
 

  

 

 2014 السنة :

 23 عدد المواد :

 01-06-2014 تاريخ السريان :

 ( وتعديالته2014)قانون الكسب غير المشروع لسنة  2014لسنة  21قانون رقم 

 5289 رقم الجريدة

 3377 الصفحة

 01-06-2014 التاريخ

 

 

 ( 1المادة )   

 

 

تمماريخ نشممر   مم   ( ويعمممب  ممه مممن2014يسمممه امملا النممانون )قممانون الكسممب غيممر المشممروع لسممنة 

 .الجريدة الرسمية

 

 

 ( 2المادة )   

 

 



يكون للكلمات التالية حيثما وردت    الا النمانون المعمان  المصصصمة لأما هدنما  مما لمم تمدب النرينمة 

 -:عله غير للك

 

 الدائرة

 

 .دائرة إشأار اللمة المالية المنشأة  منتضه هحكام الا النانون :

 

 الرئيس

 

 .رئيس الدائرة :

 

 الأيئة

 

 .الأيئة النضائية المشكلة  منتضه هحكام الا النانون :

 

 االقرار

 

 .إقرار اللمة المالية :

 

  

 

 ( 3المادة )   

 



 

، 2006( لسمنة 54تط ق هحكام الا النانون من تاريخ نفمال هحكمام قمانون إشمأار اللممة الماليمة رقمم )

 -:وعله كب من شغب هو يشغب هيا من الوظائف التالية

 

 .ئيس الوزراء والوزراءر -ه

 

 .رئيس و هعضاء مجلس األعيان -ب

 

 .رئيس وهعضاء مجلس النواب -ج

 

 .رئيس وهعضاء المحكمة الدستورية -د

 

 .النضاة - 

 

 .محا ظ ال نك المركزي ونوا ه -و

 

رئيس الديوان الملك  واألممين العمام ووزيمر الم الط ومستشماري جاللمة الملمك والمستشمارين  م   -ز

 .الديوان الملك 

 

 .رؤساء الأيئات المستنلة والسلطات وهعضاء مجالسأا -ح

 

 .رؤساء مجالس المفوضين وهعضائأا -ط

 



ة واألمنيممة ومممديريأا رؤسمماء المؤسسممات الرسمممية العامممة والمؤسسممات العامممة المدنيممة والعسممكري -ي

 .وهعضاء مجالس إدارتأا إن وجدت

 

 .رؤساء الجامعات الرسمية -ك

 

السممفراء وممموظف  الفئممة العليمما ومممن يممماثلأم  مم  الرت ممة ول هو الراتممب  مم  الممدوائر الحكوميممة  -ب

 .والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة

 

ضـمـاء المجمالس المحليمة المنتص مة ورؤسماء همين عمان واعضاء مجلس همانة عمان الك ـرى واع -م

واعضاء المجالــس ال لدية من  لديات الفئتين األوله والثانية ورؤساء واعضاء لجان تلك ال لديات هو 

اللجممان المؤقتممة علممه مستممـوى منطنممة ال لديممة ورؤسمماء ال لممديات هو لجانأمما مممن الفئممة الثالثممة والمممدير 

 .ــاء مجـالس المحا ظات المشكلة و نا للتشريعات النا لةالتنفيــلي لل لديـة ورؤســاء واعض

 

رؤساء لجان العطاءات المركزية العامة والعطاءات الصاصة المدنية والعسكرية واألمنية ولجمان  -ن

العطمماءات والمشممتريات  مم  الممدوائر الحكوميممة والمؤسسممات الرسمممية العامممة والمؤسسممات العامممة 

 .وال لديات وهعضاء هي منأا

 

ممثل  الحكومة والضمان االجتماع     مجالس اإلدارات وايئات المديرين    الشركات التم   -س

 .تساام  يأا الحكومة والضمان االجتماع 

 

رؤساء وهعضاء مجالس إدارات وايئات الممديرين او هي ممدير عمام  م  الشمركات والمؤسسمات  -ع

ات الرسمممية العامممة هو المؤسسممات المملوكممة  الكامممب للحكومممة هو الضمممان االجتممماع  هو المؤسسمم

 .العامة

 

نن اء واعضاء مجالس الننا ات المأنية والعمالية ورؤساء وهعضاء مجالس االتحادات الرياضية  -ف

 .والعمالية والصيرية والتعاونية ورؤساء األحزاب وامناؤاا العامون

 



والم يعممات ودائممرة الممموظفين الرئيسمميين  مم  دائممرة الجمممارك العامممة ودائممرة ضممري ة الممدصب  -ص

