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أهمية منظومة التصريح عن الذمة المالية والمصالح بالنسبة -1
للمنطقة العربية

:التزام دولي بمقتضى المعاهدات التي صادقت عليها دول المنطقة

تسعى كل دولة طرف، عند االقتضاء : "8اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد المادة 
ميين ووفقا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي، الى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العمو 

بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي 
واستثمارات وموجودات وهبات او منافع كبيرة قد تفضي الى تضارب في المصالح مع 

" مهامهم كموظفين عموميين

تسعى : "10االتفاقية العربية لمكافحة الفساد المادة 
ا الداخلي كل دولة طرف وفقًا للمبادئ األساسية لقانونه
ية وتمنع إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تقرر الشفاف

مل بها، تضارب المصالح بين الموظف والجهة التي يع
"سواء القطاع العام أو الخاص



أهمية منظومة التصريح عن الذمة المالية والمصالح بالنسبة -1
للمنطقة العربية

:التزام دولي بمقتضى المعاهدات التي صادقت عليها دول المنطقة

نص 2018اعالن بغداد للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 

إيالء اهتمام خاص الى المسائل المتعلقة بمنظومات التصريح بالذمة "على 

"المالية وإدارة تعارض المصالح

مطالبة : "7اتفاقية االتحاد االفريقي المادة 
الموظفين العموميين بتقديم إقرار عن 
يفة ممتلكاتهم وثرواتهم عند تولي مهام وظ

د عامة وخالل مدة توليهم هذه الوظيفة وبع
"انتهاء مدة خدمتهم



أهمية منظومة التصريح عن الذمة المالية والمصالح بالنسبة -1
للمنطقة العربية

ي تعامل منظومة التصريح تدعم الثقة ف: محفز لالستثمار-
القطاع الخاص مع أجهزة بيروقراطية ثقيلة

ن عليهتدعم الثقة المجتمعية في القطاع العام و المشرفي-

ؤولة يساهم في تفعيل المحاسبة المس
قرار في أوضاع قد تتسم بعدم االست

السياسي



أهمية منظومة التصريح عن الذمة المالية والمصالح بالنسبة -1
للمنطقة العربية

مية تؤثر على نتائج دول المنطقة في المؤشرات العال
يم وجود مؤشر مدركات الفساد اعتمد تقي:  لمكافحة الفساد

ب وفعالية منظومة التصريح من بين عناصر احتسا
2021النتائج  في نسخة 

من اهتمام متزايد بمنظومة التصريح
منظمات دولية مؤثرة في المنطقة 

صندوق النقد الدولي، البنك )
وحتى من منظمات ليس ...( الدولي

اد لها اهتمام مباشر بمكافحة الفس
(منظمة العمل الدولية كمثال)
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مدى دورية 
التصريح

مدى وجود محتوى 
شامل للتصريح 

وجود نموذج )
(للتصريح مثال

لية آمدى وجود 
شفافة لفحص 

المعلومات الواردة 
في التصريح 

مدى وجود عقوبات 
على اإلخالل بتقديم 
ة التصريح او عدم صح
بياناته او نقصها

نموذج موجود
2المادة 

نعم
20المادة 

نعم
36المادة 

نعم
6المادة 

م االطار القانوني الحاكالجزائر
إلقرارات الذمة المالية
واإلفصاح عن تضارب

المصالح
-5-14جزائر ال-قانون السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته•

2022
(10م)
2006فيفري 20الموافق 1427محرم 21الصادر في 01ـ06القانون رقم •

(6-4م)المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتعديالته 
يحدد نموذج 2006نوفمبر 22المؤرخ في 414-06المرسوم الرئاسي رقم •

.التصريح بالممتلكات
يحدد كيفيات 2006نوفمبر 22المؤرخ في 415-06المرسوم الرئاسي رقم •

وص عليهم في التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنص
المتعلق 2006فيفري 20المؤرخ في 01-06من القانون رقم 6المادة 

.  بالوقاية من الفساد ومكافحته
02/04/2007القرار الصادر من المديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ •

.يحدد قائمة األعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات
ير الداخلية رقم تعميم التصريح بالممتلكات للمنتخبين المحلين والصادر عن وز •

