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  ة الفسادة الفسادححتعرٌف بالهٌئة الوطنٌة العلٌا لمكافتعرٌف بالهٌئة الوطنٌة العلٌا لمكاف
 النشأة...

 واالختصاصاتالمهام 
 

 الممدمة
 

الفساد وباء ؼادر ٌترتب علٌه الكثٌر من اآلثار الضارة فً المجتمعات, فهو ٌمَوض  ٌعتبر
الدٌممراطٌة وسٌادة المانون, وٌؤدي إلى ارتكاب انتهاكات حموق اإلنسان وتشوٌه األسواق وتدهور 

التهدٌدات التً تمس نوعٌة الحٌاة وٌتٌح ازدهار الجرٌمة المنظمة واإلرهاب وؼٌر ذلن من 
 المجتمع.

, وٌلحك إال إن آثارها فً العالم النامً أكثر ما تكون تدمٌرا  البلدان وتوجد هذه الظاهرة فً جمٌع 
 الفساد الضرر على الوضع االلتصادي وٌعٌك التنمٌة.

وأصبح الفساد ظاهرة عبر الحدود األمر الذي بات تحدٌا  أمام المجتمع الدولً الذي تداعى عبر 
ة وصاغ الوثٌمة األساسٌة الممثلة باالتفالٌة الدولٌة لمكافحة الفساد بعد الجمعٌة العامة لؤلمم المتحد

ن إرادة المجتمع الدولً عبرت عالتً  االتفالٌةأسفرت عن صٌاؼة تلن  التفاوضجوالت عدٌدة من 
 حٌال ظاهرة الفساد.

راؾ فإنه وحٌث أصبحت االتفالٌة الدولٌة لمكافحة الفساد هً المرجعٌة األساسٌة لكافة الدول األط
 ٌتعٌن إعطاء لمحة موجزة عنها وفما  لآلتً:

 

    :األمم المتحدة لمكبفحت الفسبد اتفبقُت

 وهً تمثل  ,بشأنها الدول األعضاء فً األمم المتحدة تفاوضتمتعددة األطراؾ  اتفالٌةهً  •
 8مادة ممسمة إلى  17تضم االتفالٌة المولع علٌها  ,ملزم لانونافساد المكافحة دولً لصن 

الدول األطراؾ بتنفٌذ عدة تدابٌر لمكافحة الفساد والتً لد تؤثر  وألزمت االتفالٌةفصول 
تهدؾ هذه اإلجراءات إلى منع  فً تلن الدول, على الموانٌن والمؤسسات والممارسات

الفساد وتجرٌم بعض التصرفات وتعزٌز إنفاذ المانون والتعاون المضائً الدولً وتوفٌر 
لٌات لانونٌة فعالة السترداد الموجودات والمساعدة التمنٌة وتبادل المعلومات وآلٌات لتنفٌذ آ

 االتفالٌة بما فً ذلن مؤتمر الدول األطراؾ فً اتفالٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد. 
 

 م 3001أكتوبر  17فً  الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة اعتمدت اتفالٌة مكافحة الفساد من لبل •
  فًفتح باب التولٌع علٌها  عند االتفالٌةعلى هذه  , وتم التولٌع 88/4 بموجب المرار

م وبعد ذلن فً ممر األمم المتحدة 3001دٌسمبر  77إلى  9فً الفترة من  مٌرٌدا بالمكسٌن
 دولة.  740تم التولٌع علٌها من لبل   فً مدٌنة نٌوٌورن
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 :إنشبء الهُئت إلًوالمبزراث التٍ أدث  األسببة

 
من ظاهرة الفساد, لما تشكله هذه الظاهرة من مخاطر كبٌرة ببلدنا كؽٌرها من بلدان العالم.. عانت 

جملة من اإلصبلحات المؤسسٌة واإلجراءات الفاعلة فً  ببلدنا اتخذتو ,على الدولة والمجتمع
( من الدستور الذي نص على 9وتعزٌز الحماٌة لؤلموال العامة إعماال  للمادة ) سٌاق محاربة الفساد

( من االتفالٌة الدولٌة لمكافحة الفساد حول إنشاء هٌئة أو 6حرمة األموال العامة, وتنفٌذا  للمادة )
 والتً نصت على اآلتً: هٌئات مكافحة الفساد الولائٌة

 
تكفل كل دولة طرؾ, وفما  للمبادئ األساسٌة لنظامها المانونً, وجود هٌئة أو هٌئات, حسب  -7

 .الفساد منعااللتضاء, تتولى 
 
تموم كل دولة طرؾ, وفما  للمبادئ األساسٌة لنظامها المانونً, بمنح الهٌئة أو الهٌئات المشار  -3

ن تلن الهٌئة أو الهٌئات من االضطبلع إلٌها أعبله من هذه المادة ما ٌلزم من االستمبللٌة, لتمكٌ
بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثٌر ال مسوغ له, وٌنبؽً توفٌر ما ٌلزم من موارد 
مادٌة وموظفٌن متخصصٌن, وكذلن ما لد ٌحتاج إلٌه هؤالء الموظفون من تدرٌب لبلضطبلع 

 بوظائفهم.
 
المتحدة باسم وعنوان السلطة أو السلطات التً تموم كل دولة طرؾ بإببلغ األمٌن العام لؤلمم  -1

 ٌمكن أن تساعد الدول األطراؾ األخرى على وضع وتنفٌذ تدابٌر محددة لمنع الفساد.
 
 

( لسنة 41الدولٌة لمكافحة الفساد وصدورها بالمانون رلم ) االتفالٌةوبعد أن تم مصادلة ببلدنا على 
م بشأن مكافحة الفساد الذي حدد مهام 3006( لسنة 19, فمد تم صدور المانون رلم )م3008

 واختصاصاتها وصبلحٌاتها وأهدافها.وطبٌعة عمل الهٌئة 
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 األولالفصل 
 :م2006( لعام 33لانون مكافحة الفساد رلم )

 

 أهداف القبنىن: 1-1 

 
للهٌئة  المشرعحدد م بشأن مكافحة الفساد 3006( لسنة 19( من المانون رلم )1وفما  للمادة )    

 -عددا  من األهداؾ التً تسعى الهٌئة إلى تحمٌمها:
 

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

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

ما ٌكفل تحمٌك بإرساء مبدأ النزاهة والشفافٌة فً المعامبلت االلتصادٌة والمالٌة واإلدارٌة  •
 اإلدارة الرشٌدة ألموال وموارد وممتلكات الدولة واالستخدام األمثل للموارد.

