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 2016اقتراح قانون رقم )    ( لسنة 

 في شأن 2016لسنة  2قانون رقم  بتعديل

 انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد واالحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية

 )باب الشفافية(

 على الدستور االطالعبعد  –

 بإنشاء وكالة األنباء الكويتية 1976 لسنة (70) وعلى المرسوم بقانون رقم –

 بإنشاء الهيئة العامة لالستثمار، 1982( لسنة 47ى القانون رقم )وعل –

 في شأن حقوق الملكية الفكرية 1999 لسنة( 64) وعلى القانون رقم –

 في شأن المطبوعات والنشر 2006 لسنة (3) رقم وعلى القانون –

 بشأن اإلعالم المرئي والمسموع 2007 لسنة (61) وعلى القانون رقم –

 بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، 2010( لسنة 37وعلى القانون رقم ) –

 شأن المعامالت اإللكترونية،ب 2014 لسنة( 20) وعلى القانون رقم –

بإنشاء هيئة تنظيم االتصاالت وتقنية المعلوماات المعاد   2014لسنة  (37)وعلى القانون رقم  –

 ،2015 لسنة (98)بالقانون رقم 

 مكافحة جرائم تقنية المعلومات، شأنب 2015لسنة  (63)وعلى القانون رقم  –

بإنشاااء الهيئااة العامااة لمكافحااة الفساااا واألحكااام الخا ااة  2016( لساانة 2قااانون رقاام )الوعلااى  –

 بالكشف عن الذمة المالية،

 وافق مجلس األمة على القانون اآلتي نصه وقد  دقنا عليه و درناه.

 

 مادة أولى:

 معاني الكلمات والعبارات التالية: 2016لسنة  2( من قانون رقم 1يضاف الى المادة )

هو كل شخص طبيعي في اولة الكويت ساواء كاان مان الماواطنين لو المقيماين لو مان  :الشخص -1

المقيمااين بصاافة قياار قانونيااة مماان يشاارا علاايهم الجهاااة المركاالم لمعالجااة لو اااع المقيمااين 

ل كيان يعترا له وتعديالته، وكذا ك 2010 لسنة 467 بصورة قير قانونية حسب المرسوم رقم

القانون بالشخصية االعتبارية ويشمل ذلك كافاة الجهاات المشاهرة وفقاا لقارارات وةارة الشا ون 

ومكاتاب  االجتماعية والعمل، والشركات والم سساات المرصصاة مان وةارة التجاارة والصاناعة

 المحاماة.
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معلومااات علااى الالموظااف الااذم تحااداه الجهااة السااتقبا  طلبااات الحصااو   المخففتص: الموظففف -2

 بموجب هذا القانون.

مما تحصال علياه الجهاة لءنااء هي البيان لو اإلفااة لو الداللة لو المعرفة لو المضمون  :المعلومة -3

؛ ساواء فاي مرئياة؛ وتوجد المعلومة إماا مكتوباة لو مقاروءة لو مساموعة لو ممارسة اصتصا ها

شاارطة تسااجيل لو لفااالم لو لوراق لو مسااتندات لو مكاتبااات لو صاارائد لو جااداو  لو رسااوم لو ل

كما تشمل المعلومة كل ما تحاتف  باه الجهاة قيرها من الوسائل األصرى التقليدية لو اإللكترونية؛ 

 آصر سواء كانت تخصها لو تخص جهة حكومية لصرى. طرالديها لو لدى 

ماان صااال  تلااك  هيمكاان تحديااد طبيعاايبشااخص هااي المعلومااات المتصاالة  الشخصففية: المعلومففات -4

 ت.المعلوما

اإل دار الطوعي المناتظم لمختلاف فئاات المعلوماات إلاى الجمهاور مان قبال  الطوعي: اإلفصاح -5

 .2016لسنة  2من قانون رقم  2الجهات الوارا ذكرها في المااة 

 

 مادة ثانية:

 مكرر( التالية: 4( فقرة )5يضاف الى المادة )

حااق األشااخا  فااي  و ااو وتنظاايم وتنفيااذ الباارامج والخطااد والسياسااات الخا ااة بالاادفاع عاان

ر ااد المخالفااات ونشاار ، ووالحصااو  علااى نسااخة منهااا، قياار الشخصااية، المعلوماااتعلااى  االطااالع

وكيفياة التللاب على المعلوماات ممارسة الحق في االطالع  التقارير والدراسات التي تتضمن معوقات

 .عليها

وم علاى معلوماات ، بالللتين العربية واالنجليلية على األقل، يحتاومبسد اليل وا ح وإ دار

تسهل الممارسة الفعالة للحقوق في ظل هذا القانون، ويتم نشر هاذا الادليل علاى نحاو واساو يمكان مان 

 الحصو  عليه بسهولة، على لن يجدا هذا الدليل كلما اعت الحاجة.

 

 مادة ثالثة:

 بابا كامال، على النحو التالي: 2016لسنة  2يضاف الى قانون رقم 

 افيةالشف –الباب السادس 

 العامة البناء المؤسسي لدى الجهات –الفصل األول 
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 (1مكرر  43)مـــادة 

، مو احة المعلوماات التاي يطلاب مان العاماة صطد نشر متعاداة لمختلاف الجهاات الهيئةضو ت

ساتطيو ت، واذاتها الهيئةالجهات لن توفرها والطريقة التي ينبلي لن تفعل بها ذلك، وتشمل تلك الخطد 

 صر تعديل صطد النشر.من وقت آل الهيئة

ويجب على كل جهة لن تفي بشروط لم صطة نشر تنطبق عليها صال  ستة لشهر من نشار تلاك 

 الخطة.

