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 مقدمة:
ً بالمجتمعات وٌلحك اضراراً مباشرة على مختلف النواحً السٌاسٌة  بات الفساد ٌشكل خطراً محدلا

وااللتصادٌة واالجتماعٌة وما ٌتركه من أثر فً تموٌض سٌادة المانون وانتشار الجرٌمة المنظمة 

مجتمعات على وتعطٌل خطط التنمٌة وزٌادة حدة الفمر وهدم المٌم االجتماعٌة واإلنسانٌة التً تمس ال

 حد سواء. 

والهٌئة الوطنٌة العلٌا لمكافحة الفساد بحكم مهامها واختصاصاتها وأهدافها المحددة بموجب المانون رلم 

م بشأن مكافحة الفساد والئحته التنفٌذٌة وضع لها المشرع الوطنً مهمة منع الفساد 6006( لسنة 93)

وأثاره ومالحمة مرتكبٌه فً صدارة األهداف التً تسعى الهٌئة إلى تحمٌمها  ومكافحته ودرء مخاطره

بالشراكة مع بمٌة اطراف المنظومة الوطنٌة للنزاهة وتكامل األدوار بٌن أطراف المنظومة ٌحمك 

الضمانة الفعلٌة لتوفٌر الحماٌة لألموال والممتلكات العامة من مختلف مظاهر الفساد المالً واإلداري 

 بث بالموارد العامة وأصول وممتلكات الدولة.والع

إن ما ٌنبغً التأكٌد علٌه أن أهمٌة الدور الذي تضطلع به الهٌئة وعلى نحو خاص فً تحمٌك اهدافها 

ومسئولٌاتها الجسٌمة ٌعود للمرجعٌة المانونٌة التً تستند علٌه الهٌئة والمتمثل فً االتفالٌة الدولٌة 

من أحكامها على إنشاء الهٌئة بعد أن أصبح استحماق عبرت عنه لمكافحة الفساد والتً نصت ض

م، وكذا المرجعٌة المانونٌة األخرى المتمثل فً المانون 6002االتفالٌة وبموجبه انشأت الهٌئة فً عام 

م والئحته التنفٌذٌة وتستند إلٌه الهٌئة عند المٌام بمهامها وممارسة صالحٌاتها 6006( لسنة 93رلم )

االنسجام والموائمة فً األهداف المبٌنة فً كل من االتفالٌة الدولٌة لمكافحة الفساد  وٌالحظ مدى

م بشأن مكافحة الفساد، األمر الذي جعل الهٌئة فً ممدمة وطلٌعة 6006( لسنة 93والمانون رلم )

ات اطراف المنظومة الوطنٌة للنزاهة ومكافحة الفساد المادرة على التعاطً بموة وبفعالٌة مع ممتضٌ

ومتطلبات االتفالٌة الدولٌة لمكافحة الفساد وتوفٌر الحماٌة الالزمة لألموال العامة لما تمتلكه الهٌئة من 

صالحٌات لانونٌة استثنائٌة تضمنها المانون منها حك تعمب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة األموال 

راءات  الممررة فً الموانٌن النافذة والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد وفماً لألحكام والمواعد واإلج

 واالتفالٌات والمعاهدات الدولٌة المصادق علٌها.

 .هذا العرضباإلضافة إلى العدٌد من الصالحٌات الممنوحة طبماً للمانون للهٌئة والتً سٌتم تناولها فً 
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 الباب األول

  االتفاقٌة الدولٌة لمكافحة الفساد

 الفصل األول

 ة الدولٌة لمكافحة الفساداألتفاقٌنبذة عن 
 

  هقدهة عي االتفبقُة الدولُة لوكبفحة الفسبد: 1-1-1
 ( بتارٌخ 66/55أصدرت الجمعٌة العامة لألمم المتحدة لرارها رلم )م 6000دٌسمبر  4

الذي لضى بوضع وثٌمة لانونٌة فعالة لمكافحة الفساد تكون مستملة عن اتفالٌة األمم المتحدة 

 المنظمة عبر الوطنٌة.لمكافحة الجرٌمة 

  ًتم تشكٌل لجنة متخصصة للتفاوض بشأن مشروع االتفالٌة بمكتب األمم المتحدة المعن

 بالمخدرات والجرٌمة.

  خالل  –فٌننا  –فً العاصمة النمساوٌة  االتفالٌةمشروع  الستعراضعمدت عدة مؤتمرات

 م.6009/ 60/ 6م وحتى 6000/ 6/  62الفترة من 

  تم التولٌع على االتفالٌة باألحرف األولى بالمؤتمر السٌاسً رفٌع المستوى المنعمد فً مدٌنة

  م.6009دٌسمبر  66-3مٌرٌدا بالمكسٌن خالل الفترة من 

 ( وتارٌخ 4/55أصدرت الجمعٌة العامة لألمم المتحدة لرارها رلم )م 6009أكتوبر  96

مً لمكافحة الفساد من أجل إذكاء الوعً دٌسمبر من كل عام بالٌوم العال 3بتسمٌة ٌوم 

 بظاهرة الفساد وبذور االتفالٌة الدولٌة لمكافحة الفساد.