المختصة والتٌسٌر على أفراد المجتمع تفعٌل مبدأ المساءلة وتعزٌز الدور الرلابً لؤلجهزة  •
 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 بوسائل 

 الٌب الولاٌة منه.وأس
 

 مهبم واختصبصبث الهُئت:  1-2

 
 م بشأن مكافحة الفساد تتولى الهٌئة 3006( لسنة 19من المانون رلم )( 8وفما  للمادة رلم )      

 ممارسة المهام واالختصاصات اآلتٌة:
 

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

 المنفذة لها.
التدابٌر الكفٌلة بمشاركة المجتمع المحلً ومنظمات المجتمع المدنً فً التعرٌؾ  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 إلٌها. ببلدناالتعدٌبلت لها لمواكبتها لبلتفالٌات والمعاهدات الدولٌة التً صادلت 

تلمً التمارٌر والببلؼات والشكاوي بخصوص جرائم الفساد الممدمة إلٌها ودراستها  •
 ها والتصرؾ فٌها وفما  للتشرٌعات النافذة.والتحري حول

 تلمً إلرارات الذمة المالٌة. •
 التحمٌك مع مرتكبً جرائم الفساد وإحالتهم إلى المضاء. •
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 فً المؤتمرات والمحافل الدولٌة المتعلمة بمكافحة الفساد. ببلدناتمثٌل  •
الصلة بمكافحة  التنسٌك والتعاون مع الدول والمنظمات الدولٌة واإلللٌمٌة والعربٌة ذات •

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

 وتحدٌث آلٌات ووسائل مكافحته.
فٌة الولاٌة ره وكٌامخاطر الفساد وآثبالتنسٌك مع وسائل اإلعبلم لتوعٌة المجتمع وتبصٌره  •

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

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

 
األموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد  السترداداإلجراءات والتدابٌر البلزمة  اتخاذ •

 بالتنسٌك مع الجهات ذات العبللة.
لٌة واإلللٌمٌة والدولٌة المتعلمة بمكافحة حدراسة وتمٌٌم التمارٌر الصادرة عن المنظمات الم •

 اسبة حٌالها.اإلجراءات المن واتخاذفٌها  ببلدناالفساد واإلطبلع على وضع 
 

كافة اإلجراءات المانونٌة البلزمة إللؽاء أو فسخ أي عمد تكون الدولة طرفا  فٌه أو  اتخاذ •
إذا تبٌن أنها لد أبرمت بناء  على مخالفة ألحكام  االرتباطاتأو ؼٌر ذلن من  امتٌازسحب 

 .وذلن بالتنسٌك مع الجهات المختصةالموانٌن النافذة وتلحك ضررا  بالصالح العام 
هورٌة رفع تمارٌر موحدة كل ثبلثة أشهر عن ما لامت به من مهام وأعمال إلى رئٌس الجم •

 ومجس النواب.
 

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

 الهُئت: استقاللُت 1-3

 
من  تعتبر االستمبللٌة من أهم العناصر التً حرص المشرع على منحها للهٌئة وتجلت فً عدد

 -النصوص التً وردت فً المانون ونبٌنها كما ٌلً:

 
( مععن 78تتمتعع الهٌئععة بالشخصععٌة االعتبارٌعة ولهععا اسععتمبلل معالً وإداري ,وحسععب المععادة ) •

م بشععأن مكافحععة الفسععاد تععؤدي الهٌئععة مهامهععا واختصاصععاتها 3006لسععنة   19المععانون رلععم 
وال ٌجوز ألي شخص أو جهة التدخل فً  كاملة وفما  ألحكام هذا المانون باستمبللٌة وحٌادٌة

شعؤونها بأٌععة صععورة كانعت وٌعععد مثععل هعذا التععدخل جرٌمععة ٌعالعب علٌهععا المععانون وال تسععمط 
 الدعوى فٌها بالتمادم.

موازنة مستملة تدرج رلما  واحدا  ضمن الموازنعة العامعة للدولعة  (78)و للهٌئة حسب المادة  •
لمواعععد واإلجععراءات المنظمععة للموازنععة العامععة ٌمترحهععا رئععٌس الهٌئععة وٌتبععع فععً إعععدادها ا

 للدولة.
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مععن لععانون مكافحععة الفسععاد للهٌئعة أن تسععتعٌن بمععن تععراه مععن الخبععراء أو  /د(73) لمععادةل وفمعا   •
المستشارٌن أو من موظفً الجهعاز اإلداري للدولعة إلنجعاز مهامهعا, وٌمعارس رئعٌس الهٌئعة 

 لرئٌس الوزراء. فٌما ٌخص شؤون موظفً الهٌئة الصبلحٌات المخولة
( رئععٌس الهٌئععة الصععبلحٌات المخولععة لععوزٌر المالٌععة ووزٌععر الخدمععة 79كمععا تععنمح المععادة ) •

المدنٌة المنصوص علٌهعا فعً التشعرٌعات النافعذة فٌمعا ٌتعلعك باسعتخدام االعتمعادات الممعررة 
 بموازنة الهٌئة وتنظٌم أعمالها وشئون موظفٌها.

 

 :تعزَف الفسبد 1-4

 
ظل تعرٌؾ الفساد ٌمثل إشكالٌة تواجه المجتمع الدولً وتجلى ذلن بشكل واضح أثناء جولة 
التفاوض بشأن االتفالٌة الدولٌة لمكافحة الفساد بالعاصمة النمساوٌة )فٌٌنا(, حٌث حاولت بعض 

 ونظرتها حٌال ظاهرة الفساد. إلرادتهاالدول المشاركة بالتفاوض تعرٌؾ الفساد وفما  
حتى الجولة السابعة من التفاوض حٌث توافمت الدول بأن تكون كافة ذا الخبلؾ وأستمر ه

 أحكام ونصوص االتفالٌة الدولٌة لمكافحة الفساد بمثابة تعرٌؾ للفساد.
( 3ومع ذلن أجتهد المشرع الوطنً فً استنباط تعرٌؾ الفساد على ذلن المبٌن فً المادة رلم )

 ن مكافحة الفساد حٌث نصت على تعرٌؾ الفساد بأنه:م بشأ3006( لسنة 19من المانون رلم )
 
استغالل الوظٌفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواًء كان ذلن بمخالفة المانون أو  )) 

 ((. استغالله أو باستغالل الصالحٌات الممنوحة
 

 

 جزائم الفسبد: 1-5

 
( فإن جرائم 10المادة ) حٌث أفرد المانون فصبل  خاصا  بجرائم الفساد وفما  لما تنص علٌه

 الفساد هً:
 

