
 م2006 لسنة) 39( رقم قانون
 بشأن

 الفساد مكافحة 
 .الشعب بإسم
 .الجمهوریة رئیس

 .الیمنیة الجمهوریة دستور على اإلطالع بعد
 .النواب مجلس موافقة وبعد

 :نصه اآلتي القانون أصدرنا
 األول الباب
 عامة أحكام
 األول الفصل
 والتعاریف التسمیة

 )الفساد مكافحة قانون( القانون هذا یسمى) 1( مادة
 منها كل أمام المبینة المعاني أدناه الواردة والعبارات لأللفاظ یكون القانون هذا أحكام تطبیق ألغراض) 2( مادة
 :آخر معنى النص سیاق یقتض مالم

 .الیمنیة الجمهوریة  : الجمهوریة
 إداریاً  أو تشریعیاً  أو تنفیذیاً  منصباً  ویتولى عامة خدمة یقدم أو عامة وظیفة یؤدي شخص كل :العام الموظف

 صحة عن النظر بصرف مقابل بدون أو بمقابل مؤقتاً  أو دائماً  منتخباً  أو معیناً  كان سواءً  قضائیاً  أو استشاریاً  أو
 مجلس وأعضاء النواب مجلس وأعضاء مستویاتهم بمختلف التنفیذیة السلطة موظفي ویشمل فیها تعیینه قرار

 حكم في ویعتبر الدائمة والمجالس اللجان وأعضاء القضائیة السلطة وأعضاء المحلیة المجالس وأعضاء الشورى
 األموال لدیهم تعدل الذین القضائیین والحراس والمحامین والوكالء والعدول والخبراء المحكمین العام الموظف
 .لهارأسما في الدولة تسهم التي وموظفیها والبنوك والشركات المؤسسات إدارة مجالس وأعضاء
 القضائیة أو ولتنفیذیة التشریعیة الدولة سلطات من أي في منصباً  یشغل یمني غیر شخص أي :األجنبي الموظف

 دولیة مؤسسة أو أجنبي لبلد عمومیة منشأة أو عمومي جهاز لصالح أو عمومیة وظیفة یمارس شخص وأي
 .عمومیة
 .القانون هذا بموجب المنشأة الفساد لمكافحة العلیا الوطنیة الهیئة :الهیئة
 .القانون هذا بأحكام المرتبطة واللوائح والتدابیر القرارات بإصدار المعنیة الجهة :المختصة الجهة

 .الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقیة :االتفاقیة
 أو استغالله أو القانون بمخالفة ذلك كان سواءً  خاصة مصالح على للحصول العامة الوظیفة استغالل :الفساد

 .الممنوحة الصالحیات باستغالل
 .القانون هذا ألحكام التنفیذیة الالئحة :الالئحة

 الثاني الفصل



 السریان ونطاق األهداف
 :اآلتي تحقیق إلى القانون هذا یهدف) 3( مادة
 لهذا وفقاً  ممارسیه وتعقب الفساد مكافحة في قانونیة صالحیات لها علیا مستقلة وطنیة هیئة إنشاء -1

 .النافذة والقوانین القانون
 المترتبة والعائدات األموال واسترداد وحجز مرتكبیه ومالحقة وآثاره مخاطره ودرء ومكافحته الفساد منع -2
 .ممارسته عن
 الدولیة والمشاریع البرامج في واإلقلیمیة الدولیة والمنظمات الدول مع والمشاركة التعاون مبدأ تعزیز -3

 .الفساد مكافحة إلى الرامیة
 الرشیدة اإلدارة تحقیق یكفل بما واإلداریة والمالیة االقتصادیة المعامالت في والشفافیة النزاهة مبدأ إرساء -4

 .للموارد األمثل واالستخدام الدولة وممتلكات وموارد ألموال
 إجراءات في المجتمع أفراد على والتیسیر المختصة لألجهزة الرقابي الدور وتعزیز المساءلة مبدأ تفعیل -5

 .المعنیة السلطة إلى ووصولهم المعلومات على حصولهم
 محاربة في والنشطة الفاعلة المشاركة في المدني المجتمع ومنظمات مؤسسات دور وتفعیل تشجیع -6

