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قـانـون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد

الخاصة  واألحكام  الفساد  لمكافحة  العامة  الهيئة  بإنشاء   2012 لسنة   )24( رقم  بقانون  مرسوم 
بالكشف عن الذمة المالية

بعد االطالع على الدستور. – 
وعلى املرسوم رقم )3( لسنة 1955 – في شأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانني املعدلة له،

 ، وعلى قانون غرفة جتارة وصناعة الكويت لسنة 1959 –
له، املعدلة  والقوانني  املدنية  ديوان اخلدمة  بقانون   – 1960 )10( لسنة  املرسوم األميري رقم  وعلى 
وعلى املرسوم األميري رقم )12( لسنة 1960 – بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع حلكومة الكويت،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادرة بالقانون رقم )15( لسنة 1960 – والقوانني املعدلة له،
وعلى قانون اجلزاء الصادر بقانون رقم )16( 1960 – والقوانني املعدلة له،

وعلى قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية الصادر بالقانون رقم )17( لسنة 1960 – والقوانني املعدلة،
وعلى القانون رقم )12( لسنة 1963 – في شأن الالئحة الداخلية ملجلس األمة والقوانني املعدلة له،

وعلى القانون رقم )30( لسنة 1964 – بإنشاء ديوان احملاسبة والقوانني املعدلة له،
وعلى القانون رقم )37( لسنة 1964 – في شأن املناقصات العامة والقوانني املعدلة له.

وعلى املرسوم بقانون رقم )2( لسنة 1967 – بإنشاء احلرس الوطني،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 1967 – في شأن اجليش والقوانني املعدلة لة،

وعلى القانون رقم )23( لسنة 1967 – بشأن نظام قوة الشرطة والقوانني املعدلة له،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 1968 – في شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهن املصرفية 

والقوانني املعدلة له،
وعلى املرسوم بالقانون رقم )15( لسنة 1979 – في شأن اخلدمة املدنية والقوانني املعدلة له،

وعلى املرسوم بالقانون رقم )24( لسنة 1979 – في شأن اجلمعيات التعاونية،
وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 38 لسنة 1980 – والقوانني املعدلة له،
، وعلى القانون رقم )36( لسنة 1982 في شأن رجال اإلطفاء املعدل بالقانون رقم 37 لسنة 2002 –

له، املعدلة  والقوانني  القضاء  تنظيم  قانون  بشأن   – 1990 لسنة   )23( رقم  بقانون  املرسوم  وعلى 
وعلى املرسوم بقانون رقم )43( لسنة 1992 – بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 1993 – بشأن حماية األموال العامة والقوانني املعدلة له،

. وعلى القانون رقم )88( لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء املعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2010 –
وعلى القانون رقم )53( لسنة 2011 – بشأن اإلدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية،

وعلى القانون رقم )35( لسنة 2002 – في شأن مكافحة عمليات غسيل األموال،
وعلى القانون رقم )10(  لسنة 2003 – بإصدار قانون اجلمارك املوحد لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية،

وعلى القانون رقم )5( لسنة 2005 – في شأن بلدية الكويت،
وعلى القانون رقم )47( لسنة 2006 – باملوافقة على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،
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وعلى القانون رقم )10( لسنة 2007 – في شأن حماية املنافسة، 
وعلى القانون رقم )7( لسنة 2010 – بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط االوراق املالية،

وبناء على عرض وزير العدل والشئون القانونية، – 
وبعد موافقة مجلس الوزراء، – 

أصدرنا املرسوم بقانون اآلتي نصه، – 

الباب األول

األحكام العامة
مادة )1(

ألغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه املعاني قرين كل منها ما لم 
يقتض سياق النص خالف ذلك:

الهيئة: الهيئة العامة ملكافحة الفساد. – 
الوزير املختص: وزير العدل. – 

الرئيس: رئيس الهيئة العامة ملكافحة الفساد. – 
 – املجلس: مجلس األمناء.

االتفاقية: اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. – 
املوظف العام: يعد في حكم املوظف العام في تطبيق أحكام هذا القانون األشخاص املنصوص عليهم  – 

في املادة 43 من القانون رقم )31( لسنة  1970 بتعديل بعض أحكام قانون اجلزاء املشار إليه.
- الذمة املالية: ما للخاضع ألحكام هذا القانون وأوالده القصر ومن يكون ولياً أو وصياً أو قيما عليهم 
من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل الكويت وخارجها، ويدخل في ذلك ما لهم من حقوق وما 
عليهم من ديون قبل الغير كما تشمل الوكاالت أو التفويضات ذات األثر املالي الصادرة منه للغير أو من 

الغير لصاحله وحقوق االنتفاع.
- البالغ: هو اإلعالم أو االخبار من شخص طبيعي أو اعتباري مبا لديه من معلومات عن جرمية أو شروع 
في جرمية أو تستر على جرمية أو تخلص من أدلة جرمية أو مخالفة مالية جسيمة، يقدم إلى الهيئة أو 

إلى أي جهة مختصة بتلقي البالغات.
وضحايا  الشهود  على  ذلك  وينطبق  فساد،  أي جرمية  عن  باإلبالغ  يقوم  الذي  الشخص  هو  املبلغ:   -

اجلرمية واخلبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة.
مادة )2(

تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:
 -  1 رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير.

رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس األمة. 2  - 
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رئيس وأعضاء املجلس األعلى للقضاء والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى  3  - 
والتشريع واملدير العام وأعضاء كل من اإلدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية واإلدارة القانونية 

في بلدية الكويت واحملكمون واخلبراء واملصفون واحلراس القضائيون ووكالء الدائنني.
رئيس ونائب رئيس وأعضاء املجلس البلدي. 4  - 

رئيس وأعضاء املجالس والهيئات واللجان التي يصدر مرسوم بتشكيلها أو بتعيني أعضائها. 5  - 
 -  6 القياديون أيا كان املسمى الوظيفي شاغلوا الدرجة املمتازة ووظائف الوكالء والوكالء املساعدون 
ومدراء اإلدارات ومن في مستواهم من شاغلي الوظائف اإلشرافية الذين حتددهم الالئحة التنفيذية  
من العسكريني أو املدنيني في الوزرات  واإلدارات احلكومية والهيئات واملؤسسات العامة واجلهات 

ذات امليزانية امللحقة أو املستقلة.
رئيس ووكالء وموظفو ديوان احملاسبة. 7  - 

أعضاء مجلس اإلدارة واملدراء العامون ونوابهم ومساعدوهم ومدراء اإلدارات ومن في مستواهم في  8  - 
الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى اجلهات احلكومية بنصيب يزيد على 25 ٪ من رأس مالها.

أعضاء مجالس إدارات اجلمعيات التعاونية والهيئات الرياضية. 9  - 

الباب الثاني 

الهيئة العامة ملكافحة الفساد
 الفصل األول

أهداف واختصاصات الهيئة 
مادة )3(

مهامها  وتؤدي  العدل  وزير  عليها  يشرف  الفساد(  ملكافحة  العامة  )الهيئة  تسمى  عامة  هيئة  تنشأ 
واختصاصاتها باستقاللية وحيادية كاملة وفقاً ألحكام هذا القانون.

مادة )4(
تهدف الهيئة إلى حتقيق ما يلي:

 -  1 إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في املعامالت االقتصادية واإلدارية مبا يكفل حتقيق اإلدارة الرشيدة 
ألموال وموارد وممتلكات الدولة واالستخدام األمثل لها.

. تطبيق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد املوافق عليها بالقانون رقم )47( لسنة 2006 -  2
األموال  واسترداد  وحجز  مرتكبيه  ومالحقة  وآثاره  مخاطره  ودرء  الفساد  مكافحة  على  العمل  3  - 

والعائدات الناجتة عن ممارسته وفقاً للقانون.
حماية أجهزة الدولة من الرشوة واملتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة  4  - 

ومنع الوساطة واحملسوبية.
حماية املبلغني عن الفساد. 5  - 
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تعزيز مبدأ التعاون واملشاركة مع الدول واملنظمات اإلقليمية والدولية في مجاالت مكافحة الفساد. 6  - 
تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات املجتمع املدني في مكافحة الفساد وتوعية أفراد املجتمع  7  - 

مبخاطره وتوسيع نطاق املعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه.
مادة )5(

تتولى الهيئة ممارسة املهام واالختصاصات التالية:
واخلطط  اآلليات  وإعداد  الفساد  ومكافحة  الشفافية  و  للنزاهة  وطنية شاملة  استراتيجية  وضع  1  - 

والبرامج املنفذة لها، ومتابعة تنفيذها مع اجلهات املعنية.
حال  وفي  ودراستها  إليها  املقدمة  الفساد  جرائم  بخصوص  واملعلومات  والشكاوى  التقارير  تلقي  2  - 

التأكد من أنها تشكل شبهة جرمية يتم إحالتها إلى جهة التحقيق املختصة.
تلقي إقرارات الذمة املالية وتشكيل اللجان لفحصها. 3  - 

حماية املبلغني عن الفساد وذلك بالتنسيق مع اجلهات املختصة. 4  - 
إبالغ اجلهات املختصة التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لفسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه  5  - 
أو سحب امتياز أو غير ذلك من االرتباطات إذا تبني أنها أبرمت بناًء على مخالفة ألحكام القوانني 

أو يجري تنفيذها باملخالفة للعقد املبرم، وذلك بالتنسيق مع اجلهات املختصة.
متابعة اإلجراءات والتدابير التي تتوالها اجلهات املختصة السترداد األموال والعائدات الناجتة عن  6  - 

جرائم الفساد.
التعديالت  واقتراح  دوري  بشكل  الفساد  مبكافحة  املتعلقة  القانونية  واألدوات  التشريعات  دراسة  7  - 
الالزمة عليها ملواكبة االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت أو انضمت إليها 
بالتنسيق مع كافة  آليات ووسائل مكافحته  للوقاية من الفساد وحتديث  التدابير الالزمة  وتطوير 

أجهزة الدولة.
التنسيق والتعاون مع الدول واملنظمات اخلليجية والعربية والدولية ذات الصلة مبكافحة الفساد  8  - 
الدولية  واحملافل  املؤمترات  في  الكويت  ومتثيل  الفساد  منع  إلى  الهادفة  البرامج  في  واملشاركة 

املتعلقة مبكافحة الفساد.
دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن املنظمات احمللية واإلقليمية والدولية املتعلقة مبكافحة الفساد  9  - 

واإلطالع على وضع الكويت فيها واتخاذ اإلجراءات املناسبة حيالها.
 -10 التنسيق مع وسائل اإلعالم لتوعية املجتمع وتبصيره مبخاطر الفساد واملمارسات الفاسدة وآثارها 

وكيفية الوقاية منها ومكافحتها.
 -11 اتخاذ التدابير الكفيلة مبشاركة منظمات املجتمع املدني في التعريف مبخاطر الفساد وآثاره على 

املجتمع وتوسيع دور املجتمع في األنشطة املناهضة للفساد ومكافحته.
املخالفات  عن  والكشف  واإلداري  املالي  الفساد  وقائع  عن  املختصة  اجلهات  من  التحري  طلب   12- 
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والتجاوزات وجمع األدلة املتعلقة بها.
بقضايا  املعنية  واملنظمات  اجلهات  مع  املعلومات  وتبادل  معلومات  وأنظمة  بيانات  قواعد  إعداد  13- 

الفساد في الداخل واخلارج وفقاً للتشريعات النافذة.
 -14 الطلب من اجلهات املختصة إقامة الدعاوي اإلدارية واملدنية الالزمة.