 (2مكرر  43)مـــادة 

 ويكااون عليهااا –لو تكليااف وحاادة قائمااة  اامن الجهااة  –تشااكل وحاادة مركليااة علااى الجهااة لن 

 ً نح الصاالحيات الالةماة للبحاا والو او  ، ويمالمتابعة تنفيذ هذا القانون ااصل الجهاة موظفاً مختصا

 .المعلومة المطلوبة إلى

 (3مكرر  43)مـــادة 

تقوم كل جهة بفهرساة وتنظايم المعلوماات والوءاائق التاي تتاوافر لاديها حساب األ او  المهنياة 

والفنية المرعياة، وتصانيف ماا يتوجاب اعتبااره منهاا سارياً ومحميااً حساب هاذا القاانون والتشاريعات 

 النافذة.

تنشاار كاال جهااة الاايال مبسااطا يتضاامن المعلومااات المناساابة عاان نظااام حفاا  الوءااائق ولنااواع و

المعلومات والصيغ التي تحتف  بها وفئات المعلومات التاي تنشارها واإلجاراءات المتبعاة صاال  تقاديم 

 عن المعلومات وواجباتهم واإلجراءات التي تلي اتخاذ القرارات. المس ولينالطلب وو ف لسلطة 

 (4مكرر  43)ــادة مـ

علاى المعلوماات حاق االطاالع الشافافية وبأهمية  جهة اورات تدريبية لموظفيها تتعلق تنظم كل

واألسااارع  مااان ممارساااته، وكيفياااة حفااا  المعلوماااات والسااابل األفضااال األشاااخا وتمكاااين العاماااة 

 .الستخراجها

 (5مكرر  43)مـــادة 

 :على األقلالمعلومات التالية  قوائمفيه  نشرموقو الكتروني رسمي تجهة  يكون لكل

والوظااائف والواجبااات، وكااذلك السياسااات والوءااائق التنظيميااة  صتصا اااتاالهيكاال التنظيمااي وال -1

 األصرى.

اإلجاراء المتباو ، وتعمل بموجبها، والسياسات الهامة التي تا ءر علاى الناا  يالت واللوائحالقوانين  -2

 راا والمساءلة.في عمليات اتخاذ القرار، بما في ذلك قنوات اإلش

والجاداو  العاماة وآلياة التوا ال معهام، والموظفين، وسلطاتهم وواجبااتهم،  المس وليناليل كبار  -3

 لمكافآت موظفي الجهة.

وأليااة باارامج اعاام عامااة، إ ااافة إلااى قائمااة  -إن وجاادت  - و ااف للخاادمات المقدمااة للجمهااور -4

 المستفيدين من هذه الخدمات والبرامج.
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يساتطيو األفاراا علاى لساسااها  الجهاة واإلجاراءات التايولعمااا  شااريو وممعلوماات عان بارامج  -5

، بمااا فااي ذلااك م شاارات األااء والجااواة، والمشااتريات )المناقصااات(، واألمااوا  التعاارا عليهااا

 المخصصة والدفعات الفعلية، ونتائج المناقصات العامة.

صطاة عملهاا باإل اافة إلاى  ،المعتمدة للعاام الجاارم وءالءاة حساابات صتامياة ساابقة ة الجهةميلاني -6

نمائيااة للدولااة وتقااارير متابعااة تنفيااذ هااذه لااى األقاال ومااا يخصااها  اامن الخطااة اإلللعااام الجااارم ع

 الخطد.

 لو سياسة قد ي ءران في المجتمو ولسباب اتخاذ القرار واألهداا المرجوة منه. مضمون لم قرار -7

حااتهم وآرائهام وشاكاواهم فاي كال ماا بمقتراألفاراا لكتروني لمشاركة موقو اإلالفي  صا ية توفير -8

 .وآلية الرا عليهم يتعلق بأعما  الجهة

 من هذا القانون.( 3مكرر  43مااة )نشر اليل تداو  المعلومات المشار إليه في  -9

 اليل مبسد حو  كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها، ولية بيانات ذات  لة بمسئولي المعلومات. -10

 . رورة نشرهالم معلومات لصرى يرى الرئيس  -11

 

، سانويا علاى نجاة ذلك بشكل يسهل للنا  الو و  إليها، ويتم تحديثها بشكل اائامعلى لن يتم إ

 .األقل

 طلب المعلومات إجراءات - الثانيالفصل 

 (6مكرر  43)مـــادة 

المعلوماات التاي فاي حاوةة الجهاات ماو  لكل شخص الحق في االطالع والحصاو  علاى جمياو

 .القانون ما اصل في نطاق االستثناءات الواراة في هذا حرية استخدامها، إال

تسهيل الحصاو  علاى المعلوماات لاشاخا  و امان كشافها فاي التوقيات  رئيس الجهةوعلى 

 والكيفية المنصو  عليها في هذا القانون.

 (7مكرر  43)مـــادة 

ً ي وال حاجاة  ، إلى لية جهاة للحصاو  علاى معلوماات لاديها،مكن ألم شخص لن يقدم طلبًا صطيا

 لتقديم لية لسباب لطلب المعلومات.