  ًم.6005دٌسمبر  64دخلت االتفالٌة الدولٌة لمكافحة الفساد حٌز النفاذ ف 

 ( لسنة 42أصبحت بالدنا أحد أطراف االتفالٌة الدولٌة بعد صدور المانون رلم )م 6005

 .لٌةاالتفا اعتمادبشأن 

  المترتبة على هذه االتفالٌة  االستحمالاتتم تشكٌل الهٌئة الوطنٌة العلٌا لمكافحة الفساد كأحد

  ( من االتفالٌة.6وتحدٌداً المادة )

 

 :التزتُببت الوؤسسُة والتشزَعُة بعد الوصبدقة علً االتفبقُة 1-1-2

 ما ٌلزم من تدابٌر وإجراءات لمكافحة الفساد اتخاذتعد بالدنا من أوائل الدول التً بادرت إلى 

 وتم المٌام بعدد من الترتٌبات المؤسسٌة والتشرٌعٌة منها:

   (42علٌها بالمانون رلم )والمصادلة  الدولٌة لمكافحة الفساد االتفالٌةانضمام بالدنا إلى 

 .م6005لسنة 

  م بشأن اإللرار بالذمة المالٌة.6006لسنة  90صدور المانون رلم 

  م بشأن مكافحة الفساد.6006لسنة  93صدور المانون رلم 

 لسنة  63بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  ةالالئحة التنفٌذٌة لمانون مكافحة الفساد الصادر

 م.6060
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  م بشأن المنالصات والمزاٌدات والمخازن الحكومٌة والذي حل 6002لسنة  69المانون رلم

 م.6332لسنة  9محل المانون رلم 

  م بشأن مكافحة غسل األموال وتموٌل اإلرهاب والذي حل محل 6060لسنة  6المانون رلم

 م بشأن غسل األموال. 6009لسنة  95المانون رلم 

 أهداف االتفبقُة الدولُة لوكبفحة الفسبد: 1-1-3

األمم المتحدة لمكافحة الفساد أهداف المجتمع الدولً من مكافحة  اتفالٌةحددت المادة األولى من 

 الفساد وهً:

 تروٌج وتدعٌم التدابٌر الرامٌة إلى منع ومكافحة الفساد. .6

تروٌج وتٌسٌر ودعم التعاون الدولً والمساعدة التمنٌة فً مجال منع ومكافحة الفساد بما فً  .6

 ذلن إسترداد الموجودات.

 لة واإلدارة السلٌمة للشئون العمومٌة والممتلكات العامة. تعزٌز النزاهة والمساء .9

 

 :األحكبم التٍ تضوٌتهب االتفبقُة 1-1-4

 ( مادة ٌمكن توضٌحها كما ٌلً:26تضمنت االتفالٌة ثمانٌة فصول توزعت إلى )

 (. 4إلى مادة  1الفصل األول: أحكام عامة )مادة  •

لالتفالٌة والمصطلحات المستخدمة فً هذه وٌتضمن هذا الفصل بٌان األهداف واألغراض 

 االتفالٌة.

 (. 14إلى مادة  5الفصل الثانً: التدابٌر الوقائٌة )مادة  •

وٌتضمن هذا الفصل شرح سٌاسات وممارسات مكافحة الفساد الولائٌة من حٌث إنشاء هٌئات 

ر المتعلمة مكافحة الفساد ووضع تدابٌر لمدونات ولواعد سلون للموظفٌن العمومٌٌن والتدابٌ

 بالجهاز المضائً وأجهزة النٌابة العامة وتدابٌر منع غسل األموال.

  (.44إلى مادة  15الفصل الثالث: التجرٌم وإنفاذ القانون )مادة  •

وٌتضمن هذا الفصل توضٌح التدابٌر التشرٌعٌة التً تتخذها كل دولة طرف لتجرٌم رشوة 

س الممتلكات والمتاجرة بالنفوذ واإلثراء غٌر الموظفٌن العمومٌٌن الوطنٌٌن واألجانب واختال

 المشروع وإعالة سٌر العدالة.
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 (. 55إلى مادة  44الفصل الرابع: التعاون الدولً )مادة  •

وٌتضمن هذا الفصل موضوع تعاون الدول األطراف فً االتفالٌة فً المسائل الجنائٌة من خالل 

تسلٌم المجرمٌن ونمل األشخاص المحكوم علٌهم والتحمٌمات المشتركة والمساعدة المانونٌة 

 المتبادلة. 