 الجرائم الماسة بالوظٌفة العامة المنصوص علٌها فً لانون الجرائم والعموبات. •
 الجرائم المخلة بسٌر العدالة المنصوص علٌها فً لانون الجرائم والعموبات. •
 اختبلس الممتلكات فً المطاع الخاص المنصوص علٌها فً لانون الجرائم والعموبات. •
 
 وبٌنت المادة المذكورة بمٌة الولائع التً تمثل جرائم فساد وأٌة جرائم أخرى ٌنص علٌها المانون.   
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 لثانًالفصل ا

 الفساد تدابٌر مكافحة

  

  
 تدابٌر مكافحة الفسادتدابٌر مكافحة الفساد

 

  تدابٌر تشرٌعٌة )تطوٌر التشرٌعات والنظم(. تدابٌر تشرٌعٌة )تطوٌر التشرٌعات والنظم(.   11--22

  مشاركة المجتمع )التثمٌف واإلعالم التوعوي(.مشاركة المجتمع )التثمٌف واإلعالم التوعوي(.  22--22

  جهود الرلابة.جهود الرلابة.دعم دعم   33--22

  التعاون الدولً.التعاون الدولً.  44--22

  ..المتأتٌة من جرائم الفساد وعائداتهاالمتأتٌة من جرائم الفساد وعائداتها  األموالاألموالاسترداد استرداد   55--22

  

 :تدابُز تشزَعُت )تطىَز التشزَعبث والنظم( 2-1

 
فحععة الفسععاد تمععوم الهٌئععة م بشععأن مكا3006لسععنة  19( مععن المععانون رلععم 30) رلععم لمععادةوفمععا  ل     

مععع الجهععات المختصععة بدراسععة وتمٌععٌم والتععراح تطععوٌر التشععرٌعات العمابٌععة المتعلمععة  بالتنسععٌك
بجرائم الفساد من الناحٌتٌن اإلجرائٌة والموضوعٌة لمواكبة أحكام اتفالٌة األمم المتحدة لمكافحة 
الفسععاد وتمععدٌمها لمجلععس النععواب لمنالشععتها وإلرارهععا وفمععا  لئلجععراءات الدسععتورٌة, كمععا تمععوم 

سات حول إنشاء محاكم إدارٌة مختصة وإٌصاء الجهات ذات العبللة بإنشائها وفما  ألحكام بالدرا
( بدراسعة وتمٌعٌم والتعراح تطعوٌر نظعم 37الموانٌن ذات العبللة, إضافة إلى لٌامها وفك المادة )

 التوظٌؾ وتمدٌمها للجهات المختصة لؤلخذ بها.
 

( بالتنسٌك مع الجهات المختصة بدراسة وتمٌٌم وتطوٌر 33كما تموم الهٌئة وفك المادة )   
النظم المالٌة ونظم المشتروات والمنالصات والمزاٌدات الحكومٌة ونظم إدارة الموارد 
واالستخدامات والممتلكات العامة وتطوٌر آلٌات الرلابة بمختلؾ أنواعها ومعاٌٌر المحاسبة 

المحاسبٌة بما ٌكفل حسن إدارة المال العام والممتلكات العامة وضمان حماٌتها والمراجعة 
( بالتنسٌك مع الجهات المختصة فً الحكومة 31والحفاظ علٌها, إضافة إلى لٌامها وفك المادة )

والجهات المعنٌة فً المطاع الخاص بدراسة وتمٌٌم وتطوٌر النظم والتدابٌر المتعلمة بالمطاع 
 الخاص.
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 مشبركت المجتمع )التثقُف واإلعالم التىعىٌ(: 2-2

 
( كل شخص علم بولوع جرٌمة من جرائم الفساد اإلببلغ عنها إلى الهٌئة 34ألزمت المادة ) •

أو الجهة المختصة مع تمدٌم ما لدٌه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكعد معن صعحتها 
 واتخاذ اإلجراءات المانونٌة بشأنها.

 
الهٌئة من تلمعاء نفسعها التحعري والتحمعك فعً جعرائم الفسعاد المنشعورة فعً وسعائل كما تباشر  •

 اإلعبلم المختلفة.
 

( معن لعانون مكافحعة الفسعاد علعى تعزٌعز إسعهام ومشعاركة 38كما تعمل الهٌئة وفمعا للمعادة ) •
منظمات المجتمع المدنً فً األنشطة المناهضة للفساد وإٌجاد توعٌة عامعة بمخعاطر الفسعاد 

 ه وتعزٌز ثمافة عدم التسامح مع الفساد والمفسدٌن.وآثار
 

( من المعانون تكفعل للشعهود والخبعراء والمبلؽعٌن 31وفً ذات الولت فان الهٌئة وفما للمادة ) •
عن جرائم الفسعاد تعوفٌر الحماٌعة المانونٌعة والوظٌفٌعة والشخصعٌة وتحعدد البلئحعة إجعراءات 

 حماٌتهم والتدابٌر الخاصة بذلن.
بشكل خاص بتوجٌه خطاب إعبلمً وتثمٌفً على صعٌد اإلدارة العامة  تعنى الهٌئة •

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

 .تدبٌر وإدارة الموارد البشرٌة والتمنٌة البلزمة لتوجٌه برامجها التثمٌفٌة والتوعوٌة 
 عرٌؾ بالهٌئة ومهامها وصبلحٌاتها وكٌفٌة التواصل معها وضع وتنفٌذ برامج خاصة بالت

 والموانٌن واللوائح الخاصة بمكافحة الفساد.
 .التروٌج لمكافحة الفساد والواجب المانونً والوطنً فً اإلببلغ عن جرائم الفساد 
  توجٌه خطاب إعبلمً وتثمٌفً من خبلل تصمٌم وتنفٌذ برامج عامة وأخرى خاصة موجهة

فئات معٌنة إلذكاء وعً الناس بمخاطر الفساد ومضاره فً مختلؾ جوانب لمطاعات أو 
الحٌاة بما ٌؤدي إلى تعدٌل الموالؾ وتشجٌع ومشاركة المجتمع ومنظماته وفئاته المختلفة 

 وتعمٌك إحساس المواطن برسالة الهٌئة فً مكافحة الفساد.
  وأسالٌب الولاٌة من الفساد تنظٌم وتنفٌذ ورش عمل وندوات وعمد مؤتمرات لبحث وسائل

 ومكافحته.
  تصمٌم مادة تعلٌمٌة للولاٌة من الفساد بما ٌتناسب وكل مرحلة من مراحل التعلٌم العام

 والجامعً وكذا الكلٌات والمعاهد العسكرٌة.
 .إصدار نشرات ودورٌات تثمٌفٌة فً إطار الخطة اإلعبلمٌة للهٌئة 
 إلعبلم المختلفة من تمارٌر أو تحمٌمات تصل بجرائم تموم الهٌئة بمتابعة ما ٌنشر فً وسائل ا

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

  تعمل الهٌئة على تزوٌد وسائل اإلعبلم المختلفة بالمادة اإلعبلمٌة التً ترى نشرها وإطبلع
 الرأي العام على أنشطتها أو فعالٌاتها.