 -15 إحالة الوقائع التي تتضمن شبهة جرمية جزائية إلى  جهة التحقيق املختصة مع إرفاق كافة املستندات.
 -16 أي مهام أو أختصاصات أخرى تناط بها.

الفصل الثاني
مجلس األمناء

مادة )6(
يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى )مجلس األمناء( يتكون من سبعة أشخاص ممن تتوافر فيهم اخلبرة 
الوزير  ترشيح  على  بناء  مرسوم  بتعيينهم  ويصدر  رئيس،  ونائب  رئيس  بينهم  من  والكفاءة  والنزاهة 

املختص.
مادة )7(

يشترط في عضو مجلس األمناء ما يلي:
 -1 أن يكون كويتي اجلنسية.

 -2 أال يقل عمره عن أربعني عاماً.
 -3 أن يكون حاصاًل على مؤهل جامعي على األقل.

 -4 أن يكون حسن السمعة وأن ال يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد 
أو جرمية مخلة بالشرف أو األمانة.

ويجب أن يكون العضو متفرغاً للعمل مبجلس األمناء، ويفقد العضو صفته بحكم القانون ويصبح مكانه 
شاغراً إذا خالف ذلك وال يجوز إعادة ترشيحه مرة أخرى لعضوية مجلس األمناء، وعلى الوزير املختص 

اتخاذ إجراءات تعيني العضو البديل وفقاً ألحكام هذا القانون.
مادة )8(

يحدد مبرسوم مرتبات ومكافآت وبدالت ومزايا رئيس الهيئة وأعضاء مجلس األمناء وذلك بناء على 
اقتراح الوزير املختص وموافقة مجلس الوزراء.

مادة )9(
 مدة العضوية في مجلس األمناء أربع سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة.

وللوزير املختص، بناًء على اقتراح أغلبية أعضاء مجلس األمناء، إسقاط عضوية الرئيس أو نائبه أو أي 
من األعضاء في حال ثبوت اإلخالل اجلسيم بواجباته وبعد إجراء التحقيق.

وإذا خال منصب الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء مجلس األمناء ألي سبب يتم تعيني بديل له، ويكمل 
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العضو اجلديد مدة سلفه فقط.
مادة )10(

يختص مجلس األمناء مبا يلي:
 -1 رسم السياسة العامة ملكافحة الفساد بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة ووضع اخلطط والبرامج 

الالزمة لتنفيذها.
املنظمة  والقرارات  واإلدارية  املالية  للشئون  الداخلية  والالئحة  للوظائف  التنظيمي  الهيكل  إقرار   2- 
للعمل بالهيئة وذلك دون اإلخالل بأحكام املادتني )5 و 38( من املرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 

1979 املشار إليه.
 -3 املوافقة على االتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة ذات الصلة باختصاصاتها.

 -4 تكشيل جلنة أو أكثر يراها ضرورية لعمله.
 -5 إقرار مشروع موازنة الهيئة وحسابها اخلتامي قبل عرضهما على اجلهات املختصة.

 -6 إقرار ونشر التقرير السنوي العام للهيئة.
 -7 رفع تقرير نصف سنوي إلى مجلس األمة وإلى مجلس الوزراء يتضمن النشاطات ذات الصلة بالوقاية 

من الفساد ومكافحته والعوائق والسلبيات والتوصيات املقترحة.
 -8 نشر كافة املعلومات والبيانات اخلاصة بجرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي بات.

 -9 أي موضوع يدخل في اختصاص الهيئة وأهدافها يعرضه الرئيس أو إثنان من أعضاء املجلس.
مادة )11(

 يؤدي رئيس مجلس األمناء ونائبه وأعضاؤه قبل أن يتولوا مهمهم أمام حضرة صاحب السمو األمير 
اليمني التالية:

)أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن واألمير وأن أحترم الدستور وقوانني الدولة وأؤدي أعمالي 
باألمانة والصدق(.

الفصل الثالث
اجلهاز التنفيذي

مادة )12(
يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى األمور الفنية واإلدارية واملالية وفق ما يلي:

الغير وذلك دون  الهيئة أمام القضاء وأمام  التنفيذي وميثل  الرئيس االشراف على اجلهاز  يتولى   1- 
اخالل بأحكام املرسوم األميري رقم 12 لسنة 1960 املشار إليه.

 -2 يكون للهيئة أمني عام وأمناء مساعدون يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس ويكونوا مسئولني أمامه عن 
إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي وحتدد الالئحة الداخلية مهامهم واختصاصاتهم.

