
 
 

 1 تعارض المصالح وقواعد السلوك العام                                            جمعية الشفافية الكويتية    

 

 2016اقتراح قانون رقم )    ( لسنة 

 في شأن 2016لسنة  2قانون رقم  بتعديل

 انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد واالحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية

 العام( )باب تعارض المصالح وقواعد السلوك

 

 على الدستور االطالعبعد  –

بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد واألحكاام الااةاة  2016( لسنة 2قانون رقم )الوعلى  –

 شف عن الذمة المالية،بالك

 وافق مجلس األمة على القانون اآلتي نصه وقد ةدقنا عليه وةدرناه.

 

 مادة أولى:

معاااااني الكلمااااار والع ااااارار  2016لساااانة  2( ماااان قااااانون رقاااام 1المااااادة ) يضاااااى الااااى

 :ةالتالي

 الشاا  الااعاأل ألحكاام  اذا أو المنتاد  لليهاا أو يمهلهاا  الجهة التي يعمل فيها :عملجهة ال

 .لقانونا

 :ي الحالة التي يكون فيها الشا  المكلف بادمة عامة في وعأل تترجح  تعارض المصالح 

فياه باةهة حصااوله علاى مصاالحة أو فامادع أو منفعاة شاةااة، مةابارع أو لياار مةابارع، لااه أو 

 وحيااد.لغيره، أو تؤثر على قدرته على أداء مهام وظيفته ومسؤولياتها، بموعوعية ونزا اة 

ى اإلعرار أو للحاق الاسارع بطرف مناافس للشاا  أو الكياان الاذي أفااده ويسري ذلك عل

 الااعأل.

 :في حال وجود حالة تعارض مصالح ألي شاعأل ألحكام  ذا القانون لدياه سالطة  اإلفصـــاح

اتااذ القرار أو المشاركة فيه في أي مرحلة من مراحل ةيالة القرار، يجب علياه اإلفصاا  

تابيا، وتقوم "الهيئة" بتحديد طريقاة اإلفصاا  ووسايلته وتوقيتاه عن حالة تعارض المصالح ك

 في الالمحة التنفيذية الااةة في  ذا القانون.

 :اإلفصا ، نساة كتابية من  و الشا  المسؤول في جهة العمل الذي يستلم  ُمتلقي اإلفصاح

 والذي يحدد اإلجراء المطلو  في  ذه الحالة وفقا لهذا القانون.
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 مادة ثانية:

 النص التالي: 2016لسنة  2( من قانون رقم 2يضاى الى المادة )

كمااا تسااري أحكااام الةااا  السااادل ماان  ااذا القااانون وعنوانااه )تعااارض المصااالح وقواعااد 

ن والعمال ين والمستادميالموظف على المذكورين أعاله في  ذه المادع، وعلى جميألالسلوك العام( 

وعاوعة تحاإ لبارافها أو رقابتهاا، وكال باا  مكلاف المو الجهات المذكورع في  ذه المادعفي 

 بادمة عامة. 

 

 مادة ثالثة:

 :ةمكرر( التالي 5( فقرة )5يضاى الى المادة )

ماان باا نها اإلساااءع التااي تعااارض المصااالح حاااالت  االجااراءات التااي تماامن منااأل اتااااذ

 .العام سلوكالقواعد وعأل ومتابعة تنفيذ وللمصلحة العامة، 

 

 :مادة رابعة

 التالي: بابا كامال، على النحو 2016لسنة  2لى قانون رقم يضاى ا

 تعارض المصالح وقواعد السلوك العام –ال اب السادس 

 تعارض المصالح –الفصل األول 

 (:1مكرر  43مادة )

الشاا  تلاك التاي تتعلاق ب( لمن يسري عليه أحكام  اذا القاانون الااةة)المصلحة يقصد ب

 اتهم:األبااص اآلتية ةفنفسه وكذلك ب

 لصهر أو قريب حتى الدرجة الرابعة. (1

 للوكيل أو الموةى عليه. (2

 .أو وسيطا لهيعمل لديه طةيعي أو معنوي لشا   (3

تربط الااعأل به عالقاة مالياة حالياا أو شاالل السانتين الساابقتين طةيعي أو معنوي لشا   (4