 .منه الوقایة وأسالیب بوسائل المعرفة نطاق وتوسیع بمخاطره المجتمع أفراد وتوعیة ومكافحته الفساد
 :اآلتي على القانون هذا یسري) 4( مادة

 المؤسسات إحدى أو الجمهوریة في منها جزء أو بعضها أو كلها تقع التي ومرتكبیها الفساد جرائم كافة -أ 
 .مرتكبیها وجنسیة طبیعة كانت أیاً  الخارج في لها التابعة

 لقانون وفقاً  بها مختصة الیمنیة المحاكم وتكون الجمهوریة خارج تقع التي ومرتكبیها الفساد جرائم -ب 
 التي الدولیة والمعاهدات االتفاقیات وكذا األخرى النافذة والقوانین األموال غسل مكافحة وقانون الجزائیة اإلجراءات

 .إلیها انضمت أو الجمهوریة علیها صادقت
 الثاني الباب

 الفساد لمكافحة العلیا الوطنیة الهیئة
 األول الفصل
 الهیئة إنشاء

 .(الفساد لمكافحة العلیا الوطنیة الهیئة( تسمى مستقلة هیئة القانون هذا بموجب تنشأ) 5( مادة
 .وٕاداري مالي استقالل لها ویكون االعتباریة بالشخصیة الهیئة تتمتع -أ) 6( مادة

 الجمهوریة محافظات بقیة في لها فروع إنشاء ویجوز صنعاء العاصمة أمانة -للهیئة الرئیسي المقر یكون -ب
 .الهیئة رئیس من بقرار االقتضاء عند
 األحكام التنظیمیة الالئحة وتبین بعملها الخاصة والبرامج الخطط وٕاقرار سیاساتها رسم الهیئة تتولى) 7( مادة

 .لذلك المنظمة
 :اآلتیة واالختصاصات المهام ممارسة الهیئة تتولى) 8( مادة
 .الفساد مكافحة إلى الهادفة العامة السیاسات وتنفیذ إعداد -1



 .لها المنفذة والبرامج والخطط اآللیات وتنفیذ وٕاعداد الفساد لمكافحة شاملة وطنیة استراتیجیة وضع -2
 الفساد بمخاطر التعریف في المدني المجتمع ومنظمات المحلي المجتمع بمشاركة الكفیلة التدابیر اتخاذ -3

 .ومكافحته للفساد المناهضة األنشطة في المجتمع دور وتوسیع المجتمع على وآثاره
 لها التعدیالت مشاریع واقتراح فعالیتها مدى لمعرفة الفساد بمكافحة المتعلقة التشریعات وتقییم دراسة -4

 .إلیها انضمت أو الجمهوریة علیها صادقت التي الدولیة والمعاهدات لالتفاقیات لمواكبتها
 حولها والتحري ودراستها إلیها المقدمة الفساد جرائم بخصوص والشكاوي والبالغات التقاریر تلقي -5

 .النافذة للتشریعات وفقاً  فیها والتصرف
 .المالیة الذمة إقرارات تلقي -6
 .القضاء إلى وٕاحالتهم الفساد جرائم مرتكبي مع التحقیق -7
 .الفساد بمكافحة المتعلقة الدولیة والمحافل المؤتمرات في الیمنیة الجمهوریة تمثیل -8
 والمشاركة الفساد بمكافحة الصلة ذات والعربیة واإلقلیمیة الدولیة والمنظمات الدول مع والتعاون التنسیق -9
 .الفساد منع إلى الرامیة الدولیة البرامج في

 آلیات وتحدیث الفساد من للوقایة الالزمة التدابیر وتطویر تعزیز في الدولة أجهزة كافة مع التنسیق -10
 .مكافحته ووسائل

 منه الوقایة وكیفیة وآثاره الفساد بمخاطر وتبصیره المجتمع لتوعیة اإلعالم وسائل مع التنسیق -11
 .ومكافحته

 معلومات وأنظمة بیانات قواعد إیجاد على والعمل الفساد وأشكال صور بكافة المتعلقة المعلومات جمع -12
 .النافذة للتشریعات وفقاً  والخارج الداخل في الفساد قضایا في المعنیة والمنظمات الجهات مع المعلومات وتبادل
 مع بالتنسیق الفساد جرائم عن الناتجة والعائدات األموال السترداد الالزمة والتدابیر اإلجراءات اتخاذ -13