 (. 55إلى مادة  51الفصل الخامس: إسترداد الموجودات ) مادة  •

أحكام هذه االتفالٌة وهً استرداد الموجودات المتأتٌة من أفعال الفساد وٌتضمن هذا الفصل أهم 

وباعتبارها أحد األحكام األساسٌة لالتفالٌة وعلى الدول األطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر 

لدر من العون والمساعدة فً هذا المجال من خالل منع وكشف إحالة العائدات المتأتٌة من 

 ً ألغراض المصادرة.الجرٌمة والتعاون الدول

 (. 64إلى مادة  65الفصل السادس: المساعدات وتبادل المعلومات )مادة  •

وٌتناول هذا الفصل التدرٌب والمساعدة التمنٌة بحٌث تموم كل دولة طرف باستحداث وتطوٌر 

برامج تدرٌبٌة خاصة لموظفٌها المسؤولٌن عن منع الفساد ومكافحته، وجمع المعلومات المتعلمة 

 ساد ومكافحته.بالف

 (. 64إلى مادة  64الفصل السابع: آلٌات التنفٌذ )مادة  •

وٌنشأ بممتضى هذا الفصل مؤتمر للدول األطراف فً االتفالٌة وإنشاء األمانة الخاصة بمؤتمر 

 الدول األطراف وٌتولى األمٌن العام لألمم المتحدة توفٌر خدماتها المناسبة.

 

 (. 11إلى مادة  65دة الفصل الثامن: أحكام ختامٌة: ) ما •

وٌتضمن هذا الفصل أحكام ختامٌة منها أن تتخذ كل دولة طرف وفماً للمبادئ األساسٌة لمانونها 

 الداخلً ما ٌلزم من تدابٌر تشرٌعٌة وإدارٌة لضمان تنفٌذ التزاماتها بممتضى هذه االتفالٌة.

 تٌفُذ االتفبقُة الدولُة لوكبفحة الفسبد: آلُبت 1-1-5
ناسبة وفعالة للمساعدة على استعراض تنفٌذ االتفالٌة وإنشاء فرٌك عمل مفتوح هً آلٌة م

فمد أعتمد مؤتمر الدول ، العضوٌة مؤلف من خبراء حكومٌٌن دولٌٌن لٌمدم توصٌاته إلٌه

وتموم على أساس أن تمدم  ،األطراف آلٌة استعراض تنفٌذ اتفالٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد

الدول تمٌٌمها الذاتً لتنفٌذها بنود االتفالٌة وتموم دولتان من األطراف بمراجعة هذا التمٌٌم وإبداء 

 وٌعد ضمن مؤتمر الدول األطراف فً اتفالٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد. ،المالحظات علٌه
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 ( مؤتمر الدول األطراف فً االتفاقٌة: 64المادة )

عمالً باالتفالٌة الدولٌة لمكافحة الفساد فمد تم إنشاء مؤتمر دول األطراف لغرض متابعة  •

تنفٌذ االتفالٌة من أجل تحسٌن لدرة الدول األطراف وتعاونها على تحمٌك األهداف المبٌنة 

 فً هذه االتفالٌة من أجل تشجٌع تنفٌذها واستعراضها.

مر الدول األطراف فً موعد ألصاه سنة واحدة ٌتولى األمٌن العام لألمم المتحدة عمد مؤت •

بعد بدء نفاذ هذه االتفالٌة، وبعد ذلن تعمد اجتماعات منتظمة لمؤتمر الدول األطراف وفماً 

 للنظام الداخلً الذي ٌعتمده المؤتمر.

ٌتفك مؤتمر الدول األطراف على أنشطة وإجراءات وطرائك عمل لتحمٌك األهداف المبٌنة  •

هذه المادة بما فً ذلن تسٌٌر تبادل المعلومات بٌن الدول األطراف  ( من6فً الفمرة )

واستعراض تنفٌذ هذه االتفالٌة من جانب الدول األطراف وتمدٌم توصٌات لتحسٌن تنفٌذ هذه 

 االتفالٌة.

ٌكتسب مؤتمر الدول األطراف المعرفة الالزمة بالتدابٌر التً تتخذها هذه الدول لتنفٌذ هذه  •

 وبات التً تواجهها فً ذلن من خالل المعلومات التً تمدمها هذه الدول.االتفالٌة والصع

تموم كل دولة طرف بتزوٌد مؤتمر الدول األطراف بمعلومات عن برامجها وخططها  •

وممارساتها وكذلن عن تدابٌرها التشرٌعٌة واإلدارٌة الرامٌة إلى تنفٌذ هذه االتفالٌة حسبما 

 ٌمضً به مؤتمر األطراف.

 

 الثانًالباب 

 مهام واختصاصات الهٌئة الوطنٌة العلٌا لمكافحة الفساد

 األولالفصل 

 :م4556( لعام 45قانون مكافحة الفساد رقم )

 
 :أهداف القبًىى 2-1-1 

 
للهٌئة  حدد المشرعم بشأن مكافحة الفساد 6006( لسنة 93( من المانون رلم )9وفماً للمادة )    

 -عدداً من األهداف التً تسعى الهٌئة إلى تحمٌمها:
 

منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره ومالحمة مرتكبٌه وحجز واسترداد األموال  •
 والعائدات المترتبة عن ممارسته.