 . هافي لتاريخ الحالة التي اتاذ القرار فيها أو بارك في اتااذ القرار أو التصرف

 تفوق نصف بالمامة من قيمته.أو عينية لكيان يملك فيه الااعأل حصة مالية  (5
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  (:2مكرر  43مادة )

، علاى أن يقاأل فاي حالاة تعاارض المصاالحيحدد ُمتلقاي اإلفصاا  اإلجاراء المطلاو  تنفياذه 

 يكون اإلجراء أحد الةدامل اآلتية:

 االكتفاء باإلفصا ،  (1

 لقرار، عن المشاركة في اتااذ ا االمتناعأو  (2

 أو تالّ  الشا  من سةب وقوعه في حالة تعارض المصالح. (3

مأل لبالغ الهيئاة بنسااة مان اإلفصاا  وكاذلك القارار الاذي تام اتاااذه بشا نه، وينشاران فاي 

 سجل شاص عند جهة العمل، يكون متاحا للنظر لليه من األجهزع الرقابية في الدولة.

 (:3مكرر  43مادة )

مان واحادع أو أكهار قاأل تفاي حالاة تعاارض مصاالح حينماا لةاا  ألحكام  ذا ا الااعأليكون 

 :الحاالت التالية

ساوء اسااتادام السالطة: اسااتغالل الوظيفاة الحكوميااة فاي تحقيااق مصالحة أو فاماادع أو منفعااة  (1

شاةاة، كاا ن يكااون للااعاأل أي مصااالح ماليااة أو ليار ماليااة مةاباارع أو ليار مةاباارع مااأل 

أو باالبتراك مأل آشرين، قد تؤثر في موعاوعيته  امنفردالموعوع الذي سيتاذ فيه قراراً 

 حين ممارسة مسؤولياته.

التعامل التجاري مأل جهة العمل: امتالك أي جازء مان عمال أو كياان تجااري، لاه تعاامالت  (2

 مالية مأل الجهة الحكومية التي يعمل فيها.

بالماالفاة الواسطة والمحسوبية: وتشمل تعيين أو ترقية أو منح معاملاة تفمايلية ألي فارد،  (3

 الدولة. اللوامح والقوانين المعمول بها في  للقواعد واألحكام الواردع في

مان باا  أو كياان تجااري الهدايا واإلكراميات: طلب أو قةول  دية أو شدمة أو لكرامياة  (4

ويااتم تحديااد طريقااة التعاماال مااأل الهاادايا  ،حياااده فااي أداء واجةاتااه الوظيفيااة قااد تااؤثر علااى

 الالمحة التنفيذية لهذا القانون.في حة واإلكراميات الممنو

ساارية المعلومااات: لفشاااء معلومااات ساارية تصاال لليااه بحكاام عملااه بشااكل مةاباار أو لياار  (5

ماا لام يكان  الادماة.مةابر، أو استادام تلك المعلومات ألي لرض شاص، حتى بعاد تارك 

 منصوةا على اإلفصا  بش نها في قانون آشر. 

أو المصالحة للغيار ممان يارتةط معهام باروابط قراباة أو  طلب المنفعاة: ويشامل ذلاك الفامادع (6

 عالقات عمل ب ي ةفة كانإ.

على القيام بفعل من ب نه أن ينتهك أياً من أحكاام  أي با وال يجوز تحريض أو مساعدع 

  ذا القانون. 
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 (:4مكرر  43مادة )

با ي  الاذي انتقال للاى العمال فاي القطااع الاااصفاي الجهاة الحكومياة يحظر على الموظف 

أن يمهل جهة عمله الجديدع أمام الجهة الحكومية التي كان يعمل فيها قةل مارور  بكل من األبكال

 .ين على انتهاء ةلته الوظيفية بهاسنت

 (:5مكرر  43مادة )

اساتهناءاً  اذا القاانون أن يحصال علياه حكاام تحدد الالمحة التنفيذية كل ما يجاوز للااعاأل أل

يد قيمة الهادايا والمكافاآت المقةولاة، أو قةاول المايافة مان مصاادر ، وذلك بتحدمن  دايا ومكافآت

 مأل برط لشطار ُمتلقي اإلفصا  بذلك. وقيمتها،أشرى لير الدولة في المهام الرسمية 

 

