قانون الكسب غير المشروع
رقم ( )1لسنة 2005م
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد االطالع على القانون األساسي المعدل،
 -أصدرنا القانون التالي:

مادة ()1
يكوون للللموواا والعبواراا التاليووة الوواردة فووي اواا القووانون المعواني المهصصووة ل وا أدنوواه موا لووم تودل القرينووة علوى هووال
الك:

الهيئة :ايئة مكافحة اللسب غير المشروع.
الرئيس :رئيس ايئة مكافحة اللسب غير المشروع.

الكسبببب غيبببر المشبببروع :ك ووا مووال حص ووا عليووه أح وود الهااووعين ألحك ووام ا وواا القووانون لنفس ووه أو ل ي وره بس ووبب اس ووت الل

الوظيفوة أو الصوفة أو نتيجووة لسولوك مهوالق لوون

قوانوني أو لوةداب العامووة أو بريوة طريقوة غيوور مشوروعة وان لوم تشووكا

جرموا ويعتبور كسوبا غيور مشووروع كوا ييوادة فوي ال وروة تط ورأ بعود توولي الهدموة أو قيوام الصووفة علوى الهااو ل واا القووانون
أو علوى يوجوه أو علوى أوالده القصوور متوى كانوا ال تتناسووب مو موواردام وعجووي عون بواا مصوودر مشوروع ل وا .ويوودها
فوي حكوم اللسوب غيور المشوروع كوا موال حصوا عليوه أع شوه

من الهااعين ل اا القانون على است الل وظيفته أو صفته.
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وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2005/1/6م،

طبيعوي أو اعتبوارع عون طريوش تواطو مو أع شووه

مادة ()2
يها ألحكام ااا القانون:
 .1رئيس السلطة الوطنية ونوابه ومستشاروه.
 .3أعااء المجلس التشريعي الفلسطيني.
 .4أعااء السلطة القاائية والنيابة العامة.

 .5ر ساء األج ية ومديرو الدوائر ونواب م في قواا األمن والشرطة.
 .6المحافظون ور ساء وأعااء مجالس ال يئاا المحلية.
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 .2رئيس وأعااء مجلس الويراء ومن في حكم م.

 .7ر ساء وأعااء مجالس دارة شركاا المساامة العامة ومديرواا التنفيايون التي تلون السلطة الوطنية أو أع من
م سسات ا مسااما في ا.

 .8الموظفون الهااعون لقانون الهدمة المدنية من الفئاا الهاصة واألولى وال انية.
 .9م وورمورو التحصو وويا ومنو وودوبوام واألمنو وواء علو ووى الودائ و و والصو وويار ومنو وودوبو المشو ووترياا والمبيعو وواا وأعاو وواء لجو ووان
الشوراء والبي و مون الفئوواا ال ال وة والرابعووة والهامسووة المنصوو

علي ووا فوي قووانون الهدمووة المدنيوة وموون فوي حكم ووم موون

أفراد قواا األمن والشرطة.
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 . 10موظفو ومسئولو وأعااء الج اا التي تتلقى مواينات ا أو أع دعم من المواينة العامة للدولة.
 .11أع شه

آهر يقرر مجلس الويراء هااعه ألحكام ااا القانون.
مادة ()3

االعتبارية واالستقالل اإلدارع والمالي وتهص

ل ا مواينة هاصة امن المواينة العامة للدولة.

 . 2يعو ووين رئو وويس الدولو ووة ،رئيسو ووا لل يئ و ووة بنو وواء علو ووى تنسو وويب مجلو ووس ال و ووويراء ويصو وواد علو ووى تعيينو ووه المجلو ووس التشو و وريعي
الفلسطيني باألغلبية المطلقة.

 . 3يعين رئيس ال يئة عددا كافيا من الموظفين لتمكين ال يئة من القيام بم ام ا.
مادة ()4
يشترط فيمن يعين رئيسا لل يئة ما يلي:

 .1أن يكون فلسطينيا من أبوين وجدين فلسطينيين وال يتمت برية جنسية أهرى.
 .2أن يكون من اوع اللفاءة واالهتصا

.

