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 لمكافحة الفساد االسترشاديالقانون العربي 

 ــــــــــ

 الفصل األول

 أحكام عامة

 ــــ

المبين إزاء كل  ىألغراض هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعن : 8المادة 

 :منها

 :الموظف العمومي   - أ

فخخح مكخخم الموفخخو العمخخومح  ُيعخخدص يشخخ ل وفي خخة يموميخخة أو أي شخخ 

أو  قخخخخانون فخخخخح المنخخخخا ت التن يذيخخخخة أو التشخخخخريعية أو الق خخخخا يةللوفقخخخخا 

، أو يكخخون مكل خخا دا مخخا أو متاتخخا  ، سخخواء أكخخان معينخخا أم منت بخخا اإلداريخخة

 .سواء أكان ذلك بأنر أم بدون أنر ةماب دمة ي

 :الموظف العمومي األجنبي  - ب

ش ص يش ل وفي ة تشخريعية أو تن يذيخة أو إداريخة أو ا خا ية لخد  أي 

بلخخد أننبخخح، سخخواء أكخخان معينخخا أم منت بخخا ا وأي شخخ ص يمخخار  وفي خخة 

أو  أننبح يمومية لصالح بلد أننبح ، بما فح ذلك لصالح نهاز يمومح

 .أننبيةمنشأة يمومية 

 :موظف مؤسسة دولية عمومية  -ج

لخخم متسسخخة مخخن هخخذا القبيخخل بخخأن  كخخل موفخخو دولخخح أو أي شخخ ص تخخأذن

 .يتصرو نيابة ينها 

 :الممتلكات األموال و  - د

المونودات بكل أنوايها ، سواء أكانت مادية أم غيخر ماديخة ، منقولخة أم 

غيخخر منقولخخة، والمسخختندات أو الصخخكوك القانونيخخة التخخح تكبخخت ملكيخخة تلخخك 

 .المونودات أو ونود مق يليها
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 :العائدات اإلجرامية   - هـ

أي ممتلكات متأتية أو متمصل يليهخا، بشخكل مباشخر أو غيخر مباشخر، مخن 

 . ا  اانونارتكاب أي من أفعال ال ساد المنرمة 

 :التجميد أو الحجز   - و

فرض مفر متات يلى إمالة الممتلكات أو تبديلها أو التصرو فيها أو 

أمخر  نقلها، أو تولح يهدة الممتلكات أو السيطرة يليها متاتا ، بناء يلى

 .صادر ين ممكمة أو سلطة م تصة أ ر  

 :المصادرة   - ز

التنريد الدا م من الممتلكات بأمر صادر ين ممكمخة أو سخلطة م تصخة 

 .أ ر 

 :التسليم المراقب  -ح

للعمليات غير المشروية أو المشخبوهة بخال روم مخن إالخيم دولخة  السماح

معنيخخة وتمخخت أو أككخخر أو المخخرور يبخخرخ أو د ولخخم بعلخخم مخخن سخخلطاتم ال

 ل ال سخخاد المنرمخخة وفقخخا ألمكخخام هخخذامراابتهخخا، ب يخخة التمخخري يخخن أفعخخا

 .وكشو هوية األش اص ال العين فح ارتكابهاالقانون 

 

 :يهدو هذا القانون إلى : 0المادة 

 .مكافمة ال ساد والوااية منم  -

وإيمخخخال مبخخخدأ الشخخخ افية فخخخح القطخخخايين العخخخام  والمسخخخاءلة تعزيخخخز النزاهخخخة -

 .وال اص

 .مديد نرا م ال ساد ومالمقة مرتكبيها ومعاابتهمت -

 .إيمال مبدأ المساواة وتكافت ال رص والعدالة  -

ممايخخة المخخال العخخام وال خخاص واسخخترداد الممتلكخخات والعا خخدات اإلنراميخخة  -

 .المترتبة ين النرا م المشمولة بهذا القانون

بخالنرا م  تعزيز التعاون العربح والدولح فح اإلنراءات الق خا ية المتعلقخة -

 .المشمولة بهذا القانون 
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 :التح  ال ساد ومرتكبيها كافة نرا مهذا القانون يلى  أمكام سريت :   3المادة 

تقع كلها أو بع خها أو نخزء منهخا فخح الدولخة أو إمخد  المتسسخات التابعخة  :أو 

 .لها فح ال ارم أيا كانت طبيعة وننسية مرتكبيها 

المماكم الوطنية م تصة بها وفقا للقخوانين النافخذة  تقع  ارم الدولة وتكون :كانيا

ا ت اايات والمعاهدات الدولية التح صادات يليها الدولة أو ان مت إليها و

. 

 الفصل الثاني

 هيئة مكافحة الفساد

 ـــ

 

لمكافمخخة ال سخخاد والواايخخة منخخم ذات ش صخخية ايتباريخخة تتمتخخع ( نهخخاز)تنشخخأ هي خخة :   4المااادة 

وصخالمياتها ويكخون مخن  داري وتمخدد ا تصاصخاتها ومهامهخاباستقالل مالح وإ

 :بين مهامها

رسم السياسة العامة لمنع ومكافمة ال ساد وبيان أكارخ ا اتصادية وا نتماييخة - أ 

 .الالزمة لعالنها والمد منها القانونية وات اذ الوسا ل

وتشخخنيع األفخخراد ومتسسخخات  بم خخاطر ال سخخاد العمخخل يلخخى نشخخر الخخويح العخخام - ب

يلخخى المشخخاركة ال عالخخة فخخح منخخع  ومتسسخخات القطخخاخ ال خخاص المنتمخخع المخخدنح

 .ومكافمة ال ساد 

دراسخخخة وتمخخخدير التشخخخريعات الوطنيخخخة المعنيخخخة بمكافمخخخة ال سخخخاد لتنسخخخنم مخخخع  - م

 .ا ت اايات الدولية التح تكون الدولة طرفا فيها

ب والشخخخ افية ومنخخخع ت خخخاروالمسخخخاءلة العمخخخل يلخخخى تطخخخوير وترسخخخي  النزاهخخخة  -د 

