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انضمام دولة الكويت 
فحة لالتفاقية الدولية لمكا
الفساد

2003/10/31في 

تم اإلعالن عن اتفاقية األمم 

المتحدة لمكافحة الفساد

2003/12/9في 

وقعت الكويت على االتفاقية 

الدولية لمكافحة الفساد

2005/12/14في 

دخلت االتفاقية حيز التنفيذ

2006/11/21في 

صادق مجلس األمة على االتفاقية 

الدولية لمكافحة الفساد

2006/12/10في 

نشر االتفاقية في

جريدة الكويت اليوم

2007/2/16في 

أودعت االتفاقية لدى األمين العام 

لألمم المتحدة

2007/3/17في 

سريان نفاذ االتفاقية

في دولة الكويت

لسنة ( 2)حتى أصدر القانون رقم 

بإنشاء الهيئة العامة 2016

لمكافحة الفساد



التدابي  الوقائية
UNCAC

:تضمنت االتفاقية عدد من التدابير الوقائية ومنها

:من اتفاقية األمم المتحدة( 8)المادة 

، اىل وض  للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي
ً
ع تدابي  ونظم تسىع كل دولة طرف، عند االقتضاء وفقا

ز بأن يفصحوا  للسلطات المعنية عن ما لهم من أنشطة خارجية و  ز العمومي  استثمارات تلزم الموظفي 
ي المصالح

ز
.و موجودات وهبات  قد ينتج عنها تضارب ف



التجريم وانفاذ القانون
UNCAC

وع" األمم المتحدة بشأن إتفاقيةمن ( 20)المادة  ":اإلثراء غي  المشر

ي اعتماد م
ز
، ف ي
ز
ا قد يلزم من تنظر كل دولة طرف، رهنا بدستورها والمبادئ األساسية لنظامها القانون

وع، أي زياد يعية وتدابي  أخرى لتجريم تعّمد موظف عمومي إثراء غي  مشر
ي موجوداته تدابي  تشر

ز
ة ف

وع ة ال يستطيع تعليها بصورة معقولة قياسا اىل دخله المشر .زيادة كبي 



(ةنزاه)الهيئة العامة لمكافحة الفساد 

لسنة ( 2)هيئة حكومية مستقلة محايدة، أنشئت بموجب القانون رقم 
.2016يناير 24الصادر بتاري    خ 2016

مكافح  ة ج  اء إنش  اء الهيئ  ة اس  تجابة لمتطلب  ات اتفاقي  ة األم  م المتح  دة ل
ي عام 
ز
ي انضمت لها دولة الكويت ف

2006الفساد والت 

 وطن
ً
 أنش   أت الهيئ   ة العام   ة لمكافح   ة الفس   اد لكونه   ا اس   تحقاقا

ً
 حتمي   ا

ً
ي   ا

لوقاي  ة من  ه المص  لحة العلي  ا لل  بالد، لمحارب  ة ظ  اهرة الفس  اد واتقتض  يه
ي تنمي     ة ال     دو  و 

ز
 ي     نثر بش     كل مب     ا ر ف

ً
ي أخ     بحت خط     را

اإلخ     ال  وال     ت 
ام القانون .بمبادئ العدالة والمساواة ونشر ثقافة عدم احي 



أهداف نزاهة

ي المعامالت االقتصادية واإلداريةإرساء-1
ز
اهة ف ز .مبدأ الشفافية واليز

.اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسادتطبيق-2

داد األموا  الناتجة عن ممارستهمخاطرهالفساد ودرء مكافحة-3 .وآثاره ومالحقة مرتكبيه وحجز واسي 

.ةأجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة ومنع الوساطة والمحسوبيحماية-4

ز عن جرائم الفسادحماية-5 .المبلغي 

ي مجاالت مكافحة الفسادتعزيز -6
ز
.مبدأ التعاون والمشاركة مع الدو  والمنظمات اإلقليمية والدولية ف

.رهوتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتوعية أفراد المجتمع بمخاطتشجيع-7



وع وفقا للقانون رقم الكسب غي  المشر
2016لسنة 2

بسللبت تللولي–فللي االلتزامللات تطللرأ أو انتقللا  فللي الوللروة زيللادة كللل

أو عللى الخاضلع لهلذا القلانون أو أوالده القصلر–الوظيفة أو قيلام الصلفة 

واردهم من يكون وليلا  أو وصليا  أو قيملا  عليلى متلى كانلت ال تتناسلت ملع مل

.وغير مبررة



العقوبات

ى كللل مللن ارتكللت جريمللة الكسللت غيللر المشللرو  يعاقللت بللالحبس مللدة ال تزيللد عللل•

خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسلت غيلر المشلرو  اللذل حصلل عليلى ملع

و الحكم بمصادرة الكست غير المشرو  ، سواء كان في ذمتى أو في ذمة زوجى أ

.أوالده القصر أو الوصي أو القيم عليى

ر وال يحللول انقضللاء الللدعوى الجزائيللة بالوفللاة دون الحكللم بمصللادرة الكسللت غيلل•

.المشرو 



الكشف عن الذمة المالية



إقرار الذمة المالية

سنة ومن في 21بيان يقدمى المقر حست النماذج المعتمدة من الهيئة عن ذمتى المالية وذمة أوالده القصر لمن هم دون 