 .العالقة ذات الجهات
 الفساد بمكافحة المتعلقة والدولیة واإلقلیمیة المحلیة المنظمات عن الصادرة التقاریر وتقییم دراسة -14

 .حیالها المناسبة اإلجراءات واتخاذ فیها الجمهوریة وضع على واإلطالع
 أو امتیاز سحب أو فیه طرفاً  الدولة تكون عقد أي فسخ أو إللغاء الالزمة القانونیة اإلجراءات كافة اتخاذ -15
 بالصالح ضرراً  وتلحق النافذة القوانین ألحكام مخالفة على بناءً  أبرمت قد أنها تبین إذا االرتباطات من ذلك غیر
 .قانوناً  المختصة الجهات مع بالتنسیق وذلك العام
 .النواب ومجلس الجمهوریة رئیس إلى وأعمال مهام به قدمت ما عن أشهر ثالثة كل موحدة تقاریر رفع -16
 .للدولة العامة الموازنة ضمن واحداً  رقماً  إدراجها لیتم وٕاقرارها موازنتها مشروع إعداد -17
 .للدولة العامة للموازنة الختامي الحساب ضمن إلدراجه الختامي حسابها إعداد -18
 .النافذة للتشریعات وفقاً  بها تناط أخرى واختصاصات مهام أي -19

 
 الثاني الفصل
 الهیئة تشكیل



 الهیئة في تمثل أن على والكفاءة والنزاهة الخبرة فیهم تتوفر ممن عضواً  عشر أحد من الهیئة تشكل -أ) 9( مادة
 .المرأة وقطاع الخاص والقطاع المدني المجتمع منظمات

 :مایلي الهیئة لعضویة المرشح في یشترط - ب
 .الجنسیة یمني یكون أن -
 .عاماً  أربعین عن عمره یقل ال أن -
 .األقل على جامعي مؤهل على حاصالً  یكون أن -
 بالشرف مخلة قضیة في أو الفساد قضایا من قضیة في بات قضائي حكم بحقه صدر قد یكون ال أن -

 .اعتباره إلیه رد قد یكن مالم واألمانة
 الشروط فیهم تتوفر ممن شخصاً  ثالثین تتضمن مرشحین قائمة النواب مجلس إلى الشورى مجلس یقدم  - ج

 .المادة هذه من) ب أ،( الفقرتین في الواردة
 .المرشحین قائمة بین من شخصاً  عشر أحد السري االقتراع طریق عن النواب مجلس یزكي - د
 لیصدر األصوات بأغلبیة الفائزین عشر األحد أسماء الجمهوریة رئیس إلى النواب مجلس رئاسة هیئة ترفع -هـ

 .بتعیینهم قراراً 
 األحد یلي الذي المرشح بتعیین قراراً  الجمهوریة رئیس یصدر الهیئة أعضاء من عضو أي مكان خلو حال في -و

 .المدة لبقیة األصوات عدد في الفائزین عشر
 .وزیر درجة الهیئة عضو یمنح -ز

 .النواب مجلس رئاسة هیئة إلى المالیة بالذمة إقرارهم الهیئة أعضاء یقدم) 10( مادة
 .القانونیة الیمین مهامهم مباشرة قبل الهیئة أعضاء یؤدي -أ) 11( مادة

 .فقط واحدة ولمرة تعیینهم قرار لصدور التالي الیوم من تبدأ سنوات خمس الهیئة أعضاء مدة تكون -ب
 األعضاء بین المهام وتوزع للرئیس ونائباً  لهم رئیساً  بینهم من لهم اجتماع أول في الهیئة أعضاء ینتخب -ج

 .ونصف سنتین كل ونائبه الهیئة رئیس انتخاب یعاد أن على الهیئة، أعضاء أغلبیة من بقرار
 رئیساً  الهیئة أعضاء ینتخب حتى نائبه محله یحل األسباب من سبب ألي الهیئة رئیس منصب خلو حالة في -د