 .المصالح فح كل من القطايين العام وال اص

 .تمكيل الدولة فح المتتمرات والممافل الدولية ذات الصلةالمشاركة فح  -هـ

تلقح البالغات الواردة إليها بشأن نرا م ال ساد وات اذ اإلنراءات الالزمة وفقخا  -و 

 .للتشريعات النافذة
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دابير الالزمخة للواايخة مخن ال سخاد التنسيق مع أنهخزة الدولخة كافخة فخح تعزيخز التخ -ز 

 .ومكافمتم

التنسخخيق مخخع النهخخات الم تصخخة بدراسخخة وتقيخخيم وتطخخوير الخخنفم الماليخخة ونفخخم  -ح 

المخوارد  واسخت دام المشتريات والمنااصات والمزايدات المكوميخة ونفخم إدارة

والممتلكات العامة وتطوير آليات الراابة بم تلخو أنوايهخا بمخا يك خل واألموال 

 .إدارة المال العام والممتلكات العامة و مان ممايتها والم اف يليها مسن

التنسيق مع النهات الم تصة فح المكومة والنهات المعنية فح القطاخ ال اص  -ط

بدراسخخة وتقيخخيم وتطخخوير الخخنفم والتخخدابير المتعلقخخة بمنخخع ومكافمخخة ال سخخاد فخخح 

 .القطاخ ال اص

ت الدوليخخة واإلاليميخخة والعربيخخة ذات الصخخلة التنسخخيق والتعخخاون مخخع الخخدول والمنفمخخا  - ي

 .بمكافمة ال ساد ، والمشاركة فح البرامج الدولية الرامية إلى منع ال ساد

 .و ع وااتراح النفم الدا لية ال اصة بعمل الهي ة - ك

تن يذ التكليو بأي مهام أ خر  فخح منخال منخع ومكافمخة ال سخاد تمخال إليهخا مخن   - ل

 .النهات الم تصة بالدولة

 
 ل الثالثالفص

 أحكام جزائية

 ــ

 

أو موفو يمومح أننبح أو موفخو متسسخة  يعد مرتشيا  كل موفو يمومح : 5المادة 

أو ابخل أو  بصورة مباشرة أو غير مباشرة طلب لن سم أو ل يرخ دولية يمومية

مخن  أو لالمتنخاخ يخن يمخل أ ذ ويدا  أو يطيخة أو مزيخة ب يخر مخق ألداء يمخل

، أو لإل خخالل أ أو يخخزيم أنخخم مخخن أيمخخال وفي تخخمأو يعتقخخد  طخخأيمخخال وفي تخخم 

....  إلخى.... مخن .... ، يعااخب بالخـ، ولخو كخان يقصخد يخدم القيخام بخذلك بوانباتها

 ......و  تزيد يلى ..... وب رامة   تقل ين 
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أو موفخخو يمخخومح أننبخخح أو موفخخو متسسخخة دوليخخة  كخخل موفخخو يمخخومح : 6المادة 

لخم يمخال  مخن أيمخال وفي تخم أو امتنخع  مخن شخ ص أد  – أو أ ذ ابل يمومية

أو يطيخة بعخد تمخام ذلخك  مزيخة –ين أداء يمل من أيمالهخا أو أ خل بوانباتهخا 

العمل أو ا متناخ ينم أو اإل خالل بوانبخات وفي تخم بقصخد المكافخأة يلخى ذلخك 

...  وب رامخخة   تقخخل يخخن.... إلخخى .... مخخن .... وب يخخر ات خخاق سخخابق يعااخخب بالخخـ 

 ....ى و  تزيد يل

 
 : 7المادة 

كل ي و بأنهزة اإلدارة أو التسيير أو مست دم بإمخد  شخركات يعد مرتشيا   :أو  

أو ا تمخادات أو النقابخات  أو ال يريخة المساهمة أو إمد  النمعيخات التعاونيخة

المنشخخخأة طبقخخخا  للقوايخخخد المقخخخررة اانونخخخا  أو إمخخخد  المتسسخخخات أو النمعيخخخات 

مباشخرة أو غيخر  بصخورة يام ، طلب لن سم أو ل يخرخ المعتبرة اانونا  ذات ن ع

يخن  لالمتنخاخأو ابخل أو أ خذ ويخدا  أو يطيخة أو مزيخة ألداء يمخل أو  مباشرة

ل وفي تخخم أو يمخخل مخخن أيمخخال وفي تخخم أو يعتقخخد  طخخأ أو يخخزيم أنخخم مخخن أيمخخا

، ولو كان يقصد يدم القيام بالعمل أو يدم ا متناخ ينخم أو لإل الل بوانباتها

وب رامخة .... إلخى .... مخن .... إل الل بوانبات وفي تم ، ويعااخب بالخـ يدم ا

 ..... و  تزيد يلى ....   تقل ين 

يعااب النانح بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبخول أو األ خذ  مقخا  ألداء  :كانيا

العمخخل أو لالمتنخخاخ ينخخم أو لإل خخالل بوانبخخات الوفي خخة وكخخان بقصخخد المكافخخأة 

 .لك وب ير ات اق سابقيلى ذ

 

.... من يرض الرشوة أو ويد بها ولم يلق ير خم أو ويخدخ ابخو  يعااخب بالخـ : 1المادة 

إذا كخخخان .....  و  تزيخخخد يلخخخى ....  وب رامخخخة   تقخخخل يخخخن ..... إلخخخى .... مخخخن 

 . عرض أو الويد ماصال  لموفو يمومحال

 

  : 9المادة 



 6 

ة ولم يتعد يملم العرض أو القبول كل من يرض أو ابل الوساطة فح رشو :أو 

 .....يلى تزيدو  ..... وب رامة   تقل ين ....إلى..... من ....يعااب بالـ

.... إلخخى .... مخخن ... فخخإذا واخخع ذلخخك مخخن موفخخو يمخخومح يعااخخب النخخانح بالخخـ  :كانيا

