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Abstract: 
Human societies have witnessed since ancient times forms and patterns 
of crimes, perhaps including crimes of financial and administrative 
corruption. That appeared with the development of life and the change of 
its methods . 
In Iraq, corruption problems have become one of the important variables 
in societal construction, after a series of crises, wars and occupations, 
which left direct and indirect effects on structural institutions. The most 
dangerous phenomenon is a concern over the last three decades, due to 
the upward curve that corruption cases draw in national and local 
indicators. 
And this study will shed light on a preventive mechanism adopted by the 
Integrity Commission to limit the spread of this phenomenon, which is a 
financial disclosure procedure, to demonstrate the effectiveness of this 
procedure through comparison with other legislation that adopted the 
same mechanism . 

  امللخص
 ومنها لعل اجلرائم، من وأمناطا أشكاالَ األزمنة أقدم منذ اإلنسانية اتمعات شهدت         

 تصدع أصبح كما. أساليبها، وتغري احلياة تطور مع ظهرت اليت. واإلداري املايل الفساد جرائم
 يشكل الردع وسائل وضعف والقوانني األنظمة كفاءة يف خلل من رافقه وما القيم منظومات

  .وتفاقمها الفساد ظاهرة واستمرار تفشي يف أخر سبباَ
 من سلسلة بعد  اتمعي، البناء يف املهمة املتغريات إحدى الفساد مشاكل أضحت العراق ويف

. البنيوية املؤسسات على مباشرة وغري مباشرة آثارا تركت ، واالحتالل واحلروب األزمات
 الذي التصاعدي املنحىن بسبب األخرية، الثالثة العقود امتداد على قلقا الظواهر أخطر ومتثل
  .واحمللية الوطنية املؤشرات يف الفساد قضايا ترمسه

 حتديات إىل وداخلية خارجية عوامل وبتأثري  تعرض املتحولة،  البلدان من كغريه  والعراق
 تصدع إىل بآخر أو بشكل وأدت االجتماعي، التمييز خماطر  وعمقت  املؤسساتية البىن هددت

 مستويات ارتفاع يف متثلت جديدة حتديات إىل تعرضت كما االجتماعي، األمن مستوى يف
  .  واإلداري املايل الفساد
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 هذه انتشار من للحد الرتاهة هيئة اعتمدا وقائية الية على الضوء ستسلط الدراسة هذه و
 مع املقارنة خالل من الجراءا هذا فاعلية لبيان،  املالية الذمة كشف اجراء وهو اال الظاهرة

  .االلية هذه نفس اعتمدت اليت األخرى التشريعات
  املقدمة

  اوال : موضوع البحث.
تنتشر يف معظم دول العامل ومنها العراق امتدت اثاره اىل  بدأتيعد الفساد ظاهره خطريه       

سقطت بسبب  نظمةواأل، فكثري من احلكومات  السياسيةبل وحىت  واالقتصادية املاليةاجلوانب 
بسبب احتياجها للدعم املايل  الدولةالفساد فضال عن ذلك ما يتبعه من اثار سلبيه متس سيادة 

 بأجهزة الثقةيؤدي اىل فقدان  الظاهرة. كذلك ان انتشار هذه  الدوليةاخلارجي واملساعدات 
البد  الظاهرةن هذه ملكافحه الفساد .  ومن اجل احلد م الدولةواملسائلة اليت تعتمدها  الرقابة

لدى االفراد وباخلصوص املوظفني مبا  املعيشةمن اعتماد االجراءات اليت تتمثل برفع مستوى 
  عليه .  الرقابةهلم من جانب ، ومن جانب اخر فرض   كرميةيضمن هلم حياة 

  ثانيا :امهية البحث .
من هذه الظاهرة تتمثل وقائي للحد  بأجراءاملعدل  ٢٠١١سنه  ٣٠ الرتاهةجاء قانون هيئه     

بالزام بعض املوظفني واملكلفني خبدمه عامه بكشف ذمته املالية  قبل واثناء بعد تويل الوظائف 
 املالية الذمةليه الكشف عن آ. ومن هنا نطرح التساؤل االيت هل وفق املشرع العراقي ب العامة

  االداري ؟ على املستوى القانوين واملستوى العمل يف احلد من ظاهره الفساد 
  ثالثا: منهجية البحث.

يف حبثنا هذا من خالل تقسيمه على مبحثني املبحث االول نتكلم فيه  اعاله جنيب على التساؤل
 القانونيةواملبحث الثاين تكلم فيه عن االثار  املالية الذمةكشف  بأداءعن االشخاص امللزمني 

  .  . واهللا ويل التوفيقاملالية الذمةللكشف عن 
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  التعريف بكشف الذمة املالية وبيان االشخاص امللزمني به: ث االولاملبح
اليت يهدف املشرع من ورائها اىل  ةمن االليات الوقائي ةاملالي الذمةيعد الكشف عن          

بال استثناء االمر الذي جعل  ةالعام ةاحلد والكشف عن ظاهره الفساد اليت طالت الوظيف
 ةاملالي ةاالفه ان يتبع نظام وقائيا يقوم على اساس تتبع الذماملشرع يف اطار مكافحته هذه 

للموظف العام املكلف خبدمه عامه وما يطرا عليها من ثراء منذ توليه الشخص للمنصب اىل 
وقواعد خاصه من  بإجراءاتهذه االليه  حظيتوقت  ةالقانوني ةاو الرابط ةحني انتهاء العالق

  اجل ضمان رعايتها . 
  بيان امهيته   ةاملالي ةتعريف الكشف عن الذم:  املطلب االول

يعد  إجراء كشف الذمة املالية من مستلزمات قانون الكسب غري املشروع ، إذ ال ميكن     
هلذا األخري  أن حيقق أغراضه ، دون وجود إقرارات كشف الذمة املالية ، يقتضي البحث 

حتديد الفئات املكلفة بتقدميه ، وبيان أنواع تعريف الكشف عن الذمة املالية ، وبيان أمهيته ، و
  الكشوفات عن الذمة املالية  وعليه نبحث هذا املطلب يف الفرعني اآلتيني: 

  تعريف الكشف عن الذمة املالية: الفرع االول
نقصد بالذمة املالية ،( جمموعة احلقوق وااللتزامات املالية اليت تعود للشخص) ،                
من عنصرين : العنصر اإلجيايب والذي يتضمن احلقوق املالية اليت تكون للشخص ، وهي تتألف 

سواء كانت هذه احلقوق عينية كملكية أشياء معينة ، أو حقوق شخصية ، كالديون اليت 
تترتب لصاحبها لدي غريه من األشخاص . أما العنصر السليب للذمة املالية ، فهو يتضمن 

  )١(، كااللتزام مببلغ من املال ، أو القيام بعمل معني .رتب على الشخصالية اليت تتااللتزامات امل

أما تعريف كشف الذمة املالية أو ما يسمى بإقرار الذمة املالية أو إقرار املصاحل املالية ،          
تعريفا لكشف الذمة املالية ، اذا  ٢٠٠٤فلم يرد يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام 

لت هذه االتفاقية إىل القانون الوطين للدول األطراف بكل ما يتعلق بنظام الذمة املالية بشان احا
  )٢(املوظفني العموميني 

وانني املنظمة للكسب وعند مراجعتنا للتشريعات الوطنية ، مل جند تعريفا يف أي من الق       
) وتعديالته ، ١٩٥٨عام ( ، بدا من قانون الكسب غري املشروع العراقي الصادرغري املشروع
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)أيضا . وكذلك الالئحة التنظيمية  ١٩٥٨والئحة الذمة املالية الصادرة مبوجبه الصادرة عام (
) لسنة ٣٠ووصوال اىل قانون هيئة الرتاهة رقم ( ٢٠٠٥) لسنة ١لكشف املصاحل املالية رقم (

  املالية .  عاجلت موضوع الكسب غري املشروع ودون إيراد تعريفاً لكشف الذمة٢٠١١
أما يف التشريعات العربية ، جند إن قانون مكافحة الثراء احلرام واملشبوه السوداين لعام          

)  عرف كشف الذمة املالية حيث نص على : ((ذلك اإلقرار الذي يبني فيه املقر كل ١٩٨٩(
رئ يدخل يف ما ميلكه سواء أكان نقدا أو منقوال أو ثابتا ، ومشل ذلك كل دخل دوري أو طا

      )٣(ذمته  مع بيان سببه ومصدره )).
ويالحظ على هذا التعريف قد اقتصر على بيان مشتمالت إقرار الذمة املالية ، دون اإلشارة    

إىل احلكمة اليت من أجلها وجد نظام كشف الذمة املالية ، واليت تتجسد يف ضمان نزاهة من 
دم استغالل هذا املنصب لتحقيق غايات بعيدة عن يتوىل وظائف أو مناصب مهمة يف الدولة ، ع

  املصلحة العامة .
أما على صعيد الفقه ، فقد عرف كشف الذمة املالية بتعريفات متعددة ، إذ عرفها بانه : (    

ذلك احملرر الذي يثبت فيه من خيضع ألحكام الكسب غري املشروع عناصر ذمته املالية ) ، 
الذي يهدف إىل متابعة ثروات اخلاضعني ألحكامه لبيان مدى  وعرف أيضا بانه : (ذلك النظام

  )٤(مشروعية الزيادة اليت دخل عليها ).