 (8مكرر  43)مـــادة 

( يوًماا، وعنادما 30ترا الجهة على طلب المعلومات بالسرعة الممكنة وفي كل األحوا  صال  )

يكون الطلاب لمعلوماات تبادو  ارورية لحماياة حيااة لو حرياة شاخص ماا، يجاب علاى الجهاة العاماة 

 ساعة. 48الرا بالسرعة الممكنة، عااة صال  المعنية بذ  جهد لكبر لتقديم 

( يوًماا إ اافيًا، وبإشاعار للطالاب، عنادما يكاون 30ويمكن تمديد فترة الارا علاى الطلاب لمادة )

الطلب لعدا كبير من الوءائق، لو لنه يتطلب بحثًا في عدا كبير من الوءائق، لو لنه يتطلب التشاور ماو 

لنتيجاة مان قيار الممكان تقاديم الارا صاال  الثالءاين يوًماا لطراا ءالثاة لو جهاات لصارى مماا يجعال با

 األولى.
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 (9مكرر  43)مـــادة 

عناادما يحاادا طالااب المعلومااات لنااه يفضاال اسااتالمها بشااكل معااين، يماانح تلااك المعلومااات وفااق 

الشااكل الااذم طلبااه مااا لاام يكاان ذلااك يضاار بحفاا  السااجل، وبشااكل صااا ، ينبلااي لن يتااا  لطااالبي 

 لتالية ألشكا  الحصو  على المعلومات:المعلومات الخيارات ا

 إمكانية فحص السجل. (1

 إمكانية نسخ )تصوير( السجل باستعما  معدات الطالب الخا ة. (2

  ورة طبق األ ل من السجل. (3

بصارم، لو لم شاكل  - نسخة صطية من كلماات الساجل المحفاوظ علاى شاكل سامعي، سامعي (4

 آصر قير مكتوب.

 ني.إمكانية استالمه عبر البريد اإللكترو (5
 

 (10مكرر  43)مـــادة 

تحاادا الالئحااة التنفيذيااة اإلجااراءات الالةمااة للحصااو  علااى المعلومااات التااي يجااب لن تكااون 

مبسطة، وكيفية توفيرها لطالبهاا، وإجاراءات مسااعدته فاي تعبئاة الطلاب، ومادة اإلجاباة علاى الطلاب 

ب لو رفا  جالء مناه لو وحاالت االستثناء مان تلاك المادة باالنقص لو اللياااة، وحااالت رفا  الطلا

إحالته إلى جهة لصرى، لو التشاور مو طرا آصر تعتبر المعلومات سرية لدياه، ومتاى يعطاى إشاعار 

باستالم الطلب والقرار الخا  بشأنه واألسباب، واإلجراءات التنظيمياة واإلاارياة والرساوم الالةماة 

 النسخ.كلفة ألقراض إنفاذ هذا القانون التي يكون األ ل فيها المجانية لو ت

 التقارير الدورية - الثالثالفصل 

 (11مكرر  43)مـــادة 

و  3موذرر  43)تقريرا حول األنشطة المذكوور  فذا المذوا   هيئةللأن يرفع  رئيس الجهةعلى 

 .سنويا، وفق النماكج المخصصة لكلك الهيئةح  ها فا المواعي  التا ت ( من هكا القانون5و  4

 (12مكرر  43)مـــادة 

لن يرفااو إلااى الاارئيس تقرياارا صااال  ءالءااة لشااهر ماان انتهاااء الساانة الماليااة،  رئاايس الجهااة علااى

 يتناو :

عدا الطلبات التي استلمتها الجهاة، وتبياان عادا الطلباات الموافاق عليهاا كلياا لو جلئياا والطلباات  -1

 المرفو ة مو بيان لسباب الرف .

 بشأنها. الداصلية وما تمعدا االعترا ات  -2

 على الجهة وما تم بشأنها. هيئةللالمقدمة  تالتظلماعدا  -3

 بشأنها. عدا القضايا المرفوعة لمام المحاكم وما تم -4

 .الهيئةقررها تلية مسائل لصرى قد  -5
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 (13مكرر  43)مـــادة 

على الجهات المعنية بإاارة شائون الانفد واساتثمارات لماوا  الدولاة و او آلياة لتمكاين ممثلاين 

و الماادني ماان اإلطااالع علااى البيانااات الخا ااة بشااأن اإلياارااات عاان ل ااحاب المصاالحة ماان المجتماا

 .بتلك اآللية للتأكد من تنفيذها الهيئةو اورم، وإبالغ والمصروفات بشكل اائم 

 (14مكرر  43)مـــادة 

تباين علاى موقعهاا اإللكتروناي الجهات الصناعية العامة والخا اة تقاارير نصاف سانوية  تنشر

 ات اآلتية:المعلوم -على األقل  -فيها 

 مواقو المواا السامة المستعملة وطبيعتها ومخاطرها.   -1

 كمية اإلنبعاءات الصاارة عن التصنيو.  -2

 كيفية التخلص من النفايات. -3

 .الهيئةويتم إيداع نسخة منها لدى 

 (15مكرر  43)مـــادة 

 -المالياة  ممن ينطبق عليهم إللام تقديم إقرار بذمتهم - ينمراجعتستقبل  التي رئيس الجهةعلى 

 رئايس الجهاة، لن يقادم  المسا وليةلو لعلاى فاي  -ومن فاي مساتواه  -مدير إاارة بلدى الجهة  ويلتقون

ً كشف فاي والشاخص الاذم تمات مقابلتاه و افته إلى الرئيس كال ءالءاة شاهور، يتضامن اسام المراجاو  ا

 ومنصبه الوظيفي ومو وع المقابلة وماذا تم بشأنه.الجهة 

 ة الخصوصيةحماي - الرابعالفصل 

 (16مكرر  43)مـــادة 

يحق للجهة رف  إعطاء لم معلومات إذا كان الكشف عنها يسبب صطرا على حياة لم فارا لو 

  حته لو سالمته.