 .األراضـ  والمساحــة وهمانة عمان الك رى

 

 .شاغب هي وظيفة هصرى ينرر مجلس الوزراء اصضاعأا ألحكام الا النانون -ق 

 

 

 ( 4المادة )   

 

 

يعت ر كس ا غير مشروع كب ماب مننوب هو غير مننوب حصب هو يحصب عليه هي شصص تسمري  -ه

عليه هحكام الا النانون لنفسه هو لغير   س ب استغالب منص ه هو وظيفته هو المركمز الملي يشمغله هو 

  حكم صفة هي منأا، وكب زيادة هو نمو غير ط يع  يطره عله الماب المننوب هو غيمر المننموب و مق

( 54إقرار اللمة المالية المندم منه  منتضه هحكام الا النانون هو قمانون  إشمأار اللممة الماليمة رقمم )

لمه هو لزوجمه هو هوالد  النصمر وللمك هثنماء اشمغاله للمنصمب هو الوظيفمة هو المركمز هو  2006لسنة 

ن إث مات مصمدر  س ب صفة هي منأا الا كانت ال  الزيادة ال تتناسب مع مواردام الماليمة وعجمز عم

 .مشروع لتلك الزيادة

 

يعت ر كس ا غير مشروع كب زيادة ك يرة هو نممو غيمر ط يعم  يطمره علمه ثمروة وموجمودات هو  -ب

ممتلكات هي موظف عموم  غير مشموب  أحكمام املا النمانون وال يسمتطيع تعليلأما  صمورة معنولمة 

 .قياسا اله دصله المتأت  من مصادر مشروعة

 

 

 ( 5المادة )   

 

 



تنشأ    وزارة العدب دائرة تسمه )دائرة إشأار اللمة المالية( ترت ط  وزير العدب، يرهسأا قاض   -ه

 .تمييز يسميه المجلس النضائ ، يعاونه العدد الالزم من الموظفين لعمب الدائرة

 

ت تصتص الدائرة  تلن  االقرارات الصاصة  األشصاص المشمولين  أحكام الا النمانون وهي  يانما -ب

 .وإيضاحات متعلنة  أا وهحالتأا إله الأيئة

 

عله الدائرة مصاط ة الجأات لات العالقة لتزويداا  أسماء االشصاص التما عين لأما الملين تسمري  -ج

 .عليأم هحكام الا النانون وهي معلومات هو  يانات تتعلق  أم

 

شمكلة  موجمب للدائرة تزويد ايئة النزااة ومكا حة الفساد  ناء عله قمرار ممن الأ -د يئمة النضمائية المك

الا النانون  صمورة ط مق األصمب عمن اإلقمرارات وهي  يانمات هو معلوممات تطل أما عمن األشمصاص 

الصاضعين ألحكامالنانون  شأن هي شكوى هو اص ار يتعلق  فعمب ممن ه عماب الفسماد المنظمورة همامأما 

 . ما    للك المتعلنة  النمو غير الط يع  للثروة

 

 

 مكررنص المادة 

ينشممأ  م  الممدائرة سممجب الكترونم  إلقممرارات اللمممة الماليمة يحتمموي علممه هسممماء  -( مكممرر ه5الممادة )

تمنظم جميمع الشمؤون المتعلنمة  السمجب االلكترونم   منتضمه  -مندم  االقرارات وتاريخ تنمديمأا  ب

 .نظام يصدر لأل  الغاية

 ( 6المادة )   

 

 

د الممدائرة  أسممماء األشممصاص التمما عين لأمما والمملين تسممري تلتممزم جميممع الجأممات لات العالقممة  تزويمم -ه

عليأم هحكام الا النانون وللك صالب ستين يوما ممن تماريخ نفمال  هو ممن تماريخ شممولأم  أحكاممه هو 

وعلممه اممل  الجأممات، كممب  مم  حممدود  2006( لسممنة 54هحكممام قممانون إشممأار اللمممة الماليممة رقممم )

 .يانات وإيضاحات ومعلومات  شأنأماصتصاصأا، تزويد الدائرة  ما تطل ه من  

 



ترسب ال يانات والمعلومات وااليضاحات المشار إليأا  م  الفنمرة )ه( ممن امل  الممادة  م  ظمرف  -ب

مغلق وسري إله الرئيس وال يجوز ألي من موظف  الدائرة، تحت طائلمة المسمؤولية النانونيمة،  مت  

 .الظرف هو االطالع عله تلك ال يانات  أي صورة كانت

 