 ٌ كون عضو الهٌئة المعنً بشئون التثمٌؾ واإلعبلم هو متحدث الرسمً بإسم الهٌئة أمام
 .عبلم ما لم تمرر الهٌئة خبلؾ ذلنوسائل اإل
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 دعم جهىد الزقببت:  2-3

 
من البلئحة التنفٌذٌة لمانون مكافحة الفساد فإن الهٌئة تعمل فً إطار  (88) وفما للمادة •

 األنشطةإستراتٌجٌة الولاٌة من الفساد على دعم وتفعٌل أجهزة الرلابة من خبلل العدٌد من 
 .واإلجراءاتوالفعالٌات 

 
جهات من البلئحة التنفٌذٌة على التنسٌك مع مختلؾ ال (89كما تعمل الهٌئة وفما للمادة ) •

الحكومٌة بما ٌؤمن وفما  للمانون تحمٌك حك المواطن فً الوصول إلى المعلومات فً 
مجاالت نشاطها مع التزام هذه الجهات بإعداد وإعبلن أدلة إرشادٌة تٌسر وتشرح للمواطن 

 كٌفٌة الوصول إلى هذه المعلومات.
 

هنالن ولائع مادٌة تفصح عن  إذا ما كان ( من البلئحة التنفٌذٌة 90ٌجوز للهٌئة وفما للمادة ) •
سوء إدارة من شأنها أن تنحرؾ بالوظٌفة الحكومٌة أو بمستوى الخدمات الممدمة للمواطنٌن 
أو تخلك عدم رضاء عام أن تستدعً الوزٌر أو المحافظ أو الرئٌس اإلداري المعنً أو كبار 

كما ٌجوز للهٌئة  مساعدٌه أو رؤساء األجهزة المعنٌة إلى جلسات استماع تعمد لهذا الؽرض
 أن تدعو لهذه الجلسات كل ذي مصلحة أو ناله ضرر جراء ذلن.

 
( من 97كما تعمل الهٌئة على وضع التنظٌم المناسب لتنفٌذ لانون الذمة المالٌة وفما للمادة ) •

 البلئحة التنفٌذٌة.
 

 التعبون الدولٍ:  2-4

 
بشأن التعاون الدولً فً مجعال ( من لانون مكافحة الفساد على أن )ٌطبك 38نصت المادة ) •

مكافحة الفساد األحكام الواردة فً االتفالٌات والمعاهدات الدولٌة ذات العبللعة التعً صعادلت 
 علٌها الجمهورٌة أو انضمت إلٌها.

 
( من المانون الحك لكل دولة طرؾ فً االتفالٌة فً رفع دعوى مدنٌة 39كما أعطت المادة ) •

بحمهعا فعً اسعتعادة ملكٌعة العائعدات ؼٌعر المشعروعة المرتبطعة أمام المضاء الٌمنعً للمطالبعة 
بجرائم الفساد المنصوص علٌها فعً االتفالٌعة وكعذا حمهعا فعً التععوٌض ععن األضعرار التعً 
لحمتها بسبب تلن الجرائم وفما  لؤلحكعام واإلجعراءات المنصعوص علٌهعا فعً المعوانٌن النافعذة 

 شرٌطة المعاملة بالمثل.

 ال المنهىبت:األمى استزداد  2-5

 
المعال الععام, فمعد أحاطعه بالعدٌعد معن التعدابٌر البلزمعة  علعى حرصا  من المشرع الٌمنً علعى الحفعاظ

( من المعادة 3للحفاظ علٌه, حتى بعد االستٌبلء علٌه من خبلل أي جرٌمة فساد, حٌث نصت الفمرة )
 ( من لانون مكافحة الفساد على:1)
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)) منععع الفسععاد ومكافحتععه ودرء مخععاطر  والثعععار  ومالحمععة مرتكبٌععه وحجعع  واسععترداد األمعععوال 
 المترتبة عن ممارسته((.والعائدات 

 
 كما نصت العدٌد من المواد على ذلن, نذكر منها ما ٌلً:

 
( 71( مععن لععانون مكافحععة الفسععاد والخاصععة بتحدٌععد مهععام واختصاصععات الهٌئععة الفمععرة )8المععادة ) 

اإلجععراءات والتععدابٌر الال مععة السععترداد األمععوال والعائععدات الناتجععة عععن جععرائم الفسععاد  اتخععاذ))
 .((بالتنسٌك مع الجهات ذات العاللة

 
المانون الهٌئة الحك فً التنسعٌك معع الجهعات المختصعة بتعمعب وضعبط وحجعز واسعترداد  أعطىكما 

 ( من المانون.13فما للمادة )ومصادرة األموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد, و
 

 ما ٌلً:لانون مكافحة الفساد ( من 19المادة ) نصتولد 
 -ال تسمط بالتمادم اآلتً :»
 الدعاوى المتعلمة بجرائم الفساد. -أ 
 العموبات المحكوم بها والمترتبة على جرائم الفساد. -ب 
 .«دعاوى االسترداد والتعوٌض المتعلمة بجرائم الفساد -ج 
 

الٌمنععً الفصععل السععابع مععن البلئحععة التنفٌذٌععة لمععانون مكافحععة الفسععاد ألؼععراض ولععد أفععرد المشععرع 
 .)المماضاة واسترداد األموال وعائداتها اإلجرامٌة(

حٌث تضمن الفصل السابع من البلئحة التنفٌذٌة العدٌد معن المعواد التعً تضعمنت العدٌعد معن التعدابٌر 
م أثنعاء التماضعً وأوجعه التععاون بعٌن الهٌئعة التً تعمل على المحافظعة علعى المعال الععا واإلجراءات

 المنهوبة وما تأتى عنها. األموالوالسلطة المضائٌة والجهات المختصة فً تتبع واسترداد 
 
 

 الفصل الثالث

 إجراءات الضبط والتحمٌك والمحاكمة

 

 عبمت ببلضبط والتحقُق والمحبكمت: أحكبم 3-1

 
م بشععأن مكافحععة الفسععاد تمععوم الهٌئععة 3006لسععنة  19( مععن المععانون رلععم 13وفععك المععادة ) •

بالتنسٌك مع الجهات المختصة بتعمب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة األموال والعائدات 
المتحصلة من جرائم الفساد وفما  لؤلحكام والمواعد واإلجراءات الممررة فعً المعوانٌن النافعذة 

رٌعة أو انضعمت إلٌهعا, وال ٌعتم واالتفالٌات والمعاهعدات الدولٌعة التعً صعادلت علٌهعا الجمهو
 استرداد ومصادرة العائدات إال بحكم لضائً بات.

