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الدور الوقائي لهيئات مكافحة الفساد يف مجال االستثمار:
دراسة مقارنة بني التشريعني األردني والكويتي واالتفاقيات الدولية
أ. د. ليث كمال نصراوين* 

أستاذ القانون الدستوري
كلية احلقوق، اجلامعة األردنية

امللخص:
تبحث هذه الدراسة الدور الوقائي الذي تقوم به كل من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 
مواجهة  في  الكويتي  القانون  في  الفساد  ملكافحة  العامة  والهيئة  األردني،  القانون  في 
الدراسة على طبيعة تشكيل كلتا  الفساد في مجال االستثمار، حيث تركز هذه  ظاهرة 
مجال  في  الفساد  جرائم  انتشار  من  احلد  لغايات  واستقالليتهما  الوطنيتني  الهيئتني 
األنشطة واألعمال االستثمارية، وذلك باملقارنة مع املعايير الدولية ملكافحة الفساد كما 
2003، واالتفاقية العربية ملكافحة  وردت في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام 

الفساد لعام 2010. 
كما تتطرق هذه الدراسة إلى ما تقوم به هاتان الهيئتان الوطنيتان من تدابير وقائية للحد من 
ارتكاب جرائم الفساد في مجال االستثمار، وذلك من خالل الوقوف على اختصاصاتهما 
من حيث اجلرائم ذات الصلة باالستثمار التي يثبت لهما احلق في مالحقتها، وسلطاتهما 
القانونية لهذه الغاية، والتي ميكن اعتبارها تدابير وقائية للحيلولة دون وقوع الفساد في 

مجال االستثمار. 
هيئتي  لعمل  املنظمني  التشريعني  كال  أن  مفادها؛  نتيجة  إلى  الدراسة  هذه  خلصت  وقد 
كبير مع  حد  إلى  يتوافقان  الكويت  األردنية ودولة  اململكة  الفساد في  النزاهة ومكافحة 
املعايير الدولية ذات الصلة. ومع ذلك؛ فإن هناك حاجة إلعادة النظر في بعض نصوصهما 
وأحكامهما لضمان االلتزام الكامل باالتفاقيات الدولية املتعلقة باحلد من انتشار الفساد 

في مجال االستثمار.  
الفساد،  ومكافحة  النزاهة  هيئة  الفساد،  جرائم  الفساد،  مواجهة  النزاهة،  دالة:  كلمات 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد، اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 2003، االتفاقية العربية 

ملكافحة الفساد 2010. 

* حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدستوري من جامعة مانشستر في بريطانيا، وحائز على جائزة 
الدولة التقديرية في عام 2014.
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املقدمـة:
متاماً  خالية  دولة  توجد  ال  إذ  العالم،  دول  معظم  في  منتشرة  عاملية  ظاهرة  الفساد  ُيعد 
السياسية  وأنشطتها  الدولة  كيان  لتهدد  آثارها  متتد  التي  السلبية،  الظاهرة  هذه  من 
تفكك  حالة  هو  أساسه  في  فالفساد  االستثمار.  مجال  في  وباألخص  واالقتصادية، 
القانونية،  القواعد  عن  اخلروج  إلى  تؤدي  والتي  للمجتمع،  اجلوهرية  القيم  ملنظومة 
تلبية  على  الدولة  قدرة  من  يقلل  أنه  كما  الوطنية.  املؤسسات  عمل  تقويض  وبالنتيجة 
السياسية  باستحقاقاتها  الوفاء  عن  عاجزة  وجعلها  ملواطنيها،  األساسية  االحتياجات 
واالقتصادية، سواء على الصعيد اإلقليمي أو الصعيد الدولي. فالدولة الفاسدة ال ينتج 
لذا، يعد  االقتصادي والسياسي.  إال مجتمع فاسد غير قادر على ضمان متاسكه  عنها 
باهتمام متزايد من  اليوم، ويحظى  العالم  تواجه دول  التي  التحديات  أخطر  الفساد من 
الديون  التي ُيسببها، كتراكم  للمشاكل االقتصادية  الوطنية، وذلك نظراً  قبل احلكومات 
اخلارجية، وانخفاض معدالت النمو االقتصادي، وتدني معدالت األداء واالنتاجية سواء 

في القطاع العام أو القطاع اخلاص.

رئيسة،  ودولية  وطنية  أولوية  وتفشيه  الفساد  مشكلة  جعل  إلى  احلاجة  تبرز  هنا  من 
على  العمل  من  أكثر  ابتداًءا،  وقوعه  دون  واحليلولة  تفاديه  على  العمل  خالل  من  وذلك 
معاجلة آثاره ونتائجه. وهذا األمر يتطلب وضع تأطير قانوني سليم، يتضمن مجموعة 
من التدابير اإلحترازية، التي حتول دون ارتكاب جرائم الفساد – أو على األقل التقليل من 

آثارها السلبية – وحتديداً في مجال االستثمار. 

أما األساس الدولي الذي تنطلق منه فكرة التدابير الوقائية ملكافحة الفساد، فيتمثل فيما 
جاء في الفصل الثاني من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام 2003)1(، الذي ينص 
للمبادئ األساسية  صراحة على ضرورة أن تقوم كل دولة طرف في االتفاقية، ووفقاً 
سيادة  وتعزيز  الفساد،  ملكافحة  فعالة  سياسات  وتنفيذ  بوضع  القانوني،  لنظامها 
القانون، وحسن إدارة الشؤون واملمتلكات العامة والنزاهة والشفافية، وضرورة إجراء 
مكافحة  في  فعاليتها  مدى  على  للوقوف  الصلة  ذات  الوطنية  للتشريعات  دوري  تقييم 

الفساد، وهو احلكم ذاته الذي كرسته االتفاقية العربية ملكافحة الفساد لعام 2010)2(. 

العمل على  التي ميكن  الوقائية  التدابير  أبرز  الدراسة  وانطالقاً مما سبق، ستبحث هذه 

صدرت هذه االتفاقية مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم 4/58 بتاريخ في 31 تشرين األول/أكتوبر 2003.  )1(
وافق على هذه االتفاقية مجلسا الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما املشترك املنعقد مبقر األمانة العامة   )2(

جلامعة الدول العربية بالقاهرة بتاريخ 2010/12/21.
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إنشائها و/أو تعزيز دورها لغايات احلد من وقوع الفساد في مجال االستثمار، والتي 
القانوني  فالسؤال  االستثمار.  مجال  في  الفساد  ملكافحة  وطنية  هيئة  إنشاء  في  تتمثل 
محور هذه الدراسة يتمثل في الوقوف على فعالية التدابير الوقائية ملكافحة الفساد في 
بعمل  يتعلق  فيما  وذلك  والكويتية،  األردنية  التشريعات  من  كل  في  االستثمار  مجال 
الناظمة  البلدين، ومقارنة نصوصها وأحكامها  النزاهة ومكافحة الفساد في كال  هيئتي 

لعملها مع املعايير الدولية ملكافحة الفساد. 
االتفاقية  صياغة  في  فاعل  بشكل  أسهمت  التي  الرئيسة  الدول  من  تعد  الكويت  فدولة 
الدولية ملكافحة الفساد، حيث شاركت في االجتماعات التي عقدت في فيينا خالل عامي 
هذه  على  موافقتها  جانب  إلى  الفساد،  ملكافحة  الدولية  االتفاقية  لصياغة  و2003   2002
االتفاقية الدولية مبوجب قانونها الوطني رقم 47 لسنة 2006. وكذلك هو احلال بالنسبة 
ذات  واإلقليمية  الدولية  االتفاقيات  على  املوقعة  الدول  من  تعد  التي  األردنية،  للمملكة 
الصلة مبكافحة الفساد، حيث انضمت إلى اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد مبوجب 
القانون رقم 28 لسنة 2004)3(،  واالتفاقية العربية ملكافحة الفساد املصادق عليها مبوجب 

القانون رقم 21 لسنة 2012)4(.  
من هنا، البد من إلقاء الضوء على واقع التشريعات الوطنية في كل من اململكة األردنية 
الفساد  انتشار  الفساد كتدابير وقائية، للحد من  إنشاء هيئات  الكويت في مجال  ودولة 
في قطاع االستثمار، والوقوف على أوجه الشبه واالختالف بينهما، ومن ثم مقارنتهما 
الفساد، واالتفاقية  املتحدة ملكافحة  اتفاقية األمم  الفساد في  الدولية ملكافحة  املعايير  مع 
النقدي  األسلوب  على  الدراسة  هذه  ستعتمد  الغاية،  ولهذه  الفساد.  ملكافحة  العربية 
التحليلي للنصوص القانونية في التشريعات الوطنية في اململكة األردنية ودولة الكويت، 

مع النهج املقارن مع املعايير الدولية ذات الصلة. 
املبحث  يخصص  بحيث  اثنني:  مبحثني  إلى  الدراسة  هذه  تقسيم  سيتم  الغاية،  ولهذه 
األول؛ للحديث عن النصوص القانونية الناظمة إلنشاء هيئتي النزاهة ومكافحة الفساد 
في كل من اململكة األردنية ودولة الكويت وأسلوب إدارتهما، ومدى متتعمها باالستقاللية 
الالزمة حملاربة الفساد في مجال االستثمار باملقارنة مع املعايير الدولية ملكافحة الفساد. 
الفساد  ومكافحة  النزاهة  هيئة  سلطات  عن  للحديث  فيسخصص  الثاني؛  املبحث  أما 
مجال  في  اجلرم  هذا  انتشار  من  احلد  في  وأثرها  الكويت،  ودولة  األردنية  اململكة  في 
باعتبارها  مبالحقتها  الهيئتان  هاتان  تختص  التي  اجلرائم  حيث  من  وذلك  االستثمار، 

هذا القانون منشور على الصفحة 3719 من عدد اجلريدة الرسمية 4669 الصادر بتاريخ 2004/6/8.  )3(

هذا القانون منشور على الصفحة 2635 من عدد اجلريدة الرسمية 5162 الصادر بتاريخ 2012/5/8.  )4(
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أفعال تشكل فساداً في مجال االستثمار، والصالحيات التحقيقية لهاتني الهيئتني، ومدى 
الهيئة  إلى جانب اختصاص  االستثمار،  الفساد في مجال  فعاليتها في احلد من جرائم 
العامة ملكافحة الفساد الكويتية في متابعة إشهار الذمة املالية، وذلك كإجراء وقائي للحد 

من انتشار الفساد في قطاع االستثمار.
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املبحث األول
ماهية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتشكيلها

2003، واالتفاقية العربية  لقد تضمنت كل من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام 
2010، نصوصاً قانونية تدعو الدول األطراف إلى اتخاذ مجموعة  ملكافحة الفساد لعام 
من التدابير الوقائية للحد من الفساد، والتي لها طبيعة قضائية، حيث يعتبر من أهم هذه 
التدابير إنشاء هيئة أو هيئات وطنية وقائية ملكافحة الفساد. وهذا ما سيتم معاجلته في 
هذا املبحث، الذي سيبحث تشكيل هذه الهيئات الوطنية التي مت إنشاؤها في كل من اململكة 
األردنية ودولة الكويت وأسلوب إدارتهما في مطلب أول، في حني يبحث املطلب الثاني 
مظاهر استقاللية هاتني الهيئتني كشرط أساسي لتمكينهما من القيام بدوريهما في احلد 
من انتشار الفساد في قطاع االستثمار، على أن تكون املقارنة في كال املطلبني مع املعايير 

الدولية ذات الصلة مبكافحة الفساد.

