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كيان جتاري، له تعامالت مع اجلهة 
احلكومية التي يعمل بها.

3 � الواس����طة واحملس����وبية: 
وتش����مل تعيني او ترقية او منح 
معامل����ة تفضيلية ال����ى اي فرد 
باملخالفة للقواعد واالحكام الواردة 
في اللوائح والقوانني املعمول بها 

في الدولة.
4 � الهدايا واإلكراميات: طلب او 
قبول هدية او خدمة او اكرامية قد 
تؤثر على حياده في اداء واجباته 

الوظيفية.
ويتم حتدي����د طريقة التعامل 
الهدايا واالكراميات املمنوحة  مع 

بالالئحة التنفيذية لهذا القانون.
5 � سرية املعلومات: اإلفشاء عن معلومات سرية، تصل اليه بحكم 
عمله بشكل مباش����ر او غير مباشر، او اس����تخدام تلك املعلومات ألي 
غرض خاص، حتى بعد ترك اخلدمة، ما لم يكن منصوصا على االفصاح 

بشأنها في قانون آخر.
6 � طل����ب املنفعة او الفائدة او املصلح����ة للغير ممن يرتبط معهم 

بروابط قرابة او عالقات عمل بأي صفة كانت.
مادة 5

يحظر على املوظف الذي انتقل الى العمل في القطاع اخلاص ان ميثل 
جهة عمله اجلديدة امام اجلهة احلكومية التي كان يعمل فيها قبل مرور 
سنتني على انتهاء صلته الوظيفية بها، ويحظر دون مدة محددة اذا كانت 

طبيعة العمل مستمرة في معرفة اسرار او معلومات مؤثرة عنها.
وال يجوز حتريض او مساعدة موظف عام على القيام بفعل من شأنه 

ان ينتهك ايا من احكام هذا القانون.
املادة 6

اس����تثناء من حاالت املنع املذكورة في املادتني 4 و5 يجوز للموظف 
العام بعد اخطار املسؤول استثناء بعض احلاالت وفق اآلتي:

1 � قبول الهدايا: حتدد الالئحة التنفيذية كل ما يجوز للموظف العام 
قبوله من مكافآت او هدايا او اشياء اخرى ذات قيمة، ومقدار قيمتها.

2 � في العالقات الدولية: حتدد الالئحة التنفيذية كل ما يجوز للموظف 
العام ان يتلقاه من مصادر اخرى غير الدولة � بس����بب تأدية واجباته 

الرسمية خارج الدولة � ومقدار قيمتها.
املادة 7

على مجلس االم����ة ان يضع نظاما يتعلق بحاالت تعارض املصالح 
العض����اء املجلس، وعلى املجلس األعلى للقضاء ان يضع نظاما يتعلق 
بحاالت تعارض املصالح للقضاة واملستشارين والعاملني في القضاء، 
وعلى مجلس الوزراء ان يحدد مبرسوم نظاما للتعامل مع حاالت تعارض 

املصالح في القطاع اخلاص.

قّدم النواب د.سلوى اجلسار 
الراش����د ود.روال دشتي  وعلي 
ود.علي العمي����ر وعبدالرحمن 
العنجري اقتراحا بقانون بشأن 

تعارض املصالح جاء فيه:
الفصل األول � 

يخضع ألحكام هذا القانون 
املوظف العام اآلتية صفته:

1 � رئي����س وأعضاء مجلس 
الوزراء.

2 � رئيس وأعضاء املجلس 
البلدي.