 قواعــد الســلوك العــام -الثاني  الفصل

 (:6مكرر  43مادة )

ياة مكملاة ألحكاام  اذا لما كانإ قواعاد السالوك العاام تعتةار عارورع عملياة، وقواعاد لجرام

متوافقاة ماأل اتفاقياة األمام المتحادع  القانون، لذلك يجب لةدار لوامح شاةاة بقواعاد السالوك العاام

 وفقا لآلتي: المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميينو لمكافحة الفساد

ات يمأل مجلس الادماة المدنياة مدوناة قواعاد عاماة لسالوك الماوظفين والعااملين فاي الجها (1

جهاة عملهام الماوظفين ماأل عالقاة الااععة له، ويتابأل تنفيذ ا ديوان الادمة المدنية، تحكم 

مااأل المااراجعين، وذلااك شااالل سااتة بااهور ماان تاااريخ نشاار  ااذا القااانون فااي ا بياانهم ومااوفي

على أن تمأل كل جهة مدونة سلوك عامة مكملة متاصصة وفقا لطةيعاة  الرسمية.الجريدع 

 بهور من تاريخ ةدور قواعد السلوك العام.عملها، وذلك شالل ستة 

( مان  اذا القاانون ال تاماأل لمجلاس الادماة المدنياة أن 2على كل جهة واردع فاي الماادع ) (2

تمأل قواعاد سالوك عاماة، وأشارى مكملاة لهاا ومتاصصاة وفقاا لطةيعاة عملهاا، متمامنة 

ن فاي الجريادع الجزاءات المستحقة لمن ياالفها، وذلك شالل سنة من تاريخ نشر  اذا القاانو

 الرسمية.

ويااتم وعااأل قواعااد الساالوك العااام بالتنساايق مااأل الهيئااة التااي تحاادد طريقااة التعاماال مااأل تلااك 

 القواعد في الالمحة التنفيذية لهذا القانون.
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 :خامسةمادة 

العقوباار(، كماا ياتم فةاافة الماواد  –العقوبار ليكون )ال اب السابع  –يعدل اسم ال اب السادس 

 التالية:

 (:1مكرر  53)مادة 

 43)تحدد الالمحة التنفيذية الجزاءات اإلدارية للجهة أو متلقي اإلفصا  عناد ماالفاة الماادع 

 من  ذا القانون. (2مكرر 

 (:2مكرر  53مادة )

للنامب العام لذا تجمعإ لديه دالمل كافية بالنسةة ألحد األبااص الذين يقومون بادمة عامة 

مناه  (3مكارر  43)من  ذا القانون على أنه شاالف أحكاام الماادع  (2والمةينة بصفاتهم في المادع )

أن ياا مر بمنعااه ماان الساافر وماان التصاارف فااي أموالااه ولدارتهااا وأن يةااادر باتااااذ مااا يااراه ماان 

اإلجراءات التحفظية في  ذا الش ن بالنسةة لألموال تحإ يده أو يد ليره دون أن يال ذلك بواجب 

كافاة اإلجاراءات القماامية والقانونياة واإلدارياة مان جانةهاا فاي الجهات المجناي عليهاا فاي اتاااذ 

داشااال الاااةالد وشارجهاااا لمناااأل تهرياااب األماااوال، كماااا يجاااوز للناماااب العاااام أن يااا مر باتاااااذ تلاااك 

اإلجراءات بالنسةة ألموال الزوجاة واألوالد القصار أو الةلّاو أو ليار م متاى كاناإ لتلاك األماوال 

 ةلة بالماالفة.

مان  اذا القاانون  (3مكارر  43)( ياالف أحكاام الماادع 2د في المادع )ممن ور با كل و

يعاقب بالحةس مدع ال تقل عن سنة وال تزيد على شمس سنوات وبغرامة مالية ال تزيد على عشرع 

بإحدى  اتين العقاوبتين  وفاي جمياأل  أو أكةرععف ما استولى عليه من مال أيهما أو آالف دينار 

، ويحاارم ماان العماال فااي الوظااامف العامااة ماادع ال تزيااد علااى شمااس األحااوال يعاازل ماان الوظيفااة

سنوات، ويلغى القرار الذي بارك في اتااذه وما تةعه من آثار، مأل مصادرع ما تم الحصول عليه 

 نتيجة الستغالل المنصب العام.

