــة، الن ــة العربي ــع اللغ ــدار جمم )إص

اإلســالمية، اســتانبول(. 
ــة". . 2 ــس اللغ ــم مقايي ــد، "معج ــارس، أمح ــن ف اب

ــر، ١399هـــ(.  الفك )دار 
ابــن منظــور، حممــد بــن مكــرم، "لســان العــرب". . 3
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ط١، ســنة ١997م(. 
بســيوين، عبدالغنــي، "النظريــة العامــة يف القانــون . 6

باإلســكندرية،  املعــارف  )منشــأة  اإلداري". 
2003م(. 

ــزاء . 7 ــة للج ــة العام ــوض، "النظري ــد ع ــالل، أمح ب
القاهــرة،  العربيــة،  النهضــة  )دار  اجلنائــي". 

١996م(. 
بوســاق، حممــد بــن املــدين، "التعويــض عــن . 8

إشــبيليا،  "دار  اإلســالمي".  الفقــه  يف  الــرر 
١4١9ه(.  ط١،  الريــاض، 

حشــمت، أمحــد، "نظريــة االلتــزام يف القانــون . 9
ــرة،  ــزام(". )القاه ــادر االلت ــد )مص ــدين اجلدي امل

١945م(.  ط2، 
ــامل . ١0 ــة يف أع ــب، "الرسي ــد راغ ــو، ماج احلل

الســلطة التنفيذيــة". )بحــث منشــور يف جملــة كليــة 
احلقــوق للبحــوث القانونيــة واالقتصاديــة، املجلد 

الســابع عــرش، العــدد األول، ســنة ١993م(. 
حنــا، منــري ريــاض، "املســؤولية اجلنائيــة . ١١



224

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٨(  صفر  ١٤٤٤ هـ - سبتمبر ٢٠٢٢ م

إفشاء املوظف العام للمستندات الرسية وآثاره يف النظام السعودي

ــة،  ــات اجلامعي ــة" )دار املطبوع ــاء والصيادل لألطب
ــنة ١989هـــ(.  ــكندرية، س اإلس

خليــل، إبراهيــم عــي، "جريمــة املوظــف . ١2
الــدار  )مطبعــة  للتأديــب".  اخلاضــع  العــام 

بغــداد(.  العربيــة، 
ــون . ١3 ــة للقان ــة العام ــد، "النظري ــت، حمم رفع

ــكندرية،  ــدة، اإلس ــة اجلدي اإلداري"، )دار اجلامع
20١2م(. 

يف . ١4 اإلثبــات  "وســائل  حممــد،  الزحيــي، 
ــة املؤيــد، الريــاض،  الرشيعــة اإلســالمية". )مكتب

١4١2هـــ(.  ــام  ع ط2، 
ــيط . ١5 ــد، "الوس ــرزاق أمح ــد ال ــنهوري، عب الس

يف رشح القانــون املــدين" )منشــورات احللبــي 
احلقوقيــة، بــريوت ١998م(. 

بكــر، . ١6 أيب  بــن  عبدالرمحــن  الســيوطي، 
العلميــة،  الكتــب  )دار  والنظائــر".  "األشــباه 

١4١١هـــ(.  ط١،  بــريوت، 
ــون اإلداري". . ١7 ــادر، "القان ــيخي، عبدالق الش

ــامن، ط١4١4هـــ(.  ــدادي، ع ــة بغ )دار ومكتب
الشــيخي، عبدالقــادر، "القانــون التأدبيــي . ١8

)دار  واجلنائــي".  اإلداري  بالقوانــني  وعالقتــه 
١984م(.  عــامن،  الفرقــان، 

العامــة . ١9 "األحــكام  عبدالفتــاح،  الصيفــي، 
ــك  ــة املل ــات جامع ــي". )مطبوع ــام اجلزائ للنظ

١4١5هـــ(.  ــاض،  الري ــعود،  س
القضــاء . 20 يف  "الوجيــز  ســليامن،  الطــاموي، 

ــة  ــرة، طبع ــريب، القاه ــر الع اإلداري". )دار الفك
١439هـــ(.  ــة،  ومنقح ــدة  مزي

التأديــب، . 2١ "قضــاء  ســليامن،  الطــاموي، 
الكتــاب الثالــث". )دار الفكــر العــريب، القاهــرة، 

١439هـــ(. 
القانــون . 22 "مبــادئ  ســليامن،  الطــاموي، 

القاهــرة،  العــريب  الفكــر  )دار  اإلداري". 

  . ) ١هـــ 4 3 9
الطهــرواي، هــاين، "فصــل املوظــف العــام يف . 23

النظــام الســعودي". )مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة، 
الريــاض، ط١، 20١١م(. 