 .......و  تزيد يلى ..... وب رامة   تقل ين 

.... مخن... وفخو يمخومح يعااخب النخانح بالخـ وإذا كان بقصد الوسخاطة لخد  م :كالكا

 .......و  تزيد يلى ..... وب رامة   تقل ين .... إلى 

 

  : 82المادة 

 . يعااب الراشح والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشح   : و أ

الم تصخخة ابخخل يع خخى الراشخخح والوسخخيط مخخن العقوبخخة إذا أ بخخر السخخلطات  :كانيا

 .اكتشاو النريمة

 

 :  88المادة 

كل من ويد أي ش ص يدير كيانخا تابعخا للقطخاخ ال خاص ، أو يعمخل لديخم بخأي  :أو 

ص ة، بمزية غير مستمقة أو ير ها يليخم أو منمخم إياهخا ، بشخكل مباشخر أو 

 أو ا متنخاخ يخن فعخل لن سخم أو ل يخرخ للقيخام ب عخل سواء أكخان ذلخك غير مباشر

وب رامخة   تقخل ..... إلخى....... .مخن........ يشكل إ ال  بوانباتخم يعااخب بالخـ

 ......و  تزيد يلى...... ين 

أو طلب كل ش ص يدير كيانا تابعا للقطاخ ال اص ، أو يعمل لديم بأي ص ة،   :كانيا

سخواء أكخخان  بشخكل مباشخر أو غيخر مباشخخر ، مزيخة غيخر مسختمقة ، أو أ خذ لبخا

إ خخال  بوانباتخخم  يشخخكل أو ا متنخخاخ يخخن فعخخل للقيخخام ب عخخل ل يخخرخأو ن سخخم ل ذلخخك

و  تزيخد يلخى ..... وب رامة   تقل ين..... إلى.... ....من......... يعااب بالـ

...... 

 

 : 80المادة 
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مع م ف مق ال ير مسن النية ، يمكم بمصادرة ما يدفعم الراشح أو الوسيط  : أو 

 .يلى سبيل الرشوة طبقا للمواد السابقة 

 .امة مساوية لقيمة ما أيطح أو ويد بم فح نميع األموال يمكم ب ر :كانيا

 

 : 83المادة 

أو موفو يمومح أننبح أو موفو متسسة دولية  كل موفو يمومح-  أو 

ا تل  أموا   أو أورااا أو مستندات يمومية أو  صوصية أو أي  يمومية

.... من....  تم أو بسببها يعااب بالـأشياء أ ر  يهد بها إليم أكناء ايامم بوفي

ويكون فح مكم ..... و  تزيد يلى..... وب رامة   تقل ين ..... إلى 

أو  ا  تال  القيام بشكل غير مشروخ بالتبديد أو اإل  اء أو ا ستيالء

 .لما ورد فح هذخ ال قرة بشكل آ ر التسريب 

 ..... وال رامة   تقل ين ..... إلى ..... من .... تكون العقوبة الـ- كانيا

 :فح األموال التالية ... ..تزيد يلى و 

إذا واع ا  تال  بد  كتابات غير صميمة فح ال واتير أو الدفاتر أو -  أ

بتمريو أو إتالو المسابات واألوراق أو غيرها من الصكوك، 

 .وبصورة يامة بأي ميلة ترمح إلى منع اكتشاو ا  تال  

الدولة إذا ارتكبت النريمة فح زمن مرب وترتب يليها إ رار بمركز - ب

 .ا اتصادي أو بمصلمة ميوية لها 

 

مخخن هخخذا القخخانون كخخل ( 13)يعااخخب بالعقوبخخات المنصخخوص يليهخخا فخخح المخخادة  : 84المادة 

 أو موفو يمومح أننبخح أو موفخو متسسخة دوليخة يموميخة موفو يمومح

  .أو ما فح مكمم  سهل القيام بعملية ا  تال 

 

أو مخخخدير أو مسخخخت دم بإمخخخد  الشخخخركات ي خخخو منلخخخ  إدارة  وأكخخخل ر خخخي   : 85المادة 

والنقابات وا تمادات المنشأة طبقا أو ال يرية المساهمة أو النمعيات التعاونية 

للقانون أو النمعيات والمتسسات المقيدة اانونا ذات ن ع يام ا ختل  أمخوا  أو 
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لن سخم أو كخان ذلخك أأو غيرها وندت فخح ميازتخم بسخبب وفي تخم سخواء ا  أوراا

 .....و  تزيد يلى... رامة   تقل ين وب .... ااب بالـ  يرخ يعل

 

ي خخخو منلخخخ  إدارة أو مخخخدير أو مسخخخت دم بإمخخخد  شخخخركات  وأكخخخل ر خخخي   : 86المادة 

أو غيرهخا ونخدت فخح  ا  األش اص أو شركات التوصية ا تل  أموا  أو أورااخ

بالخـ يعااخب لن سخم أو ل يخرخ كان ذلك أميازتم بسبب وفي تم أو بمناسبتها سواء 

 .....و  تزيد يلى ... وب رامة   تقل ين .... 

 

 بخردهذا القانون يمكم يلى كل من أدين بأي من النرا م المنصوص يليها فح  : 87المادة 

مخا ا تلسخم أو اسختولى يليخم أو مصخلم أو طلبخم مخن مخال  ما يعخادل ايمخة المال

 .تمومن ع

 

أو موفخخو متسسخخة دوليخخة أو موفخخو يمخخومح أننبخخح  كخخل موفخخو يمخخومح : 81المادة 

طلب من ش ص أو أكرهم أو أ ذ منم أو مملخم يلخى الويخد بخأداء مخا  يمومية

.... مخن .... لي  مستمقا أو يزيد يلى المستمق ، مع يلمم بذلك ، يعااب بالـ 

 .....و  تزيد يلى.... امة   تقل ين وب ر....  إلى 

 

 