وعرفه البعض بانه : ( ذلك النظام الذي يستطيع من خالله الشعب وسلطاته الرقابية مراقبة      
الل مدى نزاهة من يتقلدون املناصب العامة ، أو يؤدون الوظائف العامة يف الدولة من خ

التزامهم باإلفصاح عن األموال اليت تعود هلم وملن هو قريب الصلة م من زوج أو ولد أو 
غريهم ، من اجل احلد من حاالت اإلثراء على حساب الوظيفة العامة أو املال العام دون وجه 

  )٥(حق).

ة اليت من وحنن بدورنا نرجح هذا التعريف  وذلك لدقته ولشموله على اهلدف أو الغاي          
أجلها وجد نظام إقرار الذمة املالية واملتمثلة باحلد من حاالت الكسب غري املشروع ، إذ ابرز 
أمهية إقرار الذمة املالية بشكل واضح ، فهدف املشرع من قانون الكسب غري املشروع ، هو 
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هم ، مكافحة سلوك بعض األفراد ، وحماولة زيادة ثروم عن طريق استغالل صفام ووظائف
وحتقيق هذه الغاية يقتضي أعمال نظام إقرار الذمة املالية ، غريانه مما يؤخذ على هذا التعريف 

  هو إطالته بتفاصيل كثرية ، كان األفضل أن يكون جامعا مانعا باقل عدد ممكن من العبارات . 
  أمهية الكشف عن الذمة املالية: الفرع الثاين
مة املالية ، مبكافحة استغالل الوظيفة العامة والكسب غري يرتبط نظام إقرار الذ             

املشروع ، وعلى ذلك يعد إقرار الذمة املالية أداة من أدوات مكافحة الكسب غري املشروع ، 
بل انه يعد األداة الرئيسة لكشف هذه اجلرمية . الن كشف الذمة املالية ال يتحقق بشكل فعال 

يان عناصر ذمته املالية ، لتتمكن بعد ذلك اجلهة املختصة ، دون قيام الشخص املكلف نفسه بب
  )٦(من التحقق من صحة ما ورد يف استمارة الكشف .

إن إقرار الكشف يساعد اجلهات املختصة مبكافحة الكسب غري املشروع ، من كشف         
كره ، ومالحقة مرتكيب هذه اجلرائم . كما إن لكشف الذمة املالية أمهية ال تقل عما سبق ذ

واليت تتمثل حبماية نزاهة املوظفني ، وإبعادهم عن مواطن الشبهات . ما يعين إن هلذا النظام 
هدف مزدوج ، فهو من جانب حيقق أهداف ضبط جرائم الكسب غري املشروع عن طريق 
تتبع ما قد يطرا من زيادة يف ثروة اخلاضعني ألحكام القانون ، ومن جانب أخر يناى باملوظف 

  )٧(ن الشبهة .عن مواط

وتضطلع هيأة الرتاهة يف العراق مبهام وواجبات ذا أمهية كبرية يف مكافحة   الفساد واحلد منـه  
الذي سنبحثه بشيء مـن  -وكذلك تأخذ على عاتقها مهمة  كشف املصاحل و الذمم املالية . 

لفسـاد  مع مهام أخرى تقع يف مقدمتها التحصني والوقاية من الوقوع يف مهـاوي ا  –التفصيل 
واالنزالق والسري يف دروبه الظلماء وكذلك العمل على إشاعة وغرس قيم الشفافية والرتاهـة  
بني خمتلف األوساط الوظيفية ويقع على عاتقها أيضـاً متابعـة السـلوك اإلداري والـوظيفي     
للكوادر املتقدمة يف اجلهات احلكومية من رئيس اجلمهوريـة ورئـيس الـوزراء نـزوالً  إىل     

الصـادرة مـن    ٢٠٠٤لسنة  ١اخلاصة واملدراء العامني. ولقد أكدت الالئحة رقم  الدرجات
لسنة   ٥٥مفوضية الرتاهة العامة استنادا للقانون التنظيمي املؤسس للمفوضية امللحق بالقانون 

على مبدأ كشف املصاحل والذمم املالية لكبار موظفي الدولة . فأصبح لزامـاً علـيهم    ٢٠٠٤
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املالية و مصاحل أزواجهم وأوالدهم املعيلني هلم عند التعيني ألول مرة يف  الكشف عن مصاحلهم
املناصب احلكومية . كما يتوجب عليهم ملء االستمارة سنوياً وكذلك يف ختـام خدمتـهم .   
واهلدف من ذلك هو التعرف على حجم التضخيم والزيادة احلاصلة يف ثروتـه خـالل مـدة    

  حساب املال العام ؟ وجوده باملنصب وهل قد أثرى على
وأن العمل  ذا املبدأ قد أنطوى على أمهية كبرية يف احلد من الفساد وضبط سلوك العاملني يف 
الوظيفة العامة من خالل شعور املوظفني ذا اإلجراء بأن هناك رقيبا على سلوكهم وأن عمليـة  

العزل من الوظيفة واملتابعة التجاوز على املال العام واإلثراء و الكسب غري املشروع تؤدي إىل 
اخلاص بإنشاء هيأة الرتاهة يف العراق مـا   ٥٥القانون  ٣القانونية واجلزائية، لقد جاء يف القسم 

يؤكد على أمهية كشف املصاحل والذمم املالية للمسئولني يف الدولة على وفق ما يـأيت " وعـن   
ملسئولني بالكشف عن مصـاحلهم  طريق تعزيز ثقة الشعب يف احلكومة العراقية من خالل قيام ا

من القانون املذكور " تصدر اهليأة مبوجب مـا نـص    ٤/٦املالية " كما نص على ذلك القسم 
  )٨(.لوائح تنظيمية ملزمة تقتضي من املسئولني الكشف عن مصاحلهم املالية" ٧عليه القسم 

ـ  ه ومـن يتـوىل   ونرى بأن القانون قد ألزم كبار املوظفني بذلك كي يعزز ثقة الشعب حبكام
املسؤولية وقيادة اتمع من خالل مبدأ الشفافية وعرض املمتلكات اخلاصة جلميع املسـئولني .  
وكذلك إيصال الفكرة لكل من يتوىل إدارة الشؤون العامة  يف الدولة ومبختلـف الـدرجات   

فـق مبـدأ   الوظيفية اخلاصة بأم جيب أن يكونوا قدوة لغريهم يف معايري الرتاهة والعمل على و
  الشفافية.

وان ال أحداً مهما كانت درجته الوظيفية هو مبنأى عن املتابعة واحملاسبة عند التجاوز على املال  
العام أو االحنراف عن أصول العمل الوظيفي وقواعد السلوك املهين الصـحيح وقـد أوكـل    

      .القانون املذكور آنفاً مهمة ذلك إىل دائرة الوقاية يف هيأة الرتاهة 

أطاراً لكشف املصاحل والذمم املالية  ٢٠١١لسنة  ٣٠حدد قانون هيأة الرتاهة يف العراق رقم 
بكبار موظفي الدولة والدرجات اخلاصة ومن ترى اهليأة ضرورة لتقدميه كشفاً مبصاحله املالية 

أو طبيعة عمله ويعد ذلك تطوراً  ةمن موظفي الدولة دون حتديد  مستوى درجته الوظيفي
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يف آليات مكافحة الفساد واحلد منه يف العراق . كما نرى بأنه جاء منسجماً مع  ملحوظاً
  آليات  الدولة احلديثة .