15/5/2013تاريخ 002
96التي ترافق تعليمة السيد الوزير األول رقم4/2015المذكرة التنظيمية •

، الموجهة ٕالى أعضاء الحكومة  تتعلق 2015ٔافريل 18المؤرخة في 
لتصريحات بكيفيات تسليم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ا

فين العموميّين المشار ال يهم في المرسوم بالممتلكات المكتتَبة من طرف الموظَّ
2006نوفمبر 22المؤرخ في 415-06الرئاسي
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م االطار القانوني الحاك
إلقرارات الذمة المالية
واإلفصاح عن تضارب

المصالح

بشأن الكشف عن الذمة 2010لسنة 32قانون رقم •
لسنة ( 19) المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 

2016
لسنة ( 82)الئحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم •

.2017لسنة ( 23)المعدلة بمرسوم رقم 2012
:من القانون 2فقرة/المادة األولى•
المادة الثالثة من الالئحة•
2002لسنة ( 16)من مرسوم بقانون رقم 33المادة •

هبإصدار قانون ديوان الرقابة المالية وتعديالت

نعم
2المادة 

النموذج موجود
الرابطمتوفر على 

نعم
و 4المادة 
5

نعم
8المادة 

البحرين

https://fd.sjc.bh/#/examples/formsList
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(للتصريح مثال

لية آمدى وجود 
شفافة لفحص 
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واإلفصاح عن تضارب

المصالح

ت قانون التصريح بالممتلكاجزر القمر
م والمصالح بموجب القانون رق

بشأن 2008لسنة 08-13
شفافية األنشطة العامة 
ماعيةواالقتصادية والمالية واالجت

نعم
6المادة 

نموذج غير 
موجود

نعم
12المادة 

نعم
26المادة 

المؤرَّخ AN/13/7 L/03قانون دجيبوتي
بشأن 2013يوليه /تموز16

ه منع ومكافحة الفساد ومرسوم
تشرين 7التنفيذي المؤرّخ 

2014أكتوبر /األول

ال
التصريح عند 
التكليف وانهاء 
المهام وتغير 
جوهري في 
الموجودات

نموذج موجود
نعمالرابطمتوفر على 

نعم14المادة 
20المادة 

http://www.anticorruption.dj/index.php/declarations-du-patrimoine/formulaire/


تحليل مقارن لألنظمة القانونية للتصريح في المنطقة -2

مدى دورية 
التصريح

مدى وجود محتوى 
شامل للتصريح 

وجود نموذج )
(للتصريح مثال

لية آمدى وجود 
شفافة لفحص 

المعلومات الواردة 
في التصريح 

مدى وجود عقوبات 
على اإلخالل بتقديم 
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م االطار القانوني الحاك
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واإلفصاح عن تضارب

المصالح

لسنة 62قانون الكسب غير المشروع رقم •مصر
المعدل  بقرار رئيس الجمهورية  1975

بتعديل بعض 2015لسنة 97بالقانون رقم 
أحكام قانون الكسب غير المشروع

1112قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم •
62قم بالالئحة التنفيذية للقانون ر 1975لسنة 
فى شأن الكسب غير المشروع 1975لسنة 

وتعديالته
ه هناك قانون اخر يتم حاليا دراسة وضع اطر •

في 2013لسنة 106التنفيذية وهو القانون رقم 
شأن حظر تعارض مصالح المسؤولين في 

الدولة

نعمنعمموجودنموذج 
20المادة 

نعم
3المادة 

العراق
لسنة 30قانون هيئة النزاهة رقم 

نعموتعديالته2011
17المادة 

نموذج موجود
نعمنعمرابطالومتوفر الكترونيا على 

https://nazaha.iq/news_FA.asp?page_namper=p11
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المصالح

األردن

لسنة 21قانون الكسب غير المشروع رقم 
25، وتعديالته وأبرزها قانون رقم 2014
وهو قانون معدل لقانون الكسب2021لسنة 

وقد .  2021لسنة 25غير المشروع رقم 
من 5746نشر هذا القانون في العدد رقم 

الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 
.منها4187في ص 23/9/2021

نعم
نموذج موجود

نعم
6المادة 

نعم
11المادة 

نعم
7المادة 
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المصالح

الخاص بإنشاء الهيئة2016لسنة 2قانون رقم •
العامة لمكافحة الفساد واألحكام الخاصة 

بالكشف عن الذمة المالية
بإصدار الالئحة 2016لسنة 300مرسوم رقم •

2016لسنة 2التنفيذية  للقانون رقم 
قم قرار رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد ر•