:واليتى أو وصايتى أو قوامتى ليوضح فيى 

حص  في شركاتأسهم وسندات

عقــــــــــارات
حسابــــات بنــكيى

قروض ديـــون

ما عليى من التزاماتمالى من حقوق



الهدف من تقديم إقرار الذمة المالية

5

ترسيخ

زاهة ترسيخ مبدأ الشفافية والن

في أجهزة الدولة

2

حماية

حماية األموال

العامة

1

وقاية

الوقاية من الفساد 

المالي

3

تعزيز

تعزيز الرقابة على كل من

يتولى وظيفة عامة

4

تحصين

تحصين الموظف العام من 

التشكيك في براءة ذمته



أنوا  إقرارات الذمة المالية

تحديث اإلقرار

.سنوات3يوما  من نهاية كل 60يقدم خالل 

يوما  60

اإلقرار األول

.يوما  من تاريخ تولي المنصت60يقدم خالل 

يوما  90يوما  60

اإلقرار النهائي

.يوما  من تاريخ ترك المنصت90يقدم خالل 



ة الفئات الملزمة بتقديم إقرار الذم
المالية

الجمعيات التعاونيةالسلطة القضائيةالسلطة التشريعيةالسلطة التنفيذية

والهيئات الرياضية

الشركات التي تساهم بها  الدولة بشكل

%25>مباشر 



ة عقوبات التأخر بتقديم إقرار الذم
المالية

اإلقرار األول

تحديث اإلقرار

اإلقرار النهائي

رألكوالتأخيرزاداذاالوظيفةمنالعزلجوازمعماليةغرامات

اإلنذاربعديوما  90من

زلالعجوازمعسنةعلىتزيداللمدةبالحبسوعقوباتماليةغرامات

اإلنذاربعديوما  90منألكورالتأخيرزادإذاالوظيفةمن

إذاسنوات3علىتزيداللمدةبالحبسوعقوباتماليةغرامات

.يوما  90منألكورالتأخيرزاد

ك.د500

غرامات مالية ال تقل عن

ك.د10,000

غرامات مالية قد تصل إلى

ك.د30,000

غرامات مالية قد تصل إلى



الخدمات المقدمة من الهيئة

المساعدة الشخصية118الخط الساخن 

دليل التعليمات ورش عمل تعريفية



التعامل مع إقرارات الذمة المالية

ملصق نظام الحفظ 

الذكي

RFID

ملصق لجان الفح 

ملصق رقمي 

Barcode

نافذة إلخفاء هوية المقر

ملصق شمعي إلحكام 

الغلق



ي إلقرارات الذمة المالية
المسار األمتز

لجان الفح 

الخزانة

اإلستالم



أمـــــان–سريــــة –خصوصيـــة 

إفشاء البيانات يؤدل الى عقوبات مشددة يصل 

مداها إلى الحبس



لجان الفحص و أسلوب فحص عناص 
الذمة المالية



لجان الفح  إقرارات الذمة المالية

أ

.رئ يس ون واب رئ يس مجل س ال وزراء وال وزراء وم ن يشغل وظيف ة تنفيذية بدرجة وزير.1

عضاء مجلس األمة.2
ً
.رئيس ونائب رئيس وأ

ي للمحكم  ة والقضاة وأعض  اء ال.3
نياب  ة العام  ة رئيس وأعضاء المجلس األعل للقضاء ورئيس ومستشاري المحكمة الدس  تورية والجهاز الفتز

ي    ع .ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى والتشر

.رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي.4

.رئيس ديوان المحاسبة.5

ز .6 ز المالي  .  رئيس جه از المراقبي 

جب



لجان الفح  إقرارات الذمة المالية

أ

ا .1 ز والخير ي بلدية الكويت والمحكمي 
ز
ي وزارة الداخلية واالدارة القانونية ف

ز
ز والحراس وزارة العد  و ء بالم دير الع ام وأعض اء كل من اإلدارة العام ة للتحقيقات ف المصفي 

ز  ز ووكالء الدائني  .القضائيي 

ي ج دو  المرتب ات العام .2
ز
(.وكيل مساعد/ وكيل وزارة/ الدرجة الممتازة )القي اديون ش اغلو مجموعة الوظ ائف القيادي ة ف

ي الهيئات او المنسسات العامة .3
ز
.ةأي جهة حكومياو أعض اء مجالس اإلدارات والمدراء العموم ونوابهم أو مساعدوهم واالمناء العامون ونوابهم او مساعدوهم ف

ي الهيئات والمنسسات العامة.4
ز
ز ف ي حكم القيادي من رؤساء الجهات ونوابهم أو الوحدات اإلدارية أو األعضاء المنتدبي 

ز
.من ف

.نائب الرئيس ووكالء ديوان المحاسبة.5

جب

ز .6 ي تضطلع بمهام تنفيذية ويصدر قانون او مرسوم او قرار مجلس الوزراء بتشكيلها او بتعيي 
.هاأعضائرئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان الت 

ز .7 ز الماليي  ي جهاز المراقبي 
ز
ز ف .نائب الرئيس ورؤساء القطاعات والقياديي 

ز العام واالمناء المساعدون بالهيئة العامة لمكافحة الفساد.8 .األمي 



لجان الفح  إقرارات الذمة المالية

جبأ

سات ممولو الدولة في عضوية مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها الدولة أو احدى الجهات الحكومية او الهيئات او المؤس.1

.من رأس المال% 25العامة او غيرها من األشخا  المعنوية العامة بصورة مباشرة بنصيت ال يقل عن 

.مدراء اإلدارات ومن في حكمهم من رؤساء الوحدات التنظيمية المعتمدة في هياكلها بمستوى إدارة او اعلى من هذا المستوى.2

.أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية.3

.المووقين وكاتت العد بإدارتي التسجيل العقارل والتوويق بوزارة العدل.4

.المراقبين الماليين في جهاز المراقبين الماليين.5

.المدراء والموظفين الفنيين بديوان المحاسبة.6

.المدراء والموظفين الفنيين بالهيئة العامة لمكافحة الفساد.7



الفئات واجبة الفح 

:ليةالتاالحاالتتشملوالتييخصىمافيكال  الفح لجانالىوارسالهافحصهمالواجتللمقرينكشوفاعداديتم