 -3 تختار الهيئة املوظفني اإلداريني والفنيني من ذوي اخلبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية 
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بشفافية وفقا للمعايير التي حتددها الالئحة الداخلية.
 -4 للهيئة أن تستعني في اجناز مهامها مبن تراه من القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي األجهزة 

احلكومية وغيرهم، ويتم ندبهم للعمل لديها وفقا للقوانني والنظم املعمول بها في هذا الشأن.
مادة )13(

تتولى الهيئة تأهيل وتدريب العاملني فيها مبا ميكنهم من أداء مهامهم واختصاصاتهم في مكافحة الفساد.
مادة )14(

يصدر الرئيس قراراً يحدد فيه املوظفني بالهيئة الذين يتولون ضبط املخالفات وحترير احملاضر متهيدا 
إلحالتها إلى اجلهة املختصة.

مادة )15(
بيانات  أو  أو معلومات  أي سر  إفشاء  الهيئة  والعاملني في  األمناء  وأعضاء مجلس  رئيس  يحظر على 

وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم ملهامهم وذلك في غير األحوال املنصوص عليها في هذا القانون.
مادة )16(

يحظر على رئيس وأعضاء مجلس األمناء وأي موظف في الهيئة أثناء توليه لعمله األمور التالية:
1 - القيام بأي عمل جتاري بنفسه أو بصفته وكيال أو وليا أو وصيا أو قيما أو توكيل غيره في ذلك.

2 - ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر مبقابل أو بدون مقابل مبا في ذلك أن يشغل منصبا أو وظيفة 
في احلكومة أو الهيئات واملؤسسات العامة أو شركة أو عمل خاص.

3 - املشاركة في عضوية مجلس اإلدارة أو تقدمي أي خدمة أو استشارة بشكل مباشر أو غير مباشر ألي 
جهة.

4 - تقاضي مقابل مادي بشكل مباشر أو غير مباشر من أي جهة.
مادة )17(

تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس األمناء الئحة تنظم نشاطات أعضاء مجلس أمناء 
الهيئة والعاملني بها احلاليني والسابقني.

الفصل الرابع
الشئون املالية

مادة )18(
يكون للهيئة ميزانية ملحقة ضمن امليزانية العامة للدولة ويتبع في اعدادها القواعد واإلجراءات املنظمة 

للميزانية العامة للدولة.
وتبدأ السنة املالية للهيئة في األول من شهر ابريل من كل عام وتنتهي في احلادي والثالثني من مارس 
من العام التالي. وتبدأ السنة املالية األولى للهيئة من تاريخ سريان أحكام هذا القانون وتنتهي في اليوم 

احلادي والثالثني من شهر مارس التالي لتاريخ صدور هذا القانون.
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مادة )19(
لرئيس الهيئة االختصاصات املخولة لوزير املالية، وملجلس األمناء االختصاصات املخولة لديوان اخلدمة 

املدنية فيما يتعلق باستخدام االعتمادات املقررة مبوازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشئون موظفيها.
الفصل اخلامس
مشاركة املجتمع

مادة )20(
بوقوع جرمية من  وكرامة األشخاص، على كل شخص علم  مع مراعاة حرمة احلياة اخلاصة وشرف 
جرائم الفساد اإلبالغ عنها لدى الهيئة أو اجلهة املختصة مع تقدمي ما لديه من معلومات حولها لتتولى 

دراستها للتأكد من جديتها واتخاذ اإلجراءات القانونية بشأنها.
وتباشر الهيئة بالتنسيق مع اجلهات املختصة التحقق من جرائم الفساد املنصوص عليها في هذا القانون 

متى وصلت إلى علمها بأي طريقة.
مادة )21(

تتعاون الهيئة مع مختلف اجلهات في مكافحة الفساد وعلى األخص ما يلي:
1 - التعاون مع املؤسسات التعليمية ودور العبادة لنشر قيم الشفافية والنزاهة واملواطنة الصاحلة.

2 - التعاون مع املؤسسات احلكومية واخلاصة إلعداد برامج توعية عامة تتعلق بنشاط الهيئة.

الباب الثالث

جرائم الفساد وإجراءت الضبط والتحقيق
الفصل األول

جرائم الفساد
مادة )22(

تعتبر جرائم فساد في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون اجلرائم التالية:
 جرائم االعتداء على األموال العامة املنصوص عليها في القانون رقم )1( لسنة 1993 -1 املشار لها في 

ذلك اجلرائم املتعلقة باملناقصات العامة واملزايدات واملمارسات.
الرشوة واستغالل النفوذ املنصوص عليها في القانون رقم )31( لسنة 1970 -2 بتعديل بعض أحكام 

قانون اجلزاء املشار إليه.
جرائم غسل األموال املنصوص عليها في القانون رقم )35( لسنة 2002 -3 املشار إليه.

 -4 جرائم التزوير والتزييف املنصوص عليها في قانون اجلزاء املشار إليه.
 -5 اجلرائم املتعلقة بسير العدالة املنصوص عليها في قانون اجلزاء املشار إليه.

 -6 جرائم الكسب غير املشروع املنصوص عليها في هذا القانون.
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 جرائم التهريب اجلمركي املنصوص عليها في القانون رقم )10( لسنة 2003 -7 املشار إليه.
 جرائم التهرب الضريبي املنصوص عليها في املرسوم رقم )3( لسنة 1955 -8 املشار إليه.

 -9 جرائم إعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أدائها لواجباتها أو التدخل في اختصاصاتها أو 
االمتناع عن تزويدها باملعلومات املطلوبة واملنصوص عليها في هذا القانون.

