
 مشروع قانون استرداد األموال المنھوبة

 

قانون  مشروع قانون استرداد األموال المنھوبة المقدم من الھيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى اللجنة الوزارية المعنية بمراجعة مشروع
  الستعادة األموال المنھوبة المقدم إلى الحكومة من وزير الشئون القانونية

  م2014لسنة ( ) قانون رقم  مشروع

  بشــأن استرداد األموال المنھوبة والمتحصلة من جرائم الفســـــاد

  :باسم الشعب

  :رئيس الجمھورية

  .بعد اإلطالع على دستور الجمھورية اليمنية - 

  .وبعد موافقة مجلس النواب - 

  )أصدرنا القانون اآلتي نصه( 

  الباب األول

  أحكام عامة

  الفصل األول

  ة والتعاريفالتسمي

  ).قانون استرداد األموال المنھوبة والمتحصلة من جرائم الفساد( يسمى ھذا القانون ): 1(مادة 

ألغراض تطبيق أحكام ھذا القانون يقصد باأللفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منھما مالم ينص سياق النص معنى ): 2(مادة 
  :آخر 

  :الجمھورية

  يمنيةالجمھورية ال

  :اللجنة 

  .لجنة التنسيق واإلشراف بين األجھزة والھيئات الرقابية والقضائية المعنية بمكافحة الفساد المنشأة بموجب ھذا القانون

  :الدائرة المختصة

  .ھي دائرة استرداد األموال المنشأة وفقاً لھذا القانون ضمن الھيكل التنظيمي للھيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد

  :ھيئة ال

  .الھيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المنشأة بموجب قانون مكافحة الفساد

  :المحكمة المختصة

  .ھي المحكمة المتخصصة بقضايا مكافحة الفساد واسترداد األموال العامة

  :النيابة المختصة



  .ھي نيابة األموال المختصة بمكافحة الفساد واسترداد األموال

  :األموال

أياً كان نوعھا مادية أو غير مادية ومنقولة أو غير منقولة نقدية أو عقارات أو أسھم شركات أو حقوق عينية ذات قيمة مالية ھي األصول 
عليھا من قبل أشخاص طبيعية أو / والمستندات والصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك األموال أو وجود حق فيھا جرى الحصول عليه

  .نية من أموال وموارد الدولةاعتبارية بطرق غير قانو

وائد ويشمل ذلك على العمالت بجميع أنواعھا المحلية واألجنبية واألوراق المالية واألسھم والسندات والكمبياالت وخطابات االعتماد أو أية ف
  .أو أرباح عوائد من ھذه األموال أو القيمة المستحقة منھا أو الناشئة عنھا

  :المتحصالت

  .أو العائدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب جريمة فساد، ويشمل ذلك أرباح وفوائد تلك األموالاألموال الناتجة 

  :المؤسسات المالية

 أي مؤسسة مالية تمارس أياً من األنظمة أو العمليات لصالح العمالء أو لحسابھم أياً كان شكلھا القانوني سواًء كانت تتخذ شكل شركة أو
من القانون رقم ) 2(بنك أو مصرف والتي تمارس أياً من األعمال المبينة تفصيالً في تعريف المؤسسات المالية في المادة منشأة فردية أو 

  .م بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرھاب2013لسنة ) 17(

  :الموظف العام

 ً أو قضائياً أو عسكرياً في إحدى المرافق والسلطات  كل شخص يؤدي وظيفة عامة أو يقدم خدمة عامة ويتولى منصباً تنفيذياً أو تشريعيا
لس العامة سواًء كان معيناً أو منتخباً دائماً أو مؤقتاً بأجر أو بدون أجر، ويشمل موظفي السلطة التنفيذية بمختلف مستوياتھم وأعضاء مج

للجان والمجالس الدائمة ويعتبر في حكم النواب وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس المحلية وأعضاء السلطة القضائية وأعضاء ا
الموظف العام المحكمين والخبراء والعدول والوكالء والمحامين والحراس القضائيين الذين تعدل لديھم األموال وأعضاء مجالس إدارة 

خدمة عامة مع أياً من المؤسسات والشركات والبنوك وموظفيھا التي تسھم الدولة في رأسمالھا، وكل متعھد ومتعاقد أو مقاول لتقديم 
  .المؤسسات والمرافق الحكومية أو لدى أياً من سلطات الدولة