 .3من المش ود له بالنيااة وحسن السمعة.
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 .1تنش وور بمقتاو ووى أحك ووام او وواا الق ووانون ايئو ووة تس وومى ايئو ووة مكافح ووة اللسو ووب غي وور المشو ووروع ،وتتمتو و ال يئو ووة بالشهصو ووية

 .4أال يقا عمره عن أربعين سنة.

 .5أال يكوون قوود صوودر بحقوه حكووم قطعووي مون محكمووة مهتصووة فوي جنايووة أو جنحووة مهلوة بالشوور أو األمانووة أو جريمووة
من جرائم األموال.
مادة ()5
يشترط فيمن يعين موظفا في ال يئة:

 .1أن يكون فلسطينيا.

 .3من المش ود له بالنيااة وحسن السمعة.

 .4أال يكون قد أدين من محكمة مهتصة في أية جريمة مالية أو مهلة بالشر

أو األمانة.

مادة ()6
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 .2أن يكون من اوع اللفاءة واالهتصا

.

 .1تلون مدة رئاسة ال يئة سب سنواا غير قابلة للتجديد.

 . 2ال يجوي عيل أو ت يير الرئيس ال بموافقة األغلبية المطلقة ألعااء المجلس التشريعي.
 .3يكون الرئيس مس وال أمام المجلس التشريعي.
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مادة ()7
وفقا ألحكام القانون يتمت الرئيس وموظفو ال يئة بالحصانة عن كا ما يقومون به من أعمال تتعلش بتنفيا م ام م.
مادة ()8

 . 1حفظ جمي
 .2فح

قراراا الامة المالية وطلب أية بياناا أو يااحاا تتعلش ب ا.

الامة المالية للهااعين ألحكام ااا القانون.

 .3التحقيش في الشكاوى التي تقدم عن كسب غير مشروع.

مادة ()9

وفقا ألحكام القانون يكون لل يئة في سبيا تنفيا م ام ا واهتصاصات ا ما يلي:
 . 1طل ووب البيان وواا واإليا وواحاا والحص ووول عل ووى األورا والمس ووتنداا أو ص ووور عن ووا م وون الج وواا ااا العالق ووة ،بم ووا
في ا تلك التي تعتبر سرية.

 .2علووى جميو و الج وواا المهتص ووة القي ووام بم ووا تللف ووا ب ووا ال يئ ووة ول ووا االس ووتعانة بم وورمورع الا ووبر أو أي ووة ج ووة أه وورى
مهتصة.
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تهت

ال يئة بما يلي:

مادة ()10
عل ووى جمي و و الج و وواا المهتصو ووة أن تق وودم لو ووى ال يئو ووة فو ووي بداي ووة كو ووا سو وونة ماليو ووة بي ووان برسو ووماء المكلفو ووين التو ووابعين ل و ووا

الهااعين ألحكام ااا القانون.

مادة ()11
 .1يق وودم رئ وويس السو وولطة الوطني ووة قو ورارا بالامو ووة المالي ووة الهاص ووة بو ووه وبيوج ووه وب ووروالده مفصو ووال في ووه ك ووا مو ووا يملل ووون مو وون
م لقووا وس وريا لوودى محكم ووة العوودل العليووا ،وال يجوووي االط ووالع عليووه ال بووءان المحكمووة عن وود االقتاوواء وفووي الحوودود الت ووي

يسمح ب ا القانون.