3 � رئي����س وأعضاء اللجان 
التي تش����كل ويعني اعضاؤها 

مبرسوم.
4 � اعض����اء مجال����س ادارات اجلمعي����ات التعاوني����ة واالندي����ة 

الرياضية.
5 � اعضاء مجلس االدارة ومديرو وموظفو ومستخدمو املؤسسات 
والشركات اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم فيها بنصيب 

يزيد على 25% بأي صفة كانت.
6 � موظف����و اخلدم����ة املدنية كما هو محدد ف����ي املادتني 2 و3 من 
املرس����وم رقم 15 لس����نة 1979 بش����أن اخلدمة املدنية، ومن في حكم 
املوظف العام � ممن اش����ارت اليهم املادة 43 من القانون رقم 31 لسنة 
1970 بتعديل قانون اجلزاء، وهم: املوظفون واملس����تخدمون والعمال 
في املصالح التابعة للحكومة او املوضوعة حتت اشرافها او رقابتها، 
واحملكمون واخلبراء واملصفون واحلراس القضائيون، وكل شخص 

مكلف بخدمة عامة.
7 � كافة العاملني في ديوان احملاسبة.

كما تخضع كل من الس����لطة التش����ريعية والس����لطة القضائية 
والقطاع اخلاص والعس����كريني لألحكام الواردة في املادتني 7 و8 من 

هذا القانون.
الفص����ل الثالث � حاالت تعارض املصال����ح واحملظورات وحاالت 

االستثناء
مادة 4

يكون املوظف الع����ام في حالة تعارض مصال����ح حينما يقع في 
اآلتي:

1 � سوء استخدام السلطة: استغالل الوظيفة احلكومية في حتقيق 
مصلحة او فائدة او منفعة خاصة، كأن يكون للموظف العام اي مصالح 
مالية او غير مالية مباشرة او غير مباشرة مع املوضوع الذي سيتخذ 
فيه قرارا وحده او باالش����تراك مع آخرين، قد تؤثر في موضوعيته 

حني ممارسة مسؤولياته.
2 � التعامل التج����اري مع جهة العمل: امتالك اي جزء من عمل او 

تسري أحكامه على رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة الدولة تضمن أي أضرار مادية أو معنوية
 تلحق بالمبلِّغ نتيجة لتقديمه البالغ

إنشاء هيئة كويتية مستقلة لها صالحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه
قدم النواب د.روال دشتي وصالح 
املال ومحمد املطير ود.علي العمير 
ومرزوق الغامن اقتراحا بقانون في 

شأن مكافحة الفساد جاء فيه:
الباب األول � أحكام عامة

الفصل األول � التعريفات:
مادة 1

ألغ����راض تطبيق أح����كام هذا 
القانون يكون لأللفاظ والعبارات 
ال����واردة أدناه املعاني املبينة أمام 
كل منها ما لم يقتض سياق النص 

معنى آخر:
< الكويت: دولة الكويت.

< املوظف العام: كل ش����خص 
يؤدي وظيفة عامة أو يقدم خدمة 
عامة ويتول����ى منصبا تنفيذيا أو 
تشريعيا وإداريا أو استشاريا أو 
قضائيا سواء كان معينا أو منتخبا 
دائم����ا أو مؤقتا، ويش����مل رئيس 
األم����ة، ورئيس  وأعضاء مجلس 
مجلس الوزراء والوزراء، ورئيس 
املجلس األعلى للقض����اء ورجال 
القضاء والنيابة العامة واحملكمني 
القضائيني،  واخلبراء واحل����راس 
البلدي  ورئيس وأعضاء املجلس 
التعاونية،  ومجالس اجلمعي����ات 
القيادي����ة،  الوظائ����ف  وش����اغلي 
واألعضاء الذين تعينهم احلكومة 
في مجالس إدارة الشركات املساهمة، 
اإلدارة  وشاغلي عضوية مجالس 
التي متلك احلكومة  في الشركات 
فيها 25% أو أكثر من رأس����مالها، 
وأعضاء اللجان واملجالس الدائمة 

التي تشكلها احلكومة.
< املوظف األجنبي: أي شخص 
غير كويتي يشغل منصبا في أي 
من سلطات الدولة التشريعية أو 
التنفيذية أو القضائية وأي شخص 
ميارس وظيفة عمومية أو لصالح 
جهاز عمومي أو منش����أة عمومية 
لبل����د أجنبي أو مؤسس����ة دولية 