املطلب األول
تشكيل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وأسلوب إدارتها

إن الفساد ال ميثل ظاهرة منعزلة عن اإلطار املجتمعي الذي ينمو فيه، بل هو نتاج ملشكالت 
الفساد  تفشي  على  ساعدت  أو  أدت  التي  األسباب  دراسة  من  البد  لذا،  قائمة.  وطنية 
مواجهته  في  تسهم  أن  ميكن  التي  اآلليات،  طبيعة  على  الوقوف  لغايات  أولى  كمرحلة 
الفساد  ملكافحة  مستقلة  وطنية  هيئة  إنشاء  يعتبر  الغاية،  ولهذه  انتشاره)5(.  من  واحلد 
أول التدابير الوقائية، التي أشارت إليها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام 2003 
بالنص على أن: »تكفل كل دولة، وفقاً للمبادئ األساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة 
أو هيئات، حسب االقتضاء، تتولى منع الفساد بوسائل مثل: )أ( تنفيذ السياسات املشار 
إليها في املادة )5( من هذه االتفاقية، واإلشراف على تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه عند 

االقتضاء، )ب( زيادة املعارف املتعلقة مبنع الفساد وتعميمها«)6(.  

عمان،  اخلليج،  دار  األردن،  في  االقتصادية  التنمية  على  وانعكاساته  الفساد  عليمات،  عيادة  خالد  د.   )5(
األردن، 2020، ص 189 – 190؛ انظر أيضاً: حسني عايش، الفساد عوامله وعالته وسبل التصدي له، 

مجلة دراسات عربية، العدد 11-12، املجلد 33، سنة 1997، ص 96 وما بعدها.
الفقرة 1 من املادة )6( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام 2003، انظر حول االتفاقية الدولية:   )6(
ثائر سعود العدوان، مكافحة الفساد: الدليل التشريعي إلى اتفاقية األمم املتحدة، ط1، دار الثقافة، عمان، 

األردن، 2012، ص 81.
Also see: Nihal Sri Ameresekere, UN Convention Against Corruption to Combat Fraud & 
Corruption: A Cancerous Menace, Author House, UK, 2011, Pp. 109-110.
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واستجابة لهذا االلتزام الدولي، فقد بادرت اململكة األردنية إلى إنشاء هيئة مستقلة ملكافحة 
الفساد ألول مرة في عام 2006، وذلك مبوجب قانون خاص بإنشاء هيئة مكافحة الفساد 
رقم 62 لسنة 2006)7(، حيث استمر العمل بهذه الهيئة ضمن دورها العقابي إلى أن جرى 
النزاهة  بتعزيز  تتعلق  القيام مبهام وأعمال  ليشمل   ،2016 توسيع صالحياتها في عام 
الفساد  مكافحة  هيئة  حلت  بأن  الوطني  القانون  تعديل  فتم  الفساد.  مكافحة  جانب  إلى 
محل ديوان املظالم في مراقبة التزام اإلدارات الوطنية بتقدمي اخلدمات العامة للمواطنني 

بجودة عالية وشفافية وعدالة. 
ولهذه الغاية، جرى تغيير اسم الهيئة لتصبح هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك في 
القانون املعدل لعام 2016)8(، لتقوم إلى جانب أعمال مكافحة الفساد بتفعيل منظومة القيم 
والقواعد السلوكية في اإلدارة العامة، والتأكد بأن اإلدارة العامة تلتزم مببادئ احلوكمة 

الرشيدة ومعايير املساواة واجلدارة واالستحقاق وتكافؤ الفرص. 
 2 رقم  القانون  مبوجب  الفساد  ملكافحة  العامة  الهيئة  أُنشئت  فقد  الكويت،  دولة  في  أما 
ع من اختصاصات الهيئة لتشمل العمل على مكافحة الفساد ودرء  لسنة 2016)9(، الذي وسَّ
مخاطره، إلى جانب متابعة إجراءات الكشف عن الذمة املالية لكبار املوظفني في الدولة. 
وعلى الرغم من أن القانون الكويتي قد منح هيئة مكافحة الفساد صالحيات إرساء مبدأي 
الشفافية والنزاهة في املعامالت االقتصادية واإلدارية مبا يكفل حتقيق اإلدارة الرشيدة 
ألموال وموارد وممتلكات الدولة، واالستخدام األمثل لها، وأن هذه املهام تدخل ضمن 
مفهوم النزاهة في العمل العام، إال أن هذا األمر لم ينعكس على مسماها، حيث أطلق على 

الهيئة في دولة الكويت مسمى الهيئة العامة ملكافحة الفساد.
لذا، هناك حاجة إلعادة النظر في مسمى الهيئة الوطنية في دولة الكويت لتصبح الهيئة 
العامة للنزاهة ومكافحة الفساد على اعتبار أن اختصاصاتها الواردة في قانون إنشائها 
هو  كما  وذلك  الفساد،  مكافحة  جانب  إلى  العام  العمل  في  النزاهة  حتقيق  لتشمل  متتد 

احلال في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في األردن.
النزاهة  هيئة  تدار  أن  على  األردني  القانون  نص  فقد  الهيئتني،  كلتا  إدارة  أسلوب  وعن 
بالعـدالة  يتصـفون  أعضاء  وأربعـة  رئيس  من  يتألف  مجلس  قبل  من  الفساد  ومكافحة 
تعيينهم  يتم  أن  على  أخرى،  جنسية  منهم  أي  يحمل  وال  واخلبـرة،  واحلــيدة  والنزاهـة 

هذا القانون منشور على الصفحة 4534 من عدد اجلريدة الرسمية 4794 الصادر بتاريخ 2006/11/30.  )7(
هذا القانون منشور على الصفحة 2578 من عدد اجلريدة الرسمية 5397، الصادر بتاريخ 2016/5/16.  )8(

الثانية  السنة   ،1273 العدد  اليوم  الكويت  الرسمية  اجلريدة  من   38 الصفحة  على  منشور  القانون  هذا   )9(
والستون، بتاريخ 2016/2/1.
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بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء)10(. أما القانون الكويتي، فقد أناط 
إدارة الهيئة العامة ملكافحة الفساد مبجلس أمناء، يتكون من سبعة أشخاص ممن تتوافر 
فيهم اخلبرة والنزاهة والكفاءة، من بينهم رئيس ونائب رئيس، بحيث يصدر بتعيينهم 

مرسوم بناء على ترشيح وزير العدل)11(. 
وقد توسع القانون الكويتي في هذا املجال بأن حدد شروطاً خاصة في أعضاء مجلس 
أمناء الهيئة أهمها: أن يكون العضو كويتي اجلنسية، وأن ال يقل عمره عن أربعني عاماً، 
ال  بحيث  السمعة،  حسن  يكون  وأن  األقل،  على  جامعي  مؤهل  على  حاصالً  يكون  وأن 
مخلة  جرمية  أو  الفساد  قضايا  من  قضية  في  بات  قضائي  حكم  ضده  صدر  قد  يكون 

بالشرف أو األمانة)12(.  
وفي هذا اإلطار، جند بأن موقف القانون الكويتي من حتديد شروط خاصة تتعلق بالعمر 
مجال  في  عملها  مبهام  القيام  في  الوطنية  الهيئة  لفاعلية  ضمانة  أكثر  العلمي  واملؤهل 
مكافحة الفساد، وحتديداً في مجال االستثمار، هذا على خالف القانون األردني الذي لم 

يشترط السن واملؤهل العلمي ألعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وفي هذا اإلطار يثور التساؤل حول طبيعة املهام التي يقوم بها كال املجلسني املسؤولني 
ومدى  الكويت،  ودولة  األردنية  اململكة  في  الفساد  ومكافحة  النزاهة  هيئتي  إدارة  عن 
إلى  السياق  هذا  في  اإلشارة  جتدر  حيث  الفساد،  ملكافحة  الدولية  املعايير  مع  توافقهما 
دولة  كل  تقوم  أن  على  صراحة  تنص  الفساد  مبكافحة  الصلة  ذات  الدولية  املعايير  أن 
طرف، بوضع وتنفيذ سياسات فعالة منسقة ملكافحة الفساد، إلى جانب إرساء وترويج 
ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد. كما تسعى كل دولة طرف مبوجب املعايير الدولية 
الصلة، وذلك بهدف  اإلدارية ذات  القانونية والتدابير  تقييم دوري للصكوك  إجراء  إلى 
تقرير مدى كفايتها ملنع الفساد ومكافحته، على أن تلتزم هيئات مكافحة الفساد الوطنية 
بالتعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة لتعزيز وتطوير التدابير واملشاريع 

الرامية إلى منع الفساد)13(.

املادة )6( من قانون النزاهة ومكافحة الفساد األردني رقم 13 لسنة 2016 وتعديالته.  )10(
املادة )6( من القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام اخلاصة   )11(

بالكشف عن الذمة املالية.
املادة )7( من القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام اخلاصة   )12(

بالكشف عن الذمة املالية.
املادة )5( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام 2003، واملادة )21( من االتفاقية العربية ملكافحة   )13(

الفساد لعام 2010.  للمزيد انظر:
 Cecily Rose and Michael Kubiciel and Oliver Landwehr, The United Nations Convention
 Against Corruption: A Commentary, Oxford University Press, 2019, Chapter 3, pp. 123-125.



الدور الوقائي لهيئات مكافحة الفساد في مجال االستثمار

المؤتمر السنوي الدولي السابع لكلية القانون الكويتية العالمية – التنظيم القانوني لتطوير االستثمار – الكويت 10– 10– 2020  284

إن هذه املهام واالختصاصات التي تشترطها املعايير الدولية قد كرستها القوانني الوضعية 
لهيئتي النزاهة ومكافحة الفساد في اململكة األردنية ودولة الكويت، وذلك من الصالحيات 
املناطة مبجلسي إدارتيهما. فقد حددت النصوص القانونية ذات الصلة مسؤولية هيئات 
اإلدارة برسم السياسة العامة الوطنية ملكافحة الفساد بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة، 
للفساد  السلبية  باآلثار  املواطنني  وتوعية  بها،  والتوعية  الوطنية  النزاهة  معايير  وإقرار 
على التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية، إلى جانب إصدار نشرات دورية تبني 

مخاطر الفساد والواسطة واحملسوبية على مؤسسات الدولة وإداراتها العامة)14(.
ودولة  األردنية  اململكة  في  الفساد  ومكافحة  النزاهة  بهيئات  الوطني  القانون  يلزم  كما 
الكويت بضرروة التعاون والتنسيق مع اجلهات احمللية واإلقليمية والدولية املماثلة لعمل 
الهيئة. وفي هذا اإلطار، جند بأن القانون الكويتي قد تضمن أحكاماً أكثر فعالية بأن ألزم 
التعاون مع  الفساد، بأن تقوم بالتنسيق مع وزارة اخلارجية في  العامة ملكافحة  الهيئة 
الدول واملنظمات اخلليجية والعربية والدولية ذات الصلة مبكافحة الفساد، واملشاركة في 
البرامج الهادفة إلى منع الفساد، إلى جانب متثيل دولة الكويت في املؤمترات واحملافل 
الهيئة  الكويتي  القانون  يلزم  كما  الفساد،  مبكافحة  املتعلقة  والدولية  والعربية  اإلقليمية 
العامة ملكافحة الفساد بدراسة وتقييم التقارير الصادرة عن املنظمات احمللية واإلقليمية 
واتخاذ  فيها،  الكويت  دولة  وضع  على  واالطالع  الفساد،  مبكافحة  املتعلقة  والدولية 

اإلجراءات املناسبة حيالها)15(. 
مع  بالتواصل  الفساد،  مبكافحة  العامة  الهيئة  تلزم  التي  االختصاصات،  هذه  مثل  إن 
بالتقارير  يتعلق  فيما  الفساد  مبكافحة  املتعلقة  والدولية  واإلقليمية  احمللية  املنظمات 
الصادرة عنها، يجب أن تقرر صراحة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في اململكة األردنية، 
الهيئة  هذه  من  الدولية  اجلهات  مواقف  على  التعرف  في  أهمية  من  الدور  لهذا  ملا  وذلك 
الوطنية، وتقييم األعمال التي تقوم بها في مجال احلد من الفساد، وباألخص في مجال 

االستثمار.
خالصة القول، إن أسلوب إدارة كل من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في اململكة األردنية 
والهيئة العامة ملكافحة الفساد في دولة الكويت يتوافق مع املعايير الدولية ملكافحة الفساد 
فيما يخص اتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار هذه اجلرمية، وهذا ما من شأنه أن 

املادة )4( من قانون النزاهة ومكافحة الفساد األردني رقم 13 لسنة 2016 وتعديالته، واملادة )5( من   )14(
قانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام اخلاصة بالكشف عن 

الذمة املالية.
2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد  2 لسنة  8 و9 من القانون رقم  )5( بفقرتيها  املادة   )15(

واألحكام اخلاصة بالكشف عن الذمة املالية.
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يلقي بظالله بشكل إيجابي على الدور املأمول من هذه الهيئات في محاربة جرم الفساد 
في مجال االستثمار، مع ضرورة اإلشارة إلى أن دور مجلس إدارة الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد في دولة الكويت يعد أكثر اقتراباً من املعايير الدولية، من حيث اتصاله مع اجلهات 
الدولية ذات الصلة، وقيامه بدراسة وتقييم التقارير الدولية التي تصدر عنها في مجال 

مكافحة الفساد.