ولٌة واإلللٌمٌة فً البرامج دتعزٌز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات ال •
 الدولٌة الرامٌة إلى مكافحة الفساد.والمشارٌع 

ما ٌكفل بإرساء مبدأ النزاهة والشفافٌة فً المعامالت االلتصادٌة والمالٌة واإلدارٌة  •
 تحمٌك اإلدارة الرشٌدة ألموال وموارد وممتلكات الدولة واالستخدام األمثل للموارد.
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ٌسٌر على أفراد تفعٌل مبدأ المساءلة وتعزٌز الدور الرلابً لألجهزة المختصة والت •
 المجتمع فً إجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم إلى السلطات المعنٌة.

تشجٌع وتفعٌل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنً فً المشاركة الفاعلة والنشطة  •
فً محاربة الفساد ومكافحته وتوعٌة أفراد المجتمع بمخاطره وتوسٌع نطاق المعرفة 

 منه. بوسائل وأسالٌب الولاٌة
    

 ههبم واختصبصبت الهُئة:  2-1-2

 
ً للمادة )         االعتبارٌةتتمتع الهٌئة بالشخصٌة م 6006( لسنة 93رلم )/أ( من المانون 6وفما

بشأن مكافحة الفساد  المانونمن ( 5لمادة رلم )وحسب ا، مالً وإداري استماللوٌكون لها 
 اآلتٌة:ممارسة المهام واالختصاصات  تتولى الهٌئة 

 
 إعداد وتنفٌذ السٌاسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد. •
وضع إستراتٌجٌة وطنٌة شاملة لمكافحة الفساد وإعداد وتنفٌذ اآللٌات والخطط والبرامج  •

 المنفذة لها.
التدابٌر الكفٌلة بمشاركة المجتمع المحلً ومنظمات المجتمع المدنً فً التعرٌف  اتخاذ •

بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسٌع دور المجتمع  فً األنشطة المناهضة 
 للفساد ومكافحته.

دراسة وتمٌٌم التشرٌعات المتعلمة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعالٌتها والتراح مشارٌع  •
أو انضمت  بالدنالها لمواكبتها لالتفالٌات والمعاهدات الدولٌة التً صادلت  التعدٌالت

 إلٌها.
تلمً التمارٌر والبالغات والشكاوي بخصوص جرائم الفساد الممدمة إلٌها ودراستها  •

 والتحري حولها والتصرف فٌها وفماً للتشرٌعات النافذة.
 تلمً إلرارات الذمة المالٌة. •
 م الفساد وإحالتهم إلى المضاء.التحمٌك مع مرتكبً جرائ •
 فً المؤتمرات والمحافل الدولٌة المتعلمة بمكافحة الفساد. بالدناتمثٌل  •
التنسٌك والتعاون مع الدول والمنظمات الدولٌة واإلللٌمٌة والعربٌة ذات الصلة بمكافحة  •

 الفساد والمشاركة فً البرامج الدولٌة الرامٌة إلى منع الفساد.
أجهزة الدولة فً تعزٌز وتطوٌر التدابٌر الالزمة للولاٌة من الفساد التنسٌك مع كافة  •

 وتحدٌث آلٌات ووسائل مكافحته.
ره وكٌفٌة امخاطر الفساد وآثبالتنسٌك مع وسائل اإلعالم لتوعٌة المجتمع وتبصٌره  •

 الولاٌة منه ومكافحته.
لواعد بٌانات جمع المعلومات المتعلمة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على إٌجاد  •

وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنٌة فً لضاٌا الفساد 
 فً الداخل والخارج وفماً للتشرٌعات النافذة.

 
األموال والعائدات الناتجة عن جرائم  السترداداإلجراءات والتدابٌر الالزمة  اتخاذ •

 الفساد بالتنسٌك مع الجهات ذات العاللة.
لٌة واإلللٌمٌة والدولٌة المتعلمة حوتمٌٌم التمارٌر الصادرة عن المنظمات المدراسة  •

 اإلجراءات المناسبة حٌالها. واتخاذفٌها  بالدنابمكافحة الفساد واإلطالع على وضع 
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كافة اإلجراءات المانونٌة الالزمة إللغاء أو فسخ أي عمد تكون الدولة طرفاً فٌه أو  اتخاذ •
إذا تبٌن أنها لد أبرمت بناًء على مخالفة  االرتباطاتلن من أو غٌر ذ امتٌازسحب 

وذلن بالتنسٌك مع الجهات ألحكام الموانٌن النافذة وتلحك ضرراً بالصالح العام 
 .المختصة

رفع تمارٌر موحدة كل ثالثة أشهر عن ما لامت به من مهام وأعمال إلى رئٌس  •
 هورٌة ومجس النواب.الجم

 
 أخرى تناط بها وفماً للتشرٌعات النافذة.أي مهام أو اختصاصات  •
 

 تشكُل الهُئة: 2-1-3

 ً تتشكل الهٌئة الوطنٌة العلٌا  م 6006( لسنة 93( من لانون مكافحة الفساد رلم )3للمادة ) وفما

 لمكافحة الفساد وفماً لإلجراءات التالٌة:

تشكل الهٌئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فٌهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن  -أ 

 تمثل فً الهٌئة منظمات المجتمع المدنً والمطاع الخاص ولطاع المراة.