بشأن إجراءات الحصول 2016لسنة 249
ت على نموذج إقرار الذمة المالية ونموذج بيانا

االملزم بإقرار الذمة المالية وطريقة تقديمه
ساد قرار رئيس قرار الهيئة العامة لمكافحة الف•

بشأن إجراءات تقديم إقرار 2017لسنة 5رقم 
الذمة المالية من خارج دولة الكويت

الكويت

نعم
32المادة 
من 15المادة 

يذيةالالئحة التنف

نموذج موجود
طالرابومتوفر الكترونيا على 

نعم
31المادة 

نعم
46المادة 

https://www.nazaha.gov.kw/AR/DocLib1/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB2.pdf
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2020لسنة 189القانون رقم 
بشأن التصريح عن الذمة 
المالية والمصالح ومعاقبة 

اإلثراء غير المشروع

نعم
نموذج موجود

ضح في القانون اللبناني لم تو 
ة هذه النقطة لذلك فإن اإلجاب

ويالحظ من األسباب. بالنفي
لى الموجبة للقانون التركيز ع
اإلثراء غير المشروع

نعم
9و 7المادة 

نعم
3المادة 

لبنان

م 2014لسنة 11قانون رقم •
حة بأنشاء الهيئة الوطنية لمكاف

(  3م)الفساد 

10من القانون رقم 4المادة رقم •
بشأن التطهير 1994لسنة 

نموذج غير موجود
على الرغم من عدم وجود نموذج 

ئة بدأت منشور للتصريح فان الهي
ماد في تلقي التصاريح باالعت

على ما يبدو انه نموذج 

نعم

نعم
(  189)قرار رقم 6المادة 
بشأن الالئحة1994لسنة 

(  10)م التنفيذية للقانون رق
م بشأن 1423لسنة 

التطهير

نعم
5و 4المادة رقم 

10من القانون رقم 
بشأن 1994لسنة 

التطهير

ليبيا
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25م التصريح بالممتلكات والمصالح بموجب القانون رق•
بشأن التصريح92لسنة 

م ظـهيـر شريف رق: التصريح اإلجباري بالممتلكات•
بتـتميم الـظهيـر )2008أكـتوبر 20صـادر في 72.08.1

1975أبريل 23الـصادر في 331.74.1الشريف رقم 
بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم

158وال سيما الفصل2011الدستور المغربي لسنة •
أكتوبر 20صادر في 1-00-202ظهير شريف رقم •

المتعلق بإحداث 42-00بتنفيذ القانون رقم 2002
ية التصريح اإلجباري لبعض منتخبي المجالس المحل

والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو األعوان 
العموميين بممتلكاتهم

م المتمم للظهير الشريف رق1.08.73الظهير الشريف رقم •
لسمعي القاضي بإحداث الهيئة العليا لالتصال ا1.02.212

البصري 

نعم
نموذج موجود

4المادة 

نعم
نعم11المادة 

نعم
3المادة 

المغرب
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بشأن 2007لسنة 54القانون رقم •
الشفافية المالية في الحياة العامة 

ية والتعميمات الصادرة عن لجنة الشفاف
المالية للحياة العمومية

صادر بتاريخ 207-2007مرسوم رقم •
ة يحدد تنظيم وسير لجن2007دجمبر 3

ةالشفافية المالية في الحياة العمومي

اموريتاني

نعم
11و 7مواد 

من قانون 
يةالشفافية المال

نعم
نموذج موجود

الرابطمتوفر على و 
نعم

16و15و14و 9المواد 
2007من  مرسوم رقم 17و

3صادر بتاريخ 207-
يحدد تنظيم 2007ديسمبر 

الية وسير لجنة الشفافية الم
في الحياة العمومية

نعم
16المادة 

http://www.coursupreme.mr/docs/formulairedeclarationAr1.pdf
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مدى دورية 
التصريح