 . 2ال يجوووي ل ورئيس السوولطة الوطنيووة أن يشووترع أو يسووترجر أو يبي و أو يموونح أو ي وودع شوويئا موون أمووالك الدولووة ،أو أح وود
األشوها

المعنويووة العامووة ،أو أن تلوون لووه مصوولحة ماليووة فوي أع عقوود موون العقووود التوي تبرم ووا الج وواا الحكوميووة أو
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عقوواراا ومنق ووالا وأ سو و م وسوونداا وأم وووال نقديووة داه ووا فلسووطين وهارج ووا ،وم ووا علووي م م وون ديووون ،ويحف ووظ اوواا اإلقو ورار

اإلداريووة ،كمووا ال يجوووي لووه طوووال موودة رئاسووته أن يكووون عاوووا فووي مجلووس دارة أع شووركة أو أن يمووارس التج ووارة أو أع
م نوة موون الم ون أو أن يتقااووى راتبووا آهور أو أع مكافوونا أو موونح مون أع شووه

الواحد المحدد للرئيس ومهصصاته.

آهور وبوورع صووفة كانوا غيوور الراتووب

3

مادة ()12
 .1اا تبوين لورئيس ال يئوة أو النائوب العوام وجوود شوب اا للسوب غيور مشوروع مون قبوا رئويس السولطة الوطنيوة الفلسوطينية
يتقدم بطلب تم يدع لوى المجلوس التشوريعي والمحكموة الدسوتورية طالبوا البحوه فوي األاليوة القانونيوة لورئيس السولطة وفقوا

 .2يوقووق رئ وويس السوولطة الوطني ووة ع وون ممارسووة م ووام منصووبه ب مج وورد توجي ووه االت ووام ،ويت ووولى رئوويس المجل ووس التشو وريعي
م وام رئوويس السوولطة الوطنيووة م قتوا لحووين الفصووا فووي االت وام ،ويتووولى النائووب العووام جوراءاا التحقيووش ،وتلووون محالمووة

رئويس السولطة الوطنيووة أموام محكموة هاصووة يونظم القوانون تشووكيل ا واجوراءاا المحالموة أمام ووا ،وااا صودر حكوم قطعووي

بءد انته أعفي من منصبه م عدم االهالل بالعقوباا األهرى وفقا للقانون.
مادة ()13

 . 1ل ورئيس الس وولطة الوطنيووة الح ووش فووي حال ووة رئوويس ال ووويراء ل ووى التحقيووش فيم ووا قوود ينس ووب ليووه م وون ج ورائم اللس ووب غي وور
المشروع أ ناء ترديته أعمال وظيفته أو بسبب ا والك وفقا ألحكام القانون.

 .2لورئيس الووويراء الحووش فووي حالووة أع مون الووويراء لووى التحقيووش اسووتنادا لووى أع مون األسووباب المشووار لي ووا فووي الفق ورة

( )1أعاله والك وفقا ألحكام القانون.

مادة ()14
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لألصول الواردة في القانون األساسي.

 .1يوقوق مون يوت م موون الوويراء عون م ووام منصوبه فوور صودور ق ورار االت وام ،وال يحوول انت وواء هدمتوه دون االسوتمرار فووي
التحقيش والمتابعة.
 . 2يت ووولى النائو ووب العو ووام أو مو وون يم لو ووه مو وون أعاو وواء النيابو ووة العامو ووة ج و وراءاا التحقيو ووش وتو ووتم المحالمو ووة أمو ووام المحكمو ووة
المهتصة ،وتتب األحكام والقواعد المقررة في قانون العقوباا واإلجراءاا الجيائية.

 .3تسرع األحكام السابقة على نواب الويراء ووكالء الوياراا ومن في حكم م.
مادة ()15

من المجلس رف الحصانة حسب األصول كما ورد في النظام الداهلي للمجلس.

 . 2يوق ووق عاو ووو المجل ووس التش و وريعي عو وون ممارس ووة م امو ووه مج وورد رف و و الحصو ووانة عن ووه ويتو ووولى النائ ووب العو ووام ج و وراءاا
التحقيو ووش واالت و ووام وتو ووتم المحالم و ووة أم و ووام المحكمو ووة المهتص و ووة وتتبو و و األحكو ووام والقواع و وود المق و ووررة فو ووي ق و ووانوني العقوب و وواا
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 . 1لرئيس ال يئة أو النائب العام في حالوة وجوود شوب اا للسوب غيور مشوروع لودى عاوو فوي المجلوس التشوريعي الطلوب