  : 89المادة 

أننبح أو موفو متسسة دولية  أو موفو يموم كل موفو يمومح : أو 

مصل أو ماول أن يمصل لن سم أو ل يرخ بدون مق يلى من عة  يمومية

... إلى ...... من ..... ش صية من يمل من أيمال وفي تم يعااب بالـ 

 ........و  تزيد يلى ...... وب رامة   تقل ين 

العمخخومح بعخخد  مخخن هخخذخ المخخادة يلخخى الموفخخو(  و أ) تطبخخق أمكخخام ال قخخرة  :كانيا

 .انتهاء وفي تم، أيا كانت كي ية هذا ا نتهاء 
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 ..... :و  تزيد ... وب رامة   تقل ين .... إلى .... من .... يعااب بالـ :  02المادة 

( أننبيخا أو موف خا لخد  متسسخة دوليخةوطنيا أو )كل من ويد موف ا  يموميا  : أو  

ير خها يليخم أو منمخم إياهخا، أو أي ش ص آ ر بأية مزية غير مستمقة أو 

بشخخكل مباشخخر أو غيخخر مباشخخر ، لتمخخريض ذلخخك الموفخخو أو الشخخ ص يلخخى 

اسخخخت الل ن خخخوذخ ال علخخخح أو الم تخخخرض بهخخخدو المصخخخول مخخخن إدارة أو سخخخلطة 

يمومية يلى مزية غير مستمقة لصالح الممخرض األصخلح يلخى ذلخك ال عخل 

 .أو لصالح أي ش ص آ ر

أو ( و أننبخح أو موفخو لخد  متسسخة دوليخة وطنخح أ) كل موفخو يمخومح : كانيا 

أي ش ص آ ر يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر ، بطلب أو ابخول أيخة مزيخة 

غير مستمقة لصخالمم أو لصخالح شخ ص آ خر لكخح يسخت ل ذلخك الموفخو أو 

الشخخ ص ن خخخوذخ ال علخخخح أو الم تخخخرض بهخخدو المصخخخول مخخخن إدارة أو سخخخلطة 

 . قةيمومية تابعة للدولة يلى مزية غير مستم

 

مسخابات  خارم  يمخدا   كل من يعمل بأي ص ة كانت فح القطخاخ ال خاص ينشخ   : 08المادة 

ة الخخدفاتر أو ينخخري معخخامالت دون تخخدوينها فخخح الخخدفاتر أو دون تبيينهخخا بصخخور

و  تزيخخد ..... ل يخخن وب رامخخة   تقخخ.... إلخخح..... مخخن..... يعااخخب بالخخـوافيخخة، 

 ....يلى

 

ي صخخ ة كانخخت فخخح القطخخاخ ال خخاص يسخخنل ن قخخات وهميخخة أو كخخل مخخن يعمخخل بخخأ : 00المادة 

يتولى تقييد التزامات مالية دون تبيين غر خها يلخى الونخم الصخميح ، يعااخب 

 .....و  تزيد يلى...... قل ينوب رامة   ت..... إلى...... من...... بالـ

 

أو  ورةمخزكل من يعمل بأي ص ة كانت فخح القطخاخ ال خاص يسخت دم مسختندات  : 03المادة 

يقخخوم بخخإتالو متعمخخد لمسخختندات المماسخخبة ابخخل المويخخد الخخذي ي ر خخم القخخانون، 

و  تزيخخد ...... وب رامخخة   تقخخل يخخن ..... إلخخى........ مخخن......... يعااخخب بالخخـ

 ......يلى 
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كل موفو يمومح تعمد زيادة ممتلكاتم زيادة كبيرة   يستطيع تعليلها بصخورة :  04المادة 

وب رامخة .... إلخى .... مخن .... إلى د لم المشخروخ ، يعااخب بالخـ معقولة اياسا  

 .....  و  تزيد ...   تقل ين 

 

   : 05المادة 

أ ر يمدا  بأموال أو مصالح النهة التى يعمل بها  كل موفو يمومح : أو 

أو يتصل بها بمكم يملم أو بأموال ال ير أو مصالمهم المعهود بها إلى 

و  .... وب رامة   تقل ين....  إلى ... .من .... لـ تلك النهة يعااب با

 .....تزيد يلى 

.... مخن.... علم غير نسيم يعااب بالخـ فإذا كان ال رر الذي ترتب يلى ف : كانيا

 .....و  تزيد يلى .... وب رامة   تقل ين ....  إلى 

صخوص يليهخا يلزم المدان بدفع ايمة األموال التح ألمق ال رر بها والمن : كالكا

 .أو  وكانيا من هذخ المادةفح ال قرتين 

  

 

 : 06المادة 

 خح وانبخات تإهمالم فح إلماق  خرر بخأموال تقبكل موفو يمومح تسبب   :أو 

وفي تم المماففة يليها أو بمصالح النهة التح يعمل فيها أو يتصل بها بمكخم 

، يعااخب النهخة المهم المعهخود بهخا إلخى تلخكوفي تم ، أو بأموال ال ير أو مص

، ....و  تزيخد يلخى ...... وال رامخة   تقخل يخن ...  إلخى ...... من ..... بالـ 

 .يمة األموال التح ألمق ال رر بهامع إلزامم بدفع ا

و  ...... وال رامخخة   تقخخل يخخن ...  إلخخى ...... مخخن ..... تكخخون العقوبخخة الخخـ   :كانيا

ة ا اتصخادي إ رار بمركخز الدولخ إذا ترتب يلى النريمة........ تزيد يلى 

 .ألمق ال رر بها ، مع إلزامم بدفع ايمة األموال التحأو بمصلمة ميوية لها
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كخخل موفخخو يمخخومح يمخخنح يمخخدا  إي خخاء مخخن ال خخرا ب والرسخخوم وال رامخخات  : 07المادة 

إلخى .... مخن .... وسواها من العوا د من غير أن ينيز القانون ذلك يعااب بالـ 

 .....و  تزيد يلى .... امة   تقل ين وب ر....  