:المخاطرعاليةوظيفةفييعملمن•

كل رب  ع ويتم دراسة وتحديد الوظائف عالية المخاطر بناء عل معايي  داخلية وتحدث بش
.سنوي 

:من قدم إقرار نهائي أو تأخر في تقديم إقراره•

ي تقديم إقراره ب
ز
ي أو تأخر ف

 
 لمن قدم إقرار نهان

ً
.شكل رب  ع سنوييعد الجهاز التنفيذي كشوفا

:من طلت تعديل إقرار ذمتى•

تعرض هذه تستلم لجنة الفحص المختصة طلبات التعديل عل إقرار الذمة المالية وعليه
ي اجتماع لجنة الفحص

ز
.البيانات ف

:إخطار / رصد اخبارل/من ورد بحقى بالغ •

ية رخد أخباري أو إخطار من الجهات الرقاب/ تفحص جميع اقرارات من يرد بحقهم بالغ
ي الدولة 

ز
.األخرى ف



إجراءات واسلوت فح  عناصر الذمة المالية

:الشكلي الفحص•
ام المقر بتعبئة إقرار الذمة كامال ودون إخالل ز ي الشكل ويتم بمجوبه التأكد من الت 
ز
ف

وط تعبئته .العام لإلقرار وشر

:الفحص الموضوعي •
ز عنارص الذمة المالية وربطها معا، ومقارنتها م ي فحص العالقة المنطقية بي 

 
ع باف

أو التوسعاألقرار اقرارات الذمة المقدمة من المقر وبناء عليه أما ان يتم حفظ 
.بالفحص

:الفحص الشامل•
ي 
ز
 حالة فحص يشمل تطبيق ما تراه لجنة الفحص من صالحيات ممنوحة لها  وذلك ف

وع .وجود شبهة كسب غت  مشر



إجراءات واسلوت فح  عناصر الذمة المالية

الالئحةمن(28)للمادةوفقاالماليةالذمةإقرارفح لجانصالحيات•

:التنفيذية

ماتمعلومنلديهاتوافرومااإلقرارمطالعةوبعدبالهيئةالفح للجانيكون•

:يليماومنهاالحقيقةلكشفاإلجراءاتكافةتتخذأنوبيانات

.المقرأقوالتسمعأن.1

.الالزمةالبياناتبتقديمتكلفىأن.2

.المختصةالجهاتمنالتحرياتطلت.3

.الجهاتافةكمنالالزمةوالمستنداتاألوراقطلت.4

.الهيئةوخارجداخلمنسواءمناسباتراهمناوبالخبراءاالستعانة.5

وفقا  الالزمةالضماناتتوفيرمعذلك،ضرورةترىشخ ألاقوالسما .6

.للقانون



الربط مع الجهات ذات العالقة



نتائج فح  إقرارات الذمة المالية

:الحفظ•

وع إذا لم تجد لجان الفحص شبهة كسب غت  مشر

مشرو غيركستشبهة•

ه زيادة تعد لجان الفحص تقريرا عن كل خاضع يرجح أن لدي
وع ي ذمته المالية نتجت عن كسب غت  مشر

ز
ف



لجان الفح  إقرارات الذمة المالية

:للهيئةالتنفيذلالجهازمنوالمقدمالفح للجانواللوجستيالتنظيميالدعم

:االقراراتلحفظخزانةتجهيز•

لدقة ذات مواخفات خاخة توفر الحماية األمنية لإلقرارات، مزودة بأجهزة إنذار ا
ات مراقبة .وكامي 

:تجهيز غرف لجان الفح •

ونية األخرى اىل غرف  ات واألجهزة االلكي  يحظر دخو  الهواتف والكامي 
.اللجان

:الربط مع الجهات ذات العالقة•

.لتوفي  البيانات والمعلومات المطلوبة عند الفحص



األسئلة والمناقشة



شكرا  لحسن

..الستماعكم 