 (:3مكرر  53مادة )

من  ذا القانون، يشطب الكيان التجاري المتورط فاي  (4مكرر  43)في حال ماالفة المادع 

حالااة تعااارض مصااالح ماان سااجالت وزارع التجااارع، ويةطاال أي تعاقااد تاام بسااةب حالااة تعااارض 

المصالح، ويحرم المالك والشريك والمدير من مزاولة أي عمل تجاري لمادع ال تقال عان سانة وال 

 تزيد على شمس سنوات.

 (:4مكرر  53مادة )

ماان  ااذا  1فقاارع  (6مكاارر  43)لااوامح قواعااد الساالوك الااواردع فااي المااادع  كاال ماان يتجاااوز

الماواد القانون، فعلى الجهاة التاي يعمال فيهاا تطةياق لحادى العقوباات الت ديةياة بحقاه والاواردع فاي 
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من  70وحتى  54والمواد من  (15/1979( من قانون الادمة المدنية )رقم 31 ،30 ،29 ،28)

 نظام الادمة المدنية.

مان  اذا  2 فقارع (6مكارر  43)ل من يتجااوز لاوامح قواعاد السالوك الاواردع فاي الماادع وك

القانون، فعلى الجهة التي يعمل فيها تطةيق لحدى العقوبات الت ديةية فاي حقاه والاواردع فاي المحاة 

 قواعد السلوك لديها.

 وللهيئة حق متابعة كافة الجهات في تطةيق أحكام  ذه المادع.

 (:5مكرر  53مادة )

كل من يحرض أو يساعد موظفاً عاماً على القيام بفعل من ب نه أن ينتهك أياً من أحكام  اذا 

القانون يعاقب بالحةس مدع ال تقل عن سنة وال تزياد علاى شماس سانوات، وبغراماة مالياة ال تزياد 

 على عشرع آالف دينار، أو بإحدى  اتين العقوبتين. 

 (:6مكرر  53مادة )

 43)( من قانون الجزاء ب ي حال على من ياالف أحكاام الماادع 81ادع )ال يجوز تطةيق الم

من  ذا القانون لالّ لذا بادر الجاني برد األموال موعوع الجريمة كاملة قةال لقفاال باا   (3مكرر 

 . المرافعة في الحاالت التي يجب فيها الرد

 

 :مادة سادسة

 الماادة تعادلأحكاام ختامياة(، كماا  –ثاامن أحكام ختامياة الاى )ال ااب ال –يعدل اسم ال اب السابع 

 :لتكون كما يلي (55)

ل فاي الادعوى أي باا   ماان تارى أناه اساتفاد فامادع طةيعاي أو اعتةااري للمحكماة أن تُادش 

يكون الحكم بالرد أو بالمصاادرع نافاذاً فاي و، حالة تعارض المصالحالمشروع أو من الكسب لير 

 ماله بقدر ما استفاد. 

 

  سابعة:مـــادة 

 ،بنااء علاى اقتارا  مجلاس األمنااء فاي الهيئاةون، بمرسوم الالمحة التنفيذية لهذا القانتصدر 

 في الجريدع الرسمية. بهور من ةدور  ذا القانون ونشره  ستةفي فترع ال تزيد على 
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 2016نة ـون رقم )   ( لسـة للقانـرة اإليضاحيـالمذك

 في شأن 2016لسنة  2قانون رقم  بتعديل

 حة الفساد واالحكام الخاصة بالكشف عن الذمة الماليةانشاء الهيئة العامة لمكاف

 العام( )باب تعارض المصالح وقواعد السلوك

 

ثام اتفاقية األمم المتحادع لمكافحاة الفسااد،  على وقعإ دولة الكويإ 9/12/2003في تاريخ 

بالموافقة على اتفاقية األمم المتحدع لمكافحة الفساد ونشر في الجريدع  47/2006ةدر قانون رقم 

المااادع األولااى منهااا،  ااالتفاقيااة، كمااا نصااإ عليهاا وتسااتهدف  ااذهم، 10/12/2006الرساامية فااي 