وب رامخة ....  إلخى .... مخن .... يعااخب بالخـ نتينة إهمال نسيم وإذا كان المنح  

 .....و  تزيد يلى ....   تقل ين 

 

فح القطاخ العام أو فح الصخادرات  كل موفو يمومح غش فح نويية اإلنتام : 01المادة 

أو المستوردات أو السلع ا ستهالكية ، أو ارتكخب أي فعخل مخن شخأنم إ خعاو 

....  إلخخى .... مخخن .... الكقخخة ال ارنيخخة أو الدا ليخخة بااتصخخاد الدولخخة يعااخخب بالخخـ 

مخخع إلزامخخم بخخأن يخخدفع للمكومخخة ..... و  تزيخخد يلخخى .... وب رامخخة   تقخخل يخخن 

 .التى نشأت ين ذلك ال عل  أل رارتعوي ا  ين ا

 

إليخخم بيخخع أو شخخراء أو إدارة أمخخوال منقولخخة أو غيخخر  أسخخندكخخل موفخخو يمخخومح  : 09المادة 

فخح أمخد هخذخ األيمخال  ف شمنقولة لمساب الدولة أو لمساب أية نهة مكومية 

م خنم ذاتخح أو مرايخاة ل ريخق  لتمقيخقأو  الو األمكام التح تسخري يليهخا إمخا 

ل ريق اآل ر أو إ رارا  بخاإلدارة يعااخب ف خال يمخا يق خى بخم مخن إ رارا  با

و  تزيخد .... وب رامخة   تقخل يخن ....  إلخى .... من .... يقوبات الرشوة بالـ 

التخح نشخأت  تعوي خا  يخن األ خرار، مع إلزامم بأن يخدفع للمكومخة ..... يلى 

 .ين ذلك ال عل 

 

رتكخخخب غشخخخا  بخخخالعقود أو المنااصخخخات أو كخخخل موفخخخو يمخخخومح بمكخخخم يملخخخم ا : 32المادة 

.... إلخخى .... مخخن .... المزايخخدات المتعلقخخة بالمكومخخة أو تعطيلهخخا يعااخخب بالخخـ 

، مخخع إلزامخخم بخخأن يخخدفع للمكومخخة .... تزيخخد يلخخى و .... وب رامخخة   تقخخل يخخن 

 .تعوي ا  ين األ رار التح نشأت ين ذلك ال عل

  

أفشى ااصدا  معلومات بخأي صخورة مخن شخأنها كل موفو يمومح بمكم يملم  : 38المادة 

ت  يض اإلنتام أو ت ويخت فخرص ااتصخادية يلخى الدولخة كالمعلومخات المتعلقخة 
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يعااخب  اميم أو ال طط أو األسعارالتص وأالمزايدات  وأبالعقود أو المنااصات 

، مخع إلزامخم .... و  تزيد يلى.... امة   تقل ينوب ر....  إلى.... من.... بالـ

 .التح نشأت ين ذلك ال علتعوي ا ين األ رار  يدفع بأن

 

 : 30المادة 

كل موفو يمومح مستول ين توزيع سلعة أو معهود إليم بتوزيعها وفقا   : أو 

... .إلى...... من..... يعااب بالـ  لنفام معين أ ل اصدا  بنفام توزيعها

 ........و  تزيد يلى ...... وب رامة   تقل ين 

و  ...... وال رامخخة   تقخخل يخخن ... إلخخى ...... مخخن ..... كخخون العقوبخخة الخخـ ت :كانيا 

إذا كانخخخت السخخخلعة متعلقخخخة بقخخخوت الشخخخعب أو امتياناتخخخم ........ تزيخخخد يلخخخى 

 .األساسية أو إذا واعت النريمة فح زمن مرب 

 
 
 
 

 

 : 33المادة 

كخخل موفخخو يمخخومح تعخخد  يلخخى أرض زراييخخة أو أرض ف خخاء أو مبخخان  : أو 

أو لنهخة يتصخل بهخا بمكخم يملخم ، وذلخك  المكوميخةملوكة إلمد  النهخات م

بزرايتها أو غرسها أو إاامة إنشاءات كابتة بهخا أو شخ لها أو انت خع بهخا بأيخة 

...  إلخى...... مخن ..... يعااخب بالخـ  صورة أو سهل ذلك ل يرخ بأيخة طريقخة ،

 ........ و  تزيد يلى ...... وب رامة   تقل ين 

و  ...... وال رامخخة   تقخخل يخخن ...  إلخخى ...... مخخن ..... تكخخون العقوبخخة الخخـ  :اكاني

إذا ارتبطت النريمخة بنريمخة تزويخر أو اسختعمال ممخرر ........ تزيد يلى 

 .مزور ارتباطا    يقبل التنز ة 

مخع مخا مصخل  يمكم يلى النانح فخح نميخع األمخوال بخرد العقخار الم تصخب :كالكا

بما يكون يليم مخن مبخان أو غخر  أو مزرويخات أو بخردخ يليم من من عة و

 .من تلك األشياء يلى ن قتم استمدكممع إزالة ما 
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لإل خخرار بخم بخخأي لصخالح أمخخد ال صخوم أو  هي خخة ا خا يةتوسخخط لخد   مخنكخل  : 34المادة 

و  ...... وب رامة   تقخل يخن...  إلى .... ..من ..... يعااب بالـ  طريقة كانت

 ........تزيد يلى 

 

أ خل  أو موفو يمومح أننبح أو موفخو متسسخة دوليخةكل موفو يمومح  : 35المادة 

وب رامخة   ... إلخى..... مخن.....  نتينخة وسخاطة يعااخب بالخـبوانباتم الوفي يخة 

  .... و  تزيد يلى.... تقل ين

 

 : 36المادة 

مخخر ل سخخلطة وفي تخخم فخخح واخخو تن يخخذ األواااسخختعمأسخخاء كخخل موفخخو يمخخومح  :أو 

تخخأ ير تمصخخيل  فخخح أو ،الصخخادرة مخخن المكومخخة أو أمكخخام القخخوانين واألنفمخخة

واو تن يذ مكم أو أمر صخادر مخن الممكمخة أو مخن  فح أو ،األموال والرسوم

وب رامخة   تقخل يخن ...  إلخى ...... مخن ..... أية نهة م تصخة يعااخب وبالخـ 

 .........و  تزيد يلى ...... 