 (17مكرر  43)مـــادة 

يجب على الجهة رف  الكشف عن لية معلومات شخصية تتعلق بالحياة الخا ة لافراا إال في 

 الحاالت التالية:

 لشخص  احب العالقة على هذا الكشف.إذا وافق ا (1

 إذا كان مقدم الطلب و يا على الطرا الثالا لو منفذا لو ية طرا ءالا متوفي. (2

إذا كاااان الطلاااب بشاااأن المهاااام الوظيفياااة لمسااائو  حاااالي لو ساااابق بالجهاااة، وتتعلاااق المعلوماااات  (3

 بتو يف وظيفته، ومنصبه، وواجباته كمسئو  عام.
 

 (18مكرر  43)مـــادة 

 تد بمبدل "حماية الخصو ية" في الحالتين التاليتين:ال يع

 إذا كانت المعلومات متاحة للعموم. (1
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المعلوماات تام تقاديمها بواساطة الفارا الاذم تتعلاق بااه وقاد تام إصبااره فاي ذلاك الوقات باأن تلااك  (2

 المعلومات من الفئة التي يمكن لن تتا  للنشر.
 

 (19مكرر  43)مـــادة 

لجااة لو حفاا  لو اسااتخدام البيانااات الشخصااية، صالفاااً للدسااتور ال يجااوة ألم جهااة جمااو لو معا

 والقوانين النافذة، لو في قير األقراض التي جمعت من لجلها.

ويكااون جمااو ومعالجااة وحفاا  واسااتخدام لم جهااة للبيانااات الشخصااية فااي حاادوا مااا يتصاال 

امهاا باصتصا ااتها باالصتصا ات والمهام الرسمية لهذه الجهة المخولة باذلك وبماا يعاد  ارورياً لقي

 ومهامها تلك

 (20مكرر  43)مـــادة 

ال يجوة تقديم بيانات شخصية ألم اولة لو جهة صارجية لصرى ال تتوفر لديها  مانات قانونية 

 .مماءلة لحماية الخصو ية

وال يجوة للجهة التي تحتف  ببيانات شخصية نشر هاذه البياناات الشخصاية لو إعطائهاا لطارا 

 .كتابية ممن تخصه هذه البيانات ءالا إال بموافقة

 (21مكرر  43)مـــادة 

ن تحاديا  على كل جهة تجماو وتحاتف  ببياناات شخصاية لن تتباو الانظم واإلجاراءات التاي تا م 

 .البيانات الشخصية، وعلى من تخصه هذه البيانات تقديم كل ما يعد  رورياً لتحديثها

على تلك البياناات التاي تقادم بهاا متاى  وكل من يقدم بيانات شخصية صا ة به يحق له اإلطالع

 شاء، وله لن يتحقق من سالمتها لو لن يتقدم بمعلومات إ افية لتصحيحها لو لتحديثها.

 (22مكرر  43)مـــادة 

، وعليهاا ية تاماةمسائول عن حماياة هاذه البياناات مسئولةكل جهة تحتف  ببيانات شخصية تكون 

ن نظاام وإجااراءات التعاماال مااو ساارية البيانااات و ااو نظااام معتمااد ومعلاان بشااأن الخصو ااية يبااي

 الشخصية.

 

 "االستثناءات" حاالت رفض النشر – الخامسالفصل 

 (23مكرر  43)مـــادة 

 هااذا الكشااف يمااس بالقاادرات الدفاعيااةالكشااف عاان ليااة معلومااة إذا ءباات لن  رفاا يحااق للجهااة 

تهادا عساكرية التاي ملياات الالتكتيكاات واالساتراتيجيات والقاوات والع، ويشمل ذلاك العسكرية للدولة

التاي تتعلاق بإحبااط األعماا  العدوانياة والجارائم الواقعاة  المعلومات االستخبارية، وإلى حماية الوطن

 االتصاااالت والمراسااالت الدوليااة ذاتو، والخااارجي وفقاااً للقااوانين النافااذة علااى لماان الدولااة الااداصلي

 .العسكريةالصلة بالشئون الدفاعية والتحالفات 
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 (24مكرر  43)ادة مـــ

بشكل سرم من اولة لصرى لو منظمة  لها ترف  الجهة اإلفصا  عن معلومات تكون قد قدمت

 اولية وي ام / لو قد ي ام كشفها إلى اإلصال  بالعالقات مو تلك الدولة لو المنظمة الدولية.

 (25مكرر  43)مـــادة 

 صال  ب:ترف  الجهة اإلفصا  عن معلومات ي ام الكشف عنها إلى اإل

 الكشف عن، لو منو، لو التحقيق في جريمة. (1

 اعتقا  لو التحقيق مو المذنبين. (2

 تطبيق العدالة، لو عدالة المحاكمة، لو حيااية القضاء. (3
 

 (26مكرر  43)مـــادة 

 ترف  الجهة اإلفصا  عن معلومات يمثل كشفها صرقًا للثقة التي يستحقها قانونًا طرا ءالا.