تااارويت وتااادعيم التااادابير الرامياااة للاااى مناااأل ومكافحاااة الفسااااد وتااارويت وتيساااير التعااااون الااادولي 

والمسااعدع التقنيااة فاي مجااال منااأل ومكافحاة الفساااد، وتعزيااز النزا اة والمساااءلة واإلدارع السااليمة 

 للشئون والممتلكات العمومية  

( ماادونات قواعااد ساالوك المااوظفين العمااوميين مااا يلااي 8التفاقيااة فااي المااادع )وقااد جاااء فااي ا

     نصه:

تعمال كال دولاة طارف، عامن جملاة أماور، علاى تعزياز النزا اة  الفسااد،من أجال مكافحاة  (1

 القانوني.واألمانة والمسؤولية بين الموظفين العموميين، وفقا للمةادئ األساسية لنظامها 

دولة طرف للى أن تطةق، عمن نطااق نظمهاا المؤسساية  على وجه الاصوص، تسعى كل (2

والقانونية، مدونات ومعايير سلوكية من أجال األداء الصاحيح والمشارف والساليم للوظاامف 

 العمومية.

، على كل دولة طرف، حيهما اقتماى األمار ووفقاا للمةاادئ المادع  ذه أحكام تنفيذأللراض  (3

بالمةاادرات ذات الصالة التاي اتااذتها المنظماات األساسية لنظامها القانوني، أن تحيط علماا 

ومنهااا المدونااة الدوليااة لقواعااد ساالوك المااوظفين العمااوميين  األطااراف والمتعااددعاإلقليميااة 

 .1996/ ديسمةر  األول كانون 12 المؤرخ 51/59الواردع في مرفق قرار الجمعية العامة 

الداشلي، في لرساء تدابير ونظم  تنظر كل دولة طرف أيما، وفقا للمةادئ األساسية لقانونها (4

تيسر قيام الموظفين العموميين باإبالغ السالطات المعنياة عان أفعاال الفسااد، عنادما يتنةهاون 

 وظامفهم.للى مهل  ذه األفعال أثناء أداء 

تسعى كل دولة طرف، عند االقتماء ووفقا للمةادئ األساسية لقانونهاا الاداشلي، للاى وعاأل  (5

فين العموميين ب ن يفصحوا للسلطات المعنية عن أبياء منها ما لهام تدابير ونظم تلزم الموظ

ماان أنشااطة شارجيااة وعماال وظيفااي واسااتهمارات وموجااودات و ةااات أو منااافأل كةياارع قااد 

 تفمي للى تمار  في المصالح مأل مهامهم كموظفين عموميين.

دابير ت ديةية أو تنظر كل دولة طرف في أن تتاذ، وفقا للمةادئ األساسية لقانونها الداشلي، ت (6

تادابير أشاارى عااد المااوظفين العمااوميين الااذين ياااالفون الماادونات أو المعااايير الموعااوعة 

 المادع.وفقا لهذه 
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 ما يلي نصه: ( المتاجرع بالنفوذ18المادع )كما جاء في االتفاقية في 

تنظر كال دولاة طارف فاي اعتمااد ماا قاد يلازم مان تادابير تشاريعية وتادابير أشارى لتجاريم 

 ألفعال التالية، عندما ترتكب عمداً:ا

وعاد موظااف عمااومي أو أي بااا  أشاار با ي مزيااة لياار مسااتحقة أو عرعااها عليااه أو  -أ

منحه ليا ا، بشكل مةابر أو لير مةابر، لتحاريض ذلاك الموظاف العماومي أو الشاا  

علاى اسااتغالل نفاوذه الفعلااي أو المفتارض، بهاادف الحصاول ماان لدارع أو سالطة عموميااة 

لة الطرف على مزية لير مستحقة لصالح المحارض األةالي علاى ذلاك الفعال تابعة للدو

 أو لصالح أي با  أشر.

قيام موظف عمومي أو أي با  أشر، بشكل مةابر أو ليار مةابار، بالتماال أو قةاول  - 

أي مزية لير مساتحقة لصاالحه  او أو لصاالح باا  أشار، لكاي يساتغل ذلاك الموظاف 

المفتاارض بهاادف الحصااول ماان لدارع أو ساالطة  العمااومي أو الشااا  نفااوذه الفعلااي أو

 عمومية تابعة للدول الطرف على مزايا لير مستحقة.