إن التحقيق يف قضايا الفساد هو أحد مهمات هيأة الرتاهة كما أن الوقاية من الفساد قبل 
الية حدوثه يفوق أمهية القضاء عليه لذلك فإن للهيأة إصدار الئحة الكشف عن املصاحل امل

لكبار مسؤويل الدولة للتأكد من عدم إساءة استخدام السلطة واستغالل املناصب احلكومية 
، حيث تصدر اهليأة لوائح تنظيمية ملزمة توجب على  )٩(للحصول على مكاسب شخصية

املسؤولني الكشف عن مصاحلهم املالية ، وتعدل من وقت آلخر وفقاً ملا تراه اهليأة مناسباً 
، وقد حدد القانون النظامي األشخاص املشمولني بالكشف عن  )١٠(راض املنشودةلتحقيق األغ

  .  )١١(مصاحلهم املالية
يرى البعض أن مفهوم الرتاهة والكشف عن املصاحل املالية أدخلت إىل العراق من قبل         

 ٢٠٠٤لسنة  ٥٥سلطة االئتالف املؤقتة ( املنحلة ) وجعلته قيد االستعمال مبوجب األمر 
والقانون النظامي امللحق به وأن هذا األمر هو الذي أوجد الرغبة يف التوجه حنو سن 

، إال أن  )١٢(التشريعات اليت تدعو إىل احلفاظ على املال العام ومكافحة الفساد مبختلف صوره
هذا الراي يف غري حمله ، إذ سبق العراق يف ميدان مكافحة الفساد دوالً متقدمة وهذا السبق 

بشأن الكسب غري املشروع على حساب  ١٩٥٨لسنة  ١٥يف إصدار القانون رقم يتمثل 
الشعب ، إذ أن ما تضمنه هذا القانون ينطبق مع مفهوم الكشف عن املصاحل املالية الذي 

  احتواه القانون النظامي واملطلوب تنفيذه والعمل مبوجبه من قبل هيأة الرتاهة. 
ن املصاحل املالية وما تضمنه قانون الكسب غري أما خبصوص التطابق بني مفهوم الكشف ع

، فيمكن القول أن الكسب غري املشروع هو كل ما حصل  ١٩٥٨لسنة  ١٥املشروع رقم 
، بسبب أعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو )١٣(عليه أي شخص من املذكورين باملادة األوىل

ص من األشخاص مركزه أو بسبب استغالل وظيفته أو مركزه أو كل ما مل يورده شخ
املذكورين يف املادة األوىل باإلقرار املقدم منه أو أورده ومل يثبت له مصدراً مشروعاً وكل زيادة 
ترد يف إقراراته التالية لإلقرار األول يعجز عن إثبات مصدرها املشروع ، وعلى العموم يعترب 

ون ومل يقدمه ما مل كسباً غري مشروع مال كل شخص مكلف بتقدمي اإلقرار طبقاً هلذا القان



 
 

 

)٢٤٨(  
 

يف  ١٩٥٨لسنة  ١٥، ويالحظ أن القانون رقم  )١٤(يثبت حصوله عليه بالطريقة املشروعة
حتديده ملفهوم الكسب غري املشروع قد استوحى هذا املفهوم من قانون الكسب غري املشروع 

  . )١٥(١٩٥١لسنة  ١٩٣املصري رقم 
) من القانون ٧) من القسم ( ١رة ( ) والفق ٤) من القسم (  ٦واستنادا ألحكام الفقرة ( 

واخلاصة  ٢٠٠٥) لسنة  ١النظامي هليأة الرتاهة أصدرت اهليئة الالئحة التنظيمية رقم ( 
، حيث حددت املادة األوىل من الالئحة األشخاص املكلفني  )١٦(بالكشف عن املصاحل املالية

لس النواب ( الربملان ) بالكشف عن مصاحلهم املالية وهم رئيس اجلمهورية ونوابه ورئيس جم
ونوابه وأعضاؤها ورئيس جملس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجة وزير ووكالء 
الوزارات وأصحاب الدرجات اخلاصة ورئيس هيأة الرتاهة ونائباه ومدراء اهليأة وحمققوها 

يون واملدراء العامون ومن هم بدرجتهم والقضاة وأعضاء اإلدعاء العام واملشرفون العدل
  وضباط اجليش وضباط الشرطة من رتبة نقيب فما فوق . 

ويالحظ يف هذا الصدد تطابق املادة األوىل من الالئحة التنظيمية مع املادة األوىل من قانون 
إال أن القانون قد ألزم  ١٩٥٨لسنة  ١٥الكسب غري املشروع على حساب الشعب رقم 

احلكومة إىل أدىن درجات السلم الوظيفي وحىت املكلفني باخلدمة الوظيفية من أعلى وظيفة يف 
، فيما جند إن الالئحة  )١٧(املوظف الوقيت بتقدمي اإلقرارات وبكل وضوح عن الذمة املالية

التنظيمية ألزمت خنبة معينة من موظفي الدولة بتقدمي اإلقرارات وبيانات عن الذمة املالية إال أنه 
القضاء ، جند أن الفساد احلكومي مل يقتصر على من خالل التجربة والشواهد املعروضة على 

مستوى معني من املوظفني بل ينتشر يف كل مفاصل ومستويات الوظيفة العليا منها والدنيا 
، وهو يف تقديرينا  ١٩٥٨لسنة  ١٥وحىت الوقتية ، وهذا ما كان قد تداركه القانون رقم 

األخذ مبا تضمنه قانون الكسب غري  أفضل مما نصت عليه الالئحة التنظيمية ونأمل من مشرعنا
  املشروع ، ألن الفساد احلكومي ليس حكراً على هذه النخبة من املوظفني . 

 ١٥نص املادة األوىل من قانون الكسب غري املشروع رقم العمل بلذلك نرى ضرورة تفعيل 
ومنذ بشأن الفئات املشمولة بتقدمي مصاحلهم املالية ، حيث أن هذا القانون  ١٩٥٨لسنة 



  
  

 

)٢٤٩(  

صدوره مل يطبق تطبيقاً دقيقاً ملن جيب عليهم تقدمي اإلقرار عن ذمتهم املالية واملنصوص عليهم 
يف هذا القانون ، لذلك فقد ظل هذا القانون شكلياً بسبب ما ساد البالد من سيطرة شخصية 

، والدليل  )١٨(كانت سبباً يف ابتعاد القانون عن الغرض املنشود له وعطل العمل به تعطيالً فعلياً
على ذلك هو عدم وجود تطبيقات قضائية هلذا القانون ، على خالف القضاء املصري وأحكام 

  .  )١٩(حمكمة النقض املصرية
وفيما يتعلق بالفترة الزمنية اليت يقدم خالهلا تقرير الكشف عن املصاحل املالية فقد حددت 

اليت تقتضي تقدمي التقرير أو من  بثالثني يوماً من تاريخ حتقق سبب تويل املنصب أو الوظيفة
تاريخ صدور قرار التعيني أو النقل أو االنتداب أو اإلعارة أو التنسيب للمنصب أو الوظيفة 

/كانون الثاين من كل ٣١اليت تتطلب تقدمي التقرير أما التقارير السنوية فتقدم يف موعد أقصاه 
ضي ذلك حني حلول الشهر عام ما دام املكلف شاغالً للمنصب أو الوظيفة اليت تقت

، أما املسؤولون السابقون الذين شغلوا املنصب قبل صدور الالئحة فلم حتدد  )٢٠(املذكور
الالئحة كيفية تقدميهم الكشف عن مصاحلهم املالية إذ من غري املمكن واقعياً مشوهلم بذلك ألن 

يما يالحظ أن القانون الالئحة حددت تقدمي التقرير عن املصاحل املالية وقت تويل املنصب ، ف
ألزم تقدمي اإلقرار من املستمرين يف اخلدمة أو ممن تركوها ، خالل  ١٩٥٨لسنة  ١٥رقم 

شهرين من تاريخ العمل ذا القانون ويسري هذا االلتزام على املستمرين يف اخلدمة وعلى من 
  .  )٢١(تركوها قبل حنو عشرين سنة مضت

اخلاصة بتقدمي الكشف عن املصاحل املالية وكيفية تقدمي كما حددت الالئحة البيانات واآلليات 
، إال أا مل حتدد كيفية تقدمي املسؤولني املشمولني بالكشف عن مصاحلهم املالية  )٢٢(التقرير

البيانات املتعلقة بأمواهلم املوجودة يف اخلارج ، ونرى ضرورة التعاون مع الدول األخرى عن 
معرفة ما إذا كان للمسؤولني أموال خارج العراق ومدى  طريق اتفاقيات تعقد معها من أجل

  شرعية هذه األموال . 
وتتوىل دائرة الوقاية يف هيأة الرتاهة تنظيم تقارير الكشف عن املصاحل املالية وتقوم مبراجعة 
التقارير وتدقيق املعلومات ويقدم مدير الوقاية إىل رئيس اهليأة تقارير دورية عن تدقيقات 

، وتقوم  )٢٣(ملصاحل املالية يثبت فيه مالحظاته ولرئيس اهليأة اختاذ ما يراه مناسباًالكشف عن ا