  :التجميد

حظر نقل األموال أو الممتلكات أو المعدات أو األدوات أو أي أصول أخرى أو تحويلھا أو التصرف فيھا استناداً إلى إجراء تتخذه سلطة 
وجب آلية للتجميد طوال مدة سريان ھذا اإلجراء أو لحين اتخاذ إجراءات المصادرة مختصة أو بناًء على قرار من سلطة قضائية مختصة بم

ة وتظل إدارتھا للمؤسسات المالية التي تعينھا الجھة المختصة أو األشخاص الطبيعية أو االعتبارية أو طرف ثالث بناًء على قرار من السلط
  .تجميد قبل اتخاذ إجراء بموجب آلية التجميدالمختصة أو السلطة القضائية المختصة، التي أصدرت قرار ال

  :الحجز

ة حظر إحالة األموال أو الممتلكات األخرى أو تحويلھا أو التصرف فيھا أو نقلھاً استناداً إلى قرار صادر من دائرة االسترداد أو النياب
ھات القضائية في الخارج بناًء على قرارات والمحكمة المختصة وتتولى إدارتھا السلطة أو المحكمة المختصة في الداخل أو محاكم الج

  .وأوامر إنابة قضائية أو إجرائية عبر السلطة المختصة

  :االسترداد

استعادة األموال المنھوبة المستولى عليھا بطريقة غير مشروعة إلى خزينة الدولة وفق اإلجراءات التي ينظمھا ھذا القانون والالئحة 
  .التنفيذية

  :المصادرة

النھائي من األموال أو األصول أو الممتلكات األخرى بموجب حكم قضائي بات صادر من المحكمة المختصة في الداخل أو من ھي التجريد 
المحكمة المختصة في الدول األخرى المتواجدة فيھا األموال باإلنابة القضائية يتم بموجبه أن يفقد الشخص الطبيعي أو االعتباري أو 

  .بارية األخرى جميع الحيازة المؤقتة أو حقوق الملكية لتلك األموال واألصول أو الممتلكات األخرىاألشخاص الطبيعية أو االعت



االعتباري أو المتھمين في / وتشمل ذلك المصادرة اإلدارية التي تتخذھا السلطة المختصة بناًء على مبادرة وموافقة من الشخص الطبيعي
  .اتخاذ إجراءات قضائية من المحكمة المختصة جرائم الفساد بدون اللجوء إلى القضاء وبدون

  :الالئحة

  .الالئحة التنفيذية لھذا القانون

  الفصل الثاني

  األھداف ونطاق السريان

  :يھدف ھذا القانون إلى تحقيق اآلتي ): 3(مادة 

األموال المتحصلة من جرائم الفساد في إنشاء لجنة إشرافية مستقلة تعني بالتنسيق وتفعيل جھود األجھزة الرقابية والقضائية في استرداد  - 1
  .الداخل والخارج وفقاً لھذا القانون والقوانين النافذة ذات العالقة وإنشاء نيابات ومحاكم مختصة بقضايا الفساد

ة العليا لمكافحة إنشاء دائرة استرداد األموال المنھوبة واسترداد األموال والمتحصلة من جرائم فساد ضمن الھيكل التنظيمي للھيئة الوطني - 2
  .الفساد

 تفعيل جھود إجراءات وتدابير استراد األموال العامة المھربة في الداخل والخارج وتعقبيھا وكشفھا وتجميدھا واستردادھا للخزينة العامة - 3
  .وفقاً لإلجراءت المبينة في ھذا القانون وقوانين مكافحة الفساد ذات العالقة

الفساد والقوانين ذات الصلة، ومقررات مؤتمر الحوار الوطني في استرداد األموال المنھوبة النقدية تفعيل نصوص اتفاقية مكافحة  - 4
والمنقولة والعقارية من أراضي وعقارات وغيرھا والتي تم االستيالء عليھا بصورة غير مشروعة بفعل النفوذ السياسي أو العسكرية 

  .طية القضائية عن استردادھاوالقبلي واالجتماعي والتجاري وعجزت األجھزة الضب

  :يسري ھذا القانون على اآلتي ): 4(مادة 

كافة جرائم الفساد ومرتكبيھا واألموال المتحصلة منھا التي تم إخفائھا في الداخل أو تھريبھا إلى الخارج واستثمرت تحت مسميات  -  أ
لجرائم التي ارتكبت بعفل النفوذ السياسي أو العسكري أو مشروعات استثمارية أو غيرھا من وسائل اإلخفاء والتمويه والناتجة عن ا(