املطلب الثاني
استقاللية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

إن من أهم املعايير الدولية ذات الصلة بإنشاء هيئات مكافحة الفساد ضرورة أن تكون 
هذه املؤسسات الوطنية مستقلة، وذلك بهدف ضمان قيامها باألعمال املسندة إليها في 
الفساد وحتديداً في مجال االستثمار)16(. وفي هذا اإلطار، جند  انتشار  مجال احلد من 
بأن املعايير الدولية تنص على أن: »تقوم كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ األساسية لنظامها 
من  يلزم  ما  املادة  هذه  من   1 الفقرة  في  إليها  املشار  الهيئات  أو  الهيئة  مبنح  القانوني، 
االستقاللية، لتمكني تلك الهيئة أو الهيئات من االضطالع بوظائفها بصورة فعالة ومبنأى 
عن أي تأثير ال مسّوغ له، وينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفني متخصصني، 

وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤالء املوظفون من تدريب لالضطالع بوظائفهم«)17(. 
وفي هذا اإلطار، جند بأن كالً من القانونني األردني والكويتي، قد أوردا نصوصاً وأحكاماً 
في  بينهما  اختالف  هناك  كان  وإن  الفساد،  ملكافحة  الوطنية  الهيئات  استقاللية  تضمن 
النزاهة  هيئة  إنشاء  على  صراحة  ينص  األردني  فالقانون  االستقاللية.  درجة  تكريس 
ومكافحة الفساد لتتمتع بشخصية اعتبارية وباستقالل مالي وإداري)18(، وأن لها بهذه 
إبرام  ذلك  في  مبا  أهدافها،  لتحقيق  الالزمة  القانونية  التصرفات  بجميع  القيام  الصفة 
التقاضي)19(، وهو احلكم ذاته  املنقولة، ولها حق  املنقولة، وغير  العقود، ومتلك األموال 

نهار أبو سويلم، مكافحة الفساد، دار الفكر العربي، عمان، األردن، 2010، ص 50 وما بعدها.  )16(
الفقرة 2 من املادة )6( من االتفاقية الدولية ملكافحة الفساد لعام 2003، والفقرتان 10 و11 من املادة )10(   )17(

من االتفاقية العربية ملكافحة الفساد لعام 2010،
Also see: OECD, Consequences of Corruption at the Sector Level and Implications for 
Economic Growth and Development, OECD Publishing, 2015, pp. 26-48. 

املادة )3( من قانون النزاهة ومكافحة الفساد األردني رقم 13 لسنة 2016 وتعديالته.  )18(
الشخص املعنوي هو مجموع األشخاص واألموال التي تهدف إلى حتقيق هدف معني معترف به من   )19(
قبل القانون، وتثبت له احلقوق وتترتب عليه الواجبات، وُينظر إليه مجرداً عن األشخاص املؤسسة له 
أو األموال املكونة له، انظر: خالد خليل الظاهر، القانون اإلداري: دراسة مقارنة، دار الفكر، بيروت، 

1998، ص 51.
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الذي أورده القانون الكويتي، الذي ينص صراحة على أن تنشأ هيئة عامة ملكافحة الفساد، 
تؤدي مهامها واختصاصاتها باستقاللية وحيادية كاملة وفق أحكام القانون)20(.  

إال أن املالحظ في النصوص املنظمة لعمل الهيئة العامة ملكافحة الفساد في دولة الكويت، 
أن لوزير العدل دوراً إشرافياً على عمل الهيئة، وأنه يقوم بترشيح أعضاء مجلس األمناء، 
مبن فيهم الرئيس ونائب الرئيس)21(. كما متتد صالحيات وزير العدل على هيئة مكافحة 
من  أي  أو  نائبه  أو  الرئيس  عضوية  إسقاط  في  حقه  لتشمل  الكويت  دولة  في  الفساد 
األعضاء، في حال ثبوت إخالله اجلسيم بواجباته، وذلك بناء على اقتراح أغلبية أعضاء 

املجلس)22(.  
وال يختلف الوضع كثيراً في اململكة األردنية عنه في دولة الكويت، الذي يكرس لوزير 
األردني  القانون  أعطى  فقد  الفساد،  مكافحة  هيئة  أمناء  مجلس  تعيني  في  سلطة  العدل 
هيئة  أعضاء  بتعيني  للملك  بالتنسيب  الوزراء  برئيس  ممثلة  التنفيذية  للسلطة  صالحية 
إنهاء  صالحية  الوزراء  مجلس  األردني  القانون  منح  كما  الفساد)23(.  ومكافحة  النزاهة 
العضو  ذلك  أخل  إذا  مجلسها،  تنسيب  على  بناًء  الهيئة،  في  األعضاء  من  أي  خدمات 

بواجبات الوظيفة واملهام املوكلة إليه)24(. 
التي تعطي ملجلس الوزراء، ممثلة برئيس الوزراء في  اململكة األردنية  إن هذه األحكام 
الهيئات  إدارة  مجالس  أعضاء  تعيني  حول  صالحيات  الكويت،  دولة  في  العدل  ووزير 
عن  األعضاء  استقاللية  حول  شكوكاً  تثير  خدماتهم  وإنهاء  الفساد،  ملكافحة  الوطنية 
محاربة  في  دورهم  على  سلباً  يؤثر  قد  بأنه  معه  القول  ميكن  بشكل  التنفيذية،  السلطة 
باستقاللية  اخلاصة  الدولية  املعايير  مع  يتعارض  وأنه  االستثمار،  مجال  في  الفساد 

أعضاء الهيئات الوطنية حملاربة الفساد)25(. 
ومتتد سلطة مجلس الوزراء على أعضاء مجلس أمناء الهيئة العامة ملكافحة الفساد في 
دولة الكويت لتشمل تقرير املرتبات واملكافآت والبدالت واملزايات التي يتمتع بها كل من 

املادة )3( من القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام اخلاصة   )20(
بالكشف عن الذمة املالية.

املادة )6( من القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام اخلاصة   )21(
بالكشف عن الذمة املالية.

املادة )9( من القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام اخلاصة   )22(
بالكشف عن الذمة املالية.

املادة )6/أ/1( من قانون النزاهة ومكافحة الفساد األردني رقم 13 لسنة 2016 وتعديالته.  )23(
املادة )7/ب( من قانون النزاهة ومكافحة الفساد األردني رقم 13 لسنة 2016 وتعديالته.  )24(

الفساد،  مواجهة  في  والشفافية  النزاهة  مصلح،  عبير  انظر:  الفساد  هيئات  استقاللية  حول  للمزيد   )25(
منشورات آمان، رام الله، فلسطني، 2013، ص 49. 
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رئيس الهيئة وأعضاء مجلس األمناء والتي يتم حتديدها مبرسوم يقترحه وزير العدل، 
ويوافق عليه مجلس الوزراء)26(. هذا على خالف الوضع في القانون األردني، الذي ربط 
مقدار رواتب ومستحقات رئيس وأعضاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد برواتب رئيس 
محكمة التمييز ونواب الرئيس. فرئيس هيئة النزاهة في اململكة األردنية يتقاضى الراتب 
والعالوات املقررة لرئيس محكمة التمييز مبقتضى أحكام التشريعات النافذة، في حني 

يتقاضى العضو الراتب والعالوات املقررة لنائب رئيس محكمة التمييز)27(.
كال  أن  الفساد،  ومكافحة  النزاهة  هيئتي  أعضاء  باستقاللية  اخلاصة  الضمانات  ومن 
متفرغاً  يكون  أن  الهيئة  في  العامل  العضو  من  تطلبا  قد  والكويتي  األردني  القانونني 
لعمله، بحيث ال يجوز له ممارسة مهام أي عمل، أو وظيفة، أو مهنة، أثناء فترة خدمته 
في هيئة مكافحة الفساد، إال أن القانون الكويتي قد أوجد حكماً مميزاً في هذا السياق، 
يتمثل باعتبار كل من يخالف هذا الشرط فاقداً لوظيفته بحكم القانون، وبأن محله يصبح 

شاغراً، وال يجوز إعادة ترشيحه مرة أخرى لعضوية مجلس أمناء الهيئة)28(. 
وهذا احلكم القانوني يعتبر إضافة نوعية لغاية ضمان استقاللية أعضاء هيئة مكافحة 
على  جزاء  أي  يرتب  لم  أنه  اعتبار  على  يتبناه،  أن  األردني  للقانون  ميكن  الذي  الفساد، 

مخالفة شرط التفرغ التام لعمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. 
باستقاللية  اخلاصة  الضمانات  من  مجموعة  األردني  القانون  تضمن  فقد  املقابل،  في 
الكويتي،  القانون  في  يقابلها  ما  يوجد  ال  والتي  الفساد،  ومكافحة  النزاهة  هيئة  أعضاء 
على  املجلس  أعضاء  من  عضو  أي  أو  الرئيس،  إحالة  صريح  بنص  يحظر  أنه  أهمها: 
التقاعد، أو إنهاء خدماته قبل انتهاء مدة العضوية املنصوص عليها في القانون)29(. كما 
ينص القانون األردني على عدم جواز مالحقة، أو توقيف الرئيس، أو عضو املجلس، إال 
بارتكاب  التلبس  القضائي، باستثناء حاالت  املجلس  إذن مسبق من  بعد احلصول على 

اجلرم اجلزائي)30(.  
النزاهة  هيئة  باستقاللية  اخلاصة  التشريعية  الضمانات  في  األردني  القانون  ويتوسع 
ومكافحة الفساد، وذلك بالنص صراحة على أن متارس الهيئة مهامها وأعمالها بحرية 

املادة )8( من قانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام اخلاصة   )26(
بالكشف عن الذمة املالية.