 
 

 

)٢٥٠(  
 

دائرة الوقاية بواسطة قسم خاص ا (قسم الكشف عن املصاحل املالية وتقصي احلقائق) 
بالتقصي عن صحة املعلومات الواردة يف التقارير حيث يتم التحري عن األموال العائدة هلم عن 

ودوائر التسجيل العقاري واملرور وغريها حسب العائدية وتقدمي التقارير  طريق املصارف
  .  )٢٤(عنها

كذلك يؤخذ على الالئحة التنظيمية الصادرة عن هيأة الرتاهة أا مل حتدد اإلجراءات الواجب 
، )٢٥(اختاذها يف حالة امتناع املسؤولني أو األشخاص املكلفني بتقدمي تقرير حول مصاحلهم املالية

و عجزهم عن إثبات مشروعية زيادة األموال العائدة هلم ، غري أن قانون الكسب غري أ
املشروع نص على عزل املوظف أو املستخدم حىت لو مت احلكم عليه برد املال ، وال متنع 
العقوبة املقررة يف هذا القانون من توقيع عقوبة أخرى اشد تكون مقررة بقانون آخر للفعل 

  .  )٢٦(املرتكب
أن الالئحة التنظيمية مل جترم ثبوت تضخم أموال املشمولني بالكشف عن مصاحلهم املالية  كما

ومل ترتب أي أثر على ذلك لذا فأن ال قيمة لتقارير الكشف عن املصاحل املالية من الناحية 
الواقعية ، وعلى ضوء هذا نرى ضرورة جترمي تضخم أموال املشمولني بالكشف عن مصاحلهم 

ما عجزوا عن إثبات مصادر مشروعة هلا ومعاقبتهم بعقوبة مالية كالغرامة مبقدار ما  املالية إذا
تضخم من أمواهلم ومصادرة التضخم يف تلك األموال وهذا هو اجتاه املشرع املصري يف قانون 

، سيما وأن مصادقة العراق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  )٢٧(الكسب غري املشروع
، واليت نصت (( تنظر كل دولة طرف ، رهناً بدستورها واملبادئ  ٢٠٠٤الفساد لعام 

 األساسية لنظامها القانوين يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي تعمد
موظف عمومي إثراء غري مشروع أي زيادة موجوداته زيادة كبرية ال يستطيع تعليلها بصورة 

  .  )٢٨(ملشروع))معقولة قياساً إىل دخله ا
  االشخاص امللزمني بالكشف عن الذمة املالية وانواعه : املطلب  الثاين 

إن اهلدف من نظام كشف الذمة املالية ، هو التحقق من حاالت الكسب غري املشروع ،        
فان االلتزام بتقدمي هذه اإلقرارات يقتصر على فئات حمددة من املوظفني ، كما إن هناك أنواع 



  
  

 

)٢٥١(  

لإلقرارات ، لكل منها تاريخ معني لتقدميه ، وبياناته اخلاصة بكل نوع ، وهو ما نبحثه يف عدة 
  الفرعني اآلتيني :

  االشخاص امللزمني بالكشف عن الذمة املالية : الفرع االول
فئات املكلفني بتقدمي إقرار  ٢٠٠٤مل حتدد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام         

الية ، وإمنا أعطت هذه الصالحية للقوانني الوطنية ، وهذا يعين إن حتديد الفئات الذمة امل
املشمولني بنظام إقرار الذمة املالية متروك للتشريعات الوطنية ، اليت تباينت يف مدى التضييق 
والتوسيع من املشمولني بنظام إقرار الذمة املالية ، فالتشريع العراقي حدد املكلفني بطائفة من 

ملوظفني وأصحاب الدرجات اخلاصة واملناصب العليا ، وذلك يف أول قانون للكسب غري ا
 ٢٠١١) لسنة ٣٠، وبعد ذلك جاء قانون هيئة الرتاهة رقم ( ١٩٥٨املشروع الصادر عام 

ليضيف فئات أخرى من املكلفني . واملكلفني بتقدمي كشف الذمة املالية وفقا لقانون هيئة 
  الرتاهة هم : 

 مهوريةرئيس اجل -١
 أعضاء السلطة التشريعية -٢
 رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم ووكالئهم واملوظفني بدرجة خاصة -٣
 رئيس جملس القضاء األعلى والقضاة -٤
 رؤساء األقاليم ورؤساء وزرائها ووزراءها ووكالئهم -٥
 احملافظون وأعضاء جمالس احملافظات  -٦
٧- مرؤساء اهليئات املستقلة ووكالئهم ونوا 
 السفراء والقناصل واملالحق -٨
 قادة الفيالق والفرق ورؤساء األجهزة األمنية -٩

 املدراء العامون ومن هم بدرجتهم وحمققو اهليئة.  - ١٠
 الضباط يف القوات املسلحة وقوى األمن الداخلي واألجهزة األمنية من رتبة مقدم فما - ١١

 فوق.
 )٢٩(كل من ترى اهليئة ضرورة الكشف عن ذممهم املالية.  - ١٢



 
 

 

)٢٥٢(  
 

الحظ على هذا القانون ،انه أضاف فئات أخرى مل تكن مشمولة وفق الئحة الكشف عن وامل
) ترك للهيئة  احلق يف إضافة فئات ترى ضرورة كشف ١٢املصاحل املالية ، كما انه يف الفقرة (

ذممهم املالية ، إال إن مقارنة فئات املكلفني وفق قانون هيئة الرتاهة مع قوانني الكسب غري 
  املقارنة تدعونا إىل إبداء املالحظات األتية :املشروع 

أوال : هناك طائفة من الوظائف درجت اغلب قوانني الكسب غري املشروع على مشوهلا 
واألمناء على الودائع والصيارفة وأعضاء جلان  بأحكامه كمأموري التحصيل ، واملندوبني ،

الهلا لتحقيق مكاسب غري مشروعة املشتريات . نظرا لطبيعة مثل هذه الوظائف ، واحتمال استغ
  ) ٣٠(يصعب يف الغالب كشف مثل هذه اجلرائم لطابعها السري ، كجرمية الرشوة أو االختالس 

ثانيا :     مشلت بعض القوانني ، كالقانون الفلسطيين األحزاب السياسية  مع الفئات املشمولة 
حزاب السياسية يف تقدمي ، ونرى إننا يف امس احلاجة بشمول األ)٣١(بكشف الذمة املالية 
وغري  نظرا ملا يالحظ من تنامي ثروة األحزاب احلاكمة بشكل واضح ، كشف الذمة املالية ،

)لسنة ٣٦متناسب مع موارد احلزب . فموارد األحزاب وفقا لقانون األحزاب السياسية رقم (
عات واملنح هي من االشتراكات اليت يدفعها األعضاء وفوائد استثمار أمواله والترب ٢٠١٥

  )٣٢(الداخلية ، إضافة إىل املبالغ املخصصة له من املوازنة العامة .
ثالثا :  مل يعاجل القانون حالة ما اذا كان زوج املكلف ، هو اآلخر مكلف بتقدمي إقرار عن ذمته 
املالية ، فهل يكفي تقدمي احدهم إقرارا بذمته املالية دون اآلخر ؟ وقد عاجل املشرع املصري 

  )٣٣(املوضوع بشكل دقيق مقررا الزام كال الزوجني بتقدمي إقرارا مستقال عن الزوج اآلخر هذا

رابعا : مل يضع القانون القواعد املتعلقة بإقرار الذمة املالية ، يف احلالة اليت يكون فيها الزوج 
  متزوج بأكثر من زوجة ، فهل يلزم بتقدمي إقرار عن كل الزوجات أم عن زوجة واحدة ؟

مسا : مل يعاجل القانون مسالة امتناع زوج املكلف عن كشف الذمة املالية ، إذ إن لكل منهما خا
ذمة مالية مستقلة ، وحيصل أن ميتنع الزوج عن البوح مبكنون ذمته املالية إىل الزوج اآلخر 

املصري املكلف ، فما هو األجراء املتبع يف هذه احلالة ؟ يف التشريعات املقارنة ، جند إن املشرع 
قد وضع القواعد املنظمة هلذا املوضوع وذلك بان الزم املكلف بإبالغ اجلهة املختصة ذا 



  
  

 

)٢٥٣(  

رارا بذمته املالية بصورة االمتناع ، وعلى اجلهة املذكورة الزام الزوج املمتنع بتقدمي إق
   )٣٤(.مستقلة

  أنواع إقرارات الذمة املالية: الفرع الثاين
قرارات الذمة املالية ، هي : اإلقرار االبتدائي ،اإلقرار الدوري توجد ثالثة أنواع إل       

  ،واإلقرار اخلتامي . وسنبحث هذه األنواع يف الفقرات األتية :
  أوال : اإلقرار االبتدائي .