 .له خلفاً 
 .الهیئة في بواجباته الجسیم اإلخالل حال في القضاء إلى الهیئة أعضاء من أي إحالة الهیئة أعضاء ألغلبیة -هـ
 حكم على وبناءً  الهیئة في بواجباته جسیماً  إخالالً  أخل إذا إال الهیئة أعضاء من أي عضویة إسقاط یجوز ال -و

 .بات قضائي
 التنظیمیة الالئحة وتبین والمالیة واإلداریة الفنیة المواضیع یتولى تنفیذي جهاز للهیئة یكون -أ) 12( مادة

 .واختصاصاته تقسیماته
 أمام مسئوالً  ویكون أعضائها أغلبیة موافقة بعد الهیئة رئیس من قرار به یصدر عاماً  أمیناً  للهیئة یكون -ب

 .واختصاصاته مهامه الالئحة وتحدد التنفیذي للجهاز الیومي النشاط وتسییر إدارة عن الهیئة
 وعبر وبشفافیة العلمیة والتخصصات والنزاهة والكفاءة الخبرة ذوي من والفني اإلداري كادرها الهیئة تختار -ج

 .التنظیمیة الالئحة تحددها التي للمعاییر وفقاً  المنافسة



 .الوزراء لرئیس المخولة الصالحیات الهیئة موظفي شؤون یخص فیما الهیئة رئیس یمارس -د
 .العامة الوظیفة شاغلي شروط التنفیذي الجهاز موظفي على تسري -هـ
 .مهامها إلنجاز للدولة اإلداري الجهاز موظفي من أو المستشارین أو الخبراء من تراه بمن تستعین أن للهیئة -و

 مكافحة في واختصاصاته مهامه أداء من یمكنه بما فیها العامل الكادر وتدریب بتأهیل الهیئة تقوم) 13( مادة
 .الفساد
 بصفة منه بقرار الهیئة رئیس یحددهم الذین الهیئة موظفو یتمتع القانون هذا أحكام تنفیذ ألغراض) 14( مادة

 .الصفة هذه على بناءً  الهیئة موظفو بها یقوم التي األعمال الالئحة وتبین القضائیة الضبطیة
 ألي یجوز وال القانون هذا ألحكام وفقاً  كاملة وحیادیة باستقاللیة واختصاصاتها مهامها الهیئة تؤدي) 15( مادة

 تسقط وال القانون علیها یعاقب جریمة التدخل هذا مثل ویعد كانت صورة بأیة شؤونها في التدخل جهة أو شخص
 .بالتقادم فیها الدعوى

 بسبب علمهم إلى وصلت بیانات أو معلومة أو سر أي إفشاء الهیئة في العاملین على یحظر -أ) 16( مادة
 .الفساد جرائم في التحقیق أو التحري أثناء لمهامهم أدائهم

 .بات قضائي بحكم ثبوتها بعد الفساد جرائم بشأن والبیانات المعلومات كافة بنشر الهیئة تلتزم -ب
 عامة وظیفة وأیة الهیئة عضویة بین الجمع األحوال من حال بأي الهیئة وأعضاء لرئیس یجوز ال -أ) 17( مادة

 .خاصة أو
 باستقاللیة مباشرة غیر أو مباشرة بصورة یمس نشاط أو عمل أي یباشروا أن الهیئة لموظفي یجوز ال -ب

 .الهیئة وحیادیة
 ویتبع الهیئة رئیس یقترحها للدولة العامة الموازنة ضمن واحداً  رقماً  تدرج مستقلة موازنة للهیئة یكون) 18( مادة
 .للدولة العامة للموازنة المنظمة واإلجراءات القواعد إعدادها في

 في علیها المنصوص المدنیة الخدمة ووزیر المالیة لوزیر المخولة الصالحیات الهیئة لرئیس) 19( مادة
 .موظفیها وشؤون أعمالها وتنظیم الهیئة بموازنة المقررة االعتمادات باستخدام یتعلق فیما النافذة التشریعات

 الثالث الباب
 الفساد مكافحة تدابیر

 األول الفصل
 التشریعیة التدابیر

 العقابیة التشریعات تطویر واقتراح وتقییم بدراسة المختصة الجهات مع بالتنسیق الهیئة تقوم -أ) 20( مادة
 النواب لمجلس وتقدیمها االتفاقیة أحكام لمواكبة والموضوعیة اإلجرائیة الناحیتین من الفساد بجرائم المتعلقة

