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اقرتاح قانون رقم )    ( ل�سنة 2013

ب�ســـاأن تعار�ض امل�سالح وقواعد ال�سلوك العام

- بعد اإلطالع على الدستور

- وعلى املرسوم رقم )3( لسنة 1955 في شأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانني املعدلة له،

- وعلى قانون غرفة جتارة وصناعة الكويت لسنة 1959،

- وعلى املرسوم األميري رقم )10( لسنة 1960 بقانون ديوان اخلدمة املدنية والقوانني املعدلة له،

- وعلى املرسوم األميري رقم )12( لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع حلكومة 
الكويت،

- وعلى قانون اجلزاء الصادر بالقانون رقم )16( لسنة 1960 والقوانني املعدلة له،

- وعلى قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية الصادر بالقانون رقم )17( لسنة 1960 والقوانني 
املعدلة له،

- وعلى القانون رقم )12( لسنة 1963 في شأن الالئحة الداخلية ملجلس األمة والقوانني املعدلة له، 

- وعلى القانون رقم )30( لسنة 1964 بإنشاء ديوان احملاسبة والقوانني املعدلة له،

- وعلى القانون رقم )37( لسنة 1964 بشأن املناقصات العامة والقوانني املعدلة له،

- وعلى املرسوم بقانون رقم )2( لسنة 1967 بإنشاء احلرس الوطني،

- وعلى القانون رقم )32( لسنة 1967 في شأن اجليش والقوانني املعدلة له،

- وعلى القانون رقم )23( لسنة 1967 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانني املعدلة له،

املصرفية  واملهن  املركزي  الكويت  وبنك  النقد  في شأن  1968م  لسنة  رقم )32(  القانون  وعلى   -
والقوانني املعدلة له، 

- وعلى املرسوم بقانون رقم )15( لسنة 1979 في شأن اخلدمة املدنية واملرسوم الصادر في شأن 
نظام اخلدمة املدنية والقوانني املعدلة لهما، 
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- وعلى املرسوم بقانون رقم )24( لسنة 1979 في شأن اجلمعيات التعاونية، 

والقوانني   1980 لسنة   )38( رقم  بالقانون  الصادر  والتجارية  املدنية  املرافعات  القانون  وعلى   -
املعدلة له، 

بالقانون رقم 37  املعدل  القانون رقم )36( لسنة 1982 في شأن رجال اإلطفاء  - وعلى 
لسنة 2002،

- وعلى املرسوم بقانون رقم )23( لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانني املعدلة له،

- وعلى املرسوم بقانون رقم )43( لسنة 1992م بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة،

- وعلى القانون رقم )1( لسنة 1993 بشأن حماية األموال العامة والقوانني املعدلة له،

 11 - وعلى القانون رقم )88( لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء املعدل بالقانون رقم 
لسنة 2010

- وعلى القانون رقم )53( لسنة 2001 بشأن اإلدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية،

- وعلى القانون رقم )35( لسنه 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل األموال.

- وعلى القانون رقم )10( لسنة 2003 بإصدار قانون اجلمارك املوحد لدول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية،

- وعلى القانون رقم )5( لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت، 

- وعلى القانون رقم )47( لسنة 2006 باملوافقة على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،

- وعلى القانون رقم )10( لسنة 2007 في شأن حماية املنافسة،

- وعلى القانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية،

واألحكام  الفساد  ملكافحة  العامة  الهيئة  بإنشاء   2012 لسنة   )24( رقم  بقانون  املرسوم  وعلى   -
اخلاصة - بالكشف عن الذمة املالية،

- وعلي مرسوم بقانون رقم )25( لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات،
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وافق مجلس األمة على القانون اآلتي نصه وقد صدقنا عليه وصدرناه.