حينما يتوىل الشخص منصبا ، أو عند تعيينه أو نقله أو انتدابه ،  يقدم اإلقرار االبتدائي ،      
/أوال ) من ٣اوان وظيفته تقتضي ذلك .واستنادا للمادة ( أو إعارته أو تنسيبه ألول مرة ،

، يلزم املكلف بتقدمي هذا اإلقرار خالل  ٢٠٠٥) لسنة ١الئحة كشف املصاحل املالية رقم (
أو الوظيفة اليت تقتضي تقدمي التقرير أو من تاريخ صدور امر ) يوم من تاريخ تويل املنصب ٣٠(

التعيني أو النقل أو االنتساب أو اإلعارة . وقد حدد قانون الكسب غري املشروع املصري مدة 
  )٣٥(تقدمي اإلقرار االبتدائي بشهرين ابتداء من تاريخ خضوع الشخص ألحكام هذا القانون .

  ثانيا : اإلقرار الدوري .
، ذلك بصورة منتظمة خالل مدة حمددةدم اإلقرار الدوري بعد تقدمي اإلقرار االبتدائي ، ويق    

ختتلف باختالف التشريعات ، فالالئحة التنفيذية لكشف املصاحل املالية حددا مبدة سنة ، إذ 
نصت على املكلف أن بقدم إقرار سنوي للكشف عن مصاحله املالية يف شهر كانون الثاين من 

مادام يف املنصب أو الوظيفة اليت تتطلب تقدمي إقرار الذمة املالية ، بغض النظر عن  كل عام
  )٣٦(املدة اليت مرت على تاريخ تقدمي اإلقرار األول .

نتفق مع توجه املشرع العراقي فيما يتعلق باملدة احملددة لتقدمي اإلقرار الدوري ، الن  وال     
املكلفة بكشف الذمة املالية . مما يقتضي إطالة املدة إىل هذه املدة قد تتسبب يف إرهاق اجلهة 

احلد املعقول ، كان تكون ثالث أو مخس سنوات ، كما هو احلال يف التشريع املصري اليت 
  ) ٣٧(حددها خبمس سنوات من تاريخ تقدمي اإلقرار األول.
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  ثالثا : اإلقرار اخلتامي .
احله املالية ، عند انتهاء عالقته بالوظيفة أو هو اإلقرار الذي يقدمه املكلف عن مص       

املنصب وخالل مدة معينة حددها القانون . وقد حددت الالئحة التنظيمية للكشف عن 
) يوم من تاريخ انتهاء العالقة بالوظيفة أو املنصب . ويعد هذا ٣٠املصاحل املالية هذه املدة ب(

ة ، وقد يفوقها أمهية ، إذ قد تنتهي عالقة النوع من اإلقرارات مكمال لألنواع األخرى السابق
املكلف بالوظيفة أو املنصب دون أن تتمكن اجلهة املختصة (هيئة الرتاهة) من كشف حالة 

  )٣٨(الكسب غري املشروع .

ولتاليف حاالت اإلفالت من العقاب ملرتكيب جرائم الكسب غري املشروع عند انتهاء عالقتهم   
اء اإلقرار النهائي مزيدا من التدقيق واملراجعة ، واختاذ إجراءات بالوظيفة ، يقتضي ضرورة إبد

تشريعية تكفل االطمئنان من عدم هروب املكلف خارج البلد ، حلني إجراء التدقيق الالزم عن 
حلني إعالن دائرة الوقاية يف اهليئة خلو ذمة  ذمته املالية عند انتهاء عالقته بالوظيفة أو املنصب ،

  )٣٩.(ثراء على حساب الشعب املكلف من أي إ
إذ إن قانون هيئة الرتاهة عاجز عن مكافحة الفساد ، لتمكن العديد من شاغلي الوظائف     

العليا واملناصب كالوزراء واملدراء العامون وغريهم ، من اهلروب بعد ان اثروا ثراء فاحش 
شوة واالختالس ، ومل على حساب املال العام والشعب بارتكام جرائم استغالل النفوذ والر

تسعف الوسائل القانونية من مكافحة الفساد أو القبض على املتهمني به ، خاصة إن مرتكيب 
هذه اجلرائم غالبا مايلجاؤن إىل دول أخرى ، حيملون جنسيتها أو ليس بينها وبني العراق 

  )٤٠(يف العراق. تعاون قضائي ، أو يلجؤون إىل دول هلا موقف سليب جتاه النظام السياسي القائم

ة ملحة ومطلب وطين من اجل تقوية أدوات روعليه فان تعديل قانون الرتاهة اصبح ضرو    
مكافحة الفساد ، وأول ما يلزم به البدء مبنح هيئة الرتاهة واهليئات الرقابية األخرى كديوان 

ل هيئة الرتاهة يؤدي الرقابة املالية مزيدا من االستقالل ، ذلك إن إقحام السلطة التنفيذية يف عم
إىل تقييد صالحياا ، وبالتايل يفرغها من إداء مهمتها األساسية يف مكافحة الفساد وجيعل منها 
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هيئة رقابية روتينية  إذ إن وضعها احلايل يسمح بتدخل السلطتني التشريعية والتنفيذية مما يقوض 
  )٤١(اإلجراءات الرامية لكشف جرائم الفساد .

  كشف الذمة املالية  إللزاميهاالثار القانونية  :املبحث الثاين
اذا كان اهلدف من قوانني الكسب غري املشروع ، هو مكافحة كل سبيل يلجا اليه         

الفرد اخلاضع ألحكام هذا القانون ، الن يتوصل إىل مال يزيد عن ثروته دون جهد يقره 
متكامال ،الن جترمي الكسب غري املشروع القانون ، فان حتقيق هذه الغاية يقتضي نظاما قانونيا 

واحلكم على املتهم بارتكاب هذه اجلرمية يقتضي أن يثبت يف يقني القاضي عدم مشروعية 
  )٤٢(اواي زيادة فيها . الثروة 

ا يقتضي رسم السبل املوصلة إىل تلك املعرفة ، ويعد نظام كشف الذمة املالية ، اهم األدوات مم
الكسب غري املشروع ، الن ثروة الشخص هي من األمور اخلاصة به املوصلة إىل كشف جرمية 

، وليس من وسيلة ملعرفتها إال عن طريقه ، األمر الذي يقضي ضرورة الزام املكلف بكشف 
  ) ٤٣(ذمته املالية ، عند توليه املنصب ، وبصورة دورية وعند انتهاء وظيفته أو منصبه .

ة واهلدف من تقرير هذا النظام إذ قد حياول املكلف اإلفالت إال إن جمرد اإللزام ال حيقق الغاي   
من اخلضوع ألحكام القانون فال يقدم اإلقرار املطلوب منه أو يتأخر يف تقدميه ، او أن يقدم 

  بيانات غري صحيحة مما ينبغي أن يقترن هذا اإللزام جبزاء مناسب ورادع . 
   يةجترمي عدم الكشف عن الذمة املال: املطلب االول 

لتحقق جرمية عدم كشف الذمة املالية ، البد من وجود نصوص قانونية تتضمن جترمي            
الفعل ، استنادا إىل املبدأ الدستوري ((ال جرمية و ال عقوبة إال بنص))، واملادة األوىل من قانون 

رميه وقت العقوبات النافذ (( ال عقاب على فعل أو امتناع إال بناء على قانون ينص على جت
اقترافه ...)). لذلك فان هذه اجلرمية تتطلب وجود نصوص قانونية جترم فعل عدم الكشف 

  وحتدد جزاء مناسب له ، ولتوضيح ذلك نقسم هذا املطلب إىل الفرعني اآلتيني :
  الفرع االول: نصوص التجرمي والعقاب

فعل من أفعال األفراد ، واي  حيكم القانون اجلنائي مبدا الشرعية ، والذي يفيد بان أي         
سلوك صادر منهم ،ال يشكل جرمية حتت أي ذريعة إال اذا وجد نص يف قانون نافذ يقرر إضفاء 
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وقد نص دستور  مجهورية العراق  )٤٤ (الصفة اجلرمية على ذلك الفعل املعني ويرتب له جزاء . 
  )٤٥(ات النافذ .على هذا املبدأ ، وكذلك يف منت قانون العقوب ٢٠٠٥النافذ لسنة 

ولعد فعل عدم كشف الذمة املالية جرمية ، البد من وجود نصوص قانونية تتضمن جترمي    
الفعل ، وحتديد اجلزاء املناسب . وبالرجوع إىل بعض التشريعات املقارنة جندها قد جرمت عدم 

) لسنة ٦٢م (تقدمي إقرار الذمة املالية ، أو التأخري يف تقدميه ، ومنها القانون املصري رق
الذي جاء فيه : ((يعاقب كل من ختلف عن تقدمي إقرار الذمة املالية يف املواعيد املقررة ١٩٧٥

، وكذلك تعليمات إشهار الذمة املالية يف األردن اليت جرمت كل )٣٣( باحلبس والغرامة )) 
. وكذلك )٤٦(صور جرمية عدم الكشف عن الذمة املالية وحددت هلا عقوبة احلبس أو الغرامة  

) امتناع املكلف عن تقدمي ١٩٨٩عد قانون مكافحة الثراء احلرام واملشبوه السوداين لسنة (
  إقرار الذمة املالية ، جرمية جنائية وحدد هلا عقوبة احلبس مدة ستة اشهر أو الغرامة .

