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قانون رقم ( )3ل�سنة 2018
بتعديل بع�ض �أحكام قانون العقوبات
ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1976
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  1976وتعديالته،
ن�صه ،وقد �صدَّقنا عليه و�أ�صدرناه:
�أق َّر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ُّ

املادة الأولى

ُي�ستبدَل بن�صو�ص املواد 107( :البندين " "5و " "6من الفقرة الأولى) 186( ،فقرة �أولى)،
( 190( ،)190( ،)189( ،)188مكرر ًا) 194( ،)191( ،فقرة �أولى)،)198( ،)197( ،)195( ،
( 302( ،)301( ،)292( ، )201( ،)199فقرة �أولى) و( 303فقرة �أولى) ،من قانون العقوبات
ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  ,1976الن�صو�ص التالية:
مادة ( 107البندان " "5و" "6من الفقرة الأولى):
 -5ر�ؤ�س���اء و�أع�ض���اء مجال����س الإدارة والمدي���رون و�سائر العاملين ف���ي الهيئ���ات والم�ؤ�س�سات العامة
والوحدات التابعة لها.
 –6ر�ؤ�س���اء و�أع�ضاء مجال�س الإدارة والمديرون و�سائ���ر العاملين في ال�شركات وفي �أية كيانات �أخرى
مهم���ا كانت طبيعتها� ،شريطة �أنْ تكون تلك الجه���ات مملوكة بالكامل للدولة �أو لإحدى الهيئات �أو
الم�ؤ�س�سات العامة �أو الوحدات التابعة لها.
مادة ( 186فقرة �أولى):
ُيعا َقب بال�سجن مدة ال تقل عن خم�س �سنوات كل موظف �أو مك َّلف بخدمة عامة طلب �أو ق ِبل لنف�سه
�أو لغريه ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شرَ ،ع ِط َّية �أو َم ِز َّية من �أي نوع� ،أو وعد ًا ب�شيء من ذلك ،لأداء عمل
�أو لالمتناع عن عمل لدى قيامه مبهام وظيفته.
مادة (:)188
ُيعا َقب بال�سجن كل موظف �أو مك َّلف بخدمة عامة طلب �أو ق ِبل لنف�سه �أو لغريه ،ب�شكل مبا�شر �أو
غري مبا�شرَ ،ع ِط َّية �أو َم ِز َّية من �أي نوع ع ِقب متام العمل �أو االمتناع عنه لدى قيامه مبهام وظيفته.
ف�إذا كان �أداء العمل �أو االمتناع عنه حق ًا تكون العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن �سنة.
مادة (:)189
ُيعا َقب بال�سجن كل موظف عام �أو مك َّلف بخدمة عامة طلب �أو ق ِبل لنف�سه �أو لغريه ،ب�شكل مبا�شر
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�أو غري مبا�شرَ ،ع ِط َّية �أو َم ِز َّية من �أي نوع �أو وعد ًا ب�شيء من ذلك ،لأداء عمل �أو لالمتناع عن عمل ال
يدخل يف مهام وظيفته ،لكنه زعم ذلك �أو اعتقده خط�أً.
مادة (:)190
يعا َقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة كل َمن ع َر�ض على موظف عام �أو مك َّلف بخدمة عامة  -دون
�أن ُيقبل منه ع ْر�ضه َ -ع ِط َّية �أو َم ِز َّية من �أي نوع �أو وعد ًا ب�شيء من ذلك ،لأداء عمل �أو االمتناع عن
عمل �إخال ًال بواجبات وظيفته.
ف�إذا كان �أداء العمل �أو االمتناع عنه حق ًا تكون العقوبة احلب�س مدة ال تزيد على �سنة.
مادة ( 190مكرراً):
يعا َقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة كل َمن ع َر�ض على موظف عام �أو مك َّلف بخدمة عامة بدولة
�أجنبية �أو م َن َحه ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شرَ ،ع ِط َّية �أو َم ِز َّية من �أي نوع له �أو ل�صالح �شخ�ص �آخر �أو
وعد ًا ب�شيء من ذلك ،للح�صول على عمل جتاري �أو االحتفاظ به �أو �أية ميزة �أخرى يف نطاق مبا�شرة
