القانون رقم  601لسنة  3062فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة
مادة  -6يخضع ألحكام هذا القانون كل من :
(أ) رئيس الجمهورية .
(ب) رئيس مجلس الوزراء والوزراء .
(ج) المحافظين وسكرتيرى عموم المحافظات ورؤساء الوحدات المحلية .
(د) رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح واألجهزة العامة .
(هـ) نواب ومساعدى األشخاص شاغلى المناصب والوظائف المشار إليهم فى البنود السابقة  ،ومن
يفوضونهم فى بعض اختصاصاتهم .
مادة -3فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية المعانى المبينة  ،قرين كل منها :
 -1المسئول الحكومى  :كل شخص يشغل أحد المناصب أو الوظائف المنصوص عليها بالمادة األولى من
هذا القانون .
 -2الشخص المرتبط  :كل شخص تربطه بالمسئول الحكومى صلة قرابه حتى الدرجة الرابعة  ،والشركات
التى يساهمون فيها أو يديرونها .
 -3تعارض المصالح  :كل حالة يكون للمسئول الحكومى أو الشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية
تتعارض تعارضا مطلقا أو نسبيا مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقالل وحفاظ على المال العام
أو تكون سببا لكسب غير مشروع لنفسه أو للشخص المرتبط .
 -4التعارض المطلق  :كل حالة يترتب عليها ضرر مباشر أو محقق للمصلحة أو الوظيفة العامة .
 -5التعارض النسبى  :كل حالة يحتمل فيها وقوع ضرر للمصلحة أو الوظيفة العام .

مادة -2فى حالة قيام إحدى حاالت التعارض المطلق يتعين على المسئول الحكومى إزالة هذا التعارض إما
بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة  ،فإذا كان التعارض نسبيا تعين على المسئول
الحكومى اإلفصاح عن هذا التعارض واتخاذ اإلجراءات الالزمة للحيلولة دون وقوع ضرر للمصلحة العامة ،
وفقا لإلجراءات والضوابط المبينة فى هذا القانون .
مادة -4تنشأ لجنة تسمى " لجنة الوقاية من الفساد " يعهد إليها بتطبيق أحكام هذا القانون بما فى ذلك تقدير
ما يعد تعارضا مطلقا أو تعارضا نسبيا  ،ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية .
مادة -5مع عدم اإلخالل بأحكام قانون الكسب غير المشروع المشار إليه  ،على المسئول الحكومى خالل
شهر من تعيينه تق ديم صورة من إقرار ذمته المالية  ،وتحديثه سنويا  ،إلى لجنة الوقاية من الفساد .
مادة -1يعد الجمع بين عمل المسئول الحكومى وبين عضوية مجالس إدارة الشركات أو المشروعات
التجارية الخاصة أو العمل فيها تعارضا مطلقا  ،ويتعين عليه االستقالة من تلك العضوية أو العمل فور
تعيينه فى المنصب أو الوظيفة العامة  ،فإذا لزم اتخاذ إجراءات معينة لقبول االستقالة  ،وجب عليه خالل
الفترة الالزمة لذلك أن يمتنع عن حضور المجلس أو المشاركة فى أنشطة المشروع أو الشركة أو فى اتخاذ
الق اررات الخاصة بها  ،وعن قبول أى عائد مادى منها .
مادة -7على المسئول الحكومى فور تعيينه فى منصبه أو وظيفته أن يتخذ اإلجراءات الالزمة لفصل ملكيته
فى أسهم أو حصص الشركات أو المشروعات التجارية عن إدارة أى أسهم أو حصص فى هذه الشركات أو

المشروعات أو فى أى أشكال أخرى للمشاركة فى أرباحها  ،وذلك خالل مدة ال تجاوز شهرين من تعيينه ،
ووفقا للضوابط واإلجراءات المنصوص عليها فى المادة ( )8من هذا القانون  ،واال تعين عليه التصرف فى

تلك األسهم أو الحصص خالل المدة ذاتها طبقا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها فى المادة

( )12من هذا القانون .
ويكون التعارض مطلقا إذا كانت ملكية األ سهم والحصص فى شركات خاضعة لرقابة المسئول الحكومى أو
تابعة له بشكل مباشر أو غير مباشر  ،وفى هذه الحالة يتعين عليه التصرف فى ملكيته خالل مدة الشهرين
المشار إليهما أو ترك المنصب أوالوظيفة العامة .

وال تعتبر ملكية العقارات من األنشطة التجارية التى تسرى عليها أحكام هذه المادة ولو كانت مؤجرة أو
مزروعة  ،مالم يتخذ التعامل فيها شكل االتجار على وجه االعتياد .
مادة -8يكون فصل ملكية األسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام المسئول الحكومى بإبرام عقد إلدارة
هذه األصول مع شخص طبيعى أو اعتبارى مستقل من غير األشخاص المرتبطين به  ،ومن غير شركائه
فى النشاط التجارى  ،وامتناعه عن التدخل فى ق اررات إدارة تلك األصول إال ما تعلق منها بالموافقة على