تحتوم على ترف  الجهة اإلفصا  عن معلومات قدمت لها بسرية بواسطة طرا ءالا، وكما 

إلى إلحااق الضارر بالمصاالح المالياة لو التجارياة للطارا  تلك المعلومات ي ام كشفسر تجارم قد 

يخل كشافها لو قاد يخال باالتلوا المساتقبلي بمعلوماات شابيهة مان مصادر مماءال، ولن هناا  ، والثالا

 في استمرار التلوا بهذه المعلومات.مصلحة عامة 

 (27مكرر  43)مـــادة 

تفصح الجهة عن المعلومات المطلوبة التي تقو  من مجا  استثناء مدرج في هذا الفصل حاين 

تتفااوق المصاالحة العامااة فااي اإلفصااا  عنهااا علااى الضاارر الااذم قااد يلحااق بالمصاالحة التااي يحميهااا 

للمصلحة العامة لن تتضمن، من بين لشاياء لصارى، تهديادا  االستثناء، وألقراض هذه المـــااة، ينبلي

صطياارا للصااحة لو السااالمة لو البيئااة، لو التعاارض لخطاار عماال إجرامااي لو فساااا لو سااوء إاارة فااي 

 القطاع العام.

 (28مكرر  43)مـــادة 

 يكون رف  إعطاء لم معلومات وفق المهل التالية:

 .(24و 23مكرر  43) تينمـــااالنة في تجوة االستجابة للطلبات بعد مرور ءالءين س -1

في حدوا حدوث الضرر لو إمكان حدوءه صاال  لو بعاد االساتجابة  (25مكرر  43)ااة مالتسرم  -2

 للطلب فقد.

 

 التظلم االعتراض و – السادسالفصل 

 (29مكرر  43)مـــادة 

طلبااه لاام يااتم يمكاان لطالااب المعلومااات الااذم ياارف  طلبااه، كليًااا لو جلئيًااا، لو الااذم يعتقااد بااأن 

يوًما مان تااريخ  30صال   رئيس الجهةالتعامل معه طبقًا لهذا القانون، لن يتقدم باعتراض ااصلي إلى 

 قرار الرف  لو الخرق الملعوم للقانون.
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 (30مكرر  43)مـــادة 

 حدى الحاالت التالية:يتعرض إلللشخص الذم  تظلمجهة  الهيئة عتبرت

 .الداصلياعترا ه رف   -1

 لى اعترا ه الداصلي صال  عشرة ليام.عدم الرا ع -2

 تلويده بالمعلومات المطلوبة لو الصحيحة. عدم -3

 حاالت لصرى يقبلها الرئيس. لم -4
 

 (31مكرر  43)مـــادة 

االعتاراض الاداصلي لو يومااً مان تااريخ رفا   صمسة عشارصال   الهيئةإلى  التظلم يجب تقديم

تاريخ اتخاذ الجهة لإلجراء الذم يرقاب مقادم ، لو من مضي مدة عشرة ليام اون الرا على اعترا ه

 .التظلم منهالطلب في 

 (32مكرر  43)مـــادة 

بااالتظلم  ايعلمهاا هلجهااة التااي رفضاات طلباالكتاااب  توجيااه الااتظلم قبااو فااور  الهيئااةيتوجااب علااى 

 .لسباب الرف  اويستو ح منه

 قانون.وعلى الجهة عبء اإلءبات في إظهار عدم مخالفتها اللتلاماتها وفق هذا ال

 من تاريخ استالمه. ءالءين يومافي مدة ال تتجاوة التظلم اإلجابة على  الهيئةوعلى 

 (33مكرر  43)مـــادة 

 .للهيئةيتولى الرئيس متابعة وإ دار القرارات بخصو  لم تظلم مقدم 

اتخاااذ واحااد لو لكثاار ماان ، كتابيااايحااق للاارئيس، بعااد إعطاااء فر ااة للجهااة فااي إبااداء رليهااا و

 :التالية تجاه التظلم القرارات

 نشر المعلومات المطلوبة لو جلء منها. -1

 رف  التظلم. -2

 التوجيه بإجراء تعديالت لدى الجهة على نظام حف  الوءائق وإاارتها وإتالفها. -3

 معلومات، لو نشر المعلومات على لسا  طوعي. مسئو تعيين  -4

 توفير تدريب لموظفي الجهة على تنفيذ هذا القانون. -5

 م مفرو ة.تليير لم رسو -6

 تكليف الجهة باتخاذ صطوات  رورية تنفيذا اللتلاماتها وفق هذا القانون. -7

وتعتباار التو اايات والقاارارات الصاااارة عاان الاارئيس اسااتنااا إلااى هااذا القااانون مللمااة للجهااة 

 المعنية.

 (34مكرر  43) مـــادة

القاارار فيااه يقااوم الاارئيس بتوجيااه صطاااب إلااى كاال ماان المشااتكي والجهااة المشااتكى عليهااا يبااين 

 المقدم إليه. التظلمشأن النهائي ب
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 وتحدا الالئحة التنفيذية طرق التظلم الواجب إتباعها عند الرف ، ومدا التظلم وإجراءاته.