عــىل . 24 االعتــداء  "جرائــم  رؤف،  عبيــد، 
األمــوال واألشــخاص". )دار الفكــر العــريب، 

ط١985م(.  مــر،  القاهــرة، 
التأديبيــة . 25 "املســؤولية  منصــور،  العتــوم، 

عــامن  الــرشق،  )مطبعــة  العــام"  للموظــف 
 . ) ١م 9 8 4

ــاك أرسار . 26 ــم انته ــليامن، "جرائ ــالن، س العج
الدولــة وعقوباهتــا". رســالة دكتــوراه، )قســم 
للقضــاء،  العــايل  املعهــد  الرشعيــة،  السياســة 
ــالمية،  ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم جامع

١436ه(.   ، الريــاض20١5م 
مســلم، النيســابوري القشــريي، "صحيــح . 27

ــي، ط:  ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: حمم ــلم" )حتقي مس
دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت، لبنــان، ط:١، 

ــام ١374هـ(.  ع
القانــون . 28 يف  "الوجيــز  صبــاح،  املــري، 

اجلامعــي،  الكتــاب  )دار  الســعودي".  اإلداري 
١44١هـــ(.  ط2، 

قانــون . 29 "رشح  حممــد،  حممــود  مصطفــى، 
العقوبــات، القســم العــام". )دار النهضــة العربيــة، 

القاهــرة، ط١0، عــام: ١983م(. 
املوظــف . 30 "واجبــات  املطلــق، عبدالعزيــز، 

ــة  ــكرية، مقارن ــة والعس ــة املدني ــام يف األنظم الع
ــة،  ــد اإلدارة العام ــالمية". )معه ــة اإلس بالرشيع

١432هـــ(.  ــاض،  الري
املنــويف، أمحــد، "واجــب عــدم إفشــاء األرسار . 3١

الوظيفيــة". رســالة دكتــوراه )كليــة احلقــوق، 
ــر، ١993م(.  ــرة، م ــة القاه جامع

ــه . 32 ــون يف الفق ــق الدي ــح، "توثي ــل، صال اهللي
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ــن  ــد ب ــام حمم ــة اإلم ــة جامع ــالمية". )طبع اإلس
ــالمية، ط١، ١423هـــ(.  ــعود االس س

ــف . 33 ــوم املوظ ــة، "مفه ــة العراقي ــة النزاه هيئ
العــام يف الترشيــع العراقــي وقوانــني مكافحــة 
ــوث(. ــم البح ــة". )قس ــة مقارن ــاد، دراس الفس

"املوســوعة . 34 الكويتيــة،  األوقــاف  وزارة 
 . لفقهيــة" ا

ــة . 35 ــليامن "الوظيف ــى س ــار عيس ــى، خمت مصطف
ــة".  ــة مقارن ــالمي، دراس ــه اإلس ــة يف الفق العام
العليــا،  الدراســات  )كليــة  دكتــوراه،  رســالة 

اجلامعــة األردنيــة، عــام: ١998(. 
األنــظـمــة والــقــوانــني: 

يف . ١ البرشيــة  للمــوارد  التنفيذيــة  "الالئحــة 
بقــرار  الصــادر  الســعودي".  املدنيــة  اخلدمــة 
وتاريــخ   ،)١550( رقــم:  الــوزراء  جملــس 

١هـــ.  4 4 0 /6 /9
وقواعــد . 2 وتصنيفــه  املــدين  الســجل  "تنظيــم 

بقــرار  الصــادر  فيــه".  والقيــد  التســجيل 
ســمو وزيــر الداخليــة رقــم: )386( وتاريــخ 

١408هـــ.  /9 /١
"قواعــد التحقيــق واملحاكمــة لعضــو جملــس . 3

ــي  ــر امللك ــادرة باألم ــا". الص ــورى وإجراءاهت الش
ــخ ١4١4/3/3هـــ.  بتاري ــم: )أ/١5(  رق

ــات . 4 ــي وأخالقي ــلوك الوظيف ــد الس ــة قواع "مدون
رئيــس  بقــرار  الصــادرة  العامــة".  الوظيفيــة 
وتاريــخ   )555( رقــم:  الــوزراء  جملــس 

١437هـــ.  /١2 /25
"نظــام األحــوال املدنيــة". الصــادر باملرســوم . 5

١407/4/20هـــ.  بتاريــخ  )م/7(  رقــم:  امللكــي 
ــاط الوظيفــي". الصــادر باملرســوم . 6 "نظــام االنضب

امللكــي رقــم: )م/١8( بتاريــخ ١443/2/8هـــ. 
"نظــام الربيــد". الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم: . 7

ــخ ١406/2/2١هـ.  )م/4( بتاري

الصــادر . 8 الســعودي".  املدنيــة  اخلدمــة  "نظــام 
وتاريــخ  )م/49(،  رقــم:  امللكــي  باملرســوم 

١397هـــ. /7 /١
ــوم . 9 ــادر باملرس ــعودي". الص ــاء الس ــام القض "نظ

ــخ ١428/9/١9هـــ.  ــم: )م/78( وتاري ــي رق امللك
الســعودي". . ١0 الضبــاط  خدمــة  "نظــام 

الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم: )م/9( وتاريــخ 
١397هـــ.  /3 /24

ــات . ١١ ــق واملعلوم ــرش الوثائ ــات ن ــام عقوب "نظ
ــي  ــوم امللك ــادر باملرس ــائها". الص ــة وإفش الرسي

ــخ ١432/5/8هـــ.  ــم: )م/35( بتاري رق
ــر . ١2 ــادر باألم ــورى". الص ــس الش ــام جمل "نظ

ــخ ١4١2/8/27هـــ.  ــم: )أ/9١( بتاري ــي رق امللك
"نظــام جملــس الــوزراء". الصــادر باألمــر . ١3

١4١4/3/3هـــ.  بتاريــخ  )أ/١3(  رقــم:  امللكــي 
"نظــام حماكمــة الــوزراء". الصــادر باملرســوم . ١4

امللكــي رقــم: )88( بتاريــخ ١380/9/22هـــ. 
"نظــام هيئــة التحقيــق واإلدعــاء العــام". . ١5

الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم: )م/56( بتاريــخ 
١409/١0/24هـــ. 
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