الف�سل الأول – تعار�ض امل�سالح

مادة )1(

أمام كل  املبينة  املعاني  أدناه  الواردة  القانون يكون لأللفاظ والعبارات  ألغراض تطبيق أحكام هذا 
منها ما لم يقتضي سياق النص معنى آخر:

الهيئة:yy الهيئة العامة ملكافحة الفساد.

الرئيس:yy رئيس الهيئة العامة ملكافحة الفساد.

اجلهة التي يعمل فيها أو املنتدب إليها أو ميثلها الشخص اخلاضع ألحكام هذا  yy :جهة العمل
القانون.

تعارض املصالح:yy هي احلالة التي يكون فيها الشخص املكلف بخدمة عامة في وضع تترجح 
فيه شبهة حصوله على مصلحة أو فائدة أو منفعة خاصة، مباشرة أو غير مباشرة، له أو لغيره، 
أو تؤثر على قدرته على أداء مهام وظيفته ومسؤولياتها، مبوضوعية ونزاهة وحياد.. ويسري 

ذلك على اإلضرار أو إحلاق اخلسارة بطرف منافس للشخص أو الكيان الذي أفاده اخلاضع.

في حال وجود حالة تعارض مصالح ألي خاضع ألحكام هذا القانون لديه سلطة  yy :اإلفصـــاح
اتخاذ القرار أو املشاركة فيه في أي مرحلة من مراحل صياغة القرار، يجب عليه اإلفصاح عن 
في  وتوقيته  اإلفصاح ووسيلته  بتحديد طريقة  »الهيئة«  وتقوم  كتابيا،  املصالح  تعارض  حالة 

الالئحة التنفيذية اخلاصة في هذا القانون.

من  كتابية  نسخة  يستلم  الذي  العمل  جهة  في  املسؤول  الشخص  هو  yy :اإلفصاح ُمتلقي 
اإلفصاح، والذي يحدد اإلجراء املطلوب في هذه احلالة وفقا لهذا القانون.

( أدناه. yy2( اخلاضع: هو الشخص الذي يخضع ألحكام هذا القانون وفقا ملا هو مبني في املادة

مادة )2(

يخضع ألحكام هذا القانون، كل من األشخاص اآلتية صفاتهم: 

1- الفئات الواردة في املادة )2( من مرسوم بقانون رقم )24( لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة 
ملكافحة الفساد واألحكام اخلاصة بالكشف عن الذمة املالية.
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2- املوظفون واملستخدمون والعمال في املصالح التابعة للحكومة أو املوضوعة حتت إشرافها أو 
رقابتها، وكل شخص مكلف بخدمة عامة. 

3- موظفو ومستخدمو املؤسسات والشركات إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم 
فيها بنصيب يزيد على 25% بأية صفة كانت.

4- األمانة العامة واجلهاز التنفيذي في الهيئة العامة ملكافحة الفساد.

مادة )3(

املصلحة اخلاصة للخاضعني ألحكام هذا القانون تلك التي تتعلق باألشخاص اآلتية صفاتهم:

1- مصلحة خاصة لنفسه.

2- لصهر أو قريب حتى الدرجة الرابعة.

3- للوكيل أو املوصى عليه.

4- لشخص طبيعي أو معنوي يعمل لديه أو وسيطا له.

5- لشخص طبيعي أو معنوي تربط اخلاضع به عالقة مالية حاليا أو خالل السنتني السابقتني لتاريخ 
احلالة التي اتخذ القرار فيها أو شارك في اتخاذ القرار أو التصرف فيها. 

6- لكيان ميلك فيه اخلاضع حصة مالية أو عينية تفوق نصف باملائة من قيمته.

مادة )4(

يحدد ُمتلقي اإلفصاح اإلجراء املطلوب تنفيذه من اخلاضع لهذا القانون، على أن يكون اإلجراء 
أحد البدائل اآلتية:

االكتفاء باإلفصاح، 

أو االمتناع عن املشاركة في اتخاذ القرار، 

أو تخّلص الشخص من سبب وقوعه في حالة تعارض املصالح.