 (35مكرر  43)مـــادة 

التوجااه إلااى الاادائرة لو الموظااف المخااتص،  لجهااةسااواء لكااان الشااخص لو ا للمتضاارر،يحااق 

علاى  هذه الحالاةقو عبء اإلءبات في ي  صمسة ولربعين يوما، وقرار الرئيس صال اإلاارية للطعن في

 الجهة في إظهار عدم مخالفتها اللتلاماتها وفق هذا القانون.

 (36مكرر  43)مـــادة 

 :التاليةبالصالحيات  ألقراض تنفيذ الرئيس لمهامه فإنه يتمتو

 االة بالمعلومااات  حااق الاادصو  ألم جهااة والتفتاايت فااي سااجالتها ولوراقهااا وليااة إءباتااات لهااا -1

 .المطلوبة

 لدى لم جهة. وتداو  المعلوماتبمراجعة نظام حف   الهيئةتكليف موظفي  -2

 .المطلوبةاستدعاء لم موظف معني في لم جهة للتحقق بشأن المعلومات  -3

سبب حجبه المعلومات إذا كان هذا الحجب نتيجة لوامر  درت  االستيضا  من رئيس الجهة عن -4

 اقتناعه بالتبريرات المقدمة يملك الرئيس إحالته إلى القضاء.عنه مباشرة، وعند عدم 

 

 مادة رابعة:

العقوبففات(، كمففا يففتم إلففافة المففواد  –العقوبففات ليكففون )البففاب السففابع  –يعففدل اسففم البففاب السففادس 

 التالية:

 (1مكرر  53)مـــادة 

ساة سالطته فاي حاا  ممارفاي ال يتعرض لم شخص للمالحقاة القضاائية لو المدنياة لو التأايبياة 

 إطار هذه القانون ما اام حسن النية.

على لم موظف يدلي بمعلوماات حاو  مخالفاات لو انتهاكاات إاارية وال يجوة إيقاع لم عقوبة 

كماا ال يجاوة  ،انتهاكاات لهاذا القاانون لومخالفة لهذا القاانون لو سااعد فاي لم تحقياق حاو  مخالفاات 

 .بخالا ذلك معاقبته في وظيفته، بإجراءات قانونية لو

الارئيس لن ياتظلم لماام  ماااةالويحق ألم موظاف مخاتص اتخاذ  اده إجاراء عقاابي وفقااً لهاذه 

 .منهماحسب اصتصا  كل  المحكمة اإلااريةولمام 

  (2مكرر  53)مـــادة 

)الباب السااا  الواراة في تحدا الالئحة التنفيذية العقوبات اإلاارية المناسبة لمن يخالف المواا 

 .هذا القانون من( األو  والثاني والثالا  والفصية: الشفاف –

  (3مكرر  53)مـــادة 

( الرابو والخامسين لفصلالشفافية: ا –)الباب الساا  كل من يرتكب جرما بمخالفة ما جاء في 

 يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوة سنة وقرامة ال تتجاوة ءالءة آالا اينار لو إحدى هاتين العقوبتين.
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  (4مكرر  53)مـــادة 

 يعد جرما جلائيا القيام عن عمد:الشفافية،  –في األحكام المعنية بالباب الساا  

 .بلير مسوغ قانوني للشخص الذم يطلبها المعلومةاالمتناع عن تقديم  -1

 هذا القانون.في وفق ما هو مبين  الهيئةاالعتراض على عمل  -2

 التدصل في لعما  الرئيس. -3

 .و  بذلكقير المخإتالا وءائق من قبل  -4

 

 (5مكرر  53)مـــادة  

وكال مان لعطاى معلوماات ( 3، 2، 1الفقارات  4مكررر  53)ااة ماكل من يرتكب جرما وفقا لل

لو إحدى اينار للفي قرامة ال تتجاوة و ةيعاقب بالحبس مدة ال تتجاوة سن بلرض تضليل مقدم الطلب

 .هاتين العقوبتين

سنة  تقل عن( يعاقب بالحبس مدة ال 4الفقرة  4مكرر  53)مـــااة وكل من يرتكب جرما وفقا لل

 للفي اينار لو إحدى هاتين العقوبتين. تقل عنوقرامة ال 

وفي حا  كان إتالا الوءائق ينطاوم علاى إصفااء جريماة عان عماد فإناه يعتبار شاريكا فاي تلاك 

 الجريمة.

 

 :مادة خامسة

المففادة  تضففافام ختاميففة(، كمفا أحكف –أحكفام ختاميففة الففى )البفاب الثففامن  –يعفدل اسففم البفاب السففابع 

 :ةالتالي

  (1مكرر  56)مـــادة 

على لم معلومات تحجب وفق نص قانون آصر، الشفافية(  –)الباب الساا  ينطبق هذا القانون 

عناد تفساير لم ناص فاي هاذا القاانون، ينبلاي علاى و؛ حكم يتعارض مو لحكام هذا القاانونيللى كل و

علاى المعلوماات  االطاالعحاق لشافافية وقي يعطاي لفضال تطبياق لجميو المحاكم إتباع لم تفسير منط

 والحصو  على الوءائق.

 

 :سادسةمـــادة 

فذا  ،بناء على اقتراح مجلس األمنذاء فذا الهيئذةون، الالئحة التنفيكية لهكا القان بمرسومتص ر 

 فا الجري   الرسمية. ثالثة شهور من ص ور هكا القانون ونشره فتر  ال تزي  على 

الجهات ول فيما يخصه تنفيك أحوام هكا القذانون، خذالل مذ   أقصذاها سذتة شذهور على جميع و

 من تاريخ إص ار الالئحة التنفيكية لهكا القانون.