 

 ( 7المادة )   

 

 

 -:يلتزم كب من تسري عليه هحكام الا النانون  ما يل 

 

تندم إقرار عن لمته المالية ولمة زوجه  وهوالد  النصر صالب ستين يوما من تاريخ تسلمه نمولج  -ه

 ً  .االقرار الورق  هو اشعار االقرار االلكترون  وله الصيار    تنديم اقرار  ورقياً هو الكترونيا

 

 -:تنديم اإلقرار المنصوص عليه    الفنرة )ه( من ال  المادة    المواعيد التالية -ب

 

 .كب سنتين من تاريخ االقرار األوب اللي قدمه وطيلة مدة صضوعه ألحكام الا النانون -1

 

 . صالب ستين يوما من تاريخ تركه الوظيفة هو زواب الصفة عنه -2

 

عليأا    الفنرة )ب( من ال  الممادة كمب زيمادة هو تعمديب  يجب هن تتضمن النرارات المنصوص -ج

 .طره عله اللمة المالية ومصادراا

 

يجب هن يعزز اإلقرار المنصوص عليه  ــ  اــل  المـــادة والمتعلمق  ماألمواب المننولـمـة وغيـمـر  -د

 .المننولـة  الوثائـق وال ينات المؤيدة له



 

الشصص الملزم  تنديم االقرار عمن إعطائمه ال يانمات الالزممة إصطار الدائرة    حاب امتناع زوج  - 

 .والتوقيع عليأا

 

 

 ( 8المادة )   

 

 

تسلم االقرارات المنصوص عليأا    الا النانون  ظرف مغلق ومكتوم إله الرئيس ويحظر ، تحمت 

 .ن  ياناتطائلة المسؤولية النانونية، عله هي من موظف  الدائرة  تحه هو االطالع عله ما يحتويه م

 

 

 ( 9المادة )   

 

 

عله الدائرة متا عة تنديم االقرارات و نا ألحكام الا النانون واتصال االجراءات النانونية الت  نص  -ه

 .عليأا  يه  حق من يتصلف عن تنديمأا    مواعيداا المحددة

 

عله الدائرة ت ليغ كب من يتصلف عن تنديم االقرار    موعد  المنرر  ما    للك الزوج الممتنع  -ب

 وجوب تزويد الدائرة  ه صالب شأر اعت ارا من اليوم التال  لتاريخ الت ليغ ويتم الت ليمغ و نما ألحكمام 

 .قانون هصوب المحاكمات المدنية

 

 

 ( 10المادة )   



 

 

ئاسممة قاضمم  تمييممز وعضمموية قاضمميين اثنممين ال تنممب درجتأممما عممن الدرجممة تشممكب ايئممة قضممائية  ر

 -:الصاصة،  نرار من المجلس النضائ      داية شأر كانون الثان  من كب سنة تتوله المأام التالية

 

 حص االقرار المندم إله الدائرة وتدقينه ودراسته عند تنديم هي شمكوى هو اص مار يحماب إليأما ممن  -ه

ة  حق هي شصص تنط ق عليه هحكام الا النانون وتتعلق  كسمب غيمر مشمروع تحنمق الجأة المصتص

 .له

 

طلب هي ايضاحات هو  يانات هو معلومات من مندم االقرار هو ممن هي جأمة هصمرى لات عالقمة  -ب

 . ألا الشأن

 

 

 ( 11المادة )   

 

 

وتممدقيق االقممرار  إلا ت ممين للأيئممة وجممود هدلممة كا يممة علممه الكسممب غيممر المشممروع، هثنمماء  حممص -ه

 .ومر ناته، تحيب االمر مع نتائج  حصأا وتدقينأا إله النائب العام

 

يجوز للأيئة هن تصدر قرارا مستعجال  منع الشصص المعن   التحنيق هو زوجه من التصرف  -1-ب

   همواله وهمواب هوالد هي منأمما النصمر، كلأما هو  عضمأا كمما يجموز لأما إصمدار قمرار  منعمه ممن 

 .السفر

 

( ممن امل  الفنمرة، االعتمرا  1يجوز لمن صدر ضد  هي من النرارات المشار إليأما  م  ال نمد ) -2

 .عله للك لدى الأيئة هو الجأة النضائية المصتصة



 

ال تسممري هحكممام التنممادم علممه دعمموى الكسممب غيممر المشممروع وال تسممنط الممدعوى إال  الو مماة وال  -ج

وع مممن التركممة هو الورثممة  حممدود ممما نب إلمميأم مممن يحمموب للممك دون الحكممم  ممرد الكسممب غيممر المشممر