 ( لساءع استغالل الوظامف ما يل نصه:19وأيما جاء في االتفاقية في المادع )

تجارم  يلكا وتادابير أشارىاعتماد ما قد يلزم من تادابير تشاريعية  يتنظر كل دولة طرف ف

قياماه أو عادم قياماه بفعال ماا، لادى  يأو موقعاه، أ هاساتغالل وظامفالسااءع  يتعمد موظاف عماوم

بغرض الحصول على مزية لير مستحقة لصالحه  و أو لصالح باا  أو  ،بوظامفه االعطالع

 للقوانين.كيان أشر، مما يشكل انتهاكا 

، أجهزع الدولاةنظراً لما يترتب على تعارض المصالح من مشاكل ومااطر على استقرار و

للمااطر ويهدد التنمية بشكل عام ويمعف من  يةة القاانون، وباعتةاار أن تعاارض  هارعمما يع

المصالح أحد أوجه الفساد التي تممنتها اتفاقية األمم المتحدع لمكافحة الفساد، لذلك فإنه مان المهام 

 .، فجاء  ذا القانون لهذا الغرضمأل  ذه الحاالت التعاملتنظيم 

 

 

حديد بكل التصرف الاذي يقاوم فياه الااعاأل لهاذا القاانون فاي تم ت( 2مكرر  43مادة )في 

حال وقوعه في حالاة تعاارض مصاالح، واإلجاراء األول أن يةاادل الشاا  لعفصاا  عان باةهة 

تعارض المصاالح، ويكاون  اذا اإلفصاا  للاى الشاا  الاذي يعلاوه فاي المساؤولية، الاذي بادوره 

  كون اإلجراء أحد الةدامل اآلتية:اإلجراء المطلو  تنفيذه من الااعأل، على أن ييحدد 

 

  اً ، باعتةاار أن ذلاك لجاراءاالكتفاء باإلفصا لما  ً لالنتةااه باحتماال وجاود باةهة تعاارض  كافياا

  ،مصالح

  سااواء كااان  ااو ماان يقاارر لوحااده، أو يقاارر االبتعاااد عاان المشاااركة فااي اتااااذ القاارارولمااا ،

شاالل كتابتاه لتوةاية أو تقريار بالتشارك مأل آشرين من شالل لجناة أو لير اا، أو حتاى مان 

  يرفعه لمن يعلوه في المسؤولية يرجح فيه كفة طرف على آشر، 
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  وقوعاه فاي حالاة تعاارض المصاالح "سةبالااعأل لهذا القانون عن "تالّ  الشا  ولما ،

لن كان بإمكانه، ك ن يةيأل حصته لن كانإ حالاة تعاارض المصاالح ألساةا  تملكاه أساهما فاي 

 و كذا. المصالح.ن الجهة األشرى التي أوجدت حالة تعارض بركة، أو يستقيل م

على أن يكون لكال جهاة ساجال شاةاا تادون فياه حااالت تعاارض المصاالح التاي وقاأل فيهاا 

المشااتغلين فااي تلااك الجهااة، واإلجااراء الااذي تاام اتااااذه، وأن يكااون  ااذا السااجل متاحااا للنظاار فيااه 

لك القارار الاذي تام اتاااذه سااة مان اإلفصاا  وكاذمأل لبالغ الهيئاة بنلألجهزع الرقابية في الدولة، 

 بش نه.

 

ولكي ينجح التشريأل الااص بحاالت تعارض المصالح، فالباد مان اساتكماله بمعالجاة دقيقاة 

شاةاة بقواعاد  مدوناتلتحدد عرورع لةدار ( 6مكرر  43مادة )لقواعد السلوك العام، فجاءت 

لكل جهة من الجهات شاةة  مدونةون  نالك السلوك، تكون شارج القانون ومكملة له، على أن تك

وتااودع نساااة ماان تلاك اللااوامح لاادى الهيئااة التاي تتااولى الت كااد ماان  (،2الاوارد ذكر ااا فااي الماادع )

 تنفيذ ا.

 