 .الدستوریة لإلجراءات وفقاً  وٕاقرارها لمناقشتها
 القوانین ألحكام وفقاً  بإنشائها العالقة ذات الجهات وٕایصاء مختصة إداریة محاكم إنشاء حول بالدراسات القیام -ب

 .العالقة ذات
 بغیة بها لألخذ المختصة للجهات وتقدیمها التوظیف نظم تطویر واقتراح وتقییم بدراسة الهیئة تقوم) 21( مادة

 :مایلي تحقیق



 .العامة الوظیفة مناصب تولي في واإلبداع والجدارة الكفاءة مبدأ تعزیز -أ 
 .األداء حسن لضمان للفساد عرضة األكثر العامة المناصب لشغل والتدریب والتأهیل االختیار نظم تعزیز -ب 
 مع بها والقائمین العامة الوظیفة بین المصالح تضارب ومنع العامة الوظیفة في الشفافیة مبدأ تعزیز  -ج 

 أو تجاریة أو مهنیة ألنشطة ممارسته لمنع العام الموظف خدمة انتهاء بعد زمنیة مدة وتحدید ضوابط وضع
 غیر شخصیة مآرب لتحقیق العامة بالوظائف مباشرة صلة لذلك كان إذا الخاص القطاع لدى بالعمل التحاقه

 .مشروعة
 .العامة للوظیفة والمشرف السلیم الوظیفي والسلوك األداء بیان إلى الهادفة النظم وضع -د 

 .مشروعة غیر شخصیة مآرب لتحقیق العامة الوظیفة استغالل لمنع اإلداریة التأدیبیة التدابیر وتفعیل تعزیز -هـ
 الجهات مع بالتنسیق الهیئة تقوم والمحاسبة للرقابة المركزي الجهاز قانون مع یتعارض ال بما) 22( مادة

 إدارة ونظم الحكومیة والمزایدات والمناقصات المشتروات ونظم المالیة النظم وتطویر وتقییم بدراسة المختصة
 والمراجعة المحاسبة ومعاییر أنواعها بمختلف الرقابة آلیات وتطویر العامة والممتلكات واالستخدامات الموارد

 .علیها والحفاظ حمایتها وضمان العامة والممتلكات العام المال أداء حسن یكفل بما المحاسبیة
 بدراسة الخاص القطاع في المعنیة والجهات الحكومة في المختصة الجهات مع بالتنسیق الهیئة تقوم) 23( مادة

 :التالي تحقیق بغیة الخاص بالقطاع المتعلقة والتدابیر النظم وتطویر وتقییم
 الحسابات بمراجعة الكفیلة الضوابط ووضع شفافیتها لتعزیز والمراجعة المحاسبة وأنظمة معاییر تعزیز -أ 

 .ومحاسبیاً  مالیاً  المنتظمة والسجالت الدفاتر بمسك واإللزام العمومیة والمیزانیات
 .المحاسبیة بالبیانات التالعب بمنع الكفیلة الضوابط وضع -ب 
 وفقاً  المختصة الجهات قبل من لمراجعتها السجالت إلى الوصول سهولة لضمان الالزمة التدابیر اتخاذ  -ج 

 .النافذة للتشریعات
 الثاني الفصل
 المجتمع مشاركة

 مع المختصة الجهة أو الهیئة إلى عنها اإلبالغ الفساد جرائم من جریمة بوقوع علم شخص كل على) 24( مادة
 وتباشر بشأنها القانونیة اإلجراءات واتخاذ صحتها من للتأكد دراستها لتتولى حولها معلومات من لدیه ما تقدیم
 .المختلفة اإلعالم وسائل في المنشورة الفساد جرائم في والتحقق التحري نفسها تلقاء من الهیئة
 للفساد المناهضة األنشطة في المدني المجتمع منظمات ومشاركة إسهام تعزیز على الهیئة تعمل) 25( مادة