 .التركة

 

 

 ( 12المادة )   

 

 

تعت ممر االقممرارات وممما يتعلممق  أمما مممن ايضمماحات و يانممات ومعلومممات ووثممائق وإجممراءات الفحممص 

والتدقيق المترت ة عليأا و نا ألحكام الا النانون ممن االسمرار التم  يحظمر ا شماؤاا هو نشمراا تحمت 

 .طائلة المساءلة النانونية

 

 

 ( 13المادة )   

 

 

لنفسمه هو لغيمر  علمه كسمب غيمر مشمروع و غراممة يعاقب  األشغاب الشماقة المؤقتمة كمب ممن حصمب 

 .تعادب قيمة للك الكسب ورد مثله

 

 

 ( 14المادة )   

 

 



عله المحكمة هن تحكم عله الزوج وهوالد  النصر اللين استفادوا من الكسب غير المشروع  الرد  -ه

 .من همواب كب منأم  ندر ما استفاد

 

ائدة جدية من غير الملكورين    الفنرة )ه( من ال  للمحكمة هن تنرر إدصاب كب من تحننت له   -ب

 .المادة والحكم    مواجأته  الرد من همواله  ندر ما استفاد

 

 

 ( 15المادة )   

 

 

يعاقب  الح س مدة ال تنب عن ثالثة هشأر وال تزيد عله سنة واحدة هو  غرامة ال تنب عن هلف دينار 

اتين العنمو تين كمب ممن تصلمف دون عملر مشمروع عمن وال تزيد عله صمسـة نالف دينمار هو  كلتما ام

 .( من الا النانون ويعاقب  الح س    حاب التكرار7تنديم االقرار و نا ألحكام المادة )

 

 

 ( 16المادة )   

 

 

يعاقب  الح س من ثالثة هشمأر إلمه ثمالن سمنوات هو  غراممة ال تنمب عمن هلمف دينمار وال تزيمد علمه 

 -:اتين العنو تينصمسة نالف دينار هو  كلتا ا

 

 .كب من قدم عمدا  يانات غير صحيحة    االقرار -ه

 

 .( من الا النانون12كب من صالف هحكام المادة ) -ب



 

 

 ( 17المادة )   

 

 

يعاقب  الح س مدة ال تنب عن سنة كمب ممن قمدم  نصمد االسماءة إص مارا صطيما كال ما عمن كسمب غيمر 

 .مشروع ولو لم يترتب عليه إقامة الدعوى

 

 

 ( 18المادة )   

 

 

ال يحوب تط يق العنو ات المنصوص عليأما  م  املا النمانون دون اينماع هي عنو مة هشمد ورد المنص 

 .عليأا    هي قانون نصر

 

 

 ( 19المادة )   

 

 

يعفه كب من الشريك والمتدصب    جريمة الكسب غير المشروع ممن العنو مة إلا ه صم  عمن األممر 

ف  ما وصب إليه من كسب غير مشروع هو  ما قام  ه من ه عاب ق ب إله السلطات المصتصة هو اعتر

 .احالة النضية إله المحكمة وال يصب للك  وجوب الحكم  الرد

 

 



 ( 20المادة )   

 

 

تعت ر الدائرة صلفا قانونيا وواقعيا لدائرة إشأار اللمة المالية المنشأة  منتضه هحكمام قمانون إشمأار  -ه

 .2006لسنة ( 54اللمة المالية رقم )

 

( لسمنة 54تعت ر إقرارات اللمة المالية المندمة  منتضه هحكام قانون إشأار اللممة الماليمة رقمم ) -ب

 .كأنأا مندمة  منتضه هحكام الا النانون 2006

 

 

 ( 21المادة )   

 

 

يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيل هحكام الا النانون  ما    للك تنظيم الشمؤون المتعلنمة 

 عمب الدائرة ومأامأا وتحديد ال يانات والمعلومات الواجب تضمينأا  م  االقمرار والنممولج الصماص 

 . ه وكيفية تزويد الدائرة  ألا االقرار

 

 

 ( 22المادة )   

 

 

 .2006( لسنة 54ار اللمة المالية رقم )يلغه قانون إشأ -ه

 

 .ال يعمب  أي نص ورد    هي تشريع نصر يتعار  مع هحكام الا النانون -ب



 

 

 ( 23المادة )   

 

 

 .رئيس الوزراء والوزراء مكلفون  تنفيل هحكام الا النانون

 

  

 

8/5/2014 

 

 

 