 
( ألي جهة أن تحجعب أٌعة بٌانعات مطلوبعة للهٌئعة أو تمتنعع ععن 11وال ٌجوز حسب المادة ) •

 تزوٌدها بالسجبلت أو المستندات أو الوثائك التً تطلبها.



00 
 

 
جرائم الفسعاد المٌعام بأعمعال التحعري ( على الهٌئة فور علمها عن ولوع 14وتوجب المادة ) •

وجمع االستدالالت بشأنها ولها فً سبٌل ذلن اإلطبلع على السجبلت والمسعتندات والوثعائك 
المتعلمة بالجرٌمة محل العلم وكذا طلب موافاتهعا بأٌعة بٌانعات أو معلومعات أو وثعائك متعلمعة 

 بها.
 

معنٌٌن معن المعوظفٌن العمعومٌٌن أو ( الحك فً مخاطبة واستدعاء ال18وللهٌئة وفك المادة ) •
مععوظفً المطععاع الخععاص أو أي شععخص لععه عبللععة لبلستفسععار والتحععري حععول والعععة تتعلععك 

 بالفساد وفما  للتشرٌعات النافذة.
 

( للهٌئة بالتنسعٌك معع الجهعاز المركعزي للرلابعة والمحاسعبة جمعع األدلعة 43المادة ) وحسب  •
متهمٌن إلى النٌابة العامعة التخعاذ اإلجعراءات المانونٌعة والمعلومات المتعلمة بالفساد وإحالة ال

 وفما  للموانٌن النافذة.
 

كافة أجهزة الدولة بتذلٌل كافة الصعوبات والمعولات بما ٌمكعن الهٌئعة  ( 41ما تلزم المادة ) •
 من أداء مهامها على الوجه األمثل وفما  ألحكام المانون.

 
لة التعاون فٌما بٌنها لكشؾ جرائم الفساد والببلغ ( على كافة أجهزة الدو44وتوجب المادة ) •

عنهعا إلعى الهٌئععة أو سعلطات الضعبط والتحمٌععك معع إمعدادها بالمعلومععات المتعلمعة بأٌعة ولععائع 
 تتعلك بالفساد.

 

 التحمٌمات والمماضاة:
 
 -على: اعتماداتباشر الهٌئة عملٌاتها فً مكافحة الفساد وتعمب مرتكبٌه           

 معلومة أو مجهولة المصدر.الببلؼات  •
 الشكاوي •
 تمارٌر أجهزة الرلابة. •
 ما ٌحال إلٌها من رئٌس الجمهورٌة أو مجلس النواب أو الحكومة أو أي سلطات عمة أخرى. •
 ما ٌنشر فً الصحؾ ووسائل اإلعبلم المختلفة من جرائم فساد. •
 ما ٌتكشؾ للهٌئة أثناء عملٌة التحري والتفتٌش. •
 الموانٌن النافذة. أٌة مصادر أخرى تمرها •
 
فً مجال تعمب ومبلحمة  اختصاصاتهابرجال السلطة العامة فً مباشرة  االستعانةللهٌئة    

 .احترازٌةالمتهمٌن فً جرائم الفساد وما لد تتخذه من تدابٌر وإجراءات 
 تموم الهٌئة بالكشؾ عن جرائم الفساد من خبلل:  
 الفحص المستندي. •
 
 والتفتٌشٌة.العملٌات الرلابٌة  •
 
 أٌة أسالٌب أخرى تمرها الموانٌن النافذة. •



02 
 

 
 فً جرائم الفساد. االتهامال ٌحول إنهاء الخدمة أو اإلحالة إلى المعاش دون  •
 
أن تستعٌن بخبراء ألؼراض الفحص فً أي مسألة فنٌة ٌمتضٌها  االلتضاءللهٌئة عند  •

الٌمٌن  كالتحمٌك أو ألؼراض الشهادة وعلى الخبراء المستعان بهم أن ٌحلفوا أمام المحم
المانونٌة لبل مباشرتهم للمهام المكلفٌن بها ما لم ٌكونوا لد أدوها بحكم وظائفهم وتتحمل 

 راء.الهٌئة أتعاب من ٌستعٌن بهم من الخب
 
عضو الهٌئة أو موظفٌها  اعتراضال ٌجوز ألي جهة أو موظؾ أو شخص إعالة أو  •

المكلفٌن بأمر التحري والتحمٌك والتفتٌش فً جرائم الفساد من أداء مهامهم بصورة كاملة, 
 ٌضع مرتكبها تحت طائلة العماب. اعتراضوكل إعالة أو 

 
تبلعب بالسلطات الوظٌفٌة أن تطلب من للهٌئة فً إطار سلطاتها فً مكافحة الفساد ومنع ال •

السلطة المختصة بالتعٌٌن أو رئٌس الجهة المعنٌة تولٌؾ موظؾ عام من عمله متى أبانت 
تحرٌات الهٌئة تورطه فً جرٌمة من جرائم الفساد المنصوص علٌها فً لانون مكافحة 

 الفساد.

 البالغبث والشكبوي: 3-2

 
الكتابٌة من ممدمٌها مباشرة أو عن طرٌك البرٌد العادي أو تتلمى الهٌئة الببلؼات والشكاوى  •

 البرٌد اإللكترونً أو الفاكس.
 على كل شخص علم بولوع جرٌمة فساد اإلببلغ عنها إلى الهٌئة فور علمه بها. •
 ٌجب أن ٌتخذ الببلغ الشكل التالً: •

 
 أن ٌمدم كتابة أو شفاهة. .7
عنها وزمان ومكان ولوعها والمصدر أو  أن ٌتضمن توضٌحا  كافٌا  لوالعة الفساد المبلػ .3

الكٌفٌة المناسبة التً جعلته ٌعلم أو ٌمؾ على الوالعة المبلػ عنها وأسماء األشخاص 
 المورطٌن فٌها وصفاتهم, وأي معلومات أو إستشهادات أخرى تؤٌد الوالعة.