واإلجوراءاا الجيائيووة ،وااا حكووم بءدانتوه بحكووم ن ووائي بفقود عاووويته فووي المجلوس التش وريعي م و عودم اإلهووالل بالعقوبوواا
األهرى المقرة وفقا للقانون.
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مادة ()16
 . 1فيمو ووا عو وودا الفئ و وواا المنصو ووو

علي و ووا ف و ووي البنو ووود ( ) 4 ،3 ،2 ،1مو وون الم و ووادة ( ) 2مو وون او وواا الق و ووانون (رئو وويس السو وولطة الوطني و ووة،

رئو وويس وأعا و وواء مجلو ووس ال و ووويراء ،رئو وويس وأعا و وواء المجلو ووس التشو و وريعي ،أعاو وواء الس و وول طة القاو ووائية والنياب و ووة العامو ووة) عل و ووى كو ووا م و وون
أ .ق و ورار ع و وون امت و ووه المالي و ووة وام و ووة أوالده القص و وور يب و ووين في و ووه األمو و ووال المنقول و ووة وغي و وور المنقول و ووة الت و ووي يمللون و ووا ،بم و ووا ف و ووي ال و ووك األسو و و م
والس و وونداا والحصو و و

فو و ووي الش و ووركاا والحس و وواباا فو و ووي البن و وووك والنق و ووود والحلو و ووي والمع و ووادن واألحج و ووار ال مينو و ووة ،ومص و ووادر دهل و ووم وقيمو و ووة

ااا الدها ،والك هالل ش رين من تاريخ هاوعه ألحكام ااا القانون.

ب .ق و ورار ام و ووة مالي و ووة ك و ووا و وواله سو وونواا أو عن و وود الطل و ووب عل و ووى أن يتا و وومن ع و ووالوة علو ووى البيان و وواا المنص و ووو

علي و ووا ف و ووي الفقو و ورة

أعاله مصدر أع ييادة في الامة المالية.
ج .ا و ووافة لاقو و و ارراا المنصو و ووو

علي و ووا س و ووابقا علو و ووى ك و ووا م و وون يها و و و ألحك و ووام ا و وواا القو و ووانون أن يق و وودم قو و و ار ار عو و وون امت و ووه الماليو و ووة

هالل ش ر واحد من تاريخ انت اء هاوعه ألحكام ااا القانون.

 . 2فيم و و ووا يتعل و و ووش بالفئ و و وواا المنص و و ووو

علي و و و ووا ف و و ووي البن و و ووود ( ) 4 ،3 ،2 ،1م و و وون الم و و ووادة ( ) 2مو و و وون ا و و وواا الق و و ووانون رئ و و وويس السو و و وولطة

الوطنيو و ووة ،رئو و وويس وأعاو و وواء مجلو و ووس الو و ووويراء ،رئو و وويس وأعاو و وواء المجلو و ووس التش و و وريعي ،أعاو و وواء السو و وولطة القاو و ووائية والنيابو و ووة العام و و ووة)،
لل يئو ووة الح و ووش ف و ووي االط و ووالع عل و ووى ق و و ارراا ال و ووامم المالي و ووة الهاص و ووة ب و ووم ول و وواا ال و وور

ل و ووا أن تطل و ووب م و وون المحكم و ووة العلي و ووا اإلان

ل ا باالطالع على ق ارراا الامم المال ية ل م وعلى المحكمة العليا اإلان بالك في الحدود التي يسمح ب ا القانون.
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يها ألحكام ااا القانون أن يقدم لى ال يئة ما يلي:

مادة ()17

اا تب ووين لل يئ ووة بالنس ووبة للفئ وواا المنصو ووو

علي ووا ف ووي البن ووود ( )4 ،3 ،2 ،1م وون المو ووادة ( )2م وون ا وواا الق ووانون وجو ووود

شوب اا قويوة علوى كسوب غيور مشوروع تحيوا ال يئوة األموور لوى رئويس السولطة الوطنيوة بالنسوبة لورئيس الوويراء والوى رئوويس

مجل ووس ال ووويراء بالنس ووبة لل ووويراء ،والو ووى المجل ووس التشو وريعي بالنس ووبة لو ورئيس السو وولطة الوطني ووة ورئ وويس وأعا وواء المجلو ووس
التشريعي ،والى مجلس القااء األعلى بالنسبة ألعااء السلطة القاائية والنيابة التهاا اإلجراءاا القانونية الاليمة.