اجلرائم املنصوص عليها في قانون حماية املنافسة املشار إليه. 10- 
أي جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر باعتبارها جرائم فساد. 11- 

الفصل الثاني
إجراءات الضبط والتحقيق

مادة )23(
تقوم الهيئة مبتابعة إجراءات ضبط وحجز واسترداد األموال والعائدات املتحصلة من جرائم الفساد وفقاً 

لألحكام والقواعد واإلجراءات املقررة في القوانني املعمول بها.
مادة )24(

مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 املشار إليه، تقوم الهيئة فور علمها بوجود شبهة 
جرمية فساد بجمع املعلومات واألدلة بشأنها، ولها في سبيل ذلك االطالع على السجالت واملستندات 
والوثائق املتعلقة باجلرمية محل العلم، وكذلك طلب موافاتها بأية بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها 

ولها أن تقرر إحالتها إلى اجلهات القضائية املختصة.
مادة )25(

للهيئة احلق في مخاطبة واستدعاء أي شخص له عالقة بجرمية فساد لسماع أقواله بشأنها.
مادة )26(

القيام بأي من  التابعة للقطاع احلكومي أو اخلاص أو أي شخص طبيعي أو معنوي  ال يجوز للجهات 
األفعال اآلتية:

1 - االمتناع دون مبرر قانوني عن تزويد الهيئة بأية سجالت أو وثائق أو مستندات أو معلومات قد تكون 
مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد.

2 - إعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أدائها لواجباتها أو التدخل في اختصاصاتها بقصد التأثير عليها.
مادة )27(

في  عليها  املنصوص  القواعد  الفساد  جرائم  في  واحملاكمة  والتحقيق  الضبط  إجراءات  بشأن  تطبق 
القوانني املعمول بها.

وإذا كان من نسب إليه جرمية الفساد أحد األشخاص الذين يستوجب الدستور أو القانون إجراء خاصاً 
للتحقيق معه أو مالحقته قضائياً يتبع في شأنه هذا اإلجراء.
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مادة )28(
تعتبر املراسالت واملعلومات والوثائق والبالغات املتصلة بجرائم الفساد وما يجري في شأنها من فحص 
أو حتقيق وكذلك إقرارات الذمة املالية من األسرار التي يجب احملافظة عليها، ويجب على كل من لهم 
عالقة بتنفيذ هذا القانون عدم إفشائها إال وفق القانون ويستمر هذا احلظر بعد انتهاء عالقتهم الوظيفية.

الباب الرابع

الكشف عن الذمة املالية
الفصل األول

اخلاضعون وإقرارات الذمة املالية
مادة )29(

يخضع ألحكام هذا الباب األشخاص املذكورون في املادة الثانية من هذا القانون.
مادة )30(

للهيئة بحقها في  التفويض املمنوح  املالية، وصيغة  الذمة  التنفيذية شكل وبيانات إقرار  تنظم الالئحة 
االطالع على أي بيانات تتعلق بالذمة املالية، وأسلوب فحص عناصرها.

وتبني الالئحة التنفيذية كيفية تشكيل جلان فحص إقرارت الذمة املالية وذلك وفقاً للمناصب واملستويات 
الوظيفية للخاضعني، وللهيئة أن تستعني برجال القضاء لرئاسة وعضوية جلان الفحص مبرافقة املجلس 

األعلى للقضاء.
كما تنظم الالئحة التنفيذية تقدمي اخلدمة املناسبة للخاضع ملساعدته في تقدمي اإلقرار.

الفصل الثاني
تقدمي اإلقرار وفحصه وسريته

مادة )31(
وفقاً  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  صدور  بعد  اإلقرار  تقدمي  الباب  هذا  ألحكام  اخلاضعني  على 

للمواعيد التالية:
1 - اإلقرار األول: خالل ستني يوما من تاريخ توليه منصبه.

2 - حتديث اإلقرار: خالل ستني يوماً من نهاية كل ثالث سنوات ما بقى في منصبه.
3 - اإلقرار النهائي: خالل تسعني يوماً من تاريخ تركه ملنصبه.

وعلى شاغلي الوظائف املذكورة في املادة )2( من هذا القانون تقدمي اإلقرار خالل سنة من تاريخ نشر 
الالئحة التنفيذية في اجلريدة الرسمية.

مادة )32(
تتولى الهيئة استالم اإلقرارات وفقاً لإلجراءت التي حتددها الالئحة التنفيذية.
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وتبني الالئحة التنفيذية القواعد واإلجراءات الالزمة الستالم إقرارات العاملني في الهيئة وكيفية فحصها.
على أن يقدم رئيس وأعضاء مجلس األمناء إقراراتهم إلى كل من رئيس مجلس األمة ورئيس مجلس 

الوزراء ورئيس املجلس األعلى للقضاء.
مادة )33(

للهيئة في حالة وجود شبهة جرمية كسب غير مشروع، أن تطلب بشكل سري من األفراد أو اجلهات 
احلكومية أو اخلاصة داخل الكويت وخارجها البيانات واإليضاحات واألوراق التي ترى لزومها.

اإلذن  مقامه  يقوم  من  أو  الكلية  احملكمة  رئيس  من  تطلب  أن  الفحص،  طلب جلان  على  بناء  وللهيئة 
باحلصول على بيانات عن حسابات اخلاضع لدى البنوك واملؤسسات املالية إذا قامت دالئل كافية على 

وجود زيادة غير مبررة في أمواله تثير شبهة جرمية الكسب غير املشروع.
مادة )34(

تعد جلان الفحص تقريراً عن كل خاضع ألحكام هذا الباب يرجح أن لديه زيادة في ذمته املالية نتجت 
عن كسب غير مشروع وذلك بعد سماع أقواله.