 
 

 

 

الشفافية                            12  جمعية الشفافية الكويتية                                                              |

 

 المذكرة اإليضاحية

 2016اقتراح قانون رقم )    ( لسنة 

 في شأن 2016لسنة  2قانون رقم  بتعديل

 بالكشف عن الذمة المالية انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد واالحكام الخاصة

 )باب الشفافية(

 

و ادرت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسااا،  على وقعت اولة الكويت 9/12/2003بتاريخ 

ترويج )ل( ( منها: 1)مـــااة وتستهدا هذه االتفاقية كما جاء في ،  2006( لسنة 47في القانون رقم )

تاارويج وتيسااير واعاام )ب( ، بصااورة لكفااأ ولنجااو الفسااااوتاادعيم التاادابير الراميااة إلااى منااو ومكافحااة 

بمااا فااي ذلااك فااي مجااا  اسااترااا التعاااون الاادولي والمساااعدة التقنيااة فااي مجااا  منااو ومكافحااة الفساااا، 

 .والممتلكات العموميةالعمومية تعليل النلاهة والمساءلة واإلاارة السليمة للشئون الموجواات؛ )ج( 

 

اتخااذ ماا يلالم مان )): ماا يلايعلاى  "إبفال  النفاس"( 10)ـفـادة مـكما نصت هذه االتفاقية فاي 

اعتماا إجراءات لو لوائح تمكان عاماة الناا  )ل( تدابير لتعليل الشفافية في إاارتها العمومية وتشمل: 

على معلومات عان كيفياة تنظايم إاارتهاا العمومياة واشاتلالها وعملياات  ، عند االقتضاء،من الحصو 

وعاان القاارارات والصااكو  القانونيااة التااي تهاام عامااة النااا ، مااو إيااالء المراعاااة اتخااذا القاارار فيهااا، 

تبسايد اإلجاراءات اإلاارياة، عناد االقتضااء، مان )ب( الواجبة لصون حارمتهم وبيانااتهم الشخصاية؛ 

نشار معلوماات يمكان لن )ج( لجل تيسير و و  النا  إلى السلطات المختصة التي تتخاذ القارارات؛ 

 .((ة عن مخاطر الفساا في إاارتها العموميةتضم تقارير اوري

 

))تتخذك وذل  ولذة علذى مذا يلذا   ركة المجتمر""ا"مشرهذكه االتفاقيذة من ( 13)مـــا   ونصت 

لقانونها ال اخلا، لتشذجيع أفذرا   األساسية ووفقا للمبا ئطرف ت ابير مناسبة، ضمن ح و  إمواناتها 

جتمذذذع األهلذذذا والمنيمذذذات ميذذذر الحووميذذذة مثذذذل الم العذذذام،ال ينتمذذذون إلذذذى القطذذذا   وجماعاااات

المجتمع المحلا، على المشاروة النشطة فا منع الفسا  ومحاربتذه، وذكوذاء وعذى النذاس  ومنيمات

هكه المشاروة بتذ ابير  وينبغا ت عيموأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر.  الفساافيما يتعلق بوجو  

)ب( ضذمان تيسذير  رار وتشذجيع إسذهام النذاس فيهذا.تعزيز الشفافية فذا عمليذات اتخذاك القذ )أ(مثل  

)ج( القيام بأنشطة إعالمية تسذهم فذا عذ م التسذام  مذع الفسذا   حصول الناس فعليا على المعلومات.

ووكلك برامج توعية عامة تشمل المنذاهج الم رسذية والجامعيذة. ) ( احتذرام وتعزيذز وحمايذة حريذة 

يها ونشذرها وتعميمهذا، ويجذوز إخضذا  تلذك الحريذات لقيذو  التماس المعلومات المتعلقة بالفسا  وتلق

لمراعذا  حقذو   ضذرور: معينة، شريطة أن تقتصر هكه القيو  على ما ينص عليه القانون وما هو 

 (.أخالقهم(حماية األمن الوطنا أو النيام العام أو لصون صحة الناس أو  ،اآلخرين أو سمعتهم
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علذى المعلومذات الموجذو   لذ ج الجهذات بصذور  للشخص للحصول  المجا رمبة فا إتاحة و

لبذ  روح  وكلذك، عليهذاوتموينذه مذن حذق االطذال  علذى المعلومذات والحصذول  ،رسمية وصحيحة

وتشذجيع االنفتذاح  ،وتأويذ  الشذفافية بذين الحوومذة واألشذخاص ،النزاهة والمساءلة فا جميع الجهات

وحتى توون للوويت سياسة ، فا هكا القانونعلى الشعب، إال ما  خل فا نطا  االستثناءات المح    

وتنفيذكا  التفاقيذة  وشذف األخطذاء إن وجذ ت،وطنية ذ ار  السذجالت الحووميذة بهذ ف تذوفير فذرص 

 األمم المتح   لموافحة الفسا ، أع  هكا القانون.