( أو )تنع يخن تن يخذ مكخم أو أمخر ممخا ذكخر فخح ال قخرة كل موفو يمومح ام :كانيا

مخخن هخخذخ المخخادة وكخخان تن يخخذ المكخخم أو األمخخر دا خخال  فخخح ا تصاصخخم يعااخخب 

 ...و  تزيد يلى..... وب رامة   تقل ين ....  إلى.... من ..... بالـ

بالوكخخخا ق  أو السخخخلطة الم تصخخخة( النهخخخاز) كخخخل مخخخن رفخخخض يمخخخدا  تزويخخخد الهي خخخة:  كالكخخخا

 معلومات المطلوبة لكشو أي مخن النخرا م المنصخوص يليهخا فخح هخذا القخانونوال

 ..... و  تزيد .... ب رامة   تقل ين و ......إلى .... يعااب بالمب  من

 

 : 37المادة 

كل موفو يمومح مكلخو بالبمخر يخن أي مخن النخرا م المنصخوص يليهخا  : أو 

إ بخار السخلطة الم تصخة  فح هذا القانون أو مالمقتها أو  خبطها تعمخد يخدم
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و  ...... ب رامخخة   تقخخل يخخن و..... إلخخى ..... مخخن ..... ينهخخا  يعااخخب بالخخـ 

 ........ تزيد يلى 

مشخمولة  نريمخةكل موفو يمومح تعمد يدم إ بار السلطة الم تصة يخن  :كانيا

.....  إلخى .... مخن..... بالخـ  يعااخب بأمكام هذا القانون يلم بها بمكم وفي تخم

 ........ و  تزيد يلى ...... رامة   تقل ينب و

 

 : 31المادة 

تعمد إلماق  فح ديو  معااب يليها بمونب هذا القانون كل مار  ا ا ح : أو 

ال رر أو التصرو بكل أو بعخض مخا اتتمخن يليخم مخن األشخياء يعااخب بالخـ 

 .. ......و  تزيد يلى...... وب رامة   تقل ين...  .إلى...... من..... 

 .ين ال رر الذي نشأ ين فعلم بدفع تعويضيمكم يلى النانح  : كانيا

 
 

 فح ديخو  معااخب يليهخا بمونخب هخذا القخانون كل  بير يينتم السلطة الق ا ية : 39المادة 

نزم بأمر مناو للمقيقة أو أولم تأويال  غيخر صخميح مخع يلمخم بمقيقتخم يعااخب 

 ........ و  تزيد يلى...... تقل ينة   وب رام...  .إلى...... من..... بالـ

 

فخخح ديخخو  معااخخب يليهخخا بمونخخب هخخذا  كخخل متخخرنم يينتخخم السخخلطة الق خخا ية : 42المادة 

تخخرنم اصخخدا  ترنمخخة غيخخر صخخميمة فخخح ديخخو  ا خخا ية أو تمكيميخخة  القخخانون

 .من هذا القانون( 41)يعااب بالعقوبات المنصوص يليها فح المادة 

 

 مخن هخذا القخانون( 41،  41)المنصوص يليهخا فخح المخادتين  وبةيع ى من العق : 48المادة 

المترنم إذا رنعا ين األمر المنافح للمقيقة أو تأويلم غير الصخميح  وأال بير 

 .أو الترنمة غير الصميمة ابل صدور مكم فح الديو 
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د و  تزيخخخ...... وب رامخخخة   تقخخخل يخخخن ...  إلخخخى ...... مخخخن ..... يعااخخخب بالخخخـ  : 40المادة 

 ........ يلى

است دم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيخب أدلى بشهادة زور أو كل من  : أو 

أو ويخخخد بمزيخخخة غيخخخر مسخخختمقة أو ير خخخها أو منمهخخخا للتمخخخريض يلخخخى 

اإلد ء بشخهادة زور أو للتخد ل فخح اإلد ء بالشخهادة أو تقخديم األدلخة فخخح 

هخخذا فخخح  يليهخخاالمنصخخوص إنخخراءات تتعلخخق بارتكخخاب أي مخخن النخخرا م 

 .القانون 

كل من است دم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيخب للتخد ل فخح ممارسخة  :كانيا

أي مستول ا ا ح أو معنخح بإن خاذ القخانون مهامخم الرسخمية فيمخا يتعلخق 

 .هذا القانون فح  المنصوص يليهابارتكاب أي من النرا م 

 

ة مخن النخرا م المنصخوص يليهخا فخح هخذا كل من أ  ى ين يلم أموا  متمصل:   43المادة 

و  تزيخد ...... وب رامة   تقل ين ...  إلى ...... من ..... القانون يعااب بالـ 

 ........ يلى

 

وب رامخة   تقخل يخن ايمخة يا خدات نريمخة ال سخاد كخل مخن اخام ..... يعااخب بالخـ:   44المادة 

 .فى هذا القانون  م المنصوص يليهاب سل يا دات متمصلة من إمد  النرا

 

دون إ خخخخالل بالمسخخخختولية النزا يخخخخة للشخخخخ ص الطبيعخخخخح ، يكخخخخون الشخخخخ ص  :   45المادة 

ا يتبخخاري مسخختو  نزا يخخا إذا ارتكخخب ممكلخخوخ أو مخخديروخ أو وكخخالتخ لصخخالمم 

 .إمد  النرا م المنصوص يليها فح هذا القانون

وي خخخات ، ف خخخال يخخخن التع......... ويعااخخخب الشخخخ ص ا يتبخخخاري بال رامخخخة 

 .المدنية 

وينخخوز للممكمخخة المكخخم بمخخل الشخخ ص ا يتبخخاري أو ب لقخخم أو بمفخخر مزاولخخة 

 .......نشاطم مدة 
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 :  46المادة 