التصرف بالبيع أو التنازل .
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بإجراءات وضوابط تطبيق الفقرة السابقة بناء على اقتراح لجنة الوقاية من
الفساد .
وعلى ا لمسئول الحكومى أن يخطر لجنة الوقاية من الفساد باألسهم والحصص التى عهد بإدارتها إلى الغير
وفقا ألحكام هذه المادة وببيانات من عهد إليه باإلدارة وصالحياته  ،وأن يقدم إليها تقري ار سنويا عن نتائج
أعمال تلك اإلدارة .
مادة -9ال يجوز للمسئول الحكومى طوال فترة شغله لمنصبه أو وظيفته أن يشترى بشكل مباشر أو غير
مباشر أسهما أو حصصا فى شركات أو مشروعات تجارية أو زيادة حصته فيها إال فى الحالتين اآلتيتين :
(أ) المشاركة فى زيادة رأس مال مشروع يساهم فيه قبل تولى المنصب على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة
الشركاء وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها .
(ب) االكتتاب فى صناديق استثمار مصرية مطروحة لالكتتاب العام .
وفى جميع األحول يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى المادة ( )12من هذا القانون .
مادة -60على المسئول الحكومى الذى يزاول نشاطا مهنيا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير قبل تعيينه فى
منصبه أو وظيفته أن يتخذ فور تعيينه اإلجراءات الالزمة لوقف أو تصفية نشاطه أو للتصرف فى حصته
فى النشاط خالل شهرين من تعيين

مادة  -66يحظر على المسئول الحكومى تقديم الخدمات االستشارية  ،سواء مدفوعة األجر أو غير
مدفوعة.مادة  -63مع عدم اإلخالل بالنصوص التى تحظر أو تنظم تعامالت المسئولين الحكوميين بشأن
األموال واألصول المملوكة للدولة  ،يكون كل تعامل للمسئول الحكومى مع أشخاص القطاع الخاص بالبيع
أو الشراء أو اإليجار أو االنتفاع أو التصرف على أى نحو مقابل السعر العادل .
ويكون التعامل مقابل سعر عادل فى تطبيق أحكام هذا القانون متى كان وفقا للسعر وبالشروط السائدة فى
السوق وقت إجراء التعامل  ،دون أن يدخل فى تقديره صفة المسئول الحكومى بائعا كان أو مشتريا أو بأى

صفة أخرى  ،ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر
العائد أو غير ذلك من الشروط .
فإذا كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد فى السوق  ،تعين على المسئول الحكومى أن
يطلب من لجنة الوقاية من الفساد أن تعين خبي ار ماليا مستقال لتحديد السعر العادل  ،وذلك وفقا لإلجراءات
التى يحددها مجلس الوزراء .
مادة  -62ال يجوز للمسئول الحكومى أن يقترض ماال أو يحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصال
بالتقسيط إال وفقا لمعدالت وشروط العائد السائدة فى السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية  ،وبشرط
إخطار لجنة الوقاية من الفساد  .ويسرى حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية ي جريها المسئول الحكومى مع
جهة مانحة لالئتمان .
فإذا كانت الجهة مانحة االئتمان خاضعة لرقابة أو تابعة للمسئول الحكومى  ،كان تعامله معها تعارضا
مطلقا ويحظر القيام به لو كان بالسعر العادل.
مادة -64مع عدم اإلخالل بالنصوص المنظمة لجريمة الرشوة والتربح واستغالل النفوذ المنصوص عليها فى
قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر  ،يحظر على المسئول الحكومى تلقى أو قبول هدايا أو أى أشكال
أخرى من المجاملة من أى جهة سواء كانت عامة أو خاصة باستثناء ما يلى :
(أ) الهداي ا الرمزية التى يجرى العرف على تقديمها فى األعياد والمناسبات والتى ال تجاوز قيمتها ثالثمائة
جنيه .

(ب) الهدايا التى تقدم من زائرين أو مسئولين مصريين أو أجانب فى مناسبات رسمية وفقا لألعراف الجارية
واعتبارات المجاملة  ،على أن يتم تسليمها إلى جهة العمل وتسجيل ذلك بسجالت تلك الجهة
مادة  -65يحظر على المسئول الحكومى عند تركه منصبه أو وظيفته ألى سبب  ،ولمدة ثالثة أشهر تالية
 ،أن يتولى منصبا أو وظيفة فى القطاع الخاص لدى شركة أو جهة كانت تابعة أو مرتبطة بعمله السابق أو

خاضعة لرقابته  ،أو القيام بأعمال مهنية خاصة ترت بط بها  ،أو التعامل مع الجهة التى كان يرأسها إال بعد
موافقة لجنة الوقاية من الفساد  .ويحظر عليه االستثمار فى مجاالت كانت تابعة له بشكل مباشر أو تقديم
االستشارات لشركات كانت تابعة أو خاضعة لرقابة الجهة التى كان يرأسها وذلك خالل المدة المشار إليها .
ويحظر عل ى المسئول الحكومى القيام بأى عمل مما يمكن أن يعد استغالال للمعلومات التى كان يتيحها
منصبه أو وظيفته السابقة
مادة -61مع عدم اإلخالل باألحكام المنظمة للوظيفة العامة أو األحكام المنصوص عليها فى أى قانون
آخر  ،تقع مسئولية تجنب تعارض المصالح على المسئول الحكومى فيما لم يرد ذكره من أحكام .
وعلى المسئول الحكومى إخطار اللجنة فيما يمكن أن يثير الشك أو التساؤل أو الريبة مما لم يرد فى هذا
القانون من حاالت تعارض المصالح.
مادة  -67مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر ،

يع اقب بالحبس وبالغرامة التى ال تقل عن العائد الذى تحقق وال تزيد على ضعفه أو بإحدى هاتين العقوبتين ،
كل من خالف أحكام هذا القانون .
وفى جميع األحوال يحكم برد العائد الذى تحقق بالمخالفة ألحكام هذا القانون وبالعزل من الوظيفة .
مادة -68يصدر مجلس الوزراء اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد أخذ رأى لجنة الوقاية من الفساد
مادة  -69على جميع الخاضعين ألحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقا ألحكامه خالل ستة أشهر من
تاريخ العمل به .
مادة  -30ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية  ،ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى  9المحرم سنة  1435هـ
( الموافق  13نوفمبر سنة  2113م ) .
عدلى منصور