عمل دويل مقابل قيام املوظف العام �أو املك َّلف بخدمة عامة بعمل �أو باالمتناع عن عمل لدى قيامه
مبهام وظيفته.
مادة (:)191
ُيح َكم على اجلاين يف جميع الأحوال املبينة يف املواد ال�سابقة بغرامة ت�ساوي ما طلب �أو ق ِبل �أو
وعد به �أو ع َر�ض ،على �أال تقل عن خم�سمائة دينار.
مادة ( 194فقرة �أولى):
ُيعا َقب بال�سجن مدة ال تقل عن �سبع �سنوات كل موظف عام �أو مك َّلف بخدمة عامة اختل�س ما ًال
�أو �أوراق ًا ُو ِجدت يف حيازته ب�سبب وظيفته.
مادة (:)195
ُيعا َقب بال�سجن مدة ال تقل عن ع�شر �سنوات كل موظف عام �أو مك َّلف بخدمة عامة ا�ستغل وظيفته
فا�ستولى بغري حق على مال للدولة �أو لإحدى اجلهات التي ورد ذكرها يف املادة (� )107أو �س َّهل ذلك
لغريه.
مادة (:)197
ُيعا َقب بال�سجن كل موظف عام �أو مك َّلف بخدمة عامة له �ش�أن يف حت�صيل الر�سوم �أو الغرامات �أو
العوائد �أو ال�ضرائب �أو نحوها ،طلب �أو �أخذ ما لي�س م�ستحق ًا �أو ما يزيد على امل�ستحق مع علمه بذلك.
مادة (:)198
ُيعا َقب بال�سجن كل موظف عام �أو مك َّلف بخدمة عامة ا�ستخدم عما ًال يف عمل للدولة �أو لإحدى
اجلهات التي ورد ذكرها يف املادة (�ُ )107س ْخ َر ًة� ،أو احتجز بغري مربر �أجورهم كلها �أو بع�ضها.
مادة (:)199
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ُيعا َقب بال�سجن مدة ال تقل عن خم�س �سنوات كل موظف عام �أو مك َّلف بخدمة ُع ِهد �إليه املحافظة
على م�صلحة للدولة �أو لإحدى اجلهات التي ورد ذكرها يف املادة ( )107يف �صفقة �أو عملية �أو ق�ضية
و� َأ�ض َّر ع ْمد ًا بهذه امل�صلحة ليح�صل على ربح لنف�سه �أو لغريه.
مادة (:)201
ف�ض ًال عن العقوبات املق َّررة للجنايات الواردة يف هذا الف�صلُ ،يح َكم على اجلاين بالر ِّد وبغرامة
املتح�صل منها على �أال تقل عن خم�سمائة دينار.
م�ساوية لقيمة املال مو�ضوع اجلرمية �أو
َّ
مادة (:)292
ُيعا َقب بال�سجن َمن ارتكب ِغ�ش ًا يف تنفيذ عقد مقاولة �أو نقل �أو توريد �أو التزام �أو �أ�شغال عامة،
ارتبط به مع الدولة �أو �إحدى اجلهات التي ورد ذكرها يف املادة ( )107وتر َّتب على ذلك �ضرر ج�سيم .
مادة (:)301
ُيعا َقب بال�سجن َمن �أتلف ع ْمد ًا �أدوات �إنتاج �أو مواد �أولية �أو منتجات �صناعية �إذا تر َّتب على
الإتالف �ضرر ج�سيم بالإنتاج �أو نق�ص ملحوظ يف ال�سلع اال�ستهالكية.
مادة ( 302فقرة �أولى):
ُيعا َقب باحلب�س َمن ا�ستعمل القوة �أو التهديد �أو الو�سائل غري امل�شروعة يف االعتداء �أو ال�شروع يف
االعتداء على حق الغري يف العمل �أو على حقه يف �أن ي�ستخدم �أو ميتنع عن ا�ستخدام �أي �شخ�ص.
مادة ( 303فقرة �أولى):
َمن َّ عطل بطريق العنف �أو التهديد �أو ال ِغ�ش حرية املزايدات �أو املناق�صات املتعلقة ب�إحدى اجلهات
عمل ب�أية طريقة كانت على
التي ورد ذكرها يف املادة (� ،)107أو �أف�سد جد َّيتها� ،أو �شرع يف ذلك �أو ِ
�إق�صاء الراغبني يف املزايدة �أو املناق�صة ،يعا َقب باحلب�س �أو بالغرامة التي ال تقل عن �ألف دينار وال
جتاوز خم�سة �آالف دينار ،مع �إلزامه ب�أنْ يدفع لتلك اجلهة بدل اخل�سائر التي ن�ش�أت من فعله املذكور.

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل به
اعتبار ًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريـ ــخ 1 :جمادى الأولى 1439هـ
الموافق 18 :يـنــايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2018م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