لشخهود وال بخراء وال خمايا الخذين للمبل خين واتوفر الدولة المماية الالزمخة   :أو  

يخخدلون بشخخهادة تتعلخخق بأفعخخال ينرمهخخا هخخذا القخخانون وتشخخمل هخخذخ الممايخخة 

، م، مخن أي انتقخام أو ترهيخب ممتمخلبهم واألش اص وكيقخح الصخلة بهخأاار

 :ومن وسا ل هذخ المماية 

 .تواندهمتوفير المماية لهم فح أماكن   -أ 

 .يدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواندهم- ب

الشخخهود وال بخخراء وال خخمايا بخخأاوالهم يلخخى نمخخو وأن يخخدلح المبل خخون - م

 .مكل اإلد ء بالشهادة يبر است دام تقنية ا تصا تيك ل سالمتهم 

كل من تعد  يلى أمد المبل ين أو الشهود أو ال بخراء أو  خمايا النريمخة   :كانيا 

، أو مخاول منخع أي مخن هخت ء بخالقوة ، أو العنخو أو فيهخاالناري التمقيخق 

   مخدة...... التهديد ين السير فح إنراءات الديو  أو بسخببها يعااخب بالخـ

 .......و  تناوز..... تقل 

كل من أفشى معلومات متعلقة بهوية أو بأماكن توانخد المبل خين أو الشخهود   :كالكا 

 .....و  تناوز.... مدة   تقل .. ..أو ال براء أو ال مايا يعااب بالـ

 

، وفقخا لمخا تخراخ القخانونينوز للممكمة فح النخرا م المنصخوص يليهخا فخح هخذا  : 47المادة 

من فروو النريمة ومالبساتها ، إذا كان المال مو وخ النريمخة أو ال خرر 

أو إذا يخوض النخانح يخن ال خرر تعوي خا .... النانم ينهخا   تتنخاوز ايمتخم 

لخخى الممكمخخة ، أن تق خخح فيهخخا بخخد   مخخن العقوبخخات إتامخخا  ابخخل إمالخخة الق خخية 

و  .....  تقخخل يخخن وب رامخخة  ..... إلخخى .... مخخن ..... المقخخررة لهخخا بعقوبخخة الخخـ

 .....تزيد يلى 

 

فخح  للدولخة ت  ع النرا م المنصوص يليها فح هذا القخانون للو يخة الق خا ية  :  41المادة 

 :إذاأي من األموال التالية 

 .ارتكب النرم أو أي فعل من أفعال ركنم المادي فح إاليم الدولة  -أ 
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و طخا رة مسخنلة بمقت خى ارتكب النرم يلى متن س ينة ترفع يلخم الدولخة أ -ب

 .اوانينها وات ارتكاب النرم

 .المقيمين فيها ارتكب النرم  د مصلمة الدولة أو أمد مواطنيها أو أمد  -م

ارتكب النرم أمد مواطنح الدولخة أو أمخد المقيمخين فيهخا إاامخة ايتياديخة أو   -د

 .مكان إاامتم المعتاد فح إاليمها ش ص يديم الننسية يوند

مخخن هخخذا القخخانون  (45)رم أمخخد األفعخخال المنرمخخة بمونخخب المخخادة كخخان النخخ -هخخـ

 .ويرتكب  ارم إاليمها بهدو ارتكاب فعل منرم دا ل إاليمها

 .إاليم الدولة و  تقوم بتسليممكان المتهم مواطنا مونودا فح   -و

 

أو ( أو مخن هخو فخح مكمخم ) العخام أو اا خح التمقيخق  ا دياءللنيابة العامة أو  : 49المادة 

الممكمخة اإلطخخالخ أو المصخخول يلخخى أي بيانخخات أو معلومخخات تتعلخخق بمسخخابات 

مصرفية إذا اات ى ذلك كشو المقيقة فح أي نريمة من النرا م المنصخوص 

و  ينوز التذرخ بالسرية المصرفية لالمتناخ ين تقخديم . يليها فح هذا القانون

 .هاالمستندات أو إيطاء البيانات أو المعلومات المشار إلي

 

تسخخر  فخخح شخخأن إنخخراءات ال خخبط والتمقيخخق والمماكمخخة األمكخخام والقوايخخد :   52المااادة 

التح واإلاليمية ا ت اايات الدولية وفح واإلنراءات المقررة فح القوانين النافذة 

 .يليها الدولة صادات

 

يعااخخخب مرتكبخخخو النخخخرا م المنصخخخوص يليهخخخا فخخخح هخخخذا القخخخانون ، إ خخخافة إلخخخى  : 58المادة 

، (يخخةالتبعيخخة أو التكميل)قوبخخات األصخخلية، بالعقوبخخات ال رييخخة أو اإل خخافية الع

 .وتطبق بمقهم التدابير ا مترازية المقررة فح القوانين النافذة 

 

دارة تواع العقوبات المقررة فح هذا القانون يلخى مخن يعهخد إلخيهم بخأي صخ ة بخإ : 50المادة 

أيا  من النرا م المنصوص يليها ، ين يلم منهم ، نهة ما فح الدولة إذا تركوا

 .إشرافهمب من موفو يمومح ي  ع لسلطتهم أو فح هذا القانون ترتك
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يمق ألي ش ص أصابم  رر نتينة إمد  النرا م المنصوص يليها فح هذا  : 53المادة 

القانون رفع ديو  ا ا ية  د المس ولين ين إمدار ذلخك ال خرر للمصخول 

 .يلى تعويض

 

منصخوص يليهخا فخح القخوانين  ل أمكام هذا القانون بتوايع أية يقوبة أشخد   ت : 54المادة 

 .النافذة

 

تشدد العقوبات المنصوص يليها فح هذا القانون وفقا  ألمكخام تشخديد العقوبخات  : 55المادة 

 .ا فح اانون العقوبات العامالمنصوص يليه

 

ا القخخانون بعقوبخخة هخخذيعااخخب يلخخى الشخخروخ فخخح النخخرا م المنصخخوص يليهخخا فخخح  : 56المادة 

 .النريمة التامة

 