املادة )6/ج( من قانون النزاهة ومكافحة الفساد األردني رقم 13 لسنة 2016 وتعديالته.  )27(
املادة )4/7( من قانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام اخلاصة   )28(

بالكشف عن الذمة املالية.
املادة )7/د( من قانون النزاهة ومكافحة الفساد األردني رقم 13 لسنة 2016 وتعديالته.  )29(
املادة )6/ز( من قانون النزاهة ومكافحة الفساد األردني رقم 13 لسنة 2016 وتعديالته.  )30(
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إال بأمر  الهيئة،  أو تدخل من أي جهة، وأنه ال يجوز تفتيش مقر  تأثير  واستقالل دون 
قضائي، وبحضور املدعي العام املختص، شريطة أن يتم تبليغ الرئيس بذلك، ودعوة من 

ميثل الهيئة حلضور التفتيش، ويعتبر باطالً أي إجراء مخالف لذلك)31(.  
أما أهم النصوص القانونية الكفيلة بتعزيز استقاللية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في 
اململكة األردنية، فتتمثل بأن قانونها قد نص صراحة على أن يكون لرئيسها واألعضاء 

فيها صفة الضابطة العدلية، وذلك لغاية قيامهم مبهام عملهم احملددة في القانون)32(.  
الفساد  مكافحة  هيئة  إدارة  مجلس  أعضاء  إحالة  بعدم  اخلاصة  السابقة  األحكام  هذه 
العدلية  الضابطة  صفة  جانب  إلى  الهيئة،  مقر  بها  يتمتع  التي  واحلصانة  التقاعد،  إلى 
الكويتي)33(؛  القانون  لها مثيل في  يرد  لم  األردنية،  اململكة  الهيئة واألعضاء في  لرئيس 
النزاهة  هيئة  أعضاء  استقاللية  ضمانات  في  تفاوتاً  هناك  بأن  القول  ميكننا  وبهذا 
ومكافحة الفساد في القانونني األردني والكويتي، بشكل ميكن معه االستفادة املتبادلة 
القانونني يتوافقان مع  التشريعني لغاية ضمان أن كال  القانونية في كال  النصوص  من 
املعايير الدولية ملكافحة الفساد، وأنهما أكثر قدرة على اتخاذ التدابير الوقائية للحماية من 

الفساد في مجال االستثمار.
مالية)34(،  لرقابة  تخضع  ال  أنها  الفساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئات  استقاللية  يعني  وال 
فهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في اململكة األردنية تخضع جميع حساباتها لرقابة ديوان 
ضمن  الكويت  دولة  في  الفساد  ملكافحة  العامة  الهيئة  موازنة  تكون  حني  في  احملاسبة، 
العامة  للميزانية  املنظمة  واإلجراءات  القواعد  إعدادها  في  وتتبع  للدولة،  العامة  امليزانية 
للدولة)35(. وهذا من شأنه أن يعزز من سلطات هذه الهيئات الرقابية في احلد من انتشار 

الفساد في مجال االستثمار، كما سيتم التطرق له بالتفصيل في املبحث الثاني.

املادة )5( من قانون النزاهة ومكافحة الفساد األردني رقم 13 لسنة 2016 وتعديالته.  )31(
املادة )19( من قانون النزاهة ومكافحة الفساد األردني رقم 13 لسنة 2016 وتعديالته.  )32(

للنشر،  بحسون  مؤسسة  العدلية،  الضابطة  شحادة،  يوسف  انظر:  العدلية،  الضابطة  حول  للمزيد   )33(
بيروت، 1999، ص 188 وما بعدها.

سالمة بن سليم الرفاعي، الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد و دورها في محاربة الفساد املالي: دراسة   )34(
مقارنة، مكتبة القانون واالقتصاد، الرياض، السعودية، 2015، ص 95.

املادة )31/ج( من قانون النزاهة ومكافحة الفساد األردني رقم 13 لسنة 2016 وتعديالته، واملادة )18(   )35(
من قانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام اخلاصة بالكشف 

عن الذمة املالية.
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املبحث الثاني
سلطات هيئة النزاهة في احلد من الفساد في مجال االستثمار

من خالل تتبع االختصاصات املسندة لكل من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في اململكة 
األردنية والهيئة العامة ملكافحة الفساد في دولة الكويت، والصالحيات املقررة لكل منهما 
في مجال مكافحة الفساد، ميكننا الوقوف على طبيعة اجلرائم ذات الصلة باالستثمار، 
التي تختص كلتا الهيئتني مبالحقتها باعتبارها فساداً، وهذا ما سيتم تناوله في املطلب 
الثاني، فسيتم تخصيصه للحديث عن الصالحيات التحقيقية لهيئتي  األول. أما املطلب 
الفساد، ودورهما في احلد من انتشاره في مجال االستثمار، في حني يتناول  مكافحة 
املطلب الثالث النصوص القانونية ذات الصلة بإشهار الذمة املالية للحد من ارتكاب جرم 

الفساد في قطاع االستثمار.

املطلب األول
اجلرائم التي تختص بها هيئة النزاهة 
والتي تعتبر فساداً في مجال االستثمار

تضمن قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد األردني مجموعة من النصوص واألحكام 
ذات الصلة باختصاصات الهيئة وصالحياتها التحقيقية، والتي من شأنها أن تعزز من 
دورها كجهة وقائية للحد من انتشار الفساد في قطاع االستثمار. فمن خالل استعراض 
بنظرها  االختصاص  ينعقد  والتي  األردني،  القانون  في  فساداً  تعتبر  التي  اجلرائم 
لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، جند بأنها تتضمن أفعاالً جرمية لها صلة وثيقة بقطاع 
االستثمار، ويترتب على ارتكابها آثار سلبية على ذلك القطاع. فجرائم الفساد في قطاع 
االستثمار متتاز بأنها تتم عادة في طي الكتمان، وأنها متر بسلسلة معقدة من املراحل، 
ويتم تغطيتها من قبل شخصيات ذات نفوذ، مما يحد من فاعلية التشريعات في التصدي 

لها أو مالحقتها)36(. 

فمن اجلرائم التي اعتبر القانون األردني أنها جرمية فساد لغاية ثبوت االختصاص لهيئة 
ممتلكات  أو  استثمارات  عن  اإلفصاح  أو  اإلعالن  عدم  جرم  الفساد،  ومكافحة  النزاهة 

سليمان عبد املنعم، دراسة في مواءمة التشريعات العربية ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،   )36(
برنامج إدارة احلكم في الدول العربية، مكتب األمم املتحدة، 2007، ص 6.
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تستوجب  واألنظمة  القوانني  كانت  إذا  املصالح،  في  تعارض  إلى  تؤدي  قد  منافع،  أو 
عن  للممتنع  مباشرة  غير  أو  مباشرة  شخصية  منفعة  حتقيق  شأنها  من  ويكون  ذلك، 
إعالنها. كما ُيعد فساداً في القانون األردني كل فعل، أو امتناع، يؤدي إلى هدر األموال 
العامة أو أموال شركات املساهمة العامة، وهو اجلرم الذي له ارتباط وثيق باالستثمار 

الوطني)37(.

هيئة  مبالحقتها  وتختص  فساداً،  ُتعد  التي  اجلرائم  في  األردني  القانون  توسع  وقد 
النزاهة ومكافحة الفساد لتشمل اجلرائم االقتصادية. ويقصد بها تلك اجلرائم التي جرى 
تعريفها في قانون اجلرائم االقتصادية األردني رقم 11 لسنة 1993 وتعديالته)38(، والتي 
تشمل أي جرمية تلحق ضرراً باملركز االقتصادي للمملكة، أو بالثقة العامة باالقتصاد 

الوطني، أو العملة الوطنية، أو األسهم أو السندات أو األوراق املالية املتداولة)39(.  

الوظيفة  بواجبات  املخلة  اجلرائم  االقتصادية  باجلرائم  اخلاص  التعريف  بهذا  ويلحق 
املتعلقة  واجلرائم  السلطة(،  استعمال  وإساءة  الوظيفة  واستثمار  واالختالس  )الرشوة 
وجرائم  التزوير،  وجرائم  والطوابع(،  واملسكوكات  النقود  )تزييف  العامة  بالثقة 
البضاعة واملضاربات غير  السرقة واالحتيال وإساءة االئتمان، وجرائم الغش في نوع 

املشروعة)40(.

كما ميتد تعريف اجلرمية االقتصادية في القانون األردني ليشمل تلك األفعال التي يكون 
محلها االعتداء على املال العام. وفي هذا اإلطار، يدخل ضمن تعريف اجلرمية االقتصادية 
املياه  املالية، وجرائم تخريب إنشاءات  الدولة  النيل من مكانة  املتعهدين، وجرائم  جرائم 

العمومية)41(. 

ومن خالل الوقوف على األنواع السابقة من اجلرائم، التي ينعقد االختصاص مبالحقتها 
بقطاع  مباشرة  صلة  لها  بأن  القول  ميكننا  األردن،  في  الفساد  ومكافحة  النزاهة  لهيئة 
العملية  على  سلباً  يؤثر  أن  شأنه  من  اجلرائم  هذه  من  أي  ارتكاب  وأن  االستثمار، 
ومكافحة  النزاهة  هيئة  اختصاصات  توسيع  فإن  وبالتالي،  الدولة.  في  االستثمارية 
االستثماري،  بالقطاع  الصلة  ذات  اجلرائم  من  املتعددة  األشكال  هذه  ليشمل  الفساد 

املادة )16/أ( من قانون النزاهة ومكافحة الفساد األردني رقم 13 لسنة 2016 وتعديالته.  )37(
هذا القانون منشور على الصفحة 722 من عدد اجلريدة الرسمية 3891 الصادر بتاريخ 1993/4/17.  )38(

د. كامل السعيد، شرح قانون العقوبات – اجلرائم املضرة باملصلحة العامة، دار الثقافة للنشر، عمان،   )39(
األردن، 2008، ص 3.

املادة )3/ج( من قانون اجلرائم االقتصادية األردني رقم 11 لسنة 1993 وتعديالته.  )40(
املادة )3/ب( من قانون اجلرائم االقتصادية األردني رقم 11 لسنة 1993 وتعديالته.  )41(
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يعزز من دور الهيئة كجهة وقائية، تتخذ تدابير حماية للحد من انتشار الفساد في مجال 
االستثمار)42(.

أما في دولة الكويت، فقد توسع القانون الوطني في اجلرائم التي ُتعد فساداً لغاية ثبوت 
العامة،  األموال  على  االعتداء  جرائم  لتشمل  الفساد  ملكافحة  العامة  للهيئة  االختصاص 
وجرائم الرشوة واستغالل النفوذ، وجرائم التزوير والتزييف، وجرائم التهرب اجلمركي 
والضريبي، واجلرائم املتعلقة بحماية املنافسة، وتلك ذات الصلة بالكشف عن العموالت 

التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة)43(. 
األردني  القانونني  في  السابقة  الفساد  جرائم  بني  بسيطة  مقارنة  عقد  خالل  ومن 
تقرير  الكويتي في  القانون  ع  بينهما واضح، حيث توسَّ االختالف  بأن  والكويتي، جند 
األفعال اجلرمية لتضم جرائم التهرب اجلمركي والضريبي، والعموالت املرتبطة بعقود 
من  يعزز  مما  االستثمار،  بقطاع  وثيق  ارتباط  على  اجلرائم  من  الصور  وهذه  الدولة. 
دور الهيئة العامة ملكافحة الفساد كجهة وطنية تتخذ تدابير وقائية للحد من الفساد في 
مجال االستثمار)44(. وهذه الصور لم يوردها املشرع األردني ضمن قانون هيئة النزاهة 

ومكافحة الفساد. 
غسل  جرمية  مع  التعامل  في  والكويتي  األردني  القانونني  بني  االختالف  يظهر  كما 
األموال ومكافحة اإلرهاب)45(، والتي اعتبرها القانون الكويتي ضمن جرائم الفساد، التي 
ينعقد االختصاص في مالحقتها للهيئة العامة ملكافحة الفساد. في املقابل، فإن هذا اجلرم 
انعقاد  لغاية  األردنية  اململكة  في  اقتصادية  جرمية  حتى  وال  الفساد،  جرائم  من  يعد  ال 

االختصاص لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد. 
الصلة  ذات  الفساد  جرائم  أخطر  من  تعد  األموال  غسل  جرمية  بأن  فيه  شك  ال  ما  إن 
باالستثمار، وذلك على اعتبار أنها جرمية مالية بطبيعتها، ميثل النفع املادي فيها الباعث 

)42( Jean-François Ruhashyankiko and Etienne B. Yehoue, Corruption and Technology-
Induced Private Sector Development, International Monetary Fund, 2006, pp. 11-13. 