لتجاري سواًء خالل الفترة الماضية أو تقع مستقبالً كلھا أو بعضھا أو جزء منھا في أراضي الجمھورية اليمنية أو إحدى المؤسسات أو 
  .السفارات التابعة لھا في الخارج أياً كانت طبيعة وجنسية مرتكبيھا

واألموال المتحصلة منھا ومرتكبيھا التي تقع خارج أراضي الجمھورية اليمنية وتكون المحاكم اليمنية مختصة بھاً وفقاً جرائم الفساد  -  ب
فحة الفساد لقانون اإلجراءات الجزائية وقانون مكافحة الفساد وقانون غسل األموال والقوانين النافذة األخرى ووفقاً التفاقية األمم المتحدة لمكا

  .ت والمعاھدات الدولية والثنائية التي صادقت عليھا الجمھورية اليمنية أو انضمت إليھاواالتفاقيا

  الباب الثاني

  الفصل األول

تنشأ بموجب ھذا القانون لجنة مستقلة ومحايدة من الھيئات الرقابية واألجھزة الرقابية واألمنية والقضائية ولجان غسل األموال ) أ): 5(مادة 
تعني برسم السياسات المتعلقة بتفعيل إجراءات استرداد ) اللجنة اإلشرافية السترداد األموال العامة(عالقة تسمى وبعض الجھات ذات ال

ة األموال المتحصلة من جرائم الفساد بكافة أنواعھا وتنسيق الجھود بين األجھزة الضبطية والرقابية والقضائية واإلدارية المعنية بمكافح
ال وسبل استرداد األموال المنھوبة للخزينة العامة أياً كانت صورة ھذه األموال جراء االستيالء عليھا بفعل الفساد ومكافحة غسل األمو

  ..السلطة أو النفوذ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواًء كانت في داخل الجمھورية اليمنية أو في الخارج

ة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وترصد لھا االعتمادات الكافية في موازنة تتمتع اللجنة باالستقاللية في عملھا ويكون مقرھا في الھيئ) ب
  .الھيئة

تشكل اللجنة اإلشرافية السترداد األموال بقرار جمھوري بناًء على عرض من رئيس الھيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتتكون من ) جـ
  :الية بناًء على ترشيحھاممثل واحد من الجھات الضبطية والرقابية والقضائية الت



  .رئيس الھيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيساً أو من ينوب عنه) 1
  .محامي عام نيابات األموال العامة بمكتب النائب العام نائب رئيس اللجنة) 2
  .أحد أعضاء ھيئة الرقابة على المناقصات) 3
  .وكيل الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة) 4

  .زارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولةوكيل و) 5

  .رئيس لجنة غسل األموال) 6

  رئيس مصلحة الضرائب) 7

  .وكيل وزارة األوقاف لقطاع األوقاف) 8

  .وكيل جھاز األمن القومي عن دائرة األمن االقتصادية ومكافحة الفساد) 9
  .وكيل الھيئة العامة لألراضي والمساحة والتخطيط العمراني) 10

  .وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع الوكاالت والبيوت األجنبية) 11

  .وكيل وزارة الخارجية) 12

  .وكيل وزارة العدل) 13

  .وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك) 14

  .وكيل مصلحة الجمارك) 15

  .رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي) 16

  .ة العامة لمكافحة الفساد وتجاوزات الشرطةمدير عام اإلدار) 17

  .أحد مدراء الدوائر في مكتب المفتش العام للقوات المسلحة بوزارة الدفاع) 18
  .ممثل عن الغرفة التجارية والصناعية) 19

جمع المعلومات المالية تتولى بما ال يتعارض مع المھام الرئيسية للھيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في مكافحة الفساد ووحدة ): 6(مادة 
اللجنة بصفة عامة رسم السياسات لجھود مكافحة الفساد واسترداد األموال وتنسيق إجراءات فاعلة السترداد األموال المھربة واستردادھا 

  :إلى خزينة الدولة بالتنسيق مع دائرة استرداد األموال بالھيئة وللجنة في سبيل ذلك ممارسة االختصاصات اآلتية

  .اقتراح السياسات وتفعيل أنظمة وإجراءات استرداد األموال العامة المتحصلة من جرائم فساد المھربة في الداخل أو في الخارج - 1

  .إعداد األنظمة اإلجرائية واإلرشادية الخاصة بمكافحة تھريب األموال العامة وإجراءات تعقب األموال واستردادھا - 2