مدى وجود محتوى 
شامل للتصريح 

وجود نموذج )
(للتصريح مثال

مدى وجود الية 
شفافة لفحص 

المعلومات الواردة 
في التصريح 

مدى وجود عقوبات 
على اإلخالل بتقديم 
ة التصريح او عدم صح
بياناته او نقصها

م االطار القانوني الحاك
إلقرارات الذمة المالية
واإلفصاح عن تضارب

المصالح
112/2011من مرســوم سلطـانـي رقـــم 12م •

ارب بإصدار قانون حماية المال العام وتجنب تض
المصالح

الصادر عن جهاز 2012لسنة 101القرار رقم •
الذمة الرقابة المالية واإلدارية للدولة بشأن إقرار
المالية للمسؤول الحكومي المعدل بالقرار 

61/2016
من قانون الخدمة المدنية الصادر 105المادة •

وتعديالته120/2004بالمرسوم السلطاني 
كات ان القانون العماني ينظم التصريح بالممتل) 

من قانون حماية المال 12والمصالح بموجب المادة 
لسنة 112العام وتجنب تضارب المصالح رقم 

لذمة إضافة الى  دليل تعبئة نموذج إقرار ا.  2011
م المالية  للمسؤول الحكومي  الصادر بالقرار رق

61/2016

سلطنة عمان

12المادة نعم
على نموذج موجود
الرابط

ال
نعم
15المادة 

ال
رار يتم تقديم إق

الذمة المالية 
بموجب طلب 
من رئيس 

الجهاز

https://www.sai.gov.om/Docs/daleel_ar.pdf
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مدى دورية 
التصريح

مدى وجود محتوى 
شامل للتصريح 

وجود نموذج )
(للتصريح مثال

مدى وجود الية 
شفافة لفحص 

المعلومات الواردة 
في التصريح 

مدى وجود عقوبات 
على اإلخالل بتقديم 
ة التصريح او عدم صح
بياناته او نقصها

م االطار القانوني الحاك
إلقرارات الذمة المالية
واإلفصاح عن تضارب

المصالح

لسنة 1قانون مكافحة الفساد رقم 
وتعديالته2005

نعم
و 11المادة

16

نعم
نموذج موجود

نعم
22المادة 
8المادة 

نعم
24المادة 

29و 28المادة 

فلسطين
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مدى دورية 
التصريح

مدى وجود محتوى 
شامل للتصريح 

وجود نموذج )
(للتصريح مثال

مدى وجود الية 
شفافة لفحص 

المعلومات الواردة 
في التصريح 

مدى وجود عقوبات 
على اإلخالل بتقديم 
ة التصريح او عدم صح
بياناته او نقصها

م االطار القانوني الحاك
إلقرارات الذمة المالية
واإلفصاح عن تضارب

المصالح

ض اليوجد قانون ينظم هذه المسائل مباشرة  توجد بع
:القواعد المتفرقة 

بإصدار قانون تنظيم 2015لسنة ( 24)قانون رقم 
المناقصات والمزايدات المعدل بموجب مرسوم بقانون 

يُحظر على موظفي الجهة : 33المادة )18/2018
تعلق الحكومية، ممن يتولون مهام واختصاصات وظيفية ت

منهم بالتعاقدات التي تجريها هذه الجهة، أن يكون ألي
كما ال مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في تلك التعاقدات،
و يجوز ألي منهم أن يكون شريكاً ألحد المناقصين أ
ه أو المزايدين أو وكياًل عنه أو عضوًا في مجلس إدارت
يح بأي موظفًا لديه، ويجب عليهم في هذه الحالة التصر 

مشار مصلحة لهم قد تتداخل مع طبيعة اختصاصاتهم ال
. ...(إليها

قطر
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مدى دورية 
التصريح

مدى وجود محتوى 
شامل للتصريح 

وجود نموذج )
(للتصريح مثال

مدى وجود الية 
شفافة لفحص 

المعلومات الواردة 
في التصريح 

مدى وجود عقوبات 
على اإلخالل بتقديم 
ة التصريح او عدم صح
بياناته او نقصها

م االطار القانوني الحاك
إلقرارات الذمة المالية
واإلفصاح عن تضارب

المصالح

ممتلكات ال يوجد في السعودية تشريع خاص للتصريح بال
.  والمصالح

يئة يوجد ضوابط اإلدالء بإقرارات الذمة المالية لموظفي ه
ة الرقابة الرقابة ومكافحة الفساد المعتمدة بقرار رئيس هيئ