سجل  في  وينشران  بشأنه،  اتخاذه  مت  الذي  القرار  وكذلك  اإلفصاح  من  بنسخة  الهيئة  إبالغ  مع 
خاص عند جهة العمل، يكون متاحا للنظر إليه من األجهزة الرقابية في الدولة.
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مادة )5(

يكون اخلاضع في حالة تعارض مصالح حينما تقع واحدة أو أكثر مما يلي:

سوء استخدام السلطة: استغالل الوظيفة احلكومية في حتقيق مصلحة أو فائدة أو منفعة   -1
مع  مباشرة  غير  أو  مباشرة  مالية  غير  أو  مالية  مصالح  أي  للخاضع  يكون  كأن  خاصة، 
تؤثر في موضوعيته  باالشتراك مع آخرين، قد  أو  قرارًا منفردا  فيه  الذي سيتخذ  املوضوع 

حني ممارسة مسؤولياته.

2- التعامل التجاري مع جهة العمل: امتالك أي جزء من عمل أو كيان جتاري، له تعامالت مالية 
مع اجلهة احلكومية التي يعمل فيها.

باملخالفة  فرد،  ألي  تفضيلية  معاملة  منح  أو  ترقية  أو  تعيني  وتشمل  واحملسوبية:  الواسطة   -3
للقواعد واألحكام الواردة في اللوائح والقوانني املعمول بها في الدولة. 

4- الهدايا واإلكراميات: طلب أو قبول هدية أو خدمة أو إكرامية من شخص أو كيان جتاري قد 
تؤثر على حياده في أداء واجباته الوظيفية، ويتم حتديد طريقة التعامل مع الهدايا واإلكراميات 

املمنوحة في الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

5- سرية املعلومات: إفشاء معلومات سرية تصل إليه بحكم عمله بشكل مباشر أو غير مباشر، 
أو استخدام تلك املعلومات ألي غرض خاص، حتى بعد ترك اخلدمة.. ما لم يكن منصوصا 

على اإلفصاح بشأنها في قانون آخر. 

6- طلب املنفعة: ويشمل ذلك الفائدة أو املصلحة للغير ممن يرتبط معهم بروابط قرابة أو عالقات 
عمل بأي صفة كانت.

وال يجوز حتريض أو مساعدة أي شخص على القيام بفعل من شأنه أن ينتهك أيًا من أحكام 
هذا القانون. 

مادة )6(

يحظر على املوظف في اجلهة احلكومية الذي انتقل إلى العمل في القطاع اخلاص بأي شكل من 
األشكال أن ميثل جهة عمله اجلديدة أمام اجلهة احلكومية التي كان يعمل فيها قبل مرور سنتني على 

انتهاء صلته الوظيفية بها.
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مادة )7(

هدايا  من  استثناءًا  عليه  يحصل  أن  القانون  لهذا  للخاضع  يجوز  ما  كل  التنفيذية  الالئحة  حتدد 
أخرى غير  الضيافة من مصادر  قبول  أو  املقبولة،  واملكافآت  الهدايا  قيمة  بتحديد  ومكافآت، وذلك 

الدولة في املهام الرسمية وقيمتها.. مع شرط إخطار ُمتلقي اإلفصاح بذلك.

الف�سل الثاين - قواعــد ال�ســلوك العــام

مادة )8(

ملا كانت قواعد السلوك العام تعتبر ضرورة عملية، وقواعد إجرائية مكملة ألحكام هذا القانون، 
لذلك يجب إصدار لوائح خاصة بقواعد السلوك العام متوافقة مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

واملدونة الدولية لقواعد سلوك املوظفني العموميني وفقا لآلتي:

1- يضع مجلس اخلدمة املدنية مدونة قواعد عامة لسلوك املوظفني والعاملني في اجلهات اخلاضعة 
له، ويتابع تنفيذها ديوان اخلدمة املدنية، حتكم عالقة املوظفني مع جهة عملهم وفيما بينهم 
ومع املراجعني، وذلك خالل ستة شهور من تاريخ نشر هذا القانون في اجلريدة الرسمية.. 
على أن تضع كل جهة مدونة سلوك عامة مكملة متخصصة وفقا لطبيعة عملها، وذلك خالل 

ستة شهور من تاريخ صدور قواعد السلوك العام.