معلومات وإجراءات الكشف والرصد لألموال المھربة بين األجھزة الضبطية والرقابية واإلدارية تنسيق وتسھيل جھود تبادل ال - 3
  .والقضائية والمؤسسات المالية في الداخل والخارج

  .اتفعيل استراتيجية مكافحة الفساد فيما يتعلق باسترداد األموال، ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة تھريب األموال العامة واستردادھ - 4

  .العمل على رفع الوعي بمخاطر غسل األموال وتھريب األموال المتحصلة من جرائم الفساد - 5

  .إقامة الندوات وورش العمل المتعلقة باسترداد األموال,تنظيم  - 6

  .تمثيل الجمھورية اليمنية في المحافل الدولية والمشاركة في االجتماعات والمؤتمرات المتعلقة باسترداد األموال - 7

تسھيل مھام دائرة استرداد األموال في كشف ورصد األموال المھربة والتحري عنھا والتحقيق بشأنھا واستردادھا ومراقبة إجراءات  - 8
  .مصادرتھا بعد صدور أحكام قضائية بشأنھا



  .وضع وإقرار الالئحة الداخلية لعمل اللجنة - 9

  الفصل الثاني

  إنشاء دائرة استرداد األموال المنھوبة

دائرة استرداد األموال (تنشأ بموجب ھذا القانون ضمن الھيكل التنظيمي للھيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد دائرة تسمى ) أ): 7(ة ماد
تعني بالرصد والتحري والتحقيق والكشف عن األموال العامة المتحصلة من ) المنھوبة والمتحصلة من جرائم الفساد في الداخل والخارج

و المھربة واستردادھا للخزينة العامة أياً كان صورة ھذه األموال جراء االستيالء عليھا بفعل السلطة أو النفوذ بطريقة مباشرة جرائم فساد أ
أو غير مباشرة سواًء كانت موجودة في داخل الجمھورية أم خارجھا بالتنسيق مع الدوائر المختصة بالتحري والتحقيق في الھيئة الوطنية 

  .الفساد، ووحدة جمع المعلومات في البنك المركزي العليا لمكافحة

تشكل دائرة استرداد األموال العامة بقرار من رئيس الھيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتتكون من رئيس للدائرة وعدد من األعضاء ) ب
  :من ذوي الكفاءة والنزاھة وذوي التخصص والخبرة على النحو التالي

يين وقضائيين بحيث ال تقل درجة أي منھم عن وكيل نيابة عامة يتم انتدابھم من النيابة العامة عبر مجلس القضاء عدد من محققين مال) 1
  .األعلى

  .عدد من ضباط التحري واالستخبارات المالية يتم انتدابھم من وزارة الداخلية واالجھزة األمنية األخرى) 2

  .ماليةعدد من خبراء نظم المعلومات اإللكترونية وال) 3

  .عدد من المترجمين والخبراء القانونيين، وتزود الدائرة بما يلزمھا من العاملين المؤھلين علمياً وفنياً إلنجاز عملھا) 4

بما ال يخل بمھام وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي ودوائر التحري والتحقيق في مكافحة الفساد تتولى دائرة ) أ): 8(مادة 
  :موال ممارسة االختصاصات اآلتيةاسترداد األ

تلقي وتحليل البالغات واالخطارات من المواطنين والجھات الرقابية واللجنة اإلشرافية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المالية  - 1
كافة التحريات والتحقيقات والبنوك عن األموال العامة المتحصلة من جرائم الفساد المھربة في الداخل والخارج ولھا في سبيل ذلك إجراء 

  .الالزمة إلثبات تلك الوقائع والعمليات المتعلقة بتھريب األموال واألصول

طلب أية معلومات مالية أو بيانات أو مستندات أو حسابات بنكية مفيدة للقيام بوظيفيھا متى ما كانت مرتبطة بأية معلومات سبق أن  - 2
ك أو المؤسسات المالية والجھات اإلدارية أو من السلطات األخرى في الجمھورية اليمنية، ولھا في تلقتھا أثناء مباشرتھا لمھامھا من البنو

سبيل ذلك حق القيام بأعمال التفتيش والضبط والتجميد ألي مستندات أو صكوك أو أموال مھربة لدى المؤسسات والبنوك المحلية حال 
طلب اتخاذ إجراءات اإلنابة والضبطية القضائية في الخارج لدى الجھات النظيرة ثبوتھا أنھا متحصلة من جرائم فساد في الداخل ولھا 