 .والمفسدین الفساد مع التسامح عدم ثقافة وتعزیز وآثاره الفساد بمخاطر عامة توعیة وٕایجاد
 .الفساد بمكافحة یتعلق ما كل في الهیئة مع التعاون المالیة المؤسسات على) 26( مادة
 والشخصیة والوظیفیة القانونیة الحمایة توفیر الفساد جرائم عن والمبلغین والخبراء للشهود الهیئة تكفل) 27( مادة

 .بذلك الخاصة والتدابیر حمایتهم إجراءات الالئحة وتحدد
 الثالث الفصل
 الدولي التعاون



 الدولیة والمعاهدات االتفاقیات في الواردة األحكام الفساد مكافحة مجال في الدولي التعاون بشأن یطبق) 28( مادة
 .إلیها انضمت أو الجمهوریة علیها صادقت التي العالقة ذات
 ملكیة استعادة في بحقها للمطالبة الیمني القضاء أمام مدنیة دعوى رفع االتفاقیة في طرف دولة لكل) 29( مادة

 عن التعویض في حقها وكذا االتفاقیة في علیها المنصوص الفساد بجرائم المرتبطة المشروعة غیر العائدات
 شریطة النافذة القوانین في علیها المنصوص واإلجراءات لألحكام وفقاً  الجرائم تلك بسبب لحقتها التي األضرار
 .بالمثل المعاملة

 الرابع الباب
 والعقوبات الفساد جرائم

 األول الفصل
 الفساد جرائم

 :الفساد جرائم من تعد) 30( مادة
 .والعقوبات الجرائم قانون في علیها المنصوص الوطني باالقتصاد الماسة الجرائم  -1
 .والعقوبات الجرائم قانون في علیها المنصوص العامة بالوظیفة الماسة الجرائم  -2
 .والعقوبات الجرائم قانون في علیها المنصوص العدالة بسیر المخلة الجرائم  -3
 .والعقوبات الجرائم قانون في علیها المنصوص الخاص القطاع في الممتلكات اختالس  -4
 إخالالً  عمل عن االمتناع أو بعمل للقیام العمومیة الدولیة المؤسسات وموظفي األجانب الموظفین رشوة  -5

 بتصریف تعلقت متى بها االحتفاظ أو مستحقة غیر مزیة أو تجاریة منفعة على الحصول بقصد ووظائفهم بواجبات
 .والعقوبات الجرائم قانون في الوارد الحكم بشأنها ویسري الدولیة التجاریة األعمال

 .والعقوبات الجرائم قانون في علیها المنصوص التزییف وجرائم بالفساد المتعلقة التزویر جرائم  -6
 .الضریبي والتهرب الجمركي التهریب جرائم  -7
 .الحكومیة العقود من وغیرها والمواصفات والمناقصات المزایدات في والتالعب الغش  -8
 .المادة هذه في علیها المنصوص الفساد جرائم عن الناتجة العائدات غسل جرائم  -9

 .خاصة منافع على للحصول الوظیفة استغالل -10
  .المشروع غیر الثراء جرائم -11
 .الفساد جرائم من بوصفها آخر قانون علیها ینص أخرى جرائم أیة -12
 .النافذة القوانین في المقرة العقوبات القانون هذا من) 30( المادة في المبینة الجرائم بشأن یسري) 31( مادة

 الثاني الفصل
 والمحاكمة والتحقیق الضبط إجراءات

 األموال ومصادرة واسترداد وحجز وضبط بتعقب المختصة الجهات مع بالتنسیق الهیئة تقوم -أ) 32( مادة
 واالتفاقیات النافذة القوانین في المقررة واإلجراءات والقواعد لألحكام وفقاً  الفساد جرائم من المتحصلة والعائدات

 .إلیها انضمت أو الجمهوریة علیها صادقت التي الدولیة والمعاهدات
 .بات قضائي بحكم إال العائدات ومصادرة استرداد یتم ال -ب



 المستندات أو بالسجالت تزویدها عن تمتنع أو للهیئة مطلوبة بیانات أیة تحجب أن جهة ألي یجوز ال) 33( مادة
 .تطلبها التي الوثائق أو