2- على كل جهة واردة في املادة )2( من هذا القانون ال تخضع ملجلس اخلدمة املدنية أن تضع 
قواعد سلوك عامة، وأخرى مكملة لها ومتخصصة وفقا لطبيعة عملها، متضمنة اجلزاءات 

املستحقة ملن يخالفها، وذلك خالل سنة من تاريخ نشر هذا القانون في اجلريدة الرسمية.

ويتم وضع قواعد السلوك العام بالتنسيق مع الهيئة التي حتدد طريقة التعامل مع تلك القواعد في 
الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

الف�سل الثالث – العقوبـــات

مادة )9(

حتدد الالئحة التنفيذية اجلزاءات اإلدارية للجهة أو متلقي اإلفصاح عند مخالفة املادة )4( من 
هذا القانون.
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مادة )10(

كل شخص ممن ورد في املادة )2( يخالف أحكام املادة )5( من هذا القانون يعاقب باحلبس مدة 
ال تقل عن سنة وال تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية ال تزيد على عشرة آالف دينار أو ضعف ما 
استولى عليه من مال أيهما اكبر أو بإحدى هاتني العقوبتني؛ وفي جميع األحوال يعزل من الوظيفة، 
ويحرم من العمل في الوظائف العامة مدة ال تزيد على خمس سنوات، ويلغى القرار الذي شارك في 

اتخاذه وما تبعه من آثار، مع مصادرة ما مت احلصول عليه نتيجة الستغالل املنصب العام.

مادة )11(

تعارض  حالة  في  املتورط  التجاري  الكيان  يشطب  القانون،  هذا  من   )6( املادة  مخالفة  حال  في 
مصالح من سجالت وزارة التجارة، ويبطل أي تعاقد مت بسبب حالة تعارض املصالح، ويحرم املالك 

والشريك واملدير من مزاولة أي عمل جتاري ملدة ال تقل عن سنة وال تزيد على خمس سنوات.

مادة )12(

كل من يتجاوز لوائح قواعد السلوك الواردة في املادة )8 فقرة 1( من هذا القانون، فعلى اجلهة التي 
يعمل فيها تطبيق إحدى العقوبات التأديبية بحقه والواردة في املواد )28 ، 29 ، 30 ، 31( من قانون 

اخلدمة املدنية )رقم 1979/15( واملواد من 54 وحتى 70 من نظام اخلدمة املدنية.

وكل من يتجاوز لوائح قواعد السلوك الواردة في املادة )8 فقرة 2( من هذا القانون، فعلى اجلهة 
التي يعمل فيها تطبيق إحدى العقوبات التأديبية في حقه والواردة في الئحة قواعد السلوك لديها.

وللهيئة حق متابعة كافة اجلهات في تطبيق أحكام هذه املادة.

مادة )13(

كل من يحرض أو يساعد موظفًا عامًا على القيام بفعل من شأنه أن ينتهك أيًا من أحكام هذا القانون 
يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية ال تزيد على عشرة 

آالف دينار، أو بإحدى هاتني العقوبتني. 

مادة )14(

ال يجوز تطبيق املادة )81( من قانون اجلزاء بأي حال على من يخالف أحكام املادة )5( من هذا 
القانون إاّل إذا بادر اجلاني برد األموال موضوع اجلرمية كاملة قبل إقفال باب املرافعة في احلاالت التي 

يجب فيها الرد. 
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الف�سل الرابع – اأحـــكام ختاميـــة

مادة )15(

للمحكمة أن ُتدِخل في الدعوى أي شخص ترى أنه استفاد فائدة جدية من حالة تعارض املصالح، 
ليكون احلكم بالرد أو باملصادرة في مواجهته ونافذًا في ماله بقدر ما استفاد. 