واألحكام  الفساد  ملكافحة  العامة  الهيئة  إنشاء  شأن  في   2016 لسنة   2 رقم  القانون  من   )22( املادة   )43(
اخلاصة بالكشف عن الذمة املالية.

مصطفى محمد محمود عبد الكرمي، اتفاقية مكافحة الفساد: نفاذ وتطبيق اتفاقية مكافحة الفساد في   )44(
املنصورة،  والقانون،  الفكر  دار  األموال،  واسترداد  الفاسدين  محاكمة  في  وأثرها  الداخلي  القانون 

مصر، 2012، ص 5 وما بعدها.
منه  اكتسبت  الذي  املشروع  غير  املصدر  إخفاء  شأنها  من  عملية  »كل  بأنها:  األموال  غسل  عملية  ُتعرَّف   )45(
اإلسكندرية،  اجلامعي،  الفكر  دار  العربية،  الدول  في  األموال  غسل  بندق،  أنور  وائل  انظر:  األموال«، 
االقتصادية  املتغيرات  على  وانعكاساتها  األموال  غسل  عمليات  املولى،  عبد  شوربجي  سيد  9؛  ص   ،2006

واالجتماعية، املجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب، العدد 28، الرياض، السعودية، 1999، ص 3.
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احلقيقي على ارتكابها. كما أن لهذه اجلرمية أثراً سلبياً على عرقلة سير العدالة، فعملية 
غسل األموال تزيد من صعوبة الكشف عن أي جرمية سابقة قد وقعت وتتبع عائداتها 

واألموال املتحصلة منها بشكل مباشر)46(. 
إن املشرع األردني قد حرص على جترمي غسل األموال باعتباره فعالً جرمياً له أبعاده 
السياسية واالقتصادية، وخاصة في مجال االستثمار، فأصدر لهذه الغاية قانوناً خاصاً 
يسمى قانون غسل األموال ومتويل اإلرهاب رقم 46 لسنة 2007 وتعديالته)47(، والذي 
ينص صراحة على إنشاء وحدة متخصصة تسمى وحدة مكافحة غسل األموال ومكافحة 
اإلرهاب، كجهة مستقلة مالياً وإدارياً، تختص مبتابعة الشكاوى، التي ترد لها بخصوص 

وجود ادعاءات بارتكاب جرم غسل األموال)48(. 
وحتديد  األموال  حركة  تتبع  على  قادراً  متخصصاً  فنياً  كادراً  الوحدة  هذه  وتضم 
أنه يشترط لنجاح أي جهة مبكافحة غسل األموال وجود تعاون كامل  مصادرها، ذلك 
من جانب اجلهاز املصرفي. وهذا األمر ال ميكن أن يتحقق، إال بوجود وحدة غسل أموال 
مخرجات  أن  إلى  باإلضافة  هذا  األردني.  املركزي  البنك  من  بدعم  تتمتع  متخصصةة، 
إلى  إحالتها  لغاية  بها  التحقيق  الستكمال  العامة  النيابة  إلى  حتال  األموال  غسل  وحدة 

احملكمة اجلزائية املختصة. 
ملكافحة  الدولية  املعايير  مع  األردني  القانون  توافق  مدى  حول  قائماً  التساؤل  ويبقى 
الفساد في ظل إخراج هذا اجلرم من اختصاص هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وإسنادها 
املتحدة  األمم  اتفاقية  من  كالً  وأن  خاصة  معني،  قانون  أحكام  مبوجب  مختصة  جلهة 
غسل  جرمية  اعتبار  على  تنصان  الفساد  ملكافحة  العربية  واالتفاقية  الفساد  ملكافحة 
إلى هيئة  فيها  بالفصل  ينعقد االختصاص  أن  التي يفترض  الفساد،  األموال من جرائم 

النزاهة ومكافحة الفساد في األردن. 
في املقابل، فإن القانون األردني قد عدَّ قبول موظفي اإلدارة العامة للواسطة واحملسوبية، 
التي تلغي حقاً أو حتق باطالً، واستخدام املعلومات املتاحة بحكم الوظيفة لتحقيق منافع 
خاصة، صوراً من صور الفساد لغاية ثبوت االختصاص لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد 
في املالحقة القضائية)49(، كما جاء النص صراحة على حظر استغالل الوظيفة في نظام 

خليل أحمد محمود، اجلرمية املنظمة: اإلرهاب وغسل األموال، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية،   )46(
2008، ص 337.

بتاريخ  الصادر   ،4831 الرسمية  اجلريدة  عدد  من   4310 الصفحة  على  منشور  القانون  هذا   )47(
.2007/6/17

املادة )7( من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب رقم 46 لسنة 2007 وتعديالته.   )48(
املادة )16/أ/7( من قانون النزاهة ومكافحة الفساد األردني رقم 13 لسنة 2016 وتعديالته.  )49(
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وصالحياته  وظيفته  استغالل  املوظف  على  يحظر  الذي  الفساد،  مكافحة  هيئة  موظفي 
ملنفعة ذاتية، أو ملنفعة أي شخص ليس له حق)50(.  

قد  الكويت  ودولة  األردنية  اململكة  في  الوطنية  التشريعات  بأن  القول  ميكننا  هنا،  من 
واكبت املعايير الدولية فيما يتعلق بتجرمي أفعال تشكل استغالالً للوظائف العامة، وذلك 
واالستثماري  االقتصادي  النشاط  على  الفساد  من  الصور  لهذه  السلبية  للتبعات  نظراً 
في الدولة، مع اإلشارة إلى أن هناك تقدماً في القانون الكويتي الذي يقرر صوراً جرمية 
التهرب  وجرائم  األموال،  غسل  جرم  أهمها  االستثمار،  قطاع  في  بالفساد  ارتباطاً  أكثر 
الذي  الفساد،  جرائم  تضمينها  إلى  األردني  املشرع  ندعو  والتي  والضريبي،  اجلمركي 

يثبت االختصاص في مالحقتها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

املطلب الثاني
الصالحيات التحقيقية لهيئة النزاهة ودورها في احلد 

من الفساد في مجال االستثمار

إلى جانب اجلرائم التي تختص هيئتا النزاهة ومكافحة الفساد في اململكة األردنية ودولة 
الكويت في مالحقتها، والتي لها صلة مباشرة باالستثمار، فإن الصالحيات القانونية التي 
تتمتع بها كلتا الهيئتني أثناء ممارستهما لسلطاتهما التحقيقية، تعد كفالة إضافية تعزز 
من دورهما الوقائي في احلد من انتشار الفساد في قطاع االستثمار. فبموجب القانون 
املختصة  القضائية  اجلهة  من  تطلب  أن  الفساد،  ومكافحة  النزاهة  لهيئة  يحق  األردني، 
إصدار القرار املستعجل باحلجز على األموال املنقولة وغير املنقولة لكل من تدور حوله 
كما  السفر)51(.  من  منعه  جانب  إلى  االستثمار،  مجال  في  الفساد  جرم  ارتكاب  شبهات 
ميلك مجلس إدارة الهيئة املساهمة في استرداد األموال املتحصلة عن أفعال الفساد في 
مجال االستثمار، سواء أكانت األموال داخل اململكة أم خارجها، وتسليمها ملستحقيها، 

وإلزام املتهمني برد األموال املتحصلة عن أفعال الفساد)52(.
العامة ملكافحة الفساد صالحية متابعة إجراءات  الهيئة  القانون الكويتي، فقد أعطى  أما 
ضبط وحجز واسترداد األموال والعائدات املتحصلة من جرائم الفساد، إلى جانب حقه 
وطلب  العلم،  محل  باجلرمية  املتعلقة  والوثائق  واملستندات  السجالت  على  االطالع  في 

املادة )16( من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد رقم 92 لسنة 2007 وتعديالته.  )50(
املادة )4/ي( من قانون النزاهة ومكافحة الفساد األردني رقم 13 لسنة 2016 وتعديالته.  )51(
املادة )8/ب( من قانون النزاهة ومكافحة الفساد األردني رقم 13 لسنة 2016 وتعديالته.  )52(
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موافاتها بأية بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها)53(. كما متلك الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد في دولة الكويت احلق في مخاطبة واستدعاء أي شخص له عالقة بجرمية فساد 
لسماع أقواله بشأنها، بحيث ال يجوز للجهات التابعة للقطاع احلكومي أو اخلاص، أو أي 
شخص طبيعي، أو معنوي، االمتناع دون مبرر قانوني عن تزويد الهيئة بأية سجالت، 

أو وثائق أو مستندات، أو معلومات قد تكون مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد)54(. 
الفساد في  الناظمة لعمل هيئتي مكافحة  التشريعات  التوافق بني  وفي هذا اإلطار، جند 
اململكة األردنية ودولة الكويت مع املعايير الدولية فيما يخص استرداد األموال الناجمة 
عن جرائم الفساد، حيث يثبت االختصاص لكلتا الهيئتني الوطنيتني في العمل على ضبط 
قطاع  في  الفساد  يشمل  وهذا  الفساد،  جرائم  عن  املتحصلة  األموال  واسترداد  وحجز 

االستثمار، وذلك كما هو منصوص عليه صراحة في االتفاقيات الدولية)55(. 
وفيما يتعلق باألشخاص اخلاضعني لسلطان التحقيق بجرائم الفساد، فقد توسع القانون 
األردني في الصالحيات التحقيقية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بأن شمل ضمن األفراد 
الذين ميكن مالحقتهم بجرم الفساد كالً من املوظف العمومي الوطني واملوظف العمومي 
غير األردني، إلى جانب موظفي املؤسسات الدولية العمومية. وهذا احلكم يعد متوافقياً 
مع املعايير الدولية ملكافحة الفساد في مجال اتخاذ التدابير الوقائية للحماية من ارتكاب 

الفساد في مجال االستثمار)56(. 
هذا على خالف احلال في دولة الكويت، حيث لم يتقرر اختصاص الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد على املوظفني غير العموميني، إذ عرَّف القانون الكويتي املوظف العام لغاية تطبيق 
لسن   31 رقم  القانون  من   )43( املادة  في  عليهم  املنصوص  باألشخاص  القانون  أحكام 
1970 اخلاص بتعديل بعض أحكام قانون اجلزاء رقم 16 لسنة 1960، والتي تنص على 
أنه: »يعتبر في حكم املوظف العام املوظفون واملستخدمون والعمال في املصالح التابعة 
أو  العامة  النيابية  املجالس  وأعضاء  رقابتها،  أو  إشرافها  حتت  املوضوعة  أو  للحكومة، 
احمللية، سواء أكانوا منتخبني أم معينني، واحملّكمون واخلبراء ووكالء النيابة واملصفون 

املادة )23( من قانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام اخلاصة   )53(
بالكشف عن الذمة املالية.

املادتان )25( و)26( من قانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام   )54(
اخلاصة بالكشف عن الذمة املالية.

الفصل اخلامس من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام 2003، واملادة )27( من االتفاقية العربية   )55(
ملكافحة الفساد لعام 2010.