لكسب أما القانون العراقي فقد نص على جرمية عدم الكشف عن الذمة املالية  يف قانون ا       
والذي  عاقب فيه كل مكلف  ميتنع عن تقدمي اإلقرار  ١٩٥٨) لسنة ١٥غري املشروع  رقم (

. أما عدم تقدمي اإلقرار مطلقاً أو ذكر بيانات غري صحيحة ، )٤٧(يف املوعد احملدد بالغرامة  
  فعقوبتها احلبس مدة ال تزيد على سنة أو بالغرامة أو بكلتا هاتني العقوبتني . 

والذي نظم جرمية الكسب غري  ٢٠١١) لسنة ٣٠ري إن قانون هيئة الرتاهة رقم (غ       
حيدد عقوبة عن جرمية عدم كشف الذمة املالية ، مما يثري  مل املشروع يف الفصل الرابع منه ، 

التساؤل عن مدى إمكانية إعمال نصوص التجرمي الواردة يف قانون الكسب غري املشروع لعام 
عض  من الفقه إن هذا القانون الزال نافذاً يف النصوص اليت ال تتعارض ؟. إذ يرى الب١٩٥٨

، كونه نص على الغاء مجيع النصوص اليت ٢٠١١) لسنة ٣٠مع قانون هيئة الرتاهة رقم (
) من قانون الكسب غري املشروع لسنة ١٣، وطاملا إن نص املادة ()٤٨(تتعارض مع أحكامه 

ة الرتاهة ، لذلك فهي سارية املفعول ، مع األخذ بنظر ال تتعارض مع أحكام قانون هيئ ١٩٥٨
بشان الكشف عن املصاحل املالية اليت  ٢٠٠٥) لسنة ١االعتبار نصوص الالئحة التنظيمية رقم (
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 حددت فيها إجراءات تبليغ والزام املكلفني بتقدمي إقرارات الذمة املالية يف املواعيد املقررة .

)٤٩  (  

  ة عدم كشف الذمة املاليةصور جرمي: املطلب الثاين
جلرمية عدم الكشف عن الذمة املالية صور عدة ، األوىل تتمثل بعدم الكشف إطالقاً ، أما       

الثانية ، فتتمثل بتقدمي الكشف بعد املوعد احملدد له قانوناً ، و الصورة الثالثة فتكون عندما 
  فقرات التالية :يقدم املكلف بيانات غري صحيحة ، وسنبني هذه الصور يف ال

  أوال : عدم تقدمي كشف الذمة املالية .
صورة عدم تقدمي كشف الذمة املالية ، فقد  جرمت العديد من التشريعات اجلزائية ،      

، إذ نص على : ((يعاقب كل من ١٩٧٥) لسنة ٦٢جرمها التشريع املصري يف القانون رقم (
د املقررة باحلبس والغرامة )). وكذلك تعليمات ختلف عن تقدمي إقرار الذمة املالية يف املواعي

إشهار الذمة املالية األردين اليت جرمت فعل عدم تقدمي كشف الذمة املالية وحددت له عقوبة 
  احلبس والغرامة .

) لسنة ١٥أما املشرع العراقي ، فقد جرم هذه احلالة يف قانون الكسب غري املشروع رقم ( 
 يقدم كشف الذمة املالية يف املوعد احملدد لذلك يعاقب إذ نص على : ((كل مكلف ال ١٩٥٨

غري إن قانون هيئة  )٥٠(باحلبس مدة ال تزيد على سنة ، أو بالغرامة أو بكلتا هاتني العقوبتني )).
  ، مل تتطرق إىل هذه الصورة . ٢٠١١لسنة  )٣٠الرتاهة رقم (

  ثانيا : تقدمي كشف الذمة املالية بعد امليعاد احملدد له 
عقوبة الغرامة لكل من يقدم كشفاً ١٩٥٨حدد قانون الكسب غري املشروع  لسنة       

بذمته املالية بعد املوعد احملدد لتقدميه قانوناً ، وختتلف هذه املواعيد حبسب نوع الكشف ، 
) يوم ، أما الكشف الدوري فيجب أن يقدم يف ٣٠فالكشف األويل جيب أن يقدم خالل (

مل يقدم خالل العشرة األوىل من شهر شباط من كل عام ، يعد متأخراً  موعده السنوي ، فاذا
   )٥١( يف تقدمي كشف الذمة ، وهو ما حيقق اجلرمية .

  ثالثا : ذكر بيانات غري صحيحة .
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إىل هذه الصورة إذ نص  ١٩٥٨) لسنة ١٥أشار قانون الكسب غري املشروع رقم (       
سنة أو بالغرامة أو بكلتيهما كل من ذكر عمدا  على : ((يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على

بيانات غري صحيحة يف تلك اإلقرارات أو البيانات أو امتنع بغري عذر مشروع عن تقدمي هذه 
اإلقرارات أو البيانات )). فاملكلف ملزم بذكر ما هو مطلوب منه من بيانات الواردة يف 

قع أن يذكر املكلف بيانات غري صحيحة النموذج املعد لكشف الذمة ، ومع ذلك فانه من املتو
  )٥٢(فينقص مثال بعض مفردات الثروة ، اوان يسكت عن ذكر الثروة اليت لديه.

) من ٢٨٧إن الصورة األخرية ، براينا قد تتداخل مع جرمية التزوير الوارد ذكرها يف املادة (  
يثري التساؤل عن مدى إمكانية مما  قانون العقوبات النافذ ، كوا تعد تطبيقا للتزوير املعنوي .

تطبيق عقوبة التزوير ، وخاصة إن قانون الكسب غري املشروع قد نص على : ((ال متنع العقوبة 
مقررة بقانون أخر للفعل  املقررة ذا القانون من توقيع أي عقوبة أخرى اشد تكون

  )٥٣()).املرتكب

 اليت تقدمي كشف الذمة املالية ،  المتناع عنااليت قيلت يف  الصوروبعد استعراض اهم      
عدم تقدمي كشف الذمة بانه جرمية جنائية ، فجرمية عدم تقدمي كشف الذمة ، أو االمتناع تعد

عن إجراءه ، أو تقدمي بيانات غري صحيحة ، تتوفر فيها الشروط القانونية املطلوب توفرها يف 
  اجلرمية واملتمثلة ب:

خبدمة عامة خاضع قانونا وملزم بتقدمي كشفا عن  صفة اجلاين ، كونه موظفا أو مكلفا -١
 ذمته املالية .