ً  ٌمدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب -ب  ممن لائمة مرشحٌن تتضمن ثالثٌن شخصا

 تتوفر فٌهم الشروط المحددة فً المانون.

ً من بٌن لائمة  االلتراعٌزكً مجلس النواب عن طرٌك  -ج  السري أحد عشر شخصا

 المرشحٌن.

ترفع هٌئة رئاسة مجلس النواب إلى رئٌس الجمهورٌة أسماء األحد عشر الفائزٌن   -د 

 بأغلبٌة األصوات لٌصدر لراراً بتعٌٌنهم.

تعٌٌن فً حال خلو مكان أي عضو من أعضاء الهٌئة ٌصدر رئٌس الجمهورٌة لراًر ب  -ه 

 المرشح الذي ٌلً األحد عشر الفائزٌن فً عدد األصوات لبمٌة المدة.

 ٌمنح عضو الهٌئة درجة وزٌر. -و 

( ٌمدم أعضاء الهٌئة إلرارهم بالذمة المالٌة إلى هٌئة رئاسة مجلس 60وحسب المادة )

 النواب.

 الهُئة: استقاللُة 2-1-4

لى منحها للهٌئة وتجلت تعتبر االستماللٌة من أهم العناصر التً حرص المشرع ع
 -مظاهرها فً عدد من النصوص التً وردت فً المانون ونبٌنها كما ٌلً:

( منن 65تتمتع الهٌئة بالشخصٌة االعتبارٌة ولها استمالل مالً وإداري ،وحسب المادة ) •
م بشأن مكافحة الفساد تؤدي الهٌئة مهامها واختصاصناتها 6006لسنة   93المانون رلم 
وال ٌجوز ألي شخص أو جهة التدخل  كاملة وفماً ألحكام هذا المانون وحٌادٌةباستماللٌة 

فً شؤونها بأٌة صنورة كاننت وٌعند مثنل هنذا التندخل جرٌمنة ٌعالنب علٌهنا المنانون وال 
 تسمط الدعوى فٌها بالتمادم.

موازننة مسنتملة تندرج رلمناً واحنداً ضنمن الموازننة العامنة  (65)و للهٌئة حسنب المنادة  •
للدولة ٌمترحها رئٌس الهٌئة وٌتبنع فنً إعندادها المواعند واإلجنراءات المنظمنة للموازننة 

 العامة للدولة.
•  ً من لنانون مكافحنة الفسناد ٌمنارس رئنٌس الهٌئنة فٌمنا ٌخنص شنؤون  /د(66) لمادةل وفما

 ئٌس الوزراء.موظفً الهٌئة الصالحٌات المخولة لر
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( رئٌس الهٌئة الصنالحٌات المخولنة لنوزٌر المالٌنة ووزٌنر الخدمنة 63ح المادة )تمنكما  •
المدنٌة المنصوص علٌها فً التشرٌعات النافذة فٌما ٌتعلك باستخدام االعتمادات الممررة 

 بموازنة الهٌئة وتنظٌم أعمالها وشئون موظفٌها.

 :تعزَف الفسبد 2-1-5

 م الفساد بأنه:6006( لسنة 93عرف المانون رلم )
 

استغالل الوظٌفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواًء كان ذلك بمخالفة القانون  ))
 ((. أو استغالله أو باستغالل الصالحٌات الممنوحة

 

 
ظل ٌمثل إشكالٌة تواجه المجتمع الدولً وتجلى ذلن وجدٌر باإلشارة  إن تعرٌف الفساد 

بشكل واضح أثناء جولة التفاوض بشأن االتفالٌة الدولٌة لمكافحة الفساد بالعاصمة 
النمساوٌة )فٌٌنا(، حٌث حاولت بعض الدول المشاركة بالتفاوض تعرٌف الفساد وفماً 

 ونظرتها حٌال ظاهرة الفساد. إلرادتها
الجولة السابعة من التفاوض حٌث توافمت الدول بأن تكون كافة  حتىوأستمر هذا الخالف 

 أحكام ونصوص االتفالٌة الدولٌة لمكافحة الفساد بمثابة تعرٌف للفساد.
وتظل التعرٌفات الواردة فً التشرٌعات الوطنٌة عبارة عن اجتهاد من المشرع إال إنه ال 

 ٌوجد حتى اآلن تعرٌف نموذجً لظاهرة الفساد حتى اآلن.

 

 جزائن الفسبد: 2-1-6
( فإن جرائم الفساد 90حٌث أفرد المانون فصالً خاصاً بجرائم الفساد وفماً لما تنص علٌه المادة )

 هً:
 

 الجرائم الماسة بالوظٌفة العامة المنصوص علٌها فً لانون الجرائم والعموبات. •
 والعموبات.الجرائم المخلة بسٌر العدالة المنصوص علٌها فً لانون الجرائم  •
 اختالس الممتلكات فً المطاع الخاص المنصوص علٌها فً لانون الجرائم والعموبات. •
رشوة الموظفٌن األجانب وموظفً المؤسسات الدولٌة العمومٌة للمٌام بعمل أو االمتناع  •