ه وهي 1433/ 1/ 9وتاريخ ( 2)ومكافحة الفساد، رقم 
( التاسعة)من المادة ( الثالثة)ضوابط اعدت بناءً على الفقرة 

( 165)الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم , من تنظيم الهيئة
من المادة ( الثامنة)هـ، والفقرة 1432/ 5/ 28وتاريخ 

األمر من الالئحة الوظيفية للهيئة، المعتمدة ب( الرابعة)
هـ؛ وأيضا 1432/ 11/9وتاريخ ( 181/ أ)الملكي رقم 

إعداد الضوابط الالزمة: . من تنظيم الهيئة 3/9المادة 
لبعض لإلدالء بإقرارات الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي،

ر في فئات العاملين في الدولة، ورفعها إلى الملك للنظ
.اعتمادها

نعم
3المادة

نعم
نموذج موجود فقط 

لموظفي الهيئة
نعمنعم 

10المادة 

السعودية
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مدى دورية 
التصريح

مدى وجود محتوى 
شامل للتصريح 

وجود نموذج )
(للتصريح مثال

مدى وجود الية 
شفافة لفحص 

المعلومات الواردة 
في التصريح 

مدى وجود عقوبات 
على اإلخالل بتقديم 
ة التصريح او عدم صح
بياناته او نقصها

م االطار القانوني الحاك
إلقرارات الذمة المالية
واإلفصاح عن تضارب

المصالح
الصومال

قانون مكافحة 
الثراء الحرام 

والمشبوه  لسنة 
1989

نعم
8المادة 

نعمالموجودغيرنموذج
18المادة 

السودان
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مدى دورية 
التصريح

مدى وجود محتوى 
شامل للتصريح 

وجود نموذج )
(للتصريح مثال

مدى وجود الية 
شفافة لفحص 

المعلومات الواردة 
في التصريح 

مدى وجود عقوبات 
على اإلخالل بتقديم 
ة التصريح او عدم صح
بياناته او نقصها

م االطار القانوني الحاك
إلقرارات الذمة المالية
واإلفصاح عن تضارب

المصالح

لسنة  64قانون  رقــم 
17بتاريخ —1958
 /6 /1958

اسوري

نعم
نموذج غير 1المادة 

موجود
نعم
5المادة 

نعم
15المادة 
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مدى دورية 
التصريح

مدى وجود محتوى 
شامل للتصريح 

وجود نموذج )
(للتصريح مثال

مدى وجود الية 
شفافة لفحص 

المعلومات الواردة 
في التصريح 

مدى وجود عقوبات 
على اإلخالل بتقديم 
ة التصريح او عدم صح
بياناته او نقصها

م االطار القانوني الحاك
إلقرارات الذمة المالية
واإلفصاح عن تضارب

المصالح

2018لسنة 46قانون عدد 
2018أوت 1مؤرخ في 

كاسب يتعلق بالتصريح بالم
اء والمصالح وبمكافحة اإلثر 

غير المشروع وتضارب 
المصالح

تونس

نعم
10المادة 

تعم
نموذج موجود

الرابطمتوفر الكترونيا على 
نعم
8المادة 

نعم
-33المادة 

30

https://inlucc.tn/wp-content/uploads/2020/10/%D8%A3%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD.pdf
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مدى وجود محتوى 
شامل للتصريح 
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م االطار القانوني الحاك
إلقرارات الذمة المالية
واإلفصاح عن تضارب

المصالح

قرار :  امارة أبو ظبي•
رئيس جهاز أبوظبي 

لسنة 42للمحاسبة رقم 
بشأن إصدار 2021

نظام اإلفصاح

اإلمارات

نعم
3المادة 

تعم
نموذج موجود

طالرابمتوفر الكترونيا على 
نعم
5المادة 

نعم
10المادة 

https://adaa.gov.ae/ar/Publications/ADAA%20Publications/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%AD/(07112021)%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85(%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%AD).pdf
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مدى دورية 
التصريح