  .وسلطات إنفاذ القانون بشان اتخاذ ھذه اإلجراءات السترداد األموال المنھوبة، والمتحصلة من جرائم فساد

ومع الوحدات والجھات النظيرة في  تبادل المعلومات مع لجنة غسل األموال ووحدة جمع المعلومات في البنك المركزي في الداخل - 3
الخارج مباشرة أو عبر الطرق الدبلوماسية وفقاً لإلجراءات المنصوص عليھا في الفصل الخامس من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

م 2006لسنة ) 39(فساد رقم المتعلقة بتدابير وآليات استراد األموال العامة المتحصلة من جرائم الفساد ووفقاً لنصوص قانون مكافحة ال
  .والئحته التنفيذية

اتخاذ قرارات وإجراءات التجميد والحجز لألموال العامة المتحصلة من جرائم فساد والعائدات اإلجرامية واألصول والممتلكات األخرى  - 4
بالتنسيق مع الجھات النظيرة وسلطات لدى المؤسسات أو الشركات األخرى التي تتواجد األموال المھربة في أراضيھا والمؤسسات المالية 

  .إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد واسترداد األموال والجھات القضائية

مخاطبة الجھات اإلدارية والمؤسسات المالية والشركات بتنفيذ طلبات وقرارات الحجز على األموال العينية والعقارية المتحصلة من  - 5
رات من الدائرة أو النيابة والمحكمة المختصة، واستكمال إجراءات استردادھا إلى أراضي الجمھورية تمھيداً جرائم الفساد الصادرة بھا قرا

ھمين لمصادرتھا إلى الخزينة العامة بناًء على أحكام قضائية أو بالمصادر اإلدارية في حال موافقة األشخاص الطبيعية أو االعتبارية أو المت
  .األموال على اتخاذ إجراءات المصادرة دون اللجوء إلى اإلجراءات الجنائية والقضائية بارتكاب جرائم الفساد وتھريب



 القيام بالزيارات إلى أي بلد لجمع المعلومات وكشف األموال المھربة عبر اإلنابة القضائية وتقديم المستندات والتي تثبت حق الجمھورية - 6
بيل ذلك عرض نتائج البحث والتحري والرصد والكشف عن األموال على الجھات اليمنية في األموال المھربة في الخارج ولھا في س

طالبة القضائية وسلطات إنفاذ القانون في أماكن تواجد ھذه األموال في أي مكان في العالم وطلب اتخاذ الوسائل المناسبة لتجميد األموال والم
  .نيابة والمحكمة المختصة في الداخل أو من المحاكم المختصة في تلك الدولباستردادھا ومصادرتھا بناًء على قرارات صادرة منھا أو من ال

اتخاذ التدابير واإلجراءات المناسبة لمصادرة األموال المتحصلة من جرائم الفساد في الداخل والخارج وعائداتھا الناتجة من جرائم  - 7
م قضائية بالمصادرة أو بناء على المصادر اإلدارية التي تتم بموافقة الفساد وارباحھا الناتجة عن استثمارات تلك األموال بناًء على أحكا

  .المتھمين وبدون اللجوء إلى اإلجراءات الجنائية

  الباب الثالث

  الفصل األول

  تدابير استرداد األموال

ة ويصدر بتشكيلھا وتحديد مھامھا يكون للجنة اإلشرافية السترداد وحدة مالية وإدارية تقوم باألعمال المالية واإلدارية الالزم): 9(مادة 
  .واختصاصاتھا قرار من رئيس اللجنة بناًء على موافقة أعضاء اللجنة، طبقاً لالئحة التنظيمية للجنة

تعقد اللجنة اإلشرافية اجتماعاتھا بدعوة من رئيسھا وتعتبر اجتماعات اللجنة بحضور أغلبية أعضائھا وتتخذ قراراتھا بأغلبية ): 10(مادة 
  .الحاضرين وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة أصوات

للجنة أن تدعوا من تراه من ذوي الخبرة، واالختصاص لحضور اجتماعاتھا إن اقتضى األمر ذلك دون أن يكون له صوت فيما ): 11(مادة 
  .تتخذ من قرارات

لمتعلقة بإجراءات وتدابير تجميد األموال واستردادھا تمھيداً لمصادرتھا تكون قرارات استرداد األموال في مكافحة الفساد وا): 12(مادة 
وطنية حجية قانونية، استناداً على المعلومات واألدلة المستندية والثبوتية التي توفرت لديھا ويجوز التظلم من قرارتھا أمام مجلس الھيئة ال