عمومية.
< الهيئ����ة: الهيئ����ة الكويتية 
ملكافحة الفس����اد املنشأة مبوجب 

هذا القانون.
الهيئة  الرئي����س: رئي����س   >

الكويتية ملكافحة الفساد.
< اجلهة املختصة: اجلهة املعنية 
باس����تقبال البالغات عن اجلرائم، 

وفقا لنوع اجلرمية.
< االتفاقية: اتفاقية األمم املتحدة 

ملكافحة الفساد.
< الفس����اد: استغالل الوظيفة 
العامة للحصول على مصالح خاصة 
سواء كان ذلك مبخالفة القانون أو 
استغالله أو باستغالل الصالحيات 

املمنوحة.
الفصل الثاني � األهداف ونطاق 

السريان
مادة 2

يهدف هذا القانون الى حتقيق 
األمور التالية:

1- إنشاء هيئة كويتية مستقلة 
لها صالحيات قانونية في مكافحة 

الفساد وتعقب ممارسيه.
2- منع الفساد ومكافحته ودرء 
مخاطره وآثاره ومالحقة مرتكبيه 
وحجز واسترداد األموال والعائدات 

املترتبة على ممارسته.
التع����اون  3- تعزي����ز مب����دأ 
الدول واملنظمات  واملش����اركة مع 
اإلقليمي����ة والدولي����ة في مجاالت 

مكافحة الفساد.
4- إرس����اء مب����دأ الش����فافية 
والنزاهة في املعامالت االقتصادية 
واملالية واإلدارية مبا يكفل حتقيق 
الرش����يدة ألموال وموارد  اإلدارة 
وممتلكات الدولة واالستخدام األمثل 

للموارد.
5- تفعيل مبدأ املساءلة وتعزيز 

الدور الرقابي لألجهزة املختصة.
6- حماية مؤسسات وأجهزة 
التالعب واالس����تغالل  الدولة من 
وسوء استخدام السلطة لتحقيق 
منافع ش����خصية ومنع الواسطة 
أو  التي تلغي حقا  واحملس����وبية 

متنح باطال.
7- تش����جيع وتفعي����ل دور 
مؤسسات ومنظمات املجتمع املدني 
في املشاركة الفاعلة والنشطة في 
محاربة الفساد ومكافحته وتوعية 
أفراد املجتمع مبخاطره وتوسيع 
نطاق املعرفة بوس����ائل وأساليب 

الوقاية منه.
مادة 3

تسري أحكام هذا القانون على 
جميع جرائم الفس����اد ومرتكبيها، 
الت����ي تقع كلها أو ج����زء منها في 
الكويت أو احدى املؤسسات التابعة 
لها خارج الكويت، أيا كانت طبيعة 
وجنسية مرتكبيها، وتكون احملاكم 
الكويتية مختصة بها وفقا لقوانينها 

النافذة.
الباب الثاني � الهيئة الكويتية 

ملكافحة الفساد
الفصل الثالث � إنشاء الهيئة

مادة 4
تنشأ مبوجب هذا القانون هيئة 
الكويتية  مستقلة تسمى »الهيئة 
ملكافح����ة الفس����اد« وتتبع رئيس 

مجلس الوزراء.
مادة 5

املهام  الهيئة ممارس����ة  تتولى 
واالختصاصات التالية:

وضع استراتيجيتها وحتديد 
سياساتها وإقرار خططها وبرامج 
عمله����ا، وتبني الالئحة التنظيمية 
األحكام املنظمة لذلك، وإعداد وتنفيذ 
السياسات العامة الهادفة الى مكافحة 
الفساد، ووضع استراتيجية وطنية 
الفس����اد وإعداد  ش����املة ملكافحة 
اآلليات واخلطط والبرامج املنفذة 
لها، ومتابعة تنفيذها مع اجلهات 
املعنية، وتلقي التقارير والشكاوى 
بخصوص جرائم الفساد املقدمة إليها 
ودراستها، وفي حال اكتشاف انها 
تشكل جرمية يتم احالتها الى جهة 
التحقيق املختصة، واتخاذ جميع 
اإلجراءات القانونية الالزمة إللغاء 
أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفا 
فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من 
االرتباطات إذا تبني انها قد أبرمت 
بناء على مخالفة ألحكام القوانني 
النافذة، أو يجري تنفيذها باملخالفة 
للعقد املبرم، وتلحق ضررا بالصالح 
العام، وذلك بالتنسيق مع اجلهات 

املختصة قانون����ا، وتلقي اقرارات 
املالية وفقا للقانون املنظم  الذمة 
التشريعات  لها، ودراسة وتقييم 
واألدوات القانونية املتعلقة مبكافحة 
الفس����اد بشكل دوري ملعرفة مدى 
فعاليتها واقتراح مشاريع التعديالت 
لها ملواكبتها لالتفاقيات واملعاهدات 
الدولية التي صادقت عليها الكويت 
او انضمت اليها، وتطوير التدابير 
الالزمة للوقاية من الفساد وحتديث 
آليات ووسائل مكافحته بالتنسيق 
مع جميع أجهزة الدولة.8 � التنسيق 
والتع����اون مع ال����دول واملنظمات 
اخلليجية والعربية والدولية ذات 
الصلة مبكافحة الفساد واملشاركة في 

البرامج الهادفة الى منع الفساد.
9 � متثيل الكويت في املؤمترات 
واحملافل الدولية املتعلقة مبكافحة 

الفساد.
10 � اتخاذ االجراءات والتدابير 
الالزمة السترداد األموال والعائدات 
الناجتة عن جرائم الفساد بالتنسيق 

مع اجلهات ذات العالقة.
11 � التنسيق مع وسائل اإلعالم 
لتوعية املجتمع وتبصيره مبخاطر 
الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه 

ومكافحته.
12 � اتخ����اذ التدابي����ر الكفيلة 
مبشاركة منظمات املجتمع املدني 
في التعريف مبخاطر الفساد وآثاره 
على املجتمع وتوسيع دور املجتمع 
في األنش����طة املناهضة للفس����اد 

ومكافحته.
13 � دراس����ة وتقييم التقارير 
الص����ادرة عن املنظم����ات احمللية 
واالقليمي����ة والدولي����ة املتعلقة 
مبكافح����ة الفس����اد واالطالع على 
وضع الكويت فيها واتخاذ االجراءات 

املناسبة حيالها.
14 � جم����ع املعلومات املتعلقة 
بكافة صور وأشكال الفساد والعمل 
على إيجاد قواعد بيانات وأنظمة 
معلومات وتب����ادل املعلومات مع 
اجلهات واملنظمات املعنية في قضايا 
الفس����اد في الداخل واخلارج وفقا 

للتشريعات النافذة.
15 � رفع تقارير الى مجلس األمة 

وإلى رئيس مجلس الوزراء:
أ � تقرير ربع سنوي: يتضمن 
ما قامت به الهيئة من مهام وأعمال 

خالل مدة التقرير.
ب � تقري����ر س����نوي: يتضمن 
النش����اطات ذات الصلة بالوقاية 
من الفس����اد ومكافحته والعوائق 
والنواقص، والتوصيات املقترحة 

عند االقتضاء.
16 � تلتزم الهيئة بنشر التقارير 
الدورية، وكافة املعلومات والبيانات 
بش����أن جرائم الفساد بعد ثبوتها 

