
نظام الذمـــة المـاليـــة



أهداف الهيئة

إرساء مبدأ الشفافية في المعامالت االقتصادية واالدارية

العمل على مكافحة الفساد ودرء مخاطره

حماية أجهزة الدولة من الرشوة وسوء إستخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة

حماية المبلغين عن الفساد



.قطاع الذمة المالية•

.قطاع الكشف عن الفساد والتحقيق•

.قطاع الوقايــــة•

.قطاع الشؤون اإلدارية والمالية•

قطاعات الهيئة



أوقاريةعأونقديةومن يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليهم من أموال للخاضع وأوالده القصر ما

...داخل الكويت وخارجها منقولة

تعريف الذمة المالية

...  قبل الغير ديونمنوما عليهم من حقوق ويدخل في ذلك مالهم 

وحقوق لصالحهالغيرأو من للغيرمنهذات األثر المالي الصادرة التفويضاتأوالوكاالتكما تشمل 

 …االنتفاع



الفئات الملزمة بالتقديم

الفئات

الجمعيات التعاونيةالسلطة القضائيةالسلطة التشريعيةالسلطة التنفيذية

والهيئات الرياضية

ل الشركات التي تساهم بها  الدولة بشك

%25>مباشر 



الهدف من تقديم اإلقرار

5

ترسيخ

زاهة ترسيخ مبدأ الشفافية والن

في أجهزة الدولة

2

حماية

حماية األموال

العامة

1

وقاية

الوقاية من الفساد 

المالي

3

تعزيز

تعزيز الرقابة على كل من

يتولى وظيفة عامة

4

تحصين

تحصين الموظف العام من 

التشكيك في براءة ذمته



أنواع اإلقرارات

:للشخص خالل فترة توليه المنصبالوزن المالي أنواع نستدل من خاللها على ثالثة

تحديث اإلقرار

.سنوات3يوماً من نهاية كل 60يقدم خالل 

60 ً يوما

اإلقرار األول

.يوماً من تاريخ تولي المنصب60يقدم خالل 

60 ً ً 90يوما يوما

اإلقرار النهائي

.يوماً من تاريخ ترك المنصب90يقدم خالل 



أمـــــان–سريــــة –خصوصيـــة 

التعامل مع إقرارات الذمة المالية



نظام الحفظ الذكي

لجان الفحص

الخزانة

اإلستالم

1005610056



.والوزراءالوزراءمجلسرئيسونوابرئيس•

.األمةمجلسوأعضاءرئيسونائبرئيس•

ارةإدوأعضاءورئيسالعامةالنيابةوأعضاءوالقضاةللقضاءاألعلىالمجلسوأعضاءرئيس•

.والتشريعالفتوى

.البلديالمجلسوأعضاءرئيسونائبرئيس•

.المحاسبةديوانرئيس•

.الماليينالمراقبينجهازرئيس•

لجان فحص إقرارات الذمة المالية

(أ)لجنة الفحص 



.الداخليةوزارةفيللتحقيقاتالعامةاإلدارةأعضاء•

.الكويتبلديةفيالقانونيةاإلدارةأعضاء•

.الدائنونووكالءالقضائيونوالحراسوالمصفونالعدلبوزارةوالخبراءالمحكمون•

.(مساعدوكيل/وزارةوكيل/الممتازةالدرجة)القياديون•

.القياديحكمفيمن•

لجان فحص إقرارات الذمة المالية

(ب)لجنة الفحص 



.مستواهمفيومناإلداراتمدراء•

.الرياضيةوالهيئاتالتعاونيةالجمعياتإداراتمجالسأعضاء•

.العدلبوزارةالعدلوكاتبالموثقون•

.الماليينالمراقبينجهازفيالماليونالمراقبون•

.الفسادلمكافحةالعامةوالهيئةالمحاسبةبديوانالفنيونالموظفون•

يقلالببنصيمباشرةبصورةالدولةفيهاتساهمالتيالشركاتإداراتمجالسعضويةفيالدولةممثلو•

.المالرأسمن%25عن

لجان فحص إقرارات الذمة المالية

(ج)لجنة الفحص 



مهام لجان فحص إقرارات الذمة المالية

.للقانونالخاضعأقوالتسمعأن•

.الزمةتراهامستنداتأوبياناتبتقديمالخاضعتكلفأن•

.المختصةالجهاتمنالتحرياتتطلبأن•

.الجهاتكافةمنلهاصوراً أووالمستنداتواألوراقالبياناتتطلبأن•

ً تراهمنأوبالخبراءتستعينأن• .الهيئةخارجأوداخلمنمناسبا

.أقوالهسماعضرورةترىشخصأيأقوالتسمعأن•



و لجان الفحصالخاضعون 

لجنة الفحص أ

لجنة الفحص ب

لجنة الفحص ج

11,058

1,811

3,081

6,166



الذمة المالية لحماية األموال العامة

رقابة على الموظف

عملية وقائية
لمحاربة وباء الفساد 

المالي

تطبيق نظام الذمة 

المالية

حماية األموال

العامة



شكراً 

..الستماعكم 