ويحال هذا التقرير للهيئة لترسله إلى النيابة العامة التخاذ ما تراه في شأنه.
وتنظم الالئحة التنفيذية املدد الزمنية اخلاصة بإعداد التقارير وإحالتها.

مادة )35(
مباشرة  عند  العامة  للنيابة  يجوز  إليه  املشار   1993 لسنة   1 رقم  القانون  بأحكام  اإلخالل  عدم  مع 
التحقيق، إذا جتمعت لديها أدلة كافية على حتقق كسب غير مشروع، أن تتخذ ما تراه من اإلجراءات 

التحفظية.
ويجوز ملن صدر ضده اإلجراء أن يتظلم منه إلى محكمة اجلنايات خالل شهرين من تاريخ صدوره ويكون 

قرارها في هذا الشأن مسببا ونهائيا وال يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
وللجنة التحقيق اخلاصة بالوزراء مباشرة اإلجراءات التحفظية وفقاً ملا هو منصوص عليه في القانون 

رقم 88 لسنة 1995 املشار إليه.

الباب الخامس

حماية املبلغ
الفصل األول

إجراءات البالغ
مادة )36(

اإلبالغ عن جرائم الفساد واجب على كل شخص، وحرية املبلغ وأمنه وسكينته مكفولة وفقاً ألحكام هذا 
القانون أو أي قانون آخر يقرر ضمانات أخرى في هذا اخلصوص، وال يجوز املساس باملبلغ بأي شكل 

من األشكال بسبب اإلبالغ عن هذه اجلرائم.

11



قـانـون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد

مادة )37(
يشترط في البالغ، في حكم هذا القانون، أن يكون املبلغ لديه دالئل جدية تبرر اعتقاده بصحة الواقعة 

املبلغ عنها.
مادة )38(

تبني الالئحة التنفيذية إجراءات تقدمي البالغ مع مراعاة سهولة تقدميه وإحاطة هوية املبلغ بالسرية الكاملة.
الفصل الثاني

برنامج احلماية
مادة )39(

وثيقي  وأقاربه وسائر األشخاص  لزوجه  البالغ، ومتتد احلماية  تقدمي  باحلماية من وقت  املبلغ  يتمتع 
الصلة به عند االقتضاء.

مادة )40(
تشمل حماية املبلغ ما يلي:

1 - توفير احلماية الشخصية للمبلغ: وذلك بعدم كشف هويته أو مكان وجوده، وتوفير احلراسة الشخصية 
له أو محل إقامة جديد إذا لزم األمر.

2 - توفير احلماية اإلدارية والوظيفية للمبلغ: وذلك مبنع اتخاذ أي إجراء إداري ضده وضمان سريان 
راتبه الوظيفي وحقوقه ومزاياه خالل الفترة التي تقررها الهيئة.

3 - توفير احلماية القانونية للمبلغ: وذلك بعدم الرجوع عليه جزائياً أو مدنياً أو تأديبياً متى استكمل 
البالغ الشرط املبني في املادة )37( من هذا القانون.

وحتدد الالئحة التنفيذية وسائل وإجراءات احلماية بأنواعها.
مادة )41(

حتدد الالئحة التنفيذية الوسائل التي يجوز للهيئة أن توفرها للمبلغ ليدلي بأقواله على نحو يكفل كافة 
الضمانات املادية واملعنوية واإلدارية له ومبا يضمن سالمته.

مادة )42(
البالغ مستوفياً  تقدميه  نتيجة  معنوية  أو  مادية  أضرار  من  به  يلحق  عما  املبلغ  بتعويض  الدولة  تلتزم 
الشروط املبينة في املادة )37( من هذا القانون، وحتدد الالئحة التنفيذية احلوافز املادية واملعنوية التي 

يجوز منحها للمبلغ وشروط املنح.
الباب السادس

العقوبات
مادة )43(

يعفى من العقاب كل من بادر من اجلناة بإبالغ الهيئة أو النيابة العامة أو اجلهات املختصة بوجود اتفاق 
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جنائي الرتكاب إحدى اجلرائم املنصوص عليها في املادة )22( من هذا القانون ومبن اشتركوا فيها قبل 
البدء في تنفيذها، ويجوز للمحكمة اإلعفاء من العقوبة إذا حصل البالغ بعد وقوع اجلرمية وقبل البدء 
في التحقيق إذا مكن اجلاني - في أثناء التحقيق - السلطات من القبض على مرتكبي اجلرمية اآلخرين 
أو ضبط األموال موضوع اجلرمية أو القبض على مرتكبي جرمية أخرى مماثلة لها في النوع واخلطورة.

مادة )44(
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ألفي دينار وال تزيد على عشرة آالف 

دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من يخالف أحكام املواد )15 و16 و26 و28( من هذا القانون.
ويعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد على ثالثة آالف 

دينار كل من خالف أحكام املادة )20( من هذا القانون.
مادة )45(

املدة  خالل  املالية  ذمته  إقرارا  تقدمي  عن  القانون  هذا  من   )29( املادة  في  املذكورين  أحد  تأخر  إذا 
القانونية املنصوص عليها في املادة )31( يعاقب بالعقوبات التالية:

1 - اإلقرار األول: غرامة ال تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد على ثالثة آالف دينار، وإذا زاد التأخير ألكثر 
من تسعني يوماً بعد إنذاره بتقدمي اإلقرار جاز احلكم عليه بالعزل من وظيفته.