بحكم قضائي بات.
17 � التحري عن الفساد املالي 
واإلداري والكش����ف عن املخالفات 

والتجاوزات وجمع األدلة.
18 � إقام����ة الدع����اوى اإلدارية 
ب����أي مخالفة  املتعلقة  واملدني����ة 
ألحكام القانون واللوائح الصادرة 
مبوجبه، وإحالة الشكاوى اجلنائية 
الى النيابة العامة بش����أن اجلرائم 

بذلك.
2 � ممارسة أي وظيفة أو مهنة 
أو عمل آخر، مبا في ذلك أن يشغل 
منصبا أو وظيفة في أي شركة، أو 
في احلكومة، أو املؤسسات العامة 

أو اخلاصة.
3 � املشاركة في عضوية مجلس 
إدارة أو تقدمي أي خدمة أو استشارة 
بش����كل مباشر أو غير مباشر ألي 

جهة.
4 � تقاضي مقابل مادي بشكل 
مباش����ر أو غي����ر مباش����ر من أي 

جهة.
وتصدر الهيئة الئحة للسلوك 
تضمن جتنب تع����ارض املصالح 
واملمارسات األخرى غير املرغوب 
فيه����ا وتنظم نش����اطات اعضائها 
وموظفيها احلاليني والسابقني في 
املجاالت اخلاضعة للتنظيم، وفقا 
لهذا القانون والقانون املنظم حلاالت 

تعارض املصالح..
مادة 17

1 � يكون للهيئة موازنة مستقلة 
ضمن املوازنة العامة للدولة يقترحها 
الرئيس ويتبع في اعدادها القواعد 
واإلجراءات املنظمة للموازنة العامة 

للدولة.
2 � تخضع موازنة الهيئة لرقابة 

ديوان احملاسبة.
3 � تبدأ السنة املالية للهيئة في 
األول من ش����هر أبريل من كل عام 
وتنتهي في احلادي والثالثني من 
مارس من العام التالي، أما السنة 
املالية األولى للهيئة فتبدأ من تاريخ 
سريان أحكام هذا القانون وتنتهي 
في اليوم احلادي والثالثني من شهر 
مارس التال����ي لتاريخ صدور هذا 

القانون.
مادة 18

لرئي����س الهيئ����ة الصالحيات 
املخول����ة لوزير املالي����ة ورئيس 
دي����وان اخلدمة املدنية املنصوص 
عليها في التشريعات النافذة فيما 
يتعلق باستخدام االعتمادات املقررة 
مبوازنة الهيئ����ة وتنظيم أعمالها 

وشؤون موظفيها.
الباب الثالث � التعاون احمللي 

والدولي
� مش����اركة  الفص����ل اخلامس 

املجتمع:
مادة 19

على كل ش����خص علم بوقوع 
جرمية من جرائم الفساد االبالغ عنها 
لدى الهيئة أو اجلهة املختصة، مع 
تقدمي ما لديه من معلومات حولها 
لتتولى دراستها للتأكد من صحتها 
واتخاذ االجراءات القانونية بشأنها، 
وتباش����ر الهيئة من تلقاء نفسها 
دراسة جرائم الفساد املنشورة في 

وسائل اإلعالم املختلفة.
مادة 20

1 � تعم����ل الهيئ����ة على تعزيز 
إسهام ومشاركة منظمات املجتمع 
املدني في األنشطة املناهضة للفساد، 
وإيجاد توعية عامة مبخاطر الفساد 
وآثاره، وتعزيز ثقافة عدم التسامح 

مع الفساد واملفسدين.
مادة 21

تكفل الهيئة للشهود واخلبراء 

واملبلغني عن جرائم الفساد توفير 
احلماي����ة وفق����ا للقان����ون املنظم 

لذلك.
الفص����ل الس����ادس � التعاون 

الدولي:
مادة 22

يطبق بش����أن التعاون الدولي 
في مجال مكافحة الفساد األحكام 
الواردة في االتفاقيات واملعاهدات 
الدولية ذات العالقة التي صادقت 