 الركن املادي املتمثل بإحدى الصور اليت اشرنا اليها وهي : -٢
عدم كشف الذمة املالية ، بان ميتنع املوظف عن تقدمي كشفا عن ذمته املالية  ،  أو أن يتأخر  -ا

  يف تقدميه إىل اجلهة املختصة بذلك.
ب أو غري الصحيح ، ويف هذه احلالة يقوم املكلف بتقدمي بيانات كاذبة أو التصريح الكاذ -ب

  غري صحيحة بان يكون غري شامل لكافة املمتلكات.
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القصد اجلنائي ، كون هذه اجلرمية هي من اجلرائم العمدية اليت يشترط فيها تعمد  -٣
  )٥٤. (املكلف بعدم تقدمي الكشف أو تقدميه بصورة غري صحيحة 

   اخلامتة
 مع،  اليها توصلنا اليت النتائج الهم وقفة من لنا البد،  املتواضع البحث هذا اينا أن بعد      

  . العراقي املشرع تسعف قد اليت التوصيات اهم إىل اإلشارة
   النتائج:  أوال

 من الرقابية وسلطاته الشعب يستطيع الذي النظام ذلك هو،  املالية الذمة كشف  -١
 الزامهم عن طريق،  الدولة يف عليا بوظائف يكلفون الذين العليا اصباملن أصحاب مراقبة

 من،  غريهم أو ولد أو زوج من م الصلة قريب هو وملن هلم تعود اليت األموال عن باإلفصاح
  . حق وجه دون العام املال أو العامة الوظيفة حساب على اإلثراء حاالت من احلد اجل

 امر تركت بل.  املالية الذمة كشف موضوع الفساد ملكافحة الدولية االتفاقية تعاجل مل  -٢
  . الوطنية التشريعات إىل معاجلته

ويبني العقوبة املترتبة ،  املالية الذمة كشف ينظم وصريح واضح قانون وجود عدم  -٣
  . النافذة العراقية التشريعات يف على حتققه

  . ملشروعا غري الكسب موضوع تعاجل وغامضة متناقضة تشريعات وجود -٤
  . التوصيات:  ثانيا

،  مستقلة جرمية بعده املالية الذمة كشف عدم فعل جترمي إىل العراقي املشرع ندعو  -١
.  النافذ الرتاهة هيئة قانون أو،  النافذ العقوبات قانون تعديل طريق عن سواء صريح بنص
  . واملصري اجلزائري باملشرع أسوة

،  ١٩٥٨ لسنة) ١٥( رقم املشروع غري سبالك قانون نصوص نرى ضرورة اعتماد  -٢
  . احلالية واملتغريات التطورات ليواكب الالزمة التعديالت إجراء مع
،  املالية الذمة كشف عن امتناع حتقق عند مباشرة الدعوى رفع يكون بان نوصي  -٣

  . الرتاهة هيئة رئيس موافقة على تتوقف أن دون



 
 

 

)٢٦٠(  
 

 تقدمي أمهية حول عامة خبدمة واملكلفني وظفنيامل لدى والقانوين الثقايف مستوى رفع  -٤
 . ذلك عن التخلف حالة يف نتائج من  عليه يترتب وما، املالية الذمة كشف

                                                
 
 
 
 

  اهلوامش
  .١٠١ص ،١٩٩٧، القاهرة، كوميت مكتبة ، املشروع غري الكسب قانون شرح، اخللفي اعيلإمس - ١
  .١٢٦ص،  طبع سنة بدون،  اإلسكندرية،  املعارف منشاة،  املشروع غري الكسب قانون ، املرصفاوي صادق حسن. د  - ٢
  .٢٠٠٤ لسنة الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية من) ه/٥٢( املادة -٣  
  .١٩٥٨ لسنة) ١٥( رقم القانون من) ٤( ملادةا - ٤
 كلية،  احلقوق رسالة جملة يف منشور حبث،  مقارنة دراسة،  الرباءة ومبدا املشروع غري الكسب جترمي،  دحام خضري خالد. د -  ٥ 

  .١٦٩ص،٢٠١١، الثاين العدد،  السابعة السنة، كربالء جامعة،  القانون
  ١٦٩ص، نفسه املصدر - ٦ 
 اإللكتروين املوقع على متاح،  الفساد ملكافحة الوطنية اهليئة موقع على منشور مقال،  وسرية شفافية املالية الذمة رإقرا -٧  

www.nazaha.gov .١٣/٢/٢٠١٦ الزيارة تاريخ  
،  انونالق كلية جملس إىل مقدمة ماجستري رسالة،  العراقي التشريع يف املشروع غري الكسب جرمية، البديري جبار صفاء -  ٨ 

  .١٩ص، ٢٠١٥،  كربالء جامعة
  .٢٠١١ لسنة) ٣٠( رقم الرتاهة هيئة قانون من) ١٧( املادة - ٩

  .١٧١ص،  سابق مصدر،  دحام خضري خالد. د -١٠
  .٢٠٠٥ لسنة) ١( رقم الفلسطيين الفساد مكافحة  قانون - ١١  
  .٢٠١٥ لسنة) ٣٦( رقم السياسية األحزاب قانون من) ٣٣( املادة - ١٢  
  املصري املشروع غري الكسب قانون من)  ٤( املادة  - ١٣  

  .٢٠٠٥ لسنة) ١( رقم التنظيمية الالئحة من) ١( املادة - ١٤
  .١٩٧٥ لسنة) ٦٢( رقم املصري املشروع غري الكسب قانون من) ٣( املادة   -١٥
  .٢٠٠٥ لسنة) ١( رقم املالية املصاحل لكشف التنظيمية الالئحة من)  ثالثا/٢( املادة -١٦

  .١٧٣ص،  سابق مصدر،  دحام خضري خالد. د - ١٦  
  .٢١ص،  سابق مصدر،  البديري جبار صفاء  - ١٧  
  .٢٤،  نفسه املصدر - ١٨  
  .١٤١ص،  سابق مصدر،  املرصفاوي صادق حسن.د -  ١٩ 
 اإللكتروين املوقع على متاح ، املتحدة األمم التفاقية وفقا التجرمي ملقتضيات العراق استجابة مدى،   العكيلي رحيم القاضي  -  ٢٠ 

www.tgmag.net١٧/٢/٢٠١٦ الزيارة تاريخ.  
  .١٦/٢/٢٠١٦ الزيارة تاريخ www.almaslah.com  اإللكتروين املوقع على متاح -٢١
  .٣٥ص،٢٠٠٨، بغداد،  القانونية املكتبة،٢ط، العام القسم،  العقوبات قانون شرح، احلديثي الرزاق عبد فخري .د  -٢٢
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  النافذ العقوبات قانون من األوىل واملادة،  ٢٠٠٥ لسنة النافذ العراق دستور من) ١٩/٢( املادة ظرين -  ٢٣ 
  .املصري ١٩٧٥ لسنة) ٦٢( رقم القانون من) ٢٠( املاد - ٢٤  
  .٢٠٠٦ لسنة) ٢٤( رقم املالية الذمة إشهار تعليمات من) ١٢( املادة - ٢٥  
  ١٩٥٨ لسنة شروعامل غري الكسب قانون من) ١٣( املادة - ٢٦  
  .٢٠١١لسنة  الرتاهة هيئة قانون من) ٣٠( املادة -  ٢٧ 

   التنظيمية الالئحة من) ١١(و) ١٠( املواد - ٢٨
  .١٩٥٨ لسنة) ١٥( رقم املشروع غري الكسب قانون من) ١٣( املادة - ٢٩  

  فذالنا ٢٠٠٥ لسنة) ١( رقم املالية املصاحل لكشف التنظيمية الالئحة من) ١٠( املادة -٣٠
  .١٩٥٨ لسنة املشروع غري الكسب قانون من) ٢و١٣/١(املادة -  ٣١  
  .١٩٥٨ لسنة) ١٥( رقم املشروع غري الكسب قانون من) ١٨( املادة  - ٣٢  
،  القضائي االجتهاد جملة،  ومكافحته الفساد من الوقاية قانون مبوجب املستحدثة اجلديدة التجرمي صور،  متام يعيش آمال. د -  ٣٣ 

 املادة يف وذلك باملمتلكات الكاذب التصريح أو التصريح عدم جرمية تشكل األركان هذه إن علما. ١٠٢ص،  اخلامس العدد
  . اجلزائري الفساد مكافحة قانون من)٣٦(

القاضي رحيم العكيلي ، عالقة هياة الرتاهة بغريها من االجهزة احلكومية ،متاح على شبكة االنترنت  -٣٤
:WWW.NAZAHA.IQ 

  .٣، ص ٢٠٠٦) لسنة ٣اضي محزة الراضي ، سؤال وجواب ، جملة اجليل االن ، جملة فصلية هياة الرتاهة ، العدد (ر -٣٥
  ) من ذات القانون .٤/٦) من القانون النظامي ، والقسم (٧القسم ( -٣٦
 ) من القانون النظامي ٢/٥القسم ( -٣٧

  
 

 اإللكتروين املوقع على منشور مقال،  ١٩٥٨ لسنة ١٥ رقم انونق صدور على عاماً مخسون:  شناوة حممد حسني:  ينظر) ٣٨(
www.almadapaoer.com . 