)56( Sadika Hameed, The Costs of Corruption: Strategies for Ending a Tax on Private-sector 
Growth, Rowman & Littlefield, 2014, pp. 11-13. 
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واحلراس القضائيون، وكل شخص مكلف بخدمة عامة، وأعضاء مجالس إدارة ومديرو 
وموظفو ومستخدمو املؤسسات والشركات واجلمعيات واملنظمات واملنشآت، إذا كانت 
الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت«. وهنا تظهر 
احلاجة املاسة لتعديل القانون الكويتي لصالح توسيع فئة األشخاص اخلاضعني لوالية 

الهيئة العامة ملكافحة الفساد لتشمل املوظفني العموميني األجانب والدوليني.
عت في نطاق األشخاص اخلاضعني لسلطات  إن املعايير الدولية ملكافحة الفساد قد وسَّ
املتحدة  األمم  اتفاقية  ففي  الفساد)57(.  جرائم  عن  املالحقة  لغاية  وذلك  النزاهة،  هيئات 
العام  املوظف  رشوة  ليشمل  جترميها  إطار  ميتد  الرشوة  جرمية  فإن  الفساد،  ملكافحة 
األجنبي  العمومي  املوظف  الدولية  االتفاقية  عرَّفت  حيث  الدولي)58(،  واملوظف  األجنبي 
بأنه: »أي شخص يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضائياً لدى بلد أجنبي، 
سواء أكان ُمعيناً أم منتخباً؛ وأي شخص ميارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي؛ مبا 

في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية«)59(.  
بجرم  مبالحقته  االختصاص  ثبوت  لغاية  األجنبي  العمومي  املوظف  على  األمثلة  ومن 
الفساد، السفراء والقناصل، وموظفو مكاتب التمثيل التجاري، واملوفدون ملهام رسمية 
مؤقتة، مثل إبرام عقود أو التفاوض على اتفاقيات إلى غير ذلك)60(، أما املقصود باملوظف 
الدولي لغاية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، فيُستخلَص مما نصت عليه االتفاقية 
بأن  القبيل  هذا  من  مؤسسة  له  تأذن  شخص  أي  أو  دولي،  مدني  مستخَدم  »كل  بأنه: 
الدولية،  املنظمات  في  العاملون  املوظفون  عليهم  األمثلة  ومن  عنها«)61(،  نيابة  يتصرف 
والبنوك الدولية، وجلان تقصي احلقائق، واخلبراء املوفدون من قبل منظمة دولية ألداء 

مهام محددة. 
وكذلك احلال في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر الوطنية لسنة 2009، 
التي تلزم الدول األعضاء باتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية لتجرمي فعل الرشوة، الذي 

يضلع فيه موظف عمومي أجنبي، أو موظف مدني دولي)62(.  

مصطفى عبد الغفار، دليل النهج التدريبي حول تشريعات وآليات مكافحة الفساد، مكتب األمم املتحدة   )57(
املعني باملخدرات واجلرمية، )د.ت(، ص 18.

د. منتصر النوايسة، جرمية الرشوة في قانون العقوبات األردني، دار احلامد للنشر، عمان، األردن،   )58(
.2012

املادة )2/ب( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام 2003.  )59(
عبيد الشافعي، املوسوعة اجلنائية: قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، دار الهدى، اجلزائر، 2006،   )60(

ص 52.
املادة )2/ج( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام 2003.  )61(

املادة )2/8( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر الوطنية لسنة 2009.  )62(
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إن إضافة كل من املوظفني العموميني األجانب والدوليني لغاية جترمي الرشوة في القانون 
تشابك،  من  احلاضر  الوقت  في  حاصل  هو  ملا  استجابة  يعد  الفساد،  ملكافحة  الدولي 
الدولية والدول  التجارية، واألنشطة االستثمارية بني املؤسسات  وتداخل في العالقات 
من ناحية، وبني الهيئات االقتصادية الدولية وغيرها من الكيانات األخرى واملجتمعات 
العالقات  إطار  في  التوسع  بالضرورة  تقتضي  االستثمار  فطبيعة  أخرى،  ناحية  من 

التجارية، وعدم اقتصارها على نطاق جغرافي أو إقليمي محدد)63(. 
ومن املظاهر األخرى، التي يظهر فيها الدور اإليجابي االحترازي لهيئة النزاهة ومكافحة 
احملكمة  من  الطلب  صالحية  منحها  قد  القانون  أن  هو  األردنية،  اململكة  في  الفساد 
امتياز،  أو  منفعة  أو  اتفاق  أو  عقد  بأي  العمل  توقف  أن  مستعجل،  وكإجراء  املختصة، 
أنه قد مت احلصول عليه نتيجة فعل فساد، وذلك إلى حني  البيّنة،  إذا تبني لها من ظاهر 
البت في الدعوى)64(. كما متلك الهيئة في اململكة األردنية، أن تطلب من احملكمة املختصة 
نتيجة فعل يشكل فساداً،  أو منفعة، مت احلصول عليه  اتفاق  أو  أو فسخ كل عقد  إبطال 
كما أن كل امتياز مت احلصول عليه نتيجة فعل يشكل فساداً، يكون غير نافذ بقرار من 
احملكمة املختصة، ويتعنيَّ على اجلهات املختصة إلغاء قانون التصديق على االمتياز وفقاً 

لإلجراءات احملددة في الدستور)65(.  
إن هذا االختصاص يثبت للهيئة العامة ملكافحة الفساد في دولة الكويت، والتي متلك احلق 
مبوجب القانون، أن تقوم بإبالغ اجلهات املختصة التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لفسخ 
أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه، أو سحب امتياز أو غير ذلك من االرتباطات، إذا تبني أنها قد 

أُبرمت بناء على مخالفة ألحكام القوانني، أو يجري تنفيذها باملخالفة للعقد املبرم)66(.
ويتكامل الدور الوقائي لهيئتي النزاهة ومكافحة الفساد في الوقاية من جرمية الفساد في 
قطاع االستثمار مع احلماية اخلاصة، التي يقررها القانون للمبلغني والشهود واملخبرين 
واخلبراء في قضايا الفساد، وأقاربهم واألشخاص وثيقي الصلة بهم. وفي هذا اإلطار، 
جند بأن القانون األردني يتضمن العديد من األحكام التي تتضمن وجوب حماية املبلغني 
والشهود واملخبرين من أي اعتداء أو انتقام أو ترهيب محتمل، من خالل توفير احلماية 
لهم في أماكن إقامتهم، وعدم اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم، 

باملخدرات  املعني  املتحدة  األمم  مكتب  اجلرمية  ومنع  الفساد  مكافحة  خبير  املنباوي،  إيهاب  القاضي   )63(
واجلرمية، ورقة عمل حول اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ص 25 وما بعدها.

املادة )3/23( من قانون النزاهة ومكافحة الفساد األردني رقم 13 لسنة 2016 وتعديالته.  )64(
املادة )23/ج/1( من قانون النزاهة ومكافحة الفساد األردني رقم 13 لسنة 2016 وتعديالته.  )65(

واألحكام  الفساد  ملكافحة  العامة  الهيئة  إنشاء  شأن  في   2016 لسنة   2 رقم  القانون  من   )5/5( املادة   )66(
اخلاصة بالكشف عن الذمة املالية.
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يكفل  االتصال احلديثة ومبا  تقنيات  بأقوالهم وشهاداتهم من خالل استخدام  واإلدالء 
سالمتهم، وتوفير أماكن إليوائهم عند الضرورة)67(. كما سمح القانون األردني لرئيس 
الهيئة، أن يقرر صرف مساعدات مالية للمبلغني والشهود واملخبرين، الذين تقرر الهيئة 

حمايتهم)68(. 
في  الشهود  بحماية  اخلاصة  النصوص  في  الكويتي  املشرع  ع  توسَّ فقد  املقابل،  في 
املبلّغ باحلماية  العامة ملكافحة الفساد، حيث ينص صراحة على أن يتمتع  الهيئة  قانون 
الشخصية من وقت تقدمي البالغ، وأن هذه احلماية متتد لتشمل زوجه وأقاربه، وسائر 
األشخاص وثيقي الصلة به عند االقتضاء)69(. وتشمل هذه احلماية في القانون الكويتي 
احلماية الشخصية للمبلّغ، من خالل عدم الكشف عن هويته أو مكان وجوده، وتوفير 
احلماية اإلدارية والوظيفية للمبلّغ، من خالل منع اتخاذ أي إجراء إداري ضده، وضمان 

سريان راتبه الوظيفي، وحقوقه ومزاياه خالل الفترة التي تقررها الهيئة)70(.
وقد أضاف القانون الكويتي حكماً مميزاً عن القانون األردني يتمثل بالنص صراحة على 
توفير حماية قانونية للمبلّغ، وذلك من خالل عدم جواز الرجوع عليه جزائياً أو مدنياً أو 
القانون، والتي تتمثل بأن  تأديبياً، متى استكمل البالغ املقدم منه الشروط الواردة في 
يكون املبلّغ لدية دالئل جدية تبرر اعتقاده بصحة الواقعة املبلّغ عنها. هذا إلى جانب التزام 
نتيجة  معنوية،  أو  مادية  أضرار  من  به  يلحق  قد  عما  ورثته،  أو  املبلّغ  بتعويض  الدولة 

تقدميه البالغ مستوفياً للشروط القانونية)71(.
ويأتي في قمة الصالحيات التحقيقية املقررة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتي من 
شأنها أن تسهم بشكل كبير في احلد من الفساد في مجال االستثمار، أن أحكام التقادم 
العام، والعقوبات املتعلقة بالفساد، ال تسري في مواجهة  املانع من سماع دعوى احلق 
جرائم الفساد، كما ال تسري أحكام التقادم على استرداد األموال املتحصلة عن الفساد)72(. 

املادة )24/أ( من قانون النزاهة ومكافحة الفساد األردني رقم 13 لسنة 2016 وتعديالته.  )67(
املادة )24/د( من قانون النزاهة ومكافحة الفساد األردني رقم 13 لسنة 2016 وتعديالته.  )68(

واألحكام  الفساد  ملكافحة  العامة  الهيئة  إنشاء  شأن  في   2016 لسنة   2 رقم  القانون  من   )40( املادة   )69(
اخلاصة بالكشف عن الذمة املالية.

واألحكام  الفساد  ملكافحة  العامة  الهيئة  إنشاء  شأن  في   2016 لسنة   2 رقم  القانون  من   )41( املادة   )70(
اخلاصة بالكشف عن الذمة املالية.

واألحكام  الفساد  ملكافحة  العامة  الهيئة  إنشاء  شأن  في   2016 لسنة   2 رقم  القانون  من   )43( املادة   )71(
اخلاصة بالكشف عن الذمة املالية.