املادة )16(

عامة  بخدمة  يقومون  الذين  األشخاص  ألحد  بالنسبة  كافية  دالئل  لديه  جتمعت  إذا  العام  للنائب 
واملبينة بصفاتهم في املادة )2( من هذا القانون على أنه خالف أحكام املادة )5( منه أن يأمر مبنعه من 
السفر ومن التصرف في أمواله وإدارتها وأن يبادر باتخاذ ما يراه من اإلجراءات التحفظية في هذا الشأن 
بالنسبة لألموال حتت يده أو يد غيره دون أن يخل ذلك بواجب اجلهات املجني عليها في اتخاذ كافة 
البالد وخارجها ملنع تهريب األموال،  القضائية والقانونية واإلدارية من جانبها في داخل  اإلجراءات 
كما يجوز للنائب العام أن يأمر باتخاذ تلك اإلجراءات بالنسبة ألموال الزوجة واألوالد القصر أو البّلغ 

أو غيرهم متى كانت لتلك األموال صلة باملخالفة.

املادة )17(

آخر  قانون  في  مقررة  تكون  أشد  عقوبة  أي  توقيع  من  القانون  هذا  في  الواردة  العقوبات  متنع  ال 
للفعل املرتكب. 

املادة )18(

دون إخالل باملادة )15( من هذا القانون، يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون . 

مادة )19(

يعمل بهذا القانون اعتبارا من نشره في اجلريدة الرسمية. 
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املذكـرة الإي�ساحيـة للقانـون رقم )   ( ل�سـنة 2013

ب�سـاأن تعـار�ض امل�سـالح وقواعـد ال�سـلوك العـام

في تاريخ 2003/12/9 وقعت دولة الكويت على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ثم صدر 
قانون رقم 2006/47 باملوافقة على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ونشر في اجلريدة الرسمية في 
2006/12/10م، وتستهدف  هذه االتفاقية، كما نصت عليها املادة األولى منها، ترويج وتدعيم 
التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد وترويج وتيسير التعاون الدولي واملساعدة التقنية في مجال 

منع ومكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة واملساءلة واإلدارة السليمة للشئون واملمتلكات العمومية؛ 

وقد جاء في االتفاقية في املادة )8( مدونات قواعد سلوك املوظفني العموميني ما يلي نصه:    

النزاهة  الفساد ، تعمل كل دولة طرف، ضمن جملة أمور، على تعزيز  1- من أجل مكافحة 
واألمانة واملسؤولية بني املوظفني العموميني، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوني .

نظمها  نطاق  ضمن  تطبق،  أن  إلى  طرف  دولة  كل  تسعى  اخلصوص،  وجه  على   -2
واملشرف  الصحيح  األداء  أجل  من  سلوكية  ومعايير  مدونات  والقانونية،  املؤسسية 

والسليم للوظائف العمومية.

3- ألغراض تنفيذ  أحكام  هذه  املادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى األمر ووفقا للمبادئ 
املنظمات  اتخذتها  التي  الصلة  ذات  باملبادرات  علما  حتيط  أن  القانوني،  لنظامها  األساسية 
اإلقليمية واملتعددة  األطراف ومنها املدونة الدولية لقواعد سلوك املوظفني العموميني الواردة 

في مرفق قرار اجلمعية العامة 59/51  املؤرخ 12 كانون  األول / ديسمبر 1996.

4- تنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي، في إرساء تدابير ونظم 
تيسر قيام املوظفني العموميني بإبالغ السلطات املعنية عن أفعال الفساد، عندما يتنبهون إلى 

مثل هذه األفعال أثناء أداء وظائفهم .