يعااب الشخريك والمتخد ل والممخرض فخح النخرا م المنصخوص يليهخا فخح هخذا  : 57المادة 

 .ل ايل األصلحل بالعقوبة المقررةالقانون 

 

أدين بأي من النرا م المنصوص يليها فخح  موفو ياممن الوفي ة كل  ُيعزل : 51المادة 

 .هذا القانون

 

ينوز للنهات الم تصة بالدولة إل اء أو فس  أي يقخد أو صخ قة أو بخراءة أو سخمب  :  59المادة  

أي امتياز أو غير ذلك من اإلنراءات ، نتينة أي فعل من أفعال ال ساد المنصخوص 

يليهخخا فخخح هخخذا القخخانون ، أو أي اخخانون يقخخابح آ خخر مخخع مرايخخاة مقخخوق ال يخخر مسخخن 

 .النية
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ة فح الدولة أن تأ خذ بعخين ا يتبخار أي مكخم إدانخة سخابق فخح ينوز للسلطات الم تص:   62المادة 

 .نرا م فساد صدر بمق الممكوم يليم فح دولة أ ر 

 

  تسخخقط بالتقخخادم الخخدياو  والعقوبخخات المتعلقخخة بنخخرا م ال سخخاد وكخخذلك ديخخاو   : 68المادة 

 .ا سترداد والتعويض المتعلقة بها

 

كات أو العا دات اإلنراميخة الناتنخة يخن ارتكخاب نريمخة يمكن تنميد أو منز الممتل  :  60المادة 

أو أككر من النرا م المنصوص يليهخا فخح هخذا القخانون ، بمكخم ا خا ح صخادر يخن 

 . ممكمة أو أمر من سلطة م تصة

وللممكمة أي ا  أن تمكم برد ما تخم ا تالسخم أو ايمخة مخا مصخل يليخم مخن من عخة أو 

مكوم يليم أو فرويم أو إ وتخم أو زونخم ربح ، ولو انتقلت إلى أصول الش ص الم

أو أصخخهارخ سخخواء  بقيخخت تلخخك الممتلكخخات يلخخى مالهخخا أم واخخع تمويلهخخا إلخخى مكاسخخب 

 . أ ر 

 الفصل الرابع

 التعاون الدولي

 ـــ

 :   63المادة 

مخن النهخة مع يخدم اإل خالل بقوايخد ا  تصخاص فخح القخانون ينخوز بخإذن  :أو  

مخخن النخخرا م متمصخخلة  خخدات إنراميخخة يبخخور أي ممتلكخخات أو ياالم تصخخة 

بهذا القانون إلخى دا خل الدولخة أو  ارنهخا دون  خبطها المنصوص يليها 

بخخالطرق التخخح  تمخخت راابخخة السخخلطات الم تصخخة أو نز يخخا   كليخخا   أو اسخختبدالها

وذلك بناء يلى طلب نهة ا ا ية أننبية وفقا للشخروط التخح  تراها مناسبة

شخأن ذلخك التعخرو يلخى ونهتهخا أو  خبط يتم ا ت اق يليها متى كخان مخن 

 .مرتكبيها

ينوز رفض إصدار اإلذن المشار إليم فح ال قرة السابقة إذا كخان مخن شخأن  :كانيا

 .تن يذخ اإل رار بسيادة الدولة أو نفامها العام
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إنراءات المالمقة المتصخلة الم تصة ولمسن سير العدالة نقل للنهة الق ا ية :   64المادة 

لمشمولة بهذا القانون إلى دولة أ ر  بما   يتعارض مخع تشخريعاتها بالنرا م ا

 .الوطنية

 

ينوز للسخلطة الق خا ية الم تصخة وبنخاء يلخى طلخب مخن سخلطة ا خا ية لدولخة  :  65ادة الم

دق يليها أو بشرط المعاملة بالمكخل أن تخأمر اأ ر  تربطها بالدولة ات ااية مص

يلى األمخوال والعا خدات اإلنراميخة  بتعقب أو تنميد أو و ع المنز التم فح

 .الناتنة ين النرا م المنصوص يليها فح هذا القانون

 

لنهخخخات الم تصخخخة التعخخخاون الخخخدولح فخخخح المسخخخا ل الننا يخخخة والتمقيقخخخات يلخخخى ا : 66ادة الم

واإلنخخراءات ال اصخخة بالمسخخا ل المدنيخخة أو اإلداريخخة أو أيخخة إنخخراءات ا خخا ية 

مخخا   يتعخخارض مخخع بولة بهخخذا القخخانون وذلخخك أ خخر  ذات صخخلة بخخالنرا م المشخخم

 .القوانين النافذة

 الفصل الخامس

 استرداد الموجودات

 ــــ

ينخخوز ا يتخخراو بخخأي مكخخم أو أمخخر ا خخا ح يخخنص يلخخى مصخخادرة األمخخوال  :  67المدة 

ويكخخون صخخادرا  مخخن ممكمخخة أو سخخلطة ا خخا ية م تصخخة  والعا خخدات اإلنراميخخة

 .اية مصادق يليهابطها بالدولة ات ابدولة أ ر  تر

 

للسخخلطات الم تصخخة فخخح الدولخخة أن تطلخخب مخخن أي دولخخة أ خخر  اسخخترداد أي  :  61المادة 

ممتلكات أو يا دات إنرامية متمصلة من النخرا م المنصخوص يليهخا فخح هخذا 

 .مع مراياة مقوق ال ير مسن النية القانون

 :   69المادة 
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ها فح هخذا القخانون ينخد تقخديم ينوز ااتسام يا دات النرا م المنصوص يلي : أو 

 .المسايدة الق ا ية بشأنها ألي نهة ا ا ية أننبية

لنهخخة الق خخا ية األننبيخخة أن تسخختقطع الن قخخات التخخح تكبخخدتها فخخح يمليخخات ل :كانيا

التمقيخخخخق والمالمقخخخخة أو اإلنخخخخراءات الق خخخخا ية ابخخخخل إرنخخخخاخ الممتلكخخخخات 

 .اإلنرامية والعا دات