2 - حتديث اإلقرار: غرامة ال تزيد على ثالثة آالف دينار، وإذا زاد التأخير ألكثر من تسعني يوماً بعد 
إنذاره بتحديث اإلقرار يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال تزيد 

على عشرة آالف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني ويجوز احلكم عليه بالعزل من وظيفته.
3 - اإلقرار النهائي: غرامة ال تزيد على خمسة آالف دينار، وإذا زاد التأخير ألكثر من تسعني يوماً يعاقب 
باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال تزيد على ثالثني ألف 

دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني.
وفي جميع األحوال يحال ملف املخالفة إلى جلنة الفحص املختصة للتحقق من عناصر ذمته املالية.

مادة )46(
إذا قدم اخلاضع إقرار الذمة املالية ناقصاً أو غير صحيح مع علمه بذلك أو إذا لم يقدم إقراراً عن أحد 
أو قيماً عليهم رغم إنذاره بتقدميه يعاقب باحلبس مدة ال تزيد  أو وصياً  األشخاص الذين يكون ولياً 
على ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال تزيد على ثالثني ألف دينار أو بإحدى هاتني 

العقوبتني، ويجوز احلكم عليه بالعزل من وظيفته.
مادة )47(

كل من ثبت حصوله على كسب غير مشروع يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على خمس سنوات وبغرامة 
تعادل قيمة الكسب غير املشروع الذي حصل عليه مع احلكم مبصادرة الكسب غير املشروع، سواء كان 

في حسابه أو في حساب زوجه أو أوالده القصر أو الوصي أو القيم عليه.
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وال يحول انقضاء الدعوى اجلزائية بالوفاة دون احلكم مبصادرة الكسب غير املشروع.
مادة )48(

كل حكم باإلدانة في اجلرائم املنصوص عليها في املادتني )46 و47( يستوجب عزل احملكوم عليه من 
وظيفته أو اسقاط عضويته مع حرمانه من تولي الوظائف العامة ومن التعيني أو الترشيح لعضوية أي 

هيئة نيابية مالم يرد إليه اعتباره.
مادة )49(

كل شخص من غير املنصوص عليهم في املادتني )46 و47( استفاد فائدة جدية من الكسب غير املشروع 
مع علمه بذلك يعاقب بنصف العقوبة الواردة في املادة )47( من هذا القانون.

مادة )50(
كل من قام بالكشف عن هوية املبلغ أو موطنه يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز ثالث سنوات وبغرامة ال تقل 

عن ألف دينار وال تزيد على خمسة آالف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني.
مادة )51(

كل مسئول يقوم باتخاذ إجراء إداري ضد املبلغ بسبب إبالغه عن جرمية من اجلرائم املنصوص عليها في 
هذا القانون يعاقب باجلزاء التأديبي، ويعتبر اإلجراء اإلداري املتخذ ضد املبلغ كأن لم يكن.

مادة )52(
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد، يعاقب املبلغ عن جرائم فساد إذا تعمد تقدمي بيانات أو معلومات كاذبة 
أو أخفى بيانات أو معلومات أو ارتكب غشاً أو تدليساً أو أخفى احلقيقة أو كان يضلل العدالة باحلبس 

مدة ال جتاوز ثالث سنوات، ويجوز احلكم بعزله من وظيفته.

الباب السابع

أحكام ختامية
مادة )53(

ال تسقط الدعوى اجلزائية في جرائم الفساد املذكورة في املادة )22( من هذا القانون، كما ال تسقط 
العقوبة احملكوم بها في هذه اجلرائم مبضي املدة.

مادة )54(
للمحكمة أن تدخل في الدعوى أي شخص ترى أنه استفاد فائدة جدية من الكسب غير املشروع ويكون 

احلكم بالرد أو باملصادرة نافذاً في ماله بقدر ما استفاد.
مادة )55(

ال متنع العقوبات الواردة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة في قانون آخر للفعل املرتكب.
مادة )56(

تصدر مبرسوم الالئحة التنفيذية لهذا القانون، بناء على اقتراح مجلس األمناء، وتنشر في اجلريدة الرسمية.
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مادة )57(
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة )58(
في   نشره  تاريخ  من  اعتباراً  به  ويعمل  بقانون،  املرسوم  هذا  تنفيذ   - يخصه  فيما  كل   - الوزراء  على 

اجلريدة الرسمية، ويعرض على مجلس األمة.
أمير الكويت
صباح األحمد اجلابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك احلمد الصباح

وزير العدل والشئون القانونية
جمال أحمد الشهاب

صدر بقصر السيف في: 5 محرم 1434هـ
املوافق: 19 نوفمبر 2012م

مذكرة إيضاحية

للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن الهيئة العامة ملكافحة الفساد
واألحكام اخلاصة بالكشف عن الذمة املالية

ملا كان الفساد وما ينطوي عليه من جرائم اقتصادية واجتماعية من شأنها زعزعة استقرار املجتمعات 
وأمنها وتقويض مؤسسات الدولة واملساس بسيادة القانون فيها ويساعد على انتهاك حقوق االنسان، 
وتعريض التنمية والعدالة للخطر، ويعد من الظواهر اخلبيثة التي تهدد كيان املجتمع وتصيبه بآثار ضارة، 
وألن الفساد لم يعد محليا، فقد أبرمت األمم املتحدة في سبتمبر 2003 اتفاقية ملكافحته انضمت إليها 
دولة الكويت بالقانون رقم )47( لسنة 2006، وقد نصت تلك االتفاقية في مادتها السادسة على أن 
للمبادئ األساسية لنظامها القانوني وجود هيئة أو هيئات حسب االقتضاء  تكفل كل دولة طرف وفقاً 