عن عمل إخالالً بواجبات وظائفهم بمصد الحصول على منفعة تجارٌة أو مزٌة غٌر 
بها متى تعلمت بتصرٌف األعمال التجارٌة الدولٌة وٌسري بشأنها مستحمة أو االحتفاظ 

 الحكم الوارد فً لانون الجرائم والعموبات.
   جرائم التزوٌر المتعلمة بالفساد وجرائم التزٌٌف المنصوص علٌها فً لانون الجرائم      •

 والعموبات.
 جرائم التهرٌب الجمركً والتهرب الضرٌبً. •
 ٌدات والمنالصات والمواصفات وغٌرها من العمود الحكومٌة.الغش والتالعب فً المزا •
 جرائم غسل العائدات الناتجة عن جرائم الفساد المنصوص علٌها فً هذه المادة. •
 استغالل الوظٌفة للحصول على منافع خاصة. •
 جرائم الثراء غٌر المشروع.  •
 أٌة جرائم أخرى ٌنص علٌها لانون آخر بوصفها من جرائم الفساد. •

 
 



01 
 

 لثانًالفصل ا

 الفساد تدابٌر مكافحة

  
 تدابٌر مكافحة الفسادتدابٌر مكافحة الفساد

 :تدابُز تشزَعُة )تطىَز التشزَعبت والٌظن( 2-2-1
فٌما ٌتعلك م بشأن مكافحة الفساد 6006( لسنة 93ولد تضمنت المواد الواردة فً  المانون رلم )

 بتدابٌر مكافحة الفساد على اآلتً:
 

  بشأن تقٌٌم واقتراح تطوٌر التشرٌعات: (45) رقم المادة  -
مننع الجهننات المختصننة بدراسننة وتمٌننٌم والتننراح تطننوٌر التشننرٌعات  تمننوم الهٌئننة بالتنسننٌك

العمابٌة المتعلمة بجرائم الفساد من الناحٌتٌن اإلجرائٌة والموضوعٌة لمواكبة أحكام اتفالٌنة 
نالشتها وإلرارها وفماً لإلجنراءات األمم المتحدة لمكافحة الفساد وتمدٌمها لمجلس النواب لم

الدستورٌة، كما تموم بالدراسات حول إنشاء محاكم إدارٌنة مختصنة وإٌصناء الجهنات ذات 
  .العاللة بإنشائها وفماً ألحكام الموانٌن ذات العاللة

 بشأن تقٌٌم واقتراح وتطوٌر نظم التوظٌف: (41المادة ) -
نظننم التوظٌننف وتمنندٌمها للجهننات المختصننة بدراسننة وتمٌننٌم والتننراح تطننوٌر تمننوم الهٌئننة  

 لألخذ بها.
 

  بشأن تطوٌر النظم المالٌة: (44المادة ) -
بالتنسٌك مع الجهات المختصة بدراسة وتمٌٌم وتطوٌر النظم المالٌة ونظم تموم الهٌئة 

المشتروات والمنالصات والمزاٌدات الحكومٌة ونظم إدارة الموارد واالستخدامات 
وتطوٌر آلٌات الرلابة بمختلف أنواعها ومعاٌٌر المحاسبة والمراجعة  والممتلكات العامة

والحفاظ المحاسبٌة بما ٌكفل حسن إدارة المال العام والممتلكات العامة وضمان حماٌتها 
 .علٌها

  بشأن تطوٌر النظم المتعلقة بالقطاع الخاص: (44المادة ) -
بالتنسٌك مع الجهات المختصة فً الحكومة والجهات المعنٌة فً المطاع  تموم الهٌئة

 الخاص بدراسة وتمٌٌم وتطوٌر النظم والتدابٌر المتعلمة بالمطاع الخاص.
 

 هشبركة الوجتوع )التثقُف واإلعالم التىعىٌ(: 2-2-2
 

 وٌتمثل ذلن فً اآلتً:

إلننى الهٌئننة أو الجهننة كننل شننخص علننم بولننوع جرٌمننة مننن جننرائم الفسنناد اإلبننال  عنهننا  •
المختصة مع تمدٌم ما لدٌه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من صحتها واتخاذ 

 اإلجراءات المانونٌة بشأنها.
 

تباشر الهٌئة منن تلمناء نفسنها التحنري والتحمنك فنً جنرائم الفسناد المنشنورة فنً وسنائل  •
 اإلعالم المختلفة.
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ومشنناركة منظمننات المجتمننع المنندنً فننً األنشننطة  كمننا تعمننل الهٌئننة علننى تعزٌننز إسننهام •
المناهضة للفساد وإٌجاد توعٌة عامة بمخاطر الفساد وآثاره وتعزٌز ثمافنة عندم التسنامح 

 مع الفساد والمفسدٌن.
توجٌه خطاب إعالمً وتثمٌفً على صعٌد اإلدارة العامة إلى الهٌئة بشكل خاص  تسعى •

ة أساسٌة للولاٌة من الفساد وٌشمل هذا النشاط والمجتمع وفئاته ومنظماته المختلفة كمهم
 على:

  توجٌه خطاب إعالمً وتثمٌفً من خالل تصمٌم وتنفٌذ برامج عامة وأخرى خاصة
موجهة لمطاعات أو فئات معٌنة إلذكاء وعً الناس بمخاطر الفساد بما ٌؤدي إلى تعدٌل 

ٌك إحساس المواطن الموالف وتشجٌع ومشاركة المجتمع ومنظماته وفئاته المختلفة وتعم
 برسالة الهٌئة فً مكافحة الفساد.