 

 يةمسؤول العبء األوبر فا تنفيك هكا القانون يقع علىيؤو  هكا الباب على أهمية الشفافية وأن 

ستة فصول، وفيما يلا تبيان الجهات وافة ول منها فا نطا  المعلومات التا ل يها، وضم هكا الباب 

  لبعض التوضيحات

 

 : إجراءات طلب المعلومات - الثانيالفصل 

حق الحصول على المعلومات من خالل تق يم طلب خطذا مذن  ون إبذ اء األسذباب  علىيؤو  

ثالثذون يومذا، وحذاالت االسذتثناء مذن تلذك المذ  ، والشذول الذك:  لطلبه، وم   الر  عليه، بح  أقصذى

الالئحذة التنفيكيذة التذا ينبغذا إصذ ارها لتضذم  إلذىيمون مذن خاللذه تذوفير المعلومذات، مذع اذشذار  

الالئحة وليس ضمن  إلىالوثير من التفاصيل الخاصة بتوفير المعلومات، حي  أحيلت تلك التفاصيل 

    بل يمون تطويرها بسهولة أوبر.القانون حتى ال توون جام

 

 : التقارير الدورية - الثالثالفصل 

هكا القانون فق  أو  هكا الفصل على أهمية المتابعة من خالل التقارير التذا تررفذع  إنفاذلضمان 

 ، منها تقارير ربع سنوية، وأخرج تقارير نصف سنوية، وثالثة تقارير سنوية.هيئةلل

 

 (13مكرر  43مـــادة ) –

وم االقتصاا الكويتي على مصادرين رئيسايين للادصل الاوطني وهماا الانفد واساتثمار الفاائ  يق

اذيذرا ات من إيرااات الدولة، وهنا  لكثار مان جهاة معنياة فاي هاذين المصادرين، لاذلك فاإن مراقباة 

والمصروفات المتعلقة بهما يعتبر من الشؤون الهامة التا يجب تذوفير بياناتهذا للمجتمذع حتذى يوذون 

 طمئنا على موار ه واستثماراته.م

 

ونيرا ألهمية مثل هكه البيانات وحساسيتها، وألنها بيانذات ال يموذن أن يفهمذا إال المختصذين، 

فق  يهرت فا المجتمع ال ولا آليات متطور  لضمان شفافية تلك المصا ر بالنسبة للمجتمع المحلا، 

المختصاة كممثلاين  م جمعيات النفذع العذاموتم تح ي هم فا هكه الما   بأصحاب المصلحة، ويقص  به

عن المجتمو، فهناا  آلياات اولياة تانظم شافافية ونلاهاة تساجيل اإليارااات والمصاروفات فاي القطااع 
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االستخراجي ويشمل النفد واللاة، وهنا  آلياات لصارى لحوكماة الصاناايق السايااية وتعليال الرقاباة 

 األهلية عليها.

 

لجهااات المعنيااة بااإاارة شاائون الاانفد واسااتثمارات لمااوا  الدولااة لاذا لوجباات هااذه المــااـااة علااى ا

كم سسة البترو  الكويتية والهيئة العامة لالستثمار والم سساة العاماة للتأميناات االجتماعياة وقيرهاا 

من جهات حكومية لن تضو آلية متوافقة مو المعاايير الدولياة لتمكاين ممثلاين عان ل احاب المصالحة 

بتلاك  الهيئاة، وإباالغ اات والمصروفات بشكل اائم وفورم للتأكد من تطابقهاامن اإلطالع على اإليرا

 .اآللية للتأكد من تنفيذها

 (15مكرر  43مـــادة ) –

وفقااا  مماان ينطبااق علاايهم إلاالام تقااديم إقاارار بااذمتهم الماليااة - المساا ولينهنااا  ماان قااد يكااون 

واألحكااام الخا ااة  افحااة الفساااابإنشاااء الهيئااة العامااة لمك 2012( لساانة 24مرسااوم بقااانون رقاام )لل

يقاوم باساتلال  نفاوذه بحكام منصابه للحصاو  علاى صادمات لو ملاياا من  - الذمة المالية عنبالكشف 

إ افية قد ال يحصل عليهاا األفاراا العااايين، ساواء باالساتثناء مان الشاروط لو باالساتثناء مان المادة، 

ا شخصيا لو بواسطة اتصا  هااتفي لو وسواء حضر بنفسه لو لرسل مندوبا عنه، وسواء كان حضور

بريااد إلكترونااي لو بااأم طريقااة لصاارى، وهااذه إحاادى  ااور جاارائم "المتاااجرة بااالنفوذ" وفقااا للمــااـااة  

( من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساا، لذا البد مان العمال علاى الحاد منهاا ومنعهاا.. مان لجال 18)

شهور يتضمن  ةإلى الرئيس كل ءالء اكشف يقدمهة لن مااة على كل مسئو  في لم جالذلك لوجبت هذه 

 اسم المراجو والشخص الذم تمت مقابلته ومنصبه الوظيفي ومو وع المقابلة وماذا تم بشأنه.

 

وال ااعاااي ألن يااادرج فاااي هاااذا الكشاااف المراجعاااات إذا كانااات طبيعياااة لااادى الوحااادة اإلاارياااة 

 المختصة في الجهة.

 

 لم:والتظاالعتراض  – السادسالفصل 

في  الهيئةالتظلم لمام االعتراض الداصلي لمام الجهة التي لم تستجب لطلب الشخص، ءم وتناو  

اللجاوء هذا من شأنه لن يقلال مان حااالت و، حا  رفضت الجهة االستجابة لطلبه والعترا ه الداصلي

 لقضاء ويساهم بشكل لسرع في تحقيق لهداا هذا القانون.إلى ا

 