تتولى منع الفساد.
ومع مراعاة ما التزمت به دولة الكويت وملا كان القانون هو أداة الدولة لتحقيق ما يتطلبه املجتمع فقد 
حرص الدستور الكويتي على ان ال يتعطل إصدار القوانني فأجاز في املادة )71( منه إصدار مراسيم 
لها قوة القوانني إذا حدث ما يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير ال حتتمل التأخير، وذلك مراعاة للمصلحة 

العليا للبالد في مواجهة هذه األمور عند توافر الضرورة التي تقتضي سرعة معاجلتها.
وإزاء ما مرت به البالد من أزمات جنم عنها إخفاقات شابت العمل في العديد من أجهزة الدولة وتسببت 
في كثير من مظاهر الفساد ومن ثم أصبح إصالح الوضع استحقاقاً وطنياً حتمياً تستوجب الضرورة 
انتخابات  إجراء  على  الفترة  هذه  في  مقدمة  البالد  وأن  الالزمة خاصة  بالسرعة  ومعاجلته  مواجهته 

15



قـانـون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد

عامة للمجلس التشريعي وما يصاحبها من حمالت انتخابية يتعني أن تتسم بطهارة اليد ونقاء الذمة، 
واستجابة لهذه الضرورة امللحة كان إصدار املرسوم بقانون املرافق إلنشاء هيئة عامة تنهض مبكافحة 

الفساد ومعاجلة أسبابه.
وقد تضمن هذا املشروع إنشاء هيئة عامة مستقلة باسم )الهيئة العامة ملكافحة الفساد( تكون مهمتها 
األموال  واسترداد  أسبابه فضاًل عن مالحقة مرتكبيه  ودرء مخاطره ومعاجلة  ومنعه  الفساد  مكافحة 
والعائدات الناجتة عنه، وتعزيز مبدأ التعاون ومشاركة الدولة واملنظمات اإلقليمية والدولية في مجال 
مكافحة الفساد، وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في املعامالت االقتصادية واملالية واإلدارية، وتفعيل 
مبدأ املساواة وتعزيز الدور الرقابي واالستغالل وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية ومنع 
الوساطة واحملسوبية التي تلغي حقاً أو حتقق باطاًل وتفعيل وتشجيع دور مؤسسات ومنظمات املجتمع 
املدني في املشاركة الفعالة والنشطة في محاربة الفساد وتوعية أفراد املجتمع مبخاطره، كما تضمن 

املشروع نصوصاً خاصة بالكشف عن الذمة املالية للفئات املنصوص عليها في هذا القانون.
ويتكون مشروع القانون املرافق من سبعة أبواب، تناول الباب األول األحكام العامة استهلها ببيان معاني 
املصطلحات الواردة في القانون وحتديد األشخاص اخلاضعني ألحكامه، كما عرض الباب الثاني إلنشاء 
تشكيله  وكيفية  إدارتها  يتولى  الذي  األمناء  ومهام وصالحيات مجلس  واختصاصاتها  وأهدافها  الهيئة 
وكذلك للجهاز التنفيذي للهيئة الذي يتولى األمور الفنية واإلدارية واملالية املتعلقة بعملها، كما تناول هذا 
الباب تنظيم الشئون املالية للهيئة وكيفية مشاركة املجتمع لتحقيق أفضل جناح ممكن في مكافحة الفساد.
وبني الباب الثالث جرائم الفساد وإجراءات الضبط والتحقيق واحملاكمة واجلهات املختصة بكل مرحلة منها.

ونظم الباب الرابع الكشف عن الذمة املالية وحدد األشخاص اخلاضعني ألحكام هذا الباب وبني املقصود 
بالذمة املالية املطلوب الكشف عنها وشكل ومضمون إقرار الذمة املالية وتقدميه وسريته وجلان الفحص 

وكيفية التصرف حياله.
كما عرض الباب اخلامس ألحكام حماية املبلغ وبني املقصود من البالغ وشروطه وآلية تقدميه وحماية 
املبلغ وإجراءت هذه احلماية واختتمها بضمان الدولة تعويضه عن أية أضرار مادية أو معنوية تلحقه 

نتيجة لتقدميه البالغ وبني احلوافز املادية واملعنوية التي يجوز منحها للمبلغ.
وفصل الباب السادس من املشروع العقوبات املقررة على مخالفة أحكام هذا القانون سواء من عقوبات 
أصلية أو تبعية أو تكميلية مبيناً األفعال املؤثمة والعقوبة املقررة لكل جرمية وحدد حاالت اإلعفاء من 

العقاب وشروطه.
وقد تضمن الباب السابع األحكام اخلتامية التي تتعلق بعدم سقوط الدعوى اجلزائية في جرائم الفساد 
وحق احملكمة في ان تدخل في الدعوى أي شخص ترى انه استفاد فائدة جدية من الكسب غير املشروع 
ليكون احلكم بالرد أو املصادرة نافذاً في ماله بقدر ما استفاد، كما نص على ان العقوبات الواردة في 
هذا القانون ال متنع من توقيع أية عقوبة أشد تكون مقررة في قانون آخر للفعل املرتكب ويكون العمل 

بهذا القانون اعتباراً من تاريخ  نشره.
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