ه ووسٌلة ممدمه وصفته وتولٌعه وتارٌخ تمدٌمه وعنوان سمابأن ٌذٌل الببلغ إذا لدم كتابة  .1
به وأرلام هواتفه وأن ٌرفك به ما ٌكون تحت ٌدٌه من وثائك أو مستندات مؤٌدة  االتصال

 للوالعة المبلػ عنها.
 
ٌفتح سجل خاص لمٌد الببلؼات والشكاوى التً ترد إلى الهٌئة فً إدارة فحص الببلؼات  •

 والشكاوى وترفع إلى رئٌس الهٌئة أوال  بأول.
 

 التحزٌ: 3-3

 
 تباشر الهٌئة بواسطة جهازها المختص عملٌة التحري بالوسائل اآلتٌة:       

 التخاطب وطلب المعلومات والتمارٌر من الجهات المعنٌة بموضوع التحري. •
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 االختباراتاإلطبلع على الملفات والعمود والوثائك ذات الصلة ومعاٌنة الموالع وإجراء  •
 .الفنٌة علٌها عندما ٌتطلب األمر ذلن

 فحص والتدلٌك فً المستندات واألدلة المرفمة بالببلؼات والشكاوى الممدمة للهٌئة.ال •
 مراجعة تمارٌر األجهزة الرلابٌة وتمارٌر مراجعً الحسابات المانونٌٌن. •
مخاطبة البنون للحصول على المعلومات المتصلة بموضوع التحري وصور من  •

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

 أؼراض التحمٌك.
 التحمٌك من وحصر اآلثار واألضرار المترتبة على والعة الفساد موضوع التحري. •
 .االستدالالتوجمع أٌة وسٌلة أخرى مشروعة تخدم أؼراض التحري  •
 

 التحقُق: 3-4

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

 الهٌئة إجراءات التحمٌك بشأنها.
ٌكون للهٌئة السلطات والصبلحٌات الممررة لانونا  لسلطات التحمٌك وفما  لمانون اإلجراءات  •

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

بٌن رئٌس الهٌئة والنائب العام وطبما  لئلجراءات النظامٌة  اتفاقللعمل فً الهٌئة بناء  على 
 المتبعة فً هذا الشأن.

 -تصرف الهٌئة فً التحمٌك:     
 تمامه وتمرر: تنظر الهٌئة فً ملؾ التحمٌك بعد •
إحالة أوراق التحمٌك إلى النائب العام إذا انتهى التحمٌك إلى ترجٌح إدانة المتهمٌن بجرٌمة  •

 من جرائم الفساد.
حفظ ملؾ التحمٌك إذا تبٌن عدم كفاٌة األدلة إللامة الدعوى على أن ٌكون لرارها فً هذه  •

 الحالة مسببا .
ال ٌحول لرار الهٌئة بحفظ ملؾ التحمٌك من فتحه من جدٌد إذا ظهرت دالئل لوٌة  •

 فً عملٌة التحمٌك. االستمرارتستوجب 
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 رابعالفصل ال

 حماٌة المصادر والشهود والخبراء

  
توفر الهٌئة الحماٌة البلزمة للشهود والخبراء ولممدمً الببلؼات والشكاوى والمصادر الخاصة  •

الوظٌفً أو العدوان الجسدي متى ما أظهرت نتائج التحري  لبلضطهادتعرضهم  احتمالمن 
 جدٌة المعلومات اإلخبارٌة الممدمة منهم فً كشؾ جرائم فساد.

 
توفٌر حماٌة فعالة للشهود الذٌن ٌدلون بشهادات أو إفادات تتصل  االلتضاءتكفل الهٌئة عند  •

بأفعال مجرمة طبما  ألحام المانون وهذه البلئحة وكذلن سائر األشخاص وثٌمً الصلة بهم من 
أو ترهٌب محتمل وتشمل إجراءات الحماٌة تؽٌٌر أماكن إلامتهم وعدم إفشاء  انتمامأي 

 تواجدهم. المعلومات المتعلمة بهوٌتهم وأماكن
 
تكنولوجٌا  باستخدامألؼراض سبلمة الشهود والخبراء اإلدالء بألوالهم  االلتضاءٌجوز عند  •

 مثل وصبلت الفٌدٌو وؼٌرها من الوسائل والتطبٌمات التً تكفل سبلمتهم. االتصاالت
 

  تطبك الهٌئة فً إطار مبدأ الحماٌة للمبلغٌن وممدمً الشكاوى ومصادر المعلومات التدابٌر
 والوسائل اآلتٌة:

 
تعامل مع المعلومات ومصادرها على لتطبٌك مبدأ ) المعرفة على لدر الحاجة ( وذلن بمصر ا .7

 عضو الهٌئة المختص.
 
الحفاظ على سرٌة المصدر وعدم اإلفصاح عنه فً المداوالت أو المذكرات أو المحاضر التً  .3

 تجرٌها الهٌئة.
 
 لمصادر المتعاونة مع الهٌئة.إتباع نظام أمن معلومات مشددة فً تسجٌل ا .1
 
 واللماء بالمصادر المتعاونة. االتصالوسائل تؤمن سرٌة  اعتماد .4
 
بالوظٌفة العامة لدى الجهة  االتجارمتابعة المصالح المانونٌة للمبلؽٌن من المواطنٌن عن جرائم  .8

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

 م2006( لسنة  30لانون اإللرار بالذمة المالٌة رلم )
  

 -أهمُت اإلقزار ببلذمت المبلُت: 55-1

 
اإللرار بالذمة المالٌة هً طرٌمة من الطرق التً تؤدي إلى نزاهة الوظٌفة العامة فاإللرار هو 

من شاؼلً الوظٌفة بما ٌملكه هو وزوجه وأوالده المصر من الحموق والموجودات النمدٌة  اعتراؾ

والعٌنٌة والدخول المنتظمة وؼٌر المنتظمة وهو فً نهاٌة المطاؾ الجواب على سؤال هام ٌدور 

 دائما  فً أذهان الناس مفاده من أٌن لن هذا؟

وهذا الملن هل هو بطرٌمة شرعٌة أو ؼٌر واب األول على ماذا تملن, جسوؾ ٌكون اإللرار هو ال

وهل هو متوازن ومتوافك مع الدخل الذي ٌحصل علٌه الموظؾ من خبلل مرتبه ومستحماته شرعٌة 

المانونٌة وعوائد أمبلكه الثابتة ومدخراته التً ال ٌشوبها شن أو التً ال تكون مصدر من المصادر 

 العامة.ؼٌر المشروعة وؼٌر المسموح بها لشاؼلً الوظائؾ 

الوظٌفة العامة هً مسئولٌة الشخص المكلؾ بإدارة المال العام أو الحفاظ علٌه أو تحصٌله من 

موارده المحددة وتوصٌله إلى خزٌنة الدولة, وكذلن سبلمة الصرؾ والتصرؾ باألموال العامة هً 

 من المهام الملماة على عاتك الموظؾ العام.