مدى وجود محتوى 
شامل للتصريح 

وجود نموذج )
(للتصريح مثال

مدى وجود الية 
شفافة لفحص 

المعلومات الواردة 
في التصريح 

مدى وجود عقوبات 
على اإلخالل بتقديم 
ة التصريح او عدم صح
بياناته او نقصها

م االطار القانوني الحاك
إلقرارات الذمة المالية
واإلفصاح عن تضارب

المصالح

لسنة ( 30)قانون رقم 
ة م بشأن اإلقرار بالذم2006

المالية

اليمن

نعم
16المادة 

تعم
نموذج موجود

الرابطمتوفر الكترونيا على 
نعم
9المادة 

نعم
–25المادة 

24-23

https://snacc.gov.ye/wp-content/uploads/2022/03/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
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العربيةاستنتاجات حول تحليل اإلطار القانوني للتصريح في المنطقة❖

دول الى ما قبل 6يعود إقرار أنظمة التصريح حسب النصوص النافذة بالنسبة ل 
، في حين 2010و2000دول أنظمة مماثلة بين سنتي 3، بينما اعتمدت 2010

.2010اعتمدت بعد ( 10)أن أغلب األنظمة المطبقة حاليا 

:دول عربية ال تعتمد نظاما شامال للتصريح ثالث

قطر✓

ةنظام تصريح خاص بموظفي هيئة النزاه: المملكة العربية السعودية✓

نظام تصريح إلمارة أبو ظبي فقط: االمارات العربية المتحدة✓
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العربيةاستنتاجات حول تحليل اإلطار القانوني للتصريح في المنطقة❖

:وردت األطر القانونية المنظمة للتصريح في صيغ مختلفة

يح بالذمة كشف عن الذمة المالية، التصر )قوانين متخصصة بتسميات مختلفة ✓
ن مثل المغرب ولبنان وتونس واليم...( المالية او المكاسب أو الممتلكات

اء غير والبحرين وجزر القمر على سبيل المثال مع مالحظة االرتباط مع االثر 
المشروع من عدمه

القوانين عامة لمكافحة الفساد مثل الجزائر وجيبوتي على سبيل المث✓
يت على قوانين انشاء هيئات متخصصة في مكافحة الفساد مثل العراق والكو ✓

سبيل المثال مع مالحظة اإلشارة المباشرة الى نظام التصريح من عدمه
مثالقوانين مكافحة االثراء غير المشروع مثل مصر واألردن على سبيل ال✓
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العربيةاستنتاجات حول تحليل اإلطار القانوني للتصريح في المنطقة❖

يتم تقديم )سلطنة عمان دولتان عربيتان ال تعتمدان دورية في إيداع التصاريح وهي
( جهاز الرقابة المالية واالدارية للدولةإقرار الذمة المالية بموجب طلب من رئيس

ي في القيم تصريح عند التكليف وانتهاء المهام وحصول تغيير جوهر )جيبوتيو
يح عند وتختلف هذه الدورية من دولة ألخرى مع المالحظة أن التصر ( المصرح بها

ف األنظمةمباشرة الوظائف المستوجبة لذلك وانتهاء المهام هو سمة مشتركة لمختل
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العربيةاستنتاجات حول تحليل اإلطار القانوني للتصريح في المنطقة❖

:دول عربية ال يوفر نظامها نموذج تصريح متاح وهيثالث

السودان✓

ليبيا✓

جزر القمر✓

هيئة النزاهةمع اإلشارة ان نموذج التصريح المتاح بالنسبة للملكة العربية السعودية يهم فقط
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العربيةاستنتاجات حول تحليل اإلطار القانوني للتصريح في المنطقة❖

منة في التصاريح عربيتان فقط ال تعتمدان آلية للتدقيق في المعطيات والبيانات المضدولتان
:وهما
سلطنة عمان✓
السودان✓

قصاء في ملفات بمناسبة االستالنظام اللبناني بينما تظل هذه الصالحية معتمدة جزئيا في 
ويل في فساد تهم أحد األشخاص المشمولين بالتصريح وتظل في كل الحاالت محور تأ

ع اإلشارة أن هذا م. انتظار حاالت التطبيق العملي من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
راء غير اعتماد هذه اآللية يكون طبيعيا في حاالت اقتران نظام التصريح ومكافحة االث

ار القانون المشروع وهو ما يفسر وجودها في أطر قانونية معتمدة منذ سنوات عديدة على غر 
.المصري والقانون السوري 
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العربيةاستنتاجات حول تحليل اإلطار القانوني للتصريح في المنطقة❖