ل لوا مون يملوك معلومواا جديوة أو و وائش بشورن كسوب غيور مشوروع أن يتقودم لوى ال يئوة بتلوك المعلومواا أو تقوديم شووكوى

بشرن ا اد أع من الهااعين ألحكام ااا القانون.

مادة ()19
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مادة ()18

 . 1على كا موظق عام علم بكسب غير مشروع أن يبلغ ال يئة بالك.

 .2ال يجوووي أن يكووون الووبال الوواع تقوودم بووه الموظووق حسووب الفق ورة ( )1أعوواله سووببا التهوواا أع موون اإلج وراءاا الترديبيووة
بحقه أو اتهاا أية جراءاا تها بمكانته الوظيفية.
مادة ()20
اا تبين لل يئة جدية الشكوى تطلب من الشه

المطعون في رائه بيان مصدر ااا ال راء.
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مادة ()21
اا تبوين موون هووالل اإلق وراراا أو موون هووالل الشووكاوى المقدمووة وجوود شووب اا قويووة علووى كسووب غيوور مشووروع يقوورر رئوويس
ال يئة بعد جراء الفح

الاليم حالة األورا

لى النائب العام للقيام بما يلي:

 . 2تقوديم ا لمحكموة البدايوة المهتصوة مباشورة اا كانوا شوب ة اللسووب غيور المشوروع غيور معلوموة المصودر أو كوان اوواا
الجرم قد مر عليه اليمن أو سقر بءحدى طر سقوط دعوى الحش العام.
مادة ()22
تعتب وور اإلقو وراراا المنصو ووو

علي ووا ف ووي او وواا الق ووانون واإلجو وراءاا المتهو وواة للتحقي ووش وفحو و

اللسب غير المشروع من األسرار التي ال يجوي فشا اا ال بقرار من المحكمة المهتصة.

الشو ووكاوى المقدم ووة بشو وورن

مادة ()23
اا امتنو يوج المكلوق بتقوديم اإلق وراراا المنصوو

علي وا فوي اوواا القوانون عون عطواء البيانوواا الاليموة والتوقيو علي ووا

وجوب علووى المكلووق أن يهطوور ال يئووة ب واا االمتنوواع ،وعلووى ال يئووة تلليووق الوويوج الممتنو تقووديم ق ورار عوون امتووه الماليووة
هال ل ش رين من تاريخ هطاره.
مادة ()24
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 .1تحريك الدعوى بشرن ا التهاا المقتاى القانوني.

لل يئووة أن تطل ووب م وون المحكم ووة المهتص ووة حج ووي أم وووال المش ووتبه ب رائووه ،أو أي ووة أم وووال يش ووتبه أن ووا تع ووود ل ووه ف ووي أع ي وود
كانووا ،حج ويا حتياطيووا ،ول ووا أن تطل و علووى دف وواتر الموودعى عليووه ومس ووتنداته وأن تسووتقي مووا يليم ووا موون معلوموواا م وون
الدوائر الرسمية وغ ير الرسمية وأن تستعين ألداء ااه الم مة بمن تراه مناسبا من الهبراء.
مادة ()25
كا من حصا لنفسه أو ل يره أو س ا ل م الحصول على كسب غير مشروع يعاقب بما يلي:
 . 2رد قيمووة اللس ووب غيوور المش ووروع ،وك ووا مووا ي ب ووا فووي امت ووه المالي ووة موون أم وووال كووان ق وود استحص ووا علي ووا ع وون طري ووش
اللسب غير المشروع.

 .3دف غرامة مالية تساوع قيمة اللسب غير المشروع.