  تنظٌم وتنفٌذ ورش عمل وندوات وعمد مؤتمرات لبحث وسائل وأسالٌب الولاٌة من
 الفساد ومكافحته.

  تصمٌم مادة تعلٌمٌة للولاٌة من الفساد بما ٌتناسب وكل مرحلة من مراحل التعلٌم العام
 ة.والجامعً وكذا الكلٌات والمعاهد العسكرٌ

 .إصدار نشرات ودورٌات تثمٌفٌة فً إطار الخطة اإلعالمٌة للهٌئة 
  تموم الهٌئة بمتابعة ما ٌنشر فً وسائل اإلعالم المختلفة من تمارٌر أو تحمٌمات تصل

بجرائم الفساد وتخضعها للدراسة والتمحٌص واتخاذ ما ٌلزم بشأنها من تدابٌر أو 
 إجراءات أو ردود.

 سائل اإلعالم المختلفة بالمادة اإلعالمٌة التً ترى نشرها تعمل الهٌئة على تزوٌد و
 وإطالع الرأي العام على أنشطتها أو فعالٌاتها.

تم التولٌع على مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات والمؤسسات والمعاهد لغرض  •
 إدماج مفاهٌم مكافحة الفساد فً الممررات الدراسٌة للتعلٌم العام والجامعً.

 الدارسٌن على تمدٌم رسائلهم العلمٌة وأطروحاتهم فً مجال مكافحة الفساد.تحفٌز  •
تعمل الهٌئة بالتنسٌك مع الجهات المختصة على تعزٌز لٌم النزاهة ومكافحة الفساد فً  •

 الجمعة بما ٌسهم فً تشكٌل وعً مناهض للفساد. الممررات الدراسٌة وخطب
 

 التعبوى الدولٍ:  2-2-3
 

على أنه )تعمل الهٌئة  ( من الالئحة التنفٌذٌة لمانون مكافحة الفساد655مادة )ولد نصت ال •
من خالل حضورها ومشاركتها فً الفعالٌات اإلللٌمٌة والدولٌة على اإلسهام البناء فً الجهد 

 فً هذا المجال(.الدولً المنظم فً مكافحة الفساد وإبراز الجهد المبذول وطنٌاً 
( من الالئحة التنفٌذٌة الحك للهٌئة فً مجال العمل الدولً بإعداد 653كما أعطت المادة ) •

التمارٌر واالستبٌانات والمسوحات المطلوبة بممتضى االتفالٌات الدولٌة التً صادلت علٌها 
الجمهورٌة أو انضمت إلٌها فً مجال مكافحة الفساد وكذا دراسة وتحلٌل وتفنٌد التمارٌر 

ها المنظمات أو أي جهة دولٌة أخرى عن وضع الٌمن فً هذا المجال والرد علٌها التً تضع
 عند االلتضاء.

ً للمادة )وو • تمثٌل الجمهورٌة فً المؤتمرات ( ))5)الفمرة  لانون مكافحة الفساد( من 5فما
 ((. الفسادوالمحافل الدولٌة المتعلمة بمكافحة 
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 الفصل الثالث

 والتحقٌق البالغات والشكاوى والتحري
 

 البالغبت والشكبوي: 2-3-1
 

أن ٌتضمن توضٌحاً كافٌاً لوالعة الفساد المبلغ عنها وزمان عند تمدٌم بال  أو شكوى للهٌئة ٌجب 
ومكان ولوعها والمصدر أو الكٌفٌة المناسبة التً جعلته ٌعلم أو ٌمف على الوالعة المبلغ عنها 

 ستشهادات أخرى تؤٌد الوالعة.اوأسماء األشخاص المورطٌن فٌها وصفاتهم، وأي معلومات أو 
 

 التحزٌ: 2-3-2
 

 بواسطة جهازها المختص عملٌة التحري بالوسائل اآلتٌة:تباشر الهٌئة  
 التخاطب وطلب المعلومات والتمارٌر من الجهات المعنٌة بموضوع التحري. •
اإلطالع على الملفات والعمود والوثائك ذات الصلة ومعاٌنة الموالع وإجراء  •

والتدلٌك فً المستندات  الفنٌة علٌها عندما ٌتطلب األمر ذلن.الفحص االختبارات
 واألدلة المرفمة بالبالغات والشكاوى الممدمة للهٌئة.