دراج الدول التي اعتمدت أنظمة في الغرض رتبت عقوبات على عدم التصريح أو اكل
رتبطة معطيات خاطئة، مع اإلشارة الى ان العقوبات في هذه الحالة األخيرة تكون آليا م

بممارسة األجهزة المعنية لصالحية التدقيق في مضامين التصاريح
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العربيةاستنتاجات حول تحليل اإلطار القانوني للتصريح في المنطقة❖

من هذه القوانين كجزء)ترتبط أنظمة التصريح بصورة مباشرة بقوانين االثراء غير المشروع 
:دول وهيستفي ( أو في صيغة تالزم تقنين المجالين

لبنان✓
تونس✓
سوريا ✓
مصر✓
األردن✓
السودان✓
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العربيةاستنتاجات حول تحليل اإلطار القانوني للتصريح في المنطقة❖

در ضمن هذا مع اإلشارة الى تجريم االثراء غير المشروع غير مرتبط بهذه الوضعية اذ ص
اد في نصوص ذات صيغ مختلفة في عدد من الدول على غرار قانون هيئة مكافحة الفس

ي يتيحها ويضيء هذا الجانب على اإلمكانيات الت. العراق أو قانون منفصل في فلسطين
روع، بل نظام التصريح في مجال التحقيق ليس فقط فيما يهم حاالت االثراء غير المش

ة في كل وكذلك في نطاق ممارسة صالحيات التقصي والتحقيق من قبل األجهزة المختص
دولة
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العربيةاستنتاجات حول تحليل اإلطار القانوني للتصريح في المنطقة❖
:ي أربع دول هيتعرضت األنظمة القانونية للتصريح بالذمة المالية الى التصريح بالمصالح ف

لبنان✓
تونس✓
سلطنة عمان✓
جزر القمر✓

ونية أخرى هذا مع اإلشارة الى ان التصريح بالمصالح قد يتم في بعض الحاالت ضمن أطر قان
وصية على على غرار قانون اإلفصاح عن تضارب المصالح في فلسطين او في وضعيات خص
وظيفية غرار التصريح بالمصالح لموظفي الجهة الحكومية، ممن يتولون مهام واختصاصات

.تتعلق بالتعاقدات في قطر



منظومات التصريح في تقارير استعراض الفصل الثاني من -3
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

و في الخارج ، ُيلزم قانون مكافحة الفساد جميع الموظفين العموميين باإلفصاح عن ممتلكاتهم المودعة في الجزائر أ✓
(.  6-4المواد )وممتلكات أطفالهم القصر ، في بداية ونهاية خدمتهم وكلما حدث تغيير جوهري 

اة ، باستثناء القض. لتقديم مثل هذه التصريحات( 6000حوالي )في الممارسة العملية ، تتم دعوة كبار المسؤولين فقط ✓
م تقارير منتظمة ال ينص القانون على تقديالذين ُيطلب منهم اإلعالن عن ممتلكاتهم للمحكمة العليا كل خمس سنوات ، 

".تغيير جوهري "، وال يحدد المقصود بعبارة 
.من الصعب إجراء المراقبة والمراجعة بشكل فعالتجعل الطبيعة اليدوية لنظام اإلفصاح المالي ✓
.أي عقوبات على عدم االمتثال اللتزامات اإلفصاححتى اآلن ، لم يتم فرض ✓
.إفصاح عبر اإلنترنتاتخذت الجزائر خطوات لتطوير منصة ✓

oالجزائر:



منظومات التصريح في تقارير استعراض الفصل الثاني من -3
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

oالمملكة العربية السعودية:
:يوصى بأن تقوم المملكة العربية السعودية بما يلي

مثال ، يمكن مواصلة الجهود لمراجعة أنظمة الكشف عن األصول بما يتماشى مع الممارسات الدولية الجيدة ؛ على سبيل ال
خذها المملكة إلى تبسيط عمليات التحقق ؛ يرحب المراجعون بالخطوات التي تتاعتماد نظام إيداع إلكتروني أن يؤدي 