5- تسعى كل دولة طرف، عند االقتضاء ووفقا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي، إلى وضع 
تدابير ونظم تلزم املوظفني العموميني بأن يفصحوا للسلطات املعنية عن أشياء منها ما لهم من 
أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلى 

تضارب في املصالح مع مهامهم كموظفني عموميني.
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6- تنظر كل دولة طرف في أن تتخذ، وفقا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي، تدابير تأديبية 
أو تدابير أخرى ضد املوظفني العموميني الذين يخالفون املدونات أو املعايير املوضوعة وفقا 

لهذه املادة .

كما جاء في االتفاقية في املادة )18( املتاجرة بالنفوذ ما يلي نصه:
تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجرمي األفعال التالية، 

عندما ترتكب عمدًا:

إياها،  أو منحه  أو عرضها عليه  مزية غير مستحقة  بأي  أخر  أو أي شخص  أ- وعد موظف عمومي 
بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك املوظف العمومي أو الشخص على استغالل نفوذه 
الفعلي أو املفترض، بهدف احلصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية 

غير مستحقة لصالح احملرض األصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص أخر.

ب- قيام موظف عمومي أو أي شخص أخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول أي مزية 
غير مستحقة لصاحله هو أو لصالح شخص أخر، لكي يستغل ذلك املوظف العمومي أو الشخص 
تابعة للدول الطرف على  إدارة أو سلطة عمومية  املفترض بهدف احلصول من  أو  الفعلي  نفوذه 

مزايا غير مستحقة.

وأيضا جاء في االتفاقية في املادة )19( إساءة استغالل الوظائف ما يل نصه:
تعمد  جترم  لكي  أخرى  تدابير  و  تشريعية  تدابير  من  يلزم  قد  ما  اعتماد  في  طرف  دولة  كل  تنظر 
موظف عمومي إساءة استغالل وظائفه أو موقعه، أي قيامه أو عدم قيامه بفعل ما، لدى االضطالع 
بوظائفه، بغرض احلصول على مزية غير مستحقة لصاحله هو أو لصالح شخص أو كيان أخر، مما 

يشكل انتهاكا للقوانني .

ونظرًا ملا يترتب على تعارض املصالح من مشاكل ومخاطر على استقرار أجهزة الدولة، مما يعرضها 
للمخاطر ويهدد التنمية بشكل عام ويضعف من هيبة القانون، وباعتبار أن تعارض املصالح أحد أوجه 
الفساد التي تضمنتها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، لذلك فإنه من املهم تنظيم التعامل مع هذه 

احلاالت، فجاء هذا القانون لهذا الغرض.
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وقد احتوى القانون على )19( مادة.
حيث أكدت املــادة )1( على أن اجلهة املعنية في متابعة إنفاذ هذا القانون هي الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد، كما عرفت تعارض املصالح ، ثم اإلفصاح الذي يجب أن يكون كتابة سواء بخطاب أو من 
خالل محضر اجتماع أو أي صيغة أخرى مكتوبة، ثم متلقي اإلفصاح وهو الشخص الذي يكون في 
وظيفة ومسؤولية أعلى من الشخص املفصح، سواء في األجهزة احلكومية أو املجالس املنتخبة أو املعينة 

أو في القضاء، وغيرها من جهات.

كما جاءت املــادة )2( لتبني من هم اخلاضعني لهذا القانون، وهم األشخاص الذين يقومون بخدمة 
عامة في كل من: اجلهاز العام للدولة من مدنيني وعسكريني، وأعضاء مجلس األمة وموظفيه وديوان 
والهيئات  واملجالس  البلدي،  واملجلس  لهم،  املعاونة  واألجهزة  العامة  والنيابة  والقضاء  احملاسبة، 
واللجان التي يصدر مرسوم بتشكيلها أو بتعيني أعضائها، والشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى 
اجلهات احلكومية بنصيب يزيد على 25% من رأس مالها، واجلمعيات التعاونية والهيئات الرياضية.