لى مسئولٌة عامة وفما  للموانٌن واللوائح حرٌص على حماٌة لذلن فالفرضٌة الرئٌسٌة أن كل من ٌتو

المال العام وعدم التصرؾ فٌه إال وفما  للمانون وبما ٌحمك المصلحة العامة من خبلل هذا االستخدام 

 األمثل.

ومن هنا ٌأتً الكسب المشروع والكسب ؼٌر المشروع فالكسب المشروع هو أن ٌدخر الموظؾ 

مشروع هو أن ٌستؽل به وفما  للمانون, والكسب ؼٌر ال ؾأو ٌتصر العام من كسبه المشروع

الموظؾ العام تلن الوظٌفة العامة للحصول على مصالح خاصة وأن ٌكسب كسبا  حراما  من خبلل 

 هذا االستؽبلل ؼٌر المشروع.

 وحٌث أن من أهداؾ اإللرار بالذمة المالٌة هو تحصٌن للموظؾ العام فً وظٌفته من أي شبهه فمد

( من الدستور بأنه )) ال ٌجوز لرئٌس الوزراء وال ألي من الوزراء أثناء  716نصت المادة ) 

تولٌهم الوزارة أن ٌتولوا أي وظٌفة عامة أخرى أو أن ٌزاولوا ولو بطرٌمة ؼٌر مباشرة مهنة حرة 

ها الحكومة أو عمبل  تجارٌا  أو مالٌا  أو صناعٌا , كما ال ٌجوز لهم أن ٌسهموا فً التزامات تعمد

والمؤسسات العامة أو أن ٌجمعوا بٌن الوزارة والعضوٌة فً مجلس إدارة أي شركة, وال ٌجوز 

خبلل تن المدة أن ٌشتروا وٌستأجروا أمواال  من أموال الدولة أو ٌماٌضوا علٌها ولو بطرٌمة المزاد 

 العلنً أو أن ٌؤجروها أو ٌبٌعوها شٌئا  من أموالهم أو ٌتابعوا علٌها ((.
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 -بلذمت المبلُت:ب اإلقزارقبنىن التعزَف ب 5-2  

 
م بشأن اإللرار بالذمة المالٌة فمد وضع المشرع عددا  من 3006( سنة 10وفما  للمانون رلم )      

 التعارٌؾ والنصوص واألحكام نبٌنها بحسب اآلتً:
مالٌة وعٌنٌة على كل ما إلرار بما ٌملكه الشخص من حموق )) ٌعتبر إلرار الذمة المالٌة هو       

ٌمكن حٌا ته واالنتفاع به على وجه معتاد من متاع أو نمود أو حٌوان أو عمار أو أرض أو 
 .(( معدات أو غٌرها من الممتلكات

 

 -:قبنىن الذمت المبلُتأهداف  5-3   

 
 وحدد المشرع عددا  من األهداؾ التً ٌسعى المانون لتحمٌمها:   
 

 حماٌة المال العام. .7
 

 تعزٌز الثمة بأجهزة الدولة وموظفٌها وصون كرامة الوظٌفة العامة. .3
 

 مكافحة الكسب ؼٌر المشروع والحد من العبث بمٌم وأخبللٌات الوظٌفة العامة. .1
 

 تعزٌز الرلابة على كل من ٌتولى وظٌفة عامة وٌخضع لهذا المانون. .4
 
 

 -:قبنىن الذمت المبلُتسزَبن  5-4   

 
نطاق سرٌانه على كافة العاملٌن بوحدات الخدمة العامة وعلى النحو المبٌن كما حدد المانون       

م بشأن اإللرار بالذمة 3006( لسنة 10أحكام المانون رلم )من  (4تفصٌبل  فً المادة رلم )
 .المالٌة

 
ونائبععه   تسعري علععى كافعة العععاملٌن فععً وحعدات الخدمععة العامعة بععدءا مععن رئعٌس الجمهورٌععة •

تسععري علععى مجععالس النععواب والشععورى والععوزراء والمضععاء ومستشععارٌهم ومستشععارٌه كمععا 
 وأعضاء السلطة المضائٌة والنٌابة العامة واللجنة العلٌا لبلنتخابات و الجامعات.

 
 

كمععا تسععري علععى رؤسععاء الوحععدات اإلدارٌععة بالمحافظععات )المحععافظون( ووكبلئهععم وأمنععاء   •
لعسععكرٌة واألمنٌععة والبعثععات الدبلوماسععٌة عمععوم المجععالس المحلٌععة بالمحافظععات والمٌععادات ا

وأعضعععاء السعععلن الدبلوماسعععً والمنصعععلً والجهعععاز المركعععزي للرلابعععة والمحاسعععبة والبنعععن 
المركععزي الٌمنععً والمصععالح والهٌئععات والمؤسسععات والبنععون والشععركات العامععة والمختلطععة 
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ادٌك الجهععععاز المركععععزي للرلابععععة والمحاسععععبة وعلععععى المععععدراء التنفٌععععذٌٌن للصععععن  وعلععععى
 والمشروعات العامة.

 
وإضععافة إلععى سععرٌانها علععى المٌععادات تسععري أحكععام المععانون فععً الوظععائؾ المععذكورة علععى   •

األمنععاء العععامٌن ومععدراء المكاتععب ومععدراء اإلدارات والوظععائؾ المالٌععة وعلععى أٌععة وظععائؾ 
 أخرى من وظائؾ المستوٌات السابمة ٌمرر مجلس الوزراء إخضاعها لهذا المانون.