 مراجعة تمارٌر األجهزة الرلابٌة وتمارٌر مراجعً الحسابات المانونٌٌن. •
مخاطبة البنون للحصول على المعلومات المتصلة بموضوع التحري وصور من  •

 المستندات.
 بٌن البٌانات الواردة فً إلرار الذمة المالٌة.أجراء المطابمة بٌن المعلومات المتحصلة و •
األشخاص للحصول على معلومات إضافٌة أو إفادات تخدم  واستدعاءإجراء الممابالت  •

 أغراض التحمٌك.
 التحمٌك من وحصر اآلثار واألضرار المترتبة على والعة الفساد موضوع التحري. •
 .االستدالالتأٌة وسٌلة أخرى مشروعة تخدم أغراض التحري وجمع  •
 

 التحقُق:2-3-3

 -أحكام التحقٌق:      
عن وجود جرٌمة من جرائم الفساد  االستدالالتإذا أسفرت عملٌة التحري وجمع  •

 تباشر الهٌئة إجراءات التحمٌك بشأنها.
ً لمانون  • ً لسلطات التحمٌك وفما ٌكون للهٌئة السلطات والصالحٌات الممررة لانونا

 اإلجراءات الجزائٌة.
تستعٌن الهٌئة فً تنفٌذ سلطاتها فً مجال التحمٌك بأعضاء من النٌابة العامة ٌجري  •

بٌن رئٌس الهٌئة والنائب العام وطبماً  اتفاقللعمل فً الهٌئة بناًء على  انتدابهم
 لإلجراءات النظامٌة المتبعة فً هذا الشأن.
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 رابعالفصل ال

 حماٌة المصادر والشهود والخبراء

  
الحماٌة الالزمة للشهود والخبراء ولممدمً البالغات والشكاوى والمصادر  توفر الهٌئة •

الوظٌفً أو العدوان الجسدي متى ما أظهرت  لالضطهادتعرضهم  احتمالالخاصة من 
 نتائج التحري جدٌة المعلومات اإلخبارٌة الممدمة منهم فً كشف جرائم فساد.

توفٌر حماٌة فعالة للشهود الذٌن ٌدلون بشهادات أو إفادات  االلتضاءتكفل الهٌئة عند  •
ام المانون وهذه الالئحة وكذلن سائر األشخاص وثٌمً كتتصل بأفعال مجرمة طبماً ألح

أو ترهٌب محتمل وتشمل إجراءات الحماٌة تغٌٌر أماكن إلامتهم  انتمامالصلة بهم من أي 
 ن تواجدهم.وعدم إفشاء المعلومات المتعلمة بهوٌتهم وأماك

 باستخدامألغراض سالمة الشهود والخبراء اإلدالء بألوالهم  االلتضاءٌجوز عند  •
مثل وصالت الفٌدٌو وغٌرها من الوسائل والتطبٌمات التً تكفل  االتصاالتتكنولوجٌا 
 سالمتهم.

 
  تطبق الهٌئة فً إطار مبدأ الحماٌة للمبلغٌن ومقدمً الشكاوى ومصادر المعلومات

 والوسائل اآلتٌة:التدابٌر 
 

الحفاظ على سرٌة المصدر وعدم اإلفصاح عنه فً المداوالت أو المذكرات أو  .6
 المحاضر التً تجرٌها الهٌئة.

 إتباع نظام أمن معلومات مشددة فً تسجٌل المصادر المتعاونة مع الهٌئة. .6
 واللماء بالمصادر المتعاونة. االتصالوسائل تؤمن سرٌة  اعتماد .9
بالوظٌفة العامة لدى  االتجارمتابعة المصالح المانونٌة للمبلغٌن من المواطنٌن عن جرائم  .4

الجهة الحكومٌة المعنٌة فً الحاالت التً لد ٌخشى معها تعرض مصالحهم للتعنت 
 والتعطٌل.

 ختامٌةأحكام 
ابة للهٌئة بالتنسٌك مع الجهاز المركزي للرل ( من لانون مكافحة الفساد46حسب المادة ) •

والمحاسبة جمع األدلة والمعلومات المتعلمة بالفسناد وإحالنة المتهمنٌن إلنى النٌابنة العامنة 
 التخاذ اإلجراءات المانونٌة وفماً للموانٌن النافذة.

 
كافنة أجهنزة الدولنة بتنذلٌل كافنة الصنعوبات والمعولنات بمنا ٌمكنن  ( 49تلزم المنادة ) و •

 .مكافحة الفساد الهٌئة من أداء مهامها على الوجه األمثل وفماً ألحكام لانون
 

على كافة أجهزة الدولة التعاون فٌما بٌنها  من لانون مكافحة الفساد (44وتوجب المادة ) •
بال  عنها إلى الهٌئنة أو سنلطات الضنبط والتحمٌنك منع إمندادها لكشف جرائم الفساد واإل

، وعلننى كننل مننن علننم مننن المننوظفٌن متعلمننة بأٌننة ولننائع تتعلننك بالفسننادبالمعلومننات ال
العمومٌٌن أثناء تأدٌته لوظٌفته أو بسنبب ذلنن بولنوع جرٌمنة منن جنرائم الفسناد أن ٌبلنغ 

 ما ٌتوافر لدٌه من معلومات حولها.عنها فوراً إلى الهٌئة أو الجهة المختصة مع تمدٌم 
 

 ىأنته