وبينت املــادة )3( أن املصلحة اخلاصة ال تقتصر على اخلاضعني ألحكام هذا القانون، بل متتد أيضا 
إلى الصهر أو القريب حتى الدرجة الرابعة، وكذلك متتد إلى الوكيل أو املوصى عليه باعتبار أن اخلاضع 
وصيا ومتصرفا نيابة عنه، كما متتد لشخص أو شركة أو مؤسسة يعمل لديه أو وسيطا له، أو تربطه 
أو شارك في  فيها  القرار  اتخذ  التي  لتاريخ احلالة  السابقتني  السنتني  أو خالل  به أي عالقة مالية حاليا 
اتخاذ القرار أو التصرف، كما متتد املصلحة لكيان ميلك فيه اخلاضع حصة مالية تفوق نصف باملائة من 
قيمته.. وال يسري ذلك فقط على املنفعة، وإمنا ميتد ليشمل اإلضرار أو إحلاق اخلسارة بطرف منافس 

للشخص أو الكيان الذي أفاده اخلاضع، سواء مت ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.

وفي املــادة )4( مت حتديد شكل التصرف الذي يقوم فيه اخلاضع لهذا القانون في حال وقوعه في 
املصالح،  تعارض  شبهة  عن  لإلفصاح  الشخص  يبادل  أن  األول  واإلجراء  مصالح،  تعارض  حالة 
املطلوب  اإلجراء  بدوره يحدد  الذي  املسؤولية،  في  يعلوه  الذي  الشخص  إلى  اإلفصاح  ويكون هذا 

تنفيذه من اخلاضع، على أن يكون اإلجراء أحد البدائل اآلتية: 

إما االكتفاء باإلفصاح، باعتبار أن ذلك إجراءًا كافيًا لالنتباه باحتمال وجود شبهة تعارض مصالح،  yy

وإما االبتعاد عن املشاركة في اتخاذ القرار، سواء كان هو من يقرر لوحده، أو يقرر بالتشارك  yy

مع آخرين من خالل جلنة أو غيرها، أو حتى من خالل كتابته لتوصية أو تقرير يرفعه ملن يعلوه 
في املسؤولية يرجح فيه كفة طرف على آخر،  
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وإما تخّلص الشخص اخلاضع لهذا القانون عن »سبب« وقوعه في حالة تعارض املصالح،  yy

إن كان بإمكانه، كأن يبيع حصته إن كانت حالة تعارض املصالح ألسباب متلكه أسهما في 
شركة، أو يستقيل من اجلهة األخرى التي أوجدت حالة تعارض املصالح.. وهكذا.

على أن يكون لكل جهة سجال خاصا تدون فيه حاالت تعارض املصالح التي وقع فيها املشتغلني 
في تلك اجلهة، واإلجراء الذي مت اتخاذه، وأن يكون هذا السجل متاحا للنظر فيه لألجهزة الرقابية في 

الدولة، مع إبالغ الهيئة بنسخة من اإلفصاح وكذلك القرار الذي مت اتخاذه بشأنه.

ولكي ينجح التشريع اخلاص بحاالت تعارض املصالح، فالبد من استكماله مبعاجلة دقيقة لقواعد 
تكون  السلوك،  بقواعد  خاصة  مدونات  إصدار  ضرورة  لتحدد   )8( املــادة  فجاءت  العام،  السلوك 
خارج القانون ومكملة له، على أن تكون هنالك مدونة خاصة لكل جهة من اجلهات الوارد ذكرها في 

شرح املادة )2( أعاله، وتودع نسخة من تلك اللوائح لدى الهيئة التي تتولى التأكد من تنفيذها.

وأما الفصل الثالث فتناول العقوبات في خمس مواد.

والفصل الرابع واألخير وضع أحكامًا ختامية.
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