 

 :أحكبم عبمت 5-5

 
( ٌعتبر كسبا  ؼٌر مشروع كل مال منمول أو ؼٌر منمول أو حك منفعة فً داخل الٌمن أو  8مادة )  

خارجه ٌحصل علٌه أي شخص تسري علٌه أحكام هذا المانون سواء لنفسه أو لؽٌره بسبب استؽبلل 
 .الوظٌفة العامة أو الصفة

 
على أحد المشمولٌن بهذا المانون من شاؼلً وظائؾ ( تتحمك والعة الثراء ؼٌر المشروع  6مادة ) 

السلطة العلٌا للدولة إذا تبٌن لٌام أي منهم بممارسة أي من األعمال المحظور علٌهم ممارستها وفما  
 .( من الدستور والموانٌن النافذة سواء بطرق مباشرة أو ؼٌر مباشرة 736ألحكام المادة ) 

 
ام هذا المانون اتخاذ كافة اإلجراءات المتعلمة بتحلٌل إلرارات ( ٌكون للهٌئة بموجب أحك 1مادة ) 

 .الذمة المالٌة وإحالة من ثبتت مخالفاتهم ألحكام هذا المانون إلى المضاء
 

( مع مراعاة ما ورد فً المادة السابمة فإن أي إضافة لمٌمة مالٌة لذمة أي من األشخاص  8مادة ) 
كسب عٌنً أو شخصً أو باالنتفاع بأي من أموال الدولة المشمولٌن بأحكام هذا المانون سواء ب

المنمولة أو ؼٌر المنمولة وكان ذلن باستؽبلل الصفة أو الوظٌفة وبصورة ؼٌر مشروعة, وكذلن كل 
انتماص مما على الشخص من التزامات مالً وسواء كانت هذه اإلضافة أو هذا االنتماص مباشر أو 

 .اء ؼٌر المشروعؼٌر مباشر فإنها تعد من لبٌل الثر
 

( ٌجوز للهٌئة تشكٌل لجنة أو أكثر لفحص إلرارات الذمة المالٌة وفحص البٌانات المتعلمة  9مادة ) 
 .بها وما ٌطرأ علٌها

 
 .( ٌحك للهٌئة طلب البٌانات والوثائك من ممدمً اإللرارات أومن أي جهة أخرى 70مادة ) 

 
 ارات الذمة المالٌة وتدلٌمها وجود أدلة واضحة على ( إذا تبٌن للهٌئة من خبلل فحص إلر 77مادة ) 

 كسب وإثراء ؼٌر مشروع فٌجب علٌها إحالة الموضوع إلى المضاء للنظر فٌه بصفة االستعجال
. 

( ٌنحصر حك اإلطبلع على إلرارات الذمة المالٌة والبٌانات واإلٌضاحات والوثائك  73مادة ) 
 .جهات المختصة بالتحمٌكوإجراءات الدراسة والفحص على الهٌئة وال

 
( ال تسمط دعوى الكسب والثراء ؼٌر المشروع من تارٌخ انتهاء وظٌفة أو صفة من  71مادة ) 

 .ٌخضع ألحكام هذا المانون إال وفما  للموانٌن النافذة
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( تحاط كافة اإللرارات الممدمة من الفئات المشمولة بهذا المانون بالسرٌة التامة, وٌمنع  74مادة ) 

 .اولها وال ٌجوز اإلطبلع علٌها إال فً الحدود التً ٌبٌنها هذا المانونتد
 

 اإلقزار ببلذمت المبلُت: 5-6
 

 ( أن 4فئات المحددة فً المادة ) على كل شخص من ال من المانون فإنه ٌتوجب ( 78)  وفما  للمادة
ثابتة أو منمولة داخل الٌمن ٌمدم إلرار بالذمة المالٌة لما ٌملكه هو وزوجه وأوالده المصر من أموال 

أو خارجها إلى الهٌئة خبلل ستٌن ٌوما  من تارٌخ صدور هذا المانون أو من تارٌخ دخوله فً أي من 
 .الفئات الخاضعة ألحكامه

 
ٌجب على كل من ٌخضع لهذا المانون أن ٌمدم بصفة دورٌة إلرارا  بأنه (  76مادة ) وأشارت ال

من تارٌخ تمدٌم إلراره السابك, أو عند الطلب من الهٌئة وذلن طول  بالذمة المالٌة بعد مرور عامٌن
مدة خضوعه ألحكام هذا المانون, وعلٌه أن ٌمدم إلرارا  لبل شهرٌن من التارٌخ المحدد ألنتها خدمته 
أو انتهاء خضوعه ألحكام هذا المانون فً األحوال األخرى, وإذا ما انتهت خدمته أو انتهاء 

المانون لبل تمدٌم إلراره وجب علٌه تمدٌم إلراره خبلل شهرٌن من تارٌخ تركه  خضوعه ألحكام هذا
 .العمل ألي سبب

 
الزوجٌن ملزمٌن  بلعندما ٌكون كمن لانون اإللرار بالذمة المالٌة إنه (  71مادة ) وأوضحت ال

جٌن بتمدٌم ( من هذا المانون ٌجب أن ٌلزم كبل الزو 78بتمدٌم اإللرار المنصوص علٌه فً المادة ) 
 .إلرارهما كل على حده وعلى الموظؾ العام أن ٌمدم اإللرار الخاص بأوالده المصر مع إلراره

 

 -إجزاءاث تقدَم اإلقزار: 5-7

 
 م بشعأن اإللعرار بالذمعة3006( لسعنة 10( معن المعانون رلعم )78) ا  للمادةوتتولى الهٌئة وفم .7

اسععتمبال ومتابعععة وفحععص وتحلٌععل اإللععرارات بالذمععة المالٌععة للفئععات المشععمولة بهععذا  المالٌععة
 .المانون

( من لانون اإللرار بالذمة المالٌة فإنه ٌجب أن ٌحرر اإللرار بالذمة 79ووفما  للمادة رلم ) .3
النموذج المعد لهذا الؽرض وأن تكون المعلومات الواردة فٌه صحٌحة ومولع المالٌة على 

من لبل صاحب اإللرار, وتحدد البلئحة التنفٌذٌة تفاصٌل البٌانات التً ٌتضمنها  علٌها
 النموذج.

( إرسال إلراراتهم فً ظروؾ مؽلمة إلى الجهة 4ٌجب على كل المشمولٌن فً المادة ) .1
خبلل شهر من تارٌخ شمولهم بأحكام هذا المانون وذلن  باستبلمهاالمختصة المخولة لانونٌا  

 ( من هذا المانون.31)وفما  للمادة 
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 أحكبم ختبمُت: 5-8

 
اإللرارات وكافة الوثائك والمعلومات  بأن من لانون اإللرار بالذمة المالٌة ( 36مادة ) أوضحت ال

المتعلمة بها سرٌة ال ٌجوز نسخها أو إفشاؤها أو اإلطبلع علٌها من لبل الؽٌر أٌا  كان ما عدا 
 .الجهات المحددة فً هذا المانون

 
إذا طرأت أي زٌادة على مال أحد المشمولٌن بهذا المانون  من هذا المانون بأنه ( 38مادة ) ووفما  لل

بسبب استؽبلل الوظٌفة أو الصفة أو العمل المكلؾ به أحٌل إلى الجهات المخولة بموجب الموانٌن 
 .واتخاذ اإلجراءات المانونٌة النافذة للتحمٌك

 
 
 

 انتهى