عدد الوقائع ()53

 .1السجن الم قا.

مادة ()26
 . 1انقاوواء ال وودعوى الجنائي ووة بالوف وواة ال يمنو و موون رد اللس ووب غي وور المش ووروع بحك ووم موون المحكم ووة المهتص ووة بن وواء عل ووى
طلب ال يئة.
 .2يجوي للمحكمة المهتصوة أن تورمر بءدهوال كوا مون اسوتفاد ف ائودة جديوة مون غيور مون اكوروا فوي الموادة ( )13مون اواا
القانون ليكون الحكم بالرد في مواج ته ونافاا في أمواله بقدر ما استفاد.
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مادة ()27
 .1اا بو ووادر مرتل و ووب جريم و ووة اللس و ووب غي و وور المش و ووروع أو الشو و وريك في و ووا ل و ووى ب و ووال الس و وولطاا العام و ووة ع و وون الجريم و ووة قب و ووا كش و ووف ا وع و وون
المال المتحصا من ا أعفي من عقوبتي السجن وال رامة المقررتين ل اه الجريمة.
العقوبة لى الحبس ويعفى من عقوبة ال رامة.

مادة ()28
كوا مون تهلوق مون المكلفوين عون تقوديم قوراراا ال اموة الماليوة فوي المواعيود المقوررة يعاقوب ب راموة ال تقوا عون مائوة دينووار
أردنوي وال تييوود علوى ألووق دينووار أردنوي أو مووا يعادل وا بالعملووة المتداولووة قانونوا عوون كوا ش و ر توورهير مون توواريخ هاوووعه

ألحكام ااا القانون أو تاريخ تلليفه بالك من قبا ال يئة.

مادة ()29
 .1كا من اكر عمدا بيانواا غيور صوحيحة فوي اإلقوراراا المنصوو

علي وا فوي اواا القوانون يعاقوب ب راموة ال تقوا عون

مائة دينار أردني وال تييد على ألق دينار أردني أو ما يعادل ا بالعملة المتداولة قانونا.
 . 2يعفى من العقوبة من بادر من تلقاء نفسه بتصحيح البياناا الواردة في اإلقرار قبا كشق الهطر.
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 .2اا أعو ووان مرتل و ووب جريم و ووة اللس و ووب غي و وور المشو ووروع أو الشو و وريك في و ووا أ ن و وواء التحقي و ووش معو ووه عل و ووى كش و ووق الجريم و ووة ومرتلبي و ووا تهفو و و

مادة ()30
كوا مون بلوغ كوابا بنيووة اإلسواءة عون كسوب غيور مشووروع يعاقوب بوالحبس لمودة ال تقوا عوون سوتة أشو ر وب راموة ال تقوا عوون
مائة دينار أردني وال تييد على ألق دينار أردني أو ما يعادل ا بالعملة المتداولة قانونا أو بءحدى ااتين العقوبتين.
مادة ()31
كا شه

صدر بحقه حك ما باتا بارتلاب جريمة اللسب غير المشروع يحرم من تولي أية وظيفة عامة.

ال تمن العقوباا المقررة في ااا القانون من توقي أع عقوبة أهرى أشد تلون مقررة في أع قانون آهر.
مادة ()33

عدد الوقائع ()53

مادة ()32

ال تها للتقادم قاايا اللسب غير المشروع وكا ما يتعلش ب ا من جراءاا.
مادة ()34
تعد ال يئة األنظمة الاليمة لتنفيا أحكام ااا القانون ،وتصدر عن مجلس الويراء.
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مادة ()35
يل ى كا حكم يهالق أحكام ااا القانون.

علوى جميو الج واا المهتصوة كوا فيموا يهصوه تنفيوا أحكوام اوواا القوانون ويعموا بوه بعود ال وين يوموا مون تواريخ نشوره فووي
الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام هللا بتاريخ / 8 :يناير 2005 /ميالدية.
الموافش /27 :او القعدة 1425 /اجرية.
روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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مادة ()36

عدد الوقائع ()53
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