السلطات على تبني العموميين وتشجيعلتشمل فئة أوسع من الموظفين العربية السعودية لتوسيع متطلبات إقرار األصول 
(.52المادة )وحفظ السجالت المتعلقة بالحسابات المالية األجنبية متطلبات اإلفصاح 

oفلسطين:
م يحدث هذا ؛ ومع ذلك ، لالمالية من خالل وزارة العدل باإلفصاحاتتبادل المعلومات المتعلقة يمكن لدولة فلسطين ✓

.بعد
حة أو سلطة الحاالت التي يكون فيها للموظف العمومي مصلالمقدمة من المسؤولين الحكوميين اإلفصاحاتال تشمل ✓

.توقيع أو سلطة أخرى على الحسابات المالية



منظومات التصريح في تقارير استعراض الفصل الثاني من -3
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

عالن عن يتعين على أعضاء الحكومة والموظفين العموميين من رتب معينة والقضاة والمسؤولين المنتخبين اإل✓
المسؤولين ومع ذلك ، تنطبق هذه القواعد فقط على. ممتلكاتهم عند توليهم مناصبهم وكل ثالث سنوات بعد ذلك

-1من الظهير رقم 2انظر ، على سبيل المثال ، المادة )وليس أزواجهم المعنيين وأبنائهم الذين لم يبلغوا سن الرشد ، 
08-72
.  األصول المحتفظ بها في الخارجال يمتد االلتزام ليشمل ✓
على والمجلس يتم تقديم التصريحات من قبل الموظفين العموميين والقضاة ، على التوالي ، إلى ديوان المحاسبة األ✓

يتم إخطار في حاالت عدم االمتثال لاللتزام بتقديم مثل هذا اإلعالن أو في حالة عدم صحة اإلعالن ،. األعلى للقضاء
ومع ذلك، (. من الظهير الشريف2من المادة 11و 10الفقرتان )المدعي العام للملك بغرض بدء اإلجراءات الجنائية 

.من المستحيل التحقق من اإلعالنات بسبب عددها الكبير
التحقق ، بما في ذلك القواعد المتعلقة باإلعالنات واإلدارة و إصدار تشريعات بشأن تضارب المصالح : 1توصية ✓

(.4، الفقرة 7المادة )والعقوبات السارية ذات الصلة 
مباشرين واألصول لتشمل مصالح جميع أفراد األسرة اللتوسيع وتعزيز قواعد التصريح عن الممتلكات السعي : 2توصية ✓

(.5، الفقرة 8المادة )الموجودة في الخارج ، والنص على التحقق الصارم من هذه اإلعالنات 

oالمغرب:



التحديات التي يواجها تفعيل منظومة التصريح في المنطقة-4

المواد، غموض بعض)تعقيدات مرتبطة باالطار القانوني المنطبق 
(تضخم عدد المشمولين بالتصريح

عدم االستغالل األمثل للتصاريح
بسبب االطار القانوني 

ميابسبب عدم اتاحة االمكانية واقعيا وتنظي

ى عدم اشتمال المنظومة على التصريح في عدد من الحاالت عل
التصريح بالمصالح



تحديات يواجها تفعيل منظومة التصريح في المنطقة-4

المعالجة الورقية للتصاريح

قة عدم اعتماد نصوص تطبيقية وأدوات تنظيمية ذات عال
بالمنظومة

انونينصوص تطبيقية تفتح إمكانية يتيحها االطار الق
نصوص تفسر بصورة مبسطة المنظومة

انات نقائص على مستوى منظومات حماية البي
لى الشخصية في المنطقة بشكل ال يشجع ع

االنخراط في المنظومة



مقترحات لتطوير منظومة التصريح -5

ثر أك: تطوير نظم التصاريح االلكترونية
بتوفر نجاعة لكنه يرتبط في بعض الحاالت

شروط معينة

ضمون تطوير القدرات التقنية على استغالل م
ع قواعد بيانات، تفعيل تقاط)التصاريح 

...(البيانات



مقترحات لتطوير منظومة التصريح -5

طبيقية تفعيل وتطوير األنظمة الت
واالرشادية ذات الصلة

ة المساهمة في خلق ديناميكية رقاب
مجتمعية من خالل نظام التصريح

يل استغالل نظم التصريح في تفع
ها مكافحة االثراء غير المشروع وغير 
تقوم من أعمال التقصي والتحقيق التي

بها األجهزة المختصة 