 بشأنها االستدالالت وجمع التحري بأعمال القیام الفساد جرائم وقوع عن علمها فور الهیئة على یجب) 34( مادة
 موافاتها طلب وكذا العلم محل بالجریمة المتعلقة والوثائق والمستندات السجالت على اإلطالع ذلك سبیل في ولها
 .بها متعلقة وثائق أو معلومات أو بیانات بأیة
 أو الخاص القطاع موظفي أو العمومیین الموظفین من المعنیین واستدعاء مخاطبة في الحق للهیئة) 35( مادة
 .النافذة للتشریعات وفقاً  بالفساد تتعلق واقعة حول والتحري لالستفسار عالقة له شخص أي

 قانون في علیها المنصوص القواعد الفساد جرائم في والمحاكمة والتحقیق الضبط إجراءات بشأن تطبق) 36( مادة
 .العالقة ذات النافذة والقوانین الجزائیة اإلجراءات

 .العامة األموال ومحاكم لنیابات الفساد جرائم قضایا في للنظر االختصاص ینعقد) 37( مادة
 أو فحص من شأنها في یجري وما الفساد بجرائم المتصلة والبالغات والمعلومات المراسالت تعتبر) 38( مادة

 .إفشائها عدم القانون هذا بتنفیذ عالقة لهم من كل على ویجب علیها المحافظة یجب التي األسرار من تحقیق
 :اآلتي بالتقادم تسقط ال) 39( مادة

 .الفساد بجرائم المتعلقة الدعاوى -أ 
 .الفساد جرائم على والمترتبة بها المحكوم العقوبات -ب 
 .الفساد بجرائم المتعلقة والتعویض االسترداد دعاوى  -ج 

 الثالث الفصل
 العقوبات

 السلطات إبالغ إلى بادر إذا الفساد جرائم من جریمة أي في ساهم من كل العقاب من التخفیف یشمل) 40( مادة
 استرداد أو علیهم القبض أو مرتكبیها كشف أو كشفها سهلت معلومات أو بیانات قدم أو الجریمة عن المختصة

 .المشروعة غیر والعائدات األموال
 من كل لایر مالیین خمسة على تزید ال بغرامة أو سنوات خمس على تزید ال مدة بالحبس یعاقب) 41( مادة

 .القانون هذا من) ب/44 ،26 أ،/16 ،15( المواد أحكام یخالف
 الخامس الباب
 ختامیة أحكام

 وٕاحالة بالفساد المتعلقة والمعلومات األدلة جمع والمحاسبة للرقابة المركزي الجهاز مع بالتنسیق للهیئة) 42( مادة
 .النافذة للقوانین وفقاً  القانونیة اإلجراءات التخاذ العامة النیابة إلى المتهمین

 على مهامها أداء من الهیئة یمكن بما والمعوقات الصعوبات كافة بتذلیل الدولة أجهزة كافة تلتزم) 43( مادة
 .القانون ألحكام وفقاً  األمثل الوجه
 أو الهیئة إلى عنها والبالغ الفساد جرائم لكشف بینها فیما التعاون الدولة أجهزة كافة على یجب -أ) 44( مادة

 .بالفساد تتعلق وقائع بأیة المتعلقة بالمعلومات إمدادها مع والتحقیق الضبط سلطات



 الفساد جرائم من جریمة بوقوع ذلك بسبب أو لوظیفته تأدیته أثناء العمومیین الموظفین من علم من كل على -ب
 .حولها معلومات من لدیه یتوافر ما تقدیم مع المختصة الجهة أو الهیئة إلى فوراً  عنها یبلغ أن

 للفئات وفقاً  المالیة بالذمة اإلقرار قانون في الواردة األحكام العام الموظف وأموال ممتلكات بشأن تسري) 45( مادة
 .فیه المحددة

 .األموال غسل مكافحة قانون إلى المشروعة غیر بالعائدات یتعلق فیما یرجع) 46( مادة
 رئیس من بقرار الهیئة أعضاء أغلبیة من إقرارها بعد القانون لهذا التنفیذیة الالئحة تصدر -أ) 47( مادة

 .أشهر ستة تتجاوز ال مدة خالل الهیئة رئیس من عرض على بناءً  الجمهوریة
 .أعضائها أغلبیة موافقة بعد رئیسها من بقرار للهیئة التنظیمیة الالئحة تصدر -ب

 .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره تاریخ من القانون بهذا ُیعمل) 48( مادة
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