 القوات وضباط والقضاة واحلكام والوزراء الوزراء رؤساء على((  ١٩٥٨ لسنة ١٥ رقم القانون من األوىل املادة نصت) ٣٩
 جملس أعضاء وعلى الرمسية والشركات واملصارف واملؤسسات العامة املصاحل إدارة جمالس عضاءوأ ورؤساء والشرطة املسلحة

 يصدر الذين املستخدمني وعلى موظف كل وعلى العاصمة أمانة جملس وأعضاء وأمني واإلدارية البلدية االس وأعضاء األمة
 خالل يقدم أن مؤقتة أو دائمة بصفة عامة خبدمة فمكل شخص كل وعلى الوزراء جملس من قرار أصنافهم أو فئام بتحديد
 ... )) املالية ذمته عن إقرار انتخابه أو تعيينه تاريخ من شهرين

 . ١٩٥٨ لسنة ١٥ رقم الشعب حساب على املشروع غري الكسب قانون من)  ٤(  املادة) : ٤٠(
 . ١٠ص ، سابق مصدر،  املشروع غري الكسب جرمية:  السيد حسن حممود نبيل) : ٤١(
  . ٢٠٠٥ لعام ٣٩٩٧ العدد:  العراقية الوقائع جريدة): ٤٢(
:  ينظر،  املالية ذمته عناصر بيان املشروع غري الكسب قانون ألحكام خيضع من فيه يثبت حمرر عن عبارة هو املالية الذمة إقرار) ٤٣(
 ١٢٦ص،  طبع سنة بال،  اإلسكندرية،  عارفامل منشأة،  املشروع غري الكسب قانون يف املرصفاوي:  املرصفاوي صادق حسن. د
،  به يعمل ال ولكن املفعول ساري القانون يبقى حيث،  رمسي بشكل عنه يعلن ال الذي التعطيل هو للقانون الفعلي التعطيل) ٤٤(

 .   ٢٦٢ص ، ١٩٨٩،  بغداد،  ناشر بال،  الدستوري القانون يف العامة النظرية:  وآخرون املفرجي محيد إحسان. د:  ينظر
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 أمر طوعت قد الوظيفة تكن مل ما حرام بأنه يوصف أن ميكن ال الكسب أن((  املصرية النقض حمكمة قضت لذلك وتطبيقاً) ٤٥(

 جبرمية املتهم ألخذ القاضي على يتعني((  أيضاً وقضت،  ٤٠٠ص،  ٧س ١٩٥٦ لسنة ٧٠٤ املرقم قرارها... ))  عليه احلصول
 ذلك فرصة له يتيح وظيفته نوع وكون املوظف مال يف املربرة غري الزيادة مها أمرين توفر حكمه يف يثبت أن املشروع غري الكسب

 ١٩٦٥ لسنة ١٣٥٦ املرقم قرارها... ))  عامة قانونية قرينة ماله يف الزيادة مصدر إثبات عن عجزه اعتبار يصح حىت االستغالل يف
منشاة ،  والقضاء الفقه ضوء يف والتربح املشروع غري الكسب كامأح:  اجلليل عبد يسرى:  إليهما أشارت،  ٦٥٧ص ، ١٦س

 . ٩١- ٩٠ص،  ٢٠٠٤املعارف،  االسكندرية ،
 
 

 . ٢٠٠٥ لسنة)  ١(  رقم التنظيمية الالئحة من)  ٣(  املادة) : ٤٦(
 . ١٩٣٩ سنة أيلول بعد تركوها والذين بالقانون العمل وقت اخلدمة يف املوجودين القانون من األوىل املادة ألزمت) : ٤٧(
 . ٢٠٠٥ لسنة)  ١(  رقم التنظيمية الالئحة من)  ٥،  ٤(  املواد) : ٤٨(
 . ٢٠٠٥ لسنة)  ١(  رقم التنظيمية الالئحة من)  ١٦،  ١٥،  ١٤(  املواد) : ٤٩(
 . ٣ص،  ٢٠٠٨ات ،، كتاب تعريفي ، هياة الرتاهة ،التعليم والعالق هاين حسني ورفقة خلف عبد ومؤيد ساهي حممود أيسر): ٥٠(
 تقدمي عن امتنعوا الذين املكلفني أو املسؤولني حبق ٢٠١٠ لعام ٢٩/٣ يف قراراً اختذت الرتاهة هيأة أن إىل اإلشارة وجتب) ٥١(

)  أ(  امللحق يف تضمن الذي الرتاهة هليأة النظامي القانون إىل ذلك يف واستندت العمل عن بإيقافهم وذلك املالية مصاحلهم عن كشف
 )) . العمل عن والتوقيف الغرامات تشمل عقوبات إىل املخالف املسؤول يتعرض(( ...  نهم
 .١٩٥٨ لسنة ١٥ رقم الشعب حساب على املشروع غري الكسب قانون من)  ١٨،  ١٠(  املادتان) : ٥٢(
 . ١٩٧٥ لسنة ٦٢ رقم املصري املشروع غري الكسب قانون من)  ١٨(  املادة) : ٥٣(
   . ٢٠٠٤ لعام الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية من)  ٢٠(  املادة) : ٥٤(

  املصادر
  .واملؤلفات الكتب: أوال

  ١٩٨٩،  بغداد،  ناشر بال،  الدستوري القانون يف العامة النظرية:  وآخرون املفرجي محيد إحسان. د:   -١
  .١٩٩٧، القاهرة،  كوميت مكتبة، املشروع غري الكسب قانون شرح،  اخللفي إمساعيل

  . اإلسكندرية،  املعارف منشاة، املشروع غري الكسب قانون ، املرصفاوي صادق حسن.د  -٢
  .٢٠٠٨،  بغداد،  القانونية املكتبة،  العام القسم،  العقوبات قانون شرح، احلديثي الرزاق عبد فخري. د  -٣
    .٢٠٠٥،  مصر،  لتوزيعوا للنشر ايتراك،  ١نبيل حممود السيد ، جرمية الكسب غري املشروع ،  ط -٤
يسرى عبد اجلليل ، احكام الكسب غري املشروع والتربح يف ضوء الفقه والقضاء ،منشاة املعارف ، االسكندرية ،  -٥

٢٠٠٤.  
  . البحوث:  ثانيا
 االجتهاد جملة،  ومكافحته الفساد من الوقاية قانون مبوجب املستحدثة اجلديدة التجرمي صور،  متام يعيش آمال. د  -١

   . ٢٠٠٩، اجلزائر،   اخلامس العدد،  القضائية
  . ٢٠٠٨ايسر حممود سامي ، ومؤيد عبد خلف ، كتاب تعريفي ، هياة الرتاهة دائرة التعليم والعالقات ،  -٢
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 كلية،  احلقوق رسالة جملة،  مقارنة دراسة،  الرباءة ومبدا املشروع غري الكسب جترمي،  دحام خضري خالد. د  -٢

  .٢٠١١،  الثاين العدد،  السابعة السنة،  كربالء امعةج،  القانون
  . الرسائل: ثالثا
 كلية جملس إىل مقدمة ماجستري رسالة،  العراقي التشريع يف املشروع غري الكسب جرمية ، البديري جبار صفاء  -١

  .٢٠١٥،  كربالء جامعة،  القانون
  . والقوانني الدساتري:  رابعا

  .٢٠٠٥ ةلسن النافذ العراق دستور  -١
   ٢٠٠٤ لسنة الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية  -٢
  العراقي ١٩٥٨ لسنة) ١٥( رقم املشروع غري الكسب قانون  -٣
  ١٩٧٥ لسنة) ٦٢( رقم املصري املشروع غري الكسب قانون  -٤
  ٢٠٠٥ لسنة) ١( رقم الفلسطيين الفساد مكافحة قانون  -٥
  ٢٠١١ لسنة) ٣٠( رقم الرتاهة هيئة قانون  -٦
  ٢٠١٥ لسنة) ٣٦( رقم العراقي السياسية األحزاب قانون  -٧
  ٢٠٠٥ لسنة) ١( رقم املالية املصاحل لكشف التنظيمية الالئحة  -٨
  ٢٠٠٦ لسنة) ٢٤( رقم األردين املالية الذمة إشهار تعليمات  -٩

  . اإللكترونية املواقع:  خامسا
 املوقع على متاح،  الفساد ملكافحة الوطنية اهليئة موقع على منشور مقال،  وسرية شفافية املالية الذمة إقرار  -١

  ١٣/٢/٢٠١٦ الزيارة تاريخ. www.nazaha.gov اإللكتروين
 املوقع على متاح، املتحدة األمم التفاقية وفقا التجرمي ملقتضيات العراق استجابة مدى،  العكيلي رحيم القاضي  -٢

  .١٧/٢/٢٠١٦ الزيارة تاريخwww.tgmag.net اإللكتروين
القاضي رحيم العكيلي ، عالقة هياة الرتاهة بغريها من االجهزة احلكومية ، متاح على شبكة االنترنت   -٣

:www.nazaha.iq 
  .١٦/٢/٢٠١٦ الزيارة تاريخ www.almaslah.com  اإللكتروين املوقع على متاح مقال   -٣
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