املادة )29/أ( من قانون النزاهة ومكافحة الفساد األردني رقم 13 لسنة 2016 وتعديالته، واملادة )54(   )72(
من القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام اخلاصة بالكشف 

عن الذمة املالية.
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فلهذا احلكم القانوني أهمية قصوى في تعزيز دور هيئات الفساد كتدابير وقائية في احلد 
من انتشار الفساد في قطاع االستثمار، على اعتبار أنه مهما مرَّ من الزمن على ارتكاب 
اجلرائم، التي تعتبر فساداً في مجال االستثمار، فإن االختصاص يبقى منعقداً لهيئات 

النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك بسبب عدم إمكانية التمسك بتقادم هذه اجلرائم.    
الوقائي  الدور  من  تعزز  قانونية  أحكاماً  األردني  القانون  أضاف  فقد  اإلطار،  هذا  وفي 
بإسقاط  احملكمة  عن  قرار  صدور  إن  حيث  الوطنية،  الفساد  ومكافحة  النزاهة  لهيئة 
دعوى احلق العام، أو بوقف املالحقة أو اإلعفاء من العقوبة، لتوافر أي من حاالت موانع 
املتحصلة  أو النتفاء املسؤولية، ال يحول دون االستمرار في استرداد األموال  العقاب، 
»ال  أنه:  على  ينص  الذي  الكويتي،  القانون  أورده  الذي  ذاته  احلكم  وهو  الفساد)73(،  عن 
املشروع،  غير  الكسب  مبصادرة  احلكم  دون  بالوفاة  اجلزائية  الدعوى  انقضاء  يحول 
حيث يجوز للمحكمة أن تأمر بالرد والتعويض في مواجهة الورثة، واملوصى لهم، وكل 
من أفاد فائدة جدية من اجلرمية، ليكون احلكم بالرد والتعويض نافذاً في أموال كل منهم 

بقدر ما استفاد«)74(.
ومن األحكام اخلاصة في القانون األردني ذات الصلة باملالحقة اجلزائية، النص صراحة 
على معاقبة كل من الشريك واملتدخل واحملرض في جرمية فساد بالعقوبة نفسها املقررة 
للفاعل األصلي، على أن يعفى من ثلثي العقوبة كل من كان فاعالً أو شريكاً أو متدخالً 
أو محرضاً في جرمية فساد، قدَّم للهيئة أو للسلطات املختصة معلومات أو أدلة أو بيّنات 

أدت إلى استرداد األموال املتحصلة عن الفساد)75(.
االختصاص  من  تعزز  أن  األردني،  التشريع  في  القانونية  النصوص  هذه  شأن  من  إن 
اجلنائي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد على جميع األشخاص املتورطني في جرم الفساد، 
مع إعطاء فرصة للمتورط بتخفيض العقوبة املقررة بحدود الثلث، في حال تعاونه مع 
مجريات التحقيق، بشكل يسهم في استرداد األموال املتأتية من الفساد. وهذه النصوص 
العامة ملكافحة  للهيئة  التحقيقي  الدور  لغاية تكريس  يتبناها  أن  الكويتي  للمشرع  ميكن 

الفساد، بالشكل الذي يجعل منها وسيلة وقائية من وقوع الفساد في قطاع االستثمار.

املادة )29/ب( من قانون النزاهة ومكافحة الفساد األردني رقم 13 لسنة 2016 وتعديالته.  )73(
واألحكام  الفساد  ملكافحة  العامة  الهيئة  إنشاء  شأن  في   2016 لسنة   2 رقم  القانون  من   )48( املادة   )74(
1993 بشأن حماية األموال  1 لسنة  القانون رقم  )22( من  املالية، واملادة  الذمة  اخلاصة بالكشف عن 

العامة الكويتي.
املادة )2/أ وب( من قانون النزاهة ومكافحة الفساد األردني رقم 13 لسنة 2016 وتعديالته.  )75(
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املطلب الثالث
إشهار الذمة املالية للحد من انتشار الفساد 

في مجال االستثمار

من ضمن التدابير االحترازية اخلاصة بالوقاية من الفساد في مجال االستثمار، وجوب 
األشخاص  أو  العموميني  للموظفني  بالنسبة  والعالنية  والشفافية  احلياد  مبادئ  تفعيل 
ذوي الصلة باالستثمار، والتي تتمثل بوجوب إشهار الذمة املالية لكبار موظفي الدولة، 
الذين لهم وبحكم وظائفهم صلة وثيقة باالستثمار. فالعالقة بني متابعة  أولئك  خاصة 
إن  إذ  وثيقة،  االستثمار  قطاع  في  الفساد  ومكافحة  طبيعية،  غير  بطريقة  الثروة  منو 
ضمان نزاهة العاملني في الدولة في املجال االقتصادي والتجاري، يعد من أهم ضمانات 

احلد من انتشار الفساد في قطاع االستثمار.
النزاهة ومكافحة الفساد  وفي هذا اإلطار، جند أن هناك اختالفاً كبيراً بني كل من هيئة 
في اململكة األردنية والهيئة العامة ملكافحة الفساد في دولة الكويت من حيث دورهما في 
متابعة إشهار الذمة املالية للعاملني في مجال االستثمار. ففيما يتعلق بالقانون الكويتي، 
إقرارات  تلقي  في  الفساد  ملكافحة  العامة  للهيئة  صريحاً  اختصاصاً  يعطي  بأنه  جند 
إشهار الذمة املالية للمكلفني اخلاضعني ألحكام القانون)76(، والتي تشمل أشخاصاً على 
متاس مباشر باملال العام واالستثمار في االقتصاد الوطني أهمهم، رئيس جهاز املراقبني 
املاليني ونائبه، ورؤساء القطاعات واملراقبون املاليون، وأعضاء مجالس اإلدارات واملدراء 
الهيئات  في  مساعدوهم  أو  ونوابهم  العامون  واألمناء  مساعدوهم،  أو  ونوابهم  العموم 
إدارات  مجالس  عضوية  في  الدولة  وممثلو  حكومية،  جهة  أي  أو  العامة  املؤسسات  أو 
الشركات، التي تساهم فيها الدولة أو إحدى اجلهات احلكومية أو الهيئات أو املؤسسات 
العامة، أو غيرها من األشخاص املعنوية العامة بصورة مباشرة بنصيب ال يقل عن %25 

من رأس املال)77(. 
وقد نص القانون الكويتي على ثالثة أنواع من اإلقرارات التي تقدم، وهي اإلقرار األول 
الذي يقدم خالل ستة أشهر ملن هو في اخلدمة وقت صدور الالئحة التنفيذية للقانون و/

واألحكام  الفساد  ملكافحة  العامة  الهيئة  إنشاء  شأن  في   2016 لسنة   2 رقم  القانون  من   )30( املادة   )76(
القانون  في  املالية  ذممهم  بإشهار  املكلفون  األشخاص  ورد  وقد  املالية،  الذمة  عن  بالكشف  اخلاصة 

الكويتي على سبيل احلصر في املادة )2( من القانون.
املادة )2( من القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام اخلاصة   )77(

بالكشف عن الذمة املالية.
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أو خالل ستني يوماً من تاريخ توليه منصبه،  وحتديث اإلقرار الذي يقدم خالل ستني 
يوماً من نهاية كل ثالث سنوات ما بقي في منصبه، واإلقرار النهائي الذي يقدم خالل 

تسعني يوماً من تاريخ ترك املكلف ملنصبه)78(.

املشروع  غير  الكسب  قانون  يسمى  خاص  قانون  صدر  فقد  األردنية،  اململكة  في  أما 
ضمن  املالية  ذممهم  بإشهار  الدولة  موظفي  كبار  يلزم  الذي    ،)79(2014 لسنة   21 رقم 
إجراءات وقواعد خاصة. وقد أنشأ القانون األردني لهذه الغاية دائرة خاصة في وزارة 
العدل تسمى )دائرة إشهار الذمة املالية(، تكون مهمتها تلقي اإلقرارات املرسلة إليها من 
ع القانون األردني  األشخاص املكلفني بالكشف عن ذممهم املالية. وفي هذا اإلطار، توسَّ
في جترمي فعل الكسب غير املشروع بأن اعتبر كسباً غير مشروع كل مال منقول أو غير 
منقول، حصل أو يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام القانون لنفسه أو لغيره، 
بسبب استغالل منصبه أو وظيفته أو املركز الذي يشغله أو بحكم صفة أي منها، وكل 
زيادة تطرأ على املال املنقول أو غير املنقول له أو لزوجه أو أوالده القصر أثناء إشغاله 
للمنصب أو الوظيفة أو املركز أو بسبب صفة أي منها، إذا كانت هذه الزيادة ال تتناسب 

مع مواردهم املالية، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة)80(.

ملواجهة  احترازياً  تشريعياً  إجراء  باعتباره  املالية  الذمة  إشهار  عن  احلديث  مجال  وفي 
جرائم الفساد في قطاع االستثمار، جتدر اإلشارة إلى أن القانون األردني – وعلى خالف 
ما جاء في القانون الكويتي - ال يعطي اجلهة املكلفة بتنفيذ أحكام القانون، وهي دائرة 
إشهار الذمة املالية، االستقالل املالي واإلداري، وإمنا يعتبرها مجرد وحدة إدارية تابعة 
أن  الدائرة. كما  الواجب توافرها في هذه  يتنافى مع االستقاللية  العدل، وهذا ما  لوزير 
القانون األردني ال ينص صراحة على تشكيل جلنة أو هيئة خاصة من أعضاء متفرغني 
كجهة مشرفة على متابعة أعمال الدائرة، وإمنا أناط مهمة رئاسة الدائرة بقاضي متييز، 
عمله  جانب  إلى  املالية  الذمة  إشهار  دائرة  في  عمله  ميارس  القضائي،  املجلس  يسميه 

القضائي)81(.

إن هذا املوقف التشريعي في القانون األردني بإسناد دائرة إشهار الذمة املالية لقاض، 
واملتمثل  الدستوري،  دورها  عن  تخرج  وأعمال  مهام  في  القضائية  للسلطة  إقحاماً  يعد 

واألحكام  الفساد  ملكافحة  العامة  الهيئة  إنشاء  شأن  في   2016 لسنة   2 رقم  القانون  من   )32( املادة   )78(
اخلاصة بالكشف عن الذمة املالية.

هذا القانون منشور على الصفحة 3377 من عدد اجلريدة الرسمية 5289، الصادر بتاريخ 2014/6/1.  )79(
املادة )4( من قانون الكسب غير املشروع رقم 21 لسنة 2014 وتعديالته.  )80(
املادة )5( من قانون الكسب غير املشروع رقم 21 لسنة 2014 وتعديالته.  )81(
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في الفصل في املنازعات بني األفراد. فالدستور األردني يحدد دور القضاة في احملاكم 
بالقول: »متارس احملاكم النظامية في اململكة األردنية الهاشمية حق القضاء على جميع 
األشخاص في جميع املواد املدنية واجلزائية مبا فيها الدعاوى التي تقيمها احلكومة أو 

تقام عليها«)82(. 
الذمة  إشهار  مهمة  إسناد  من  الكويتي  القانون  موقف  بأن  القول  ميكن  اإلطار،  هذا  في 
املالية للهيئة العامة ملكافحة الفساد أفضل من القانون األردني، ويتوافق أكثر مع املعايير 
هذه  استقاللية  بسبب  وذلك  االستثمار،  قطاع  في  الفساد  جرائم  من  احلد  في  الدولية 
الهيئة مبوجب القانون، ولوجود تقاطع في املهام بني مكافحة الفساد من جهة، وإشهار 
العام وفي  القطاع  الفساد في  احترازي يحمي من  املالية من جهة أخرى، كتدبير  الذمة 

مجال االستثمار.
أما الدور الذي أسنده القانون األردني لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في مجال إشهار 
األصل  طبق  بصورة  الهيئة  مجلس  تزويد  الدائرة  من  الطلب  في  فيتمثل  املالية،  الذمة 
عن اإلقرارات، وأي بيانات أو معلومات تتعلق بذلك الشخص، إذا تبنيَّ وجود أدلة على 
هذا  املشروع،  غير  الكسب  قانون  بأحكام  املشمولني  من  أي  ثروة  في  طبيعي  غير  منو 
اختصاص  ثبوت  لغاية  فساد  جرمية  املشروع  غير  الكسب  جرم  اعتبار  إلى  باإلضافة 

الهيئة في التحقيق واملتابعة)83(.
في املقابل، فإن كالً من القانون األردني والكويتي قد قررا سرية مبالغاً فيها على إقرارات 
محكم  مظروف  داخل  اإلقرار  يسلم  أن  على  الكويتي  القانون  ينص  حيث  املالية،  الذمة 
قام  من  وصفة  واسم  تاريخه  به  مبيَّناً  املختص،  املوظف  يسلمه  إيصال  مبوجب  الغلق 
ع في السرية املقررة إلقرارات الذمة املالية،  بالتسليم)84(، إال أن القانون األردني قد توسَّ
أو  املالية،  الذمة  املالية فتح مغلفات  الذمة  حيث يحظر على أي من موظفي دائرة إشهار 
االطالع على ما حتتويه من بيانات)85(. كما ذهب املشرع األردني إلى أبعد من ذلك، بأن 
وإجراءات  ووثائق  ومعلومات،  وبيانات  إيضاحات  من  بها  يتعلق  وما  اإلقرارات،  اعتبر 
الفحص والتدقيق املترتبة عليها، من األسرار التي يحظر إفشاؤها أو نشرها، حتت طائلة 

املساءلة القانونية)86(.