عليها الكويت أو انضمت اليها.
مادة 23

لكل دولة طرف في االتفاقية، رفع 
دعوى مدنية أمام القضاء الكويتي 
للمطالبة بحقها في استعادة ملكية 
املرتبطة  العائدات غير املشروعة 
بجرائم الفساد املنصوص عليها في 
االتفاقية، وكذلك حقها في التعويض 
عن األضرار التي حلقتها بسبب تلك 
اجلرائم، وفقا لألحكام واإلجراءات 
املنصوص عليها في القوانني النافذة 

شريطة املعاملة باملثل.
الباب الرابع � جرائم الفس����اد 

والعقوبات
الفصل السابع � جرائم الفساد

مادة 24
تعد من جرائم الفساد هي:

1 � اجلرائم املاس����ة باالقتصاد 
الوطني، واملاسة بالوظيفة العامة 
واجلرائ����م املخلة بس����ير العدالة 
القطاع  املمتل����كات في  واختالس 

العام.
مادة 25

يع����د م����ن جرائم الفس����اد أي 
إعاق����ة لعمل الهيئ����ة أو الضغط 
عليها لعرقلة أدائها وواجباتها أو 
التدخل باختصاصاتها أو االمتناع 
عن تزويدها باملعلومات املطلوبة، 

بقصد التأثير عليها.
الفصل الثامن � إجراءات الضبط 

والتحقيق واحملاكمة
مادة 26

تق����وم الهيئة بالتنس����يق مع 
اجلهات املختصة بتعقب وضبط 
وحجز واسترداد ومصادرة األموال 
والعائ����دات املتحصلة من جرائم 
الفس����اد، وفقا لألحكام والقواعد 
القوانني  املق����ررة في  واإلجراءات 
النافذة واالتفاقي����ات واملعاهدات 
الدولية التي صادقت عليها الكيوت 
أو انضمت اليها. وال يتم استرداد 
ومصادرة العائدات اال بحكم قضائي 

بات.
مادة 27

يجب على الهيئ����ة فور علمها 
ع����ن وقوع جرائم الفس����اد القيام 
بجمي����ع االس����تدالالت بش����أنها، 
ولها في س����بيل ذلك االطالع على 
السجالت واملس����تندات والوثائق 
املتعلق����ة باجلرمية مح����ل العلم، 
وكذلك طلب موافاتها بأي بيانات 
أو معلومات أو وثائق متعلقة بها، 
ولها أن تقرر إحالتها الى اجلهات 

القضائية املختصة.
مادة 28

للهيئ����ة احل����ق ف����ي مخاطبة 
واس����تدعاء املعنيني من املوظفني 
القطاع  العمومي����ني أو موظف����ي 
اخلاص أو أي ش����خص له عالقة، 

لالستفسار والتحري حول واقعة 
تتعلق بالفساد وفقا للتشريعات 

النافذة.
مادة 29

للهيئة حق التفتيش والضبطية 
القضائية.

مادة 30
في ح����ال كان املش����تكى عليه 
بالفس����اد أحد األش����خاص الذين 
يستوجب الدستور أو التشريعات 
ذات العالقة شكال أو إجراءات خاصة 
للتحقيق معه أو مالحقته قضائيا، 
تسري عليه األحكام اخلاصة الواردة 

في التشريعات ذات العالقة.
مادة 31

تطبق بشأن إجراءات الضبط 
والتحقيق واحملاكم����ة في جرائم 
الفس����اد القواعد املنصوص عليها 

في القوانني النافذة ذات العالقة.
مادة 32

تعتبر املراس����الت واملعلومات 
والبالغات املتصلة بجرائم الفساد 
وما يجري في ش����أنها من فحص 
أو حتقيق من األسرار التي يجب 
احملافظة عليها، ويجب على كل من 
لهم عالقة بتنفيذ هذا القانون عدم 

افشائها إال وفق القانون.
مادة 33

ال تس����قط بالتق����ادم الدعاوى 
والعقوبات التالية:

1 � الدع����اوى املتعلقة بجرائم 
الفساد.