  .ة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أمام المحكمة المختصة بقضايا الفسادالعليا لمكافحة الفساد، كما يجوز التظلم من قرار مجلس الھيئ

  .تخصص للجنة االعتمادات الكافية ضمن موازنة الھيئة): 13(مادة
  الفصل الثاني

  أحكام ختامية

اإلطالع على الملفات للھيئة ودوائرھا المختصة بالتحري والتحقيق واسترداد األموال المنھوبة وغير المشروعة الحق في ): 14(مادة
واألوراق وأية بيانات موجودة لدى األجھزة القضائية والرقابية والتنفيذية والعسكرية والبنوك ومؤسسات الصرافة وأية جھة داخل 

ا الجمھورية مھما كانت درجة سريتھا والحصول على نسخ منھا ألغراض تطبيق أھداف ھذا القانون في استرداد األموال المنھوبة وتعقبھ
  .ومالحقة مرتكبيھا

تلتزم كافة مؤسسات الدولة وشخصياتھا االعتبارية بتقديم كافة التسھيالت والعون للجنة التنسيقة ودائرة االسترداد بالھيئة في ): 15(مادة
ا من ممارسة تحقيق أھدافھا وتقديم المعلومات والمستندات والوثائق التي تطلبھا والالزمة لتنفيذ مھامھا واختصاصاتھا وبما يمكنھ

  .اختصاصاتھا وتحقيق أھدافھا واألغراض التي أنشئت من أجلھا

تنظر نيابة ومحكمة مكافحة الفساد القرارات المحالة إليھا من الھيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على وجه االستعجال سواًء ): 16(مادة
بدعوة جنائية أو في البت في طلبات الھيئة في الحجز والمصادرة اإلدارية  قرارات اإلحالة باإلدعاء العام في إجراءات االسترداد المرتبطة

  .أو المصادرة القضائية بناًء على إجراءات جنائية مستعجلة بما يكفل استرداد األموال وحماية المال العام

ات التجميد أو الحجز التي تجريھا محكمة مكافحة الفساد واسترداد األموال ھي المحكمة المختصة بنظر التظلمات من إجراء): 17(مادة
صح الھيئة عبر دائرة االسترداد بعد نظر التظلم ابتداًء أمام مجلس الھيئة، وعلى المحكمة النظر في التظلم والفصل فيه خالل عشرة أيام وي

أو اإلدارية أو العادية العاملة في قرار المحكمة نھائياً غير قابل للطعن فيه باالستئناف من قبل مقدم التظلم وال يجوز للمحاكم التجارية 
  .الجمھورية النظر في أي طلبات أو دعاوى متعلقة بقرارات الھيئة أو اللجنة في قضايا الفساد واسترداد األموال المنھوبة وغير المشروعة



أعضاء مجلس إدارة المؤسسات على كل من علم من الموظفين العموميين أثناء تأديتھم لوظيفتھم أو بسببھا أو موظفي ورؤساء و): 18(مادة
العامة والمختلطة والشركات الخاص بكافة صورھا وأنواعھا والبنوك والمؤسسات المالية ومكاتب العقارات ورؤساء قلم التوثيق في 
العليا  المحاكم أو مأموري الضرائب والضبط الجمركي اإلبالغ عن أي أموال مھربة غير مشروعة إلى دائرة االسترداد بالھيئة الوطنية

  .لمكافحة الفساد فور علمھم بذلك

للھيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عبر الدائرة المختصة ولجنة التنسيق السترداد األموال حق التفاوض مع المشمولين ): 19(مادة
من العقاب ومنح كل من يبادر بإجراءات المالحقة واالسترداد لألموال المھربة باسترداد األموال المھربة مقابل التخفيف أو اإلعفاء 

من قيمتھا أو % 10باإلفصاح عن األموال المھربة وغير المشروعة سواًء كانت في الداخل أو الخارج نسبة من تلك األموال ال تتجاوز 
  .حجمھا

ة العليا لمكافحة الفساد تصدر الالئحة التنفيذية لھذا القانون بقرار من رئيس الجمھورية بناًء على عرض رئيس الھيئة الوطني): 20(مادة
  .رئيس اللجنة بعد موافقة مجلس الھيئة خالل مدة ستة أشھر من تاريخ صدور ھذا القانون

  .يعمل بھذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية): 21(مادة
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