املادة )102( من الدستور األردني لعام 1952 وتعديالته.  )82(
املادة )8/ج( من قانون النزاهة ومكافحة الفساد األردني رقم 13 لسنة 2016 وتعديالته.  )83(

املادة )19( من املرسوم رقم 300 لسنة 2016 بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2016 في   )84(
شأن إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام اخلاصة بالكشف عن الذمة املالية.

املادة )8( قانون الكسب غير املشروع رقم 21 لسنة 2014 وتعديالته.  )85(
املادة )12( قانون الكسب غير املشروع رقم 21 لسنة 2014 وتعديالته.  )86(
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إن إقرارات الذمة املالية ال يتم فحصها في القانون األردني إال عند تقدمي شكوى أو إخبار 
يحال إلى دائرة إشهار الذمة املالية من اجلهة املختصة بوجود واقعة كسب غير مشروع، 
حيث تتولى هذه العملية هيئة قضائية برئاسة قاضي متييز وعضوية قاضيني اثنني ال 
تقل درجتهما عن الدرجة اخلاصة، وهذا أيضاً يعد خروجاً عن الدور الرئيسي للقضاء 
كما حدده الدستور األردني في املادة )102( منه. من هنا، جند أن ثمة حاجة ماسة ملراجعة 
أحكام قانون الكسب غير املشروع لصالح إنشاء هيئة مستقلة مالياً وإدارياً ملتابعة تنفيذ 

أحكامه. 
وميكن في هذا اإلطار تبني التجربة الكويتية، التي تقوم على إسناد اختصاص متابعة 
جهة  باعتبارها  الفساد،  ملكافحة  العامة  والهيئة  النزاهة  لهيئة  املالية  الذمة  عن  اإلشهار 
مستقلة مبوجب القانون، بحيث ال يتم الزج بالقضاة في هذا املجال، وذلك حفاظاً على 
حياديتهم واستقالليتهم في ممارسة مهام عملهم القضائي. وبهذا يضاف تدبير وقائي 
انتشار  من  احلد  مجال  في  األردنية  اململكة  في  الفساد  ومكافحة  النزاهة  لهيئة  جديد 

الفساد في مجال االستثمار.
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اخلامتة:
هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على النصوص القانونية املنظمة لعمل كل من هيئة 
دولة  في  الفساد  ملكافحة  العامة  والهيئة  األردنية،  اململكة  في  الفساد  ومكافحة  النزاهة 
الدول  على  الدولية  االتفاقيات  فرضتها  التي  الوقائية  التدابير  من  باعتبارهما  الكويت 
األطراف، للحد من انتشار الفساد في قطاع االستثمار. فقد ألزمت كل من اتفاقية األمم 
بضرورة  األعضاء  الدول  الفساد،  ملكافحة  العربية  واالتفاقية  الفساد،  ملكافحة  املتحدة 
إنشاء هيئات وطنية تعمل على منع وقوع الفساد ومحاربته بالطرق الوقائية، وذلك نظراً 
في  الفساد  وباألخص  الفساد،  انتشار  عن  تنجم  التي  والسياسية  االقتصادية  للتبعات 

مجال االستثمار.
اململكة  في  الهيئتني  كلتا  بتشكيل  املتعلقة  القانونية  األحكام  الدراسة  هذه  بحثت  وقد 
األردنية ودولة الكويت وكيفية إدارتهما، والصالحيات التحقيقية لكل منهما لغاية احلد 
من انتشار الفساد في قطاع االستثمار، حيث ثبت وجود اختالف بني التشريعني محل 
الدولية واإلقليمية، وذلك فيما  الفساد في االتفاقيات  الدولية ملكافحة  الدراسة واملعايير 
مبدأ  تكريس  ومدى  الهيئتني،  كلتا  إدارة  مجلس  بها  يقوم  التي  واألعمال  املهام  يخص 
استقاللية أعضاء كل هيئة، من حيث آلية التعيني، وطبيعة اجلرائم التي تعتبر فساداً لغاية 

ثبوت االختصاص مبالحقة الفاعلني لهذه الهيئات الوطنية.  
كما تطرقت هذه الدراسة إلى الصالحيات التحقيقية املسندة لكل هيئة، والتي لها ارتباط 
مع  توافقاً  أكثر  الكويتي  القانون  كان  وإن  االستثمار،  قطاع  في  الفساد  بجرائم  وثيق 
صراحة  عليها  منصوص  ألفعال  جترمي  من  يتضمنه  ملا  اإلطار  هذا  في  الدولية  املعايير 
في املواثيق الدولية ذات الصلة كجرمية غسل األموال. في املقابل، يعتبر القانون األردني 
العموميني  املوظفني  شمول  خالل  من  الفساد  ملكافحة  الدولية  املعايير  مع  متاشياً  أكثر 
األجانب، والدوليني، ضمن األشخاص اخلاضعني لوالية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. 
وترتبط بسلطة التحقيق احلماية التي يوفرها القانون الوطني للمبلغني والشهود واملخبرين 
واخلبراء في قضايا الفساد، حيث إنه وعلى الرغم من إيراد التشريعات الوطنية في كل 
من اململكة األردنية ودولة الكويت نصوصاً تنص على توفير حماية ألولئك األشخاص، 
ع في نطاق هذه احلماية، من خالل التنوع في احلماية التي  إال أن القانون الكويتي قد توسَّ
القانونية  واحلماية  والوظيفية،  اإلدارية  واحلماية  الشخصية،  احلماية  لتشمل  يوفرها، 

املتمثلة في عدم مالحقة املخبر أو الشاهد جزائياً أو مدنياً أو تأديبياً. 
التشريعات  في  القانونية  النصوص  تضمنت  فقد  اجلزائية،  املالحقة  صعيد  وعلى 
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األردنية والكويتية نصوصاً تتوافق مع املعايير الدولية ملكافحة الفساد، وذلك من خالل 
العام للوفاة، أو النتفاء  النص صراحة على أن صدور عفو عام أو إسقاط دعوى احلق 

املسؤولية، ال يحول دون االستمرار في استرداد األموال املتحصلة عن الفساد. 
لصالح  الوطنيتني  للهيئتني  املقررة  الوقائية  الصالحيات  في  األكبر  االختالف  ويبقى 
القانون  مبوجب  لها  يثبت  والتي  الكويت،  دولة  في  الفساد  ملكافحة  العامة  الهيئة 
اختصاص إضافي يتمثل في متابعة إجراءات إشهار الذمة املالية لكبار موظفي الدولة، 
األردنية،  اململكة  في  الوضع  خالف  على  هذا  الهيئة.  بعمل  املرتبط  االختصاص  وهو 
لوزارة  تابعة  حكومية  لدائرة  املالية  الذمة  إشهار  إجراءات  متابعة  مهمة  أسندت  حيث 
العدل، يرأسها قاض من محكمة التمييز، وبشكل يخالف نصوص الدستور التي تعتبر 
أن احملاكم مختصة فقط في الفصل في املنازعات املدنية واجلزائية بني األفراد، دون أن 

يكون للقضاة فيها أي عمل إداري خارج هذا اإلطار. 
وفي اخلتام، تتقدم هذه الدراسة بالتوصيات واملقترحات التالية:

تعزيز استقاللية األعضاء في هيئتي مكافحة الفساد في اململكة األردنية ودولة   .1
الكويت من خالل إلغاء النصوص القانونية التي تسمح للسلطة التنفيذية - ممثلة 
الوزراء في اململكة األردنية - بالتنسيب  الكويت ورئيس  العدل في دولة  بوزير 
إحالة  جواز  عدم  على  صراحة  والنص  العضوية،  وإسقاط  األعضاء  بتعيني 

األعضاء في دولة الكويت على التقاعد خالل الفترة الزمنية لتعيينهم.
تغيير مسمى الهيئة العامة ملكافحة الفساد في دولة الكويت لتصبح هيئة النزاهة   .2
بها،  املناطة  االختصاصات  مع  االسم  توافق  لضمان  وذلك  الفساد،  ومكافحة 
والنص صراحة على توفير حصانة ملقر الهيئة،  بحيث ال يجوز تفتيشه إال بأمر 
العامة  الهيئة  ألعضاء  واالعتراف  املختص،  العام  املدعي  وبحضور  قضائي، 
ملكافحة الفساد في دولة الكويت بصفة الضابطة العدلية، وبعدم جواز مالحقتهم 
اجلرم  بارتكاب  التلبس  حاالت  باستثناء  مسبق،  إذن  على  احلصول  بعد  إال 

اجلزائي.
زيادة في شروط التعيني في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في اململكة األردنية   .3
العضو لشرط  قانونية على مخالفة  تبعات  العضو، وفرض  لصالح حتديد سن 
التفرغ التام للعمل في الهيئة، من خالل تقرير إسقاط العضوية عنه كما هو احلال 
في القانون الكويتي، وتوسيع صالحيات مجلس إدارة الهيئة في اململكة األردنية 
الدولية  واملنظمات  الدول  مع  للتعاون  اخلارجية  وزارة  مع  التنسيق  ليشمل 
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وتقييمها،  الدولية  التقارير  ودراسة  الفساد،  مبكافحة  الصلة  ذات  واإلقليمية 
واتخاذ اإلجراءات املناسبة حيالها.

توسيع نطاق اجلرائم التي تعد فساداً في القانون األردني لغاية ثبوت االختصاص   .4
الكويتي،  القانون  في  احلال  هو  كما  الفساد  ومكافحة  النزاهة  لهيئة  مبالحقتها 
واجلرائم  والضريبي،  اجلمركي  التهرب  وجرائم  األموال،  غسل  جرم  لتشمل 
املتعلقة بحماية املنافسة التجارية، مبا يتوافق مع املعايير الدولية ملكافحة الفساد 

في االتفاقيات الدولية.
توسيع فئة األشخاص اخلاضعني لوالية الهيئة العامة ملكافحة الفساد في دولة   .5
الكويت لتشمل املوظفني العموميني األجانب، والدوليني، كما هو احلال في القانون 
األردني، وذلك متاشياً مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واالتفاقية العربية 

ملكافحة الفساد.
القانون  في  واخلبراء  واملخبرين  والشهود  للمبلغني  املقررة  احلماية  تعزيز   .6
والوظيفية،  اإلدارية  احلماية  الشخصية،  احلماية  جانب  إلى  لتشمل  األردني، 
املتمثلة بعدم معاقبة أولئك األشخاص بسبب إبالغهم عن جرائم فساد، إلى جانب 
تأديبياً،  أو  مدنياً  أو  جزائياً  عليهم  الرجوع  بعدم  لهم،  القانونية  احلماية  توفير 

بسبب أي إبالغ يكون قد ُقِدم منهم. 
األردنية لتشمل  اململكة  الفساد في  النزاهة ومكافحة  توسيع اختصاصات هيئة   .7
القيام مبهام تلقي إقرارات الذمة املالية لكبار موظفي الدولة، بحيث يتم إلغاء دائرة 
إشهار الذمة املالية التي ال تتمتع باالستقاللية الضرورية للقيام مبهام الوقاية من 

الفساد في مجال االستثمار، وذلك أسوة بالقانون الكويتي.  
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