2 � العقوب����ات احملك����وم به����ا 
واملترتبة على جرائم الفساد.

3 � دعاوى االسترداد والتعويض 
املتعلقة بجرائم الفساد.

الفصل التاسع � العقوبات
مادة 34

يعفى م����ن العقاب كل من بادر 
من اجلناة بإبالغ الهيئة أو النيابة 
العامة أو ديوان احملاسبة، بوجود 
اتفاق جنائي الرتكاب إحدى اجلرائم 
املنصوص عليها في هذا القانون، 
ومبن اشتركوا فيها قبل البدء في 
تنفيذها، ويجوز للمحكمة اإلعفاء من 
العقوبة اذا حصل البالغ بعد امتام 
اجلرمية وقبل البدء في التحقيق، 
كما يجوز لها ذلك اذا مكن اجلاني � 
في التحقيق � السلطات من القبض 
على مرتكبي اجلرمية اآلخرين أو 
ضبط األموال موضوع اجلرمية أو 
على مرتكبي جرمية أخرى مماثلة 

لها في النوع واخلطورة.
مادة 35

يعاقب باحلب����س مدة ال تزيد 
على خمس سنوات وبغرامة ال تزيد 
على خمسة آالف دينار، أو بإحدى 
هاتني العقوبت����ني، كل من يخالف 
احكام املواد )28/19/16/15( من هذا 

القانون.
مادة 36

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن 
سنة كل من يخالف احكام املواد )25 

و32( من هذا القانون.
مادة 37

يسري بشأن اجلرائم املبينة في 
املادة 24 من هذا القانون العقوبات 

املقررة في القوانني النافذة.

املنصوص عليها في القانون والتي 
تتطلب املقاضاة اجلنائية.

19 � أي مه����ام واختصاص����ات 
أخرى تناط بها وفقا للتشريعات 

النافذة.
الفصل الرابع � تشكيل الهيئة

مادة 6
1 � يدير الهيئ����ة مجلس أمناء 
يتكون من 7 أشخاص ممن تتوافر 

فيهم اخلبرة والنزاهة والكفاءة.
مادة 7

يتول����ى مجلس األمن����اء املهام 
والصالحيات التالية:

1 � رسم السياسة العامة ملكافحة 
الفساد بالتعاون مع اجلهات ذات 
العالقة ووضع اخلطط والبرامج 

الالزمة لتنفيذها.
2 � املوافق����ة عل����ى االتفاقيات 
والعقود التي تبرمها � الهيئة � وذات 
الصلة باختصاصاتها � وتفويض 

من يقوم بالتوقيع نيابة عنه.
3 � إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة 

وجدول تشكيالت الوظائف.
4 � اقتراح مشروعات التشريعات 
اخلاصة بعمل الهيئة ورفعها الى 
الوزراء الستكمال  رئيس مجلس 

االجراءات الالزمة بشأنها.
5 � تشكيل جلنة او اكثر، يراها 
ضرورية لعمله على ان حتدد مهامها 

في قرار تشكيلها.
6 � اقرار مشروع موازنة الهيئة 
ليتم ادراجها ضمن املوازنة العامة 

للدولة.
7 � اقرار التقرير السنوي للهيئة 

وحسابها اخلتامي.
8 � أي مهام اخرى ذات عالقة بعمل 
الهيئة وأهدافها يعرضها الرئيس 

عليه او اثنان من اعضائه.
9 � اعتماد اللوائح املنظمة لعمل 

الهيئة.
مادة 8

العاملون ف����ي الهيئة يقدمون 
إقرارا بالذمة املالية وفق للقانون 

املنظم لذلك.
مادة 9

يؤدي رئيس وأعضاء مجلس 
األمناء، قبل مباشرة مهامهم، اليمني 
القانونية امام سمو األمير، وحتدد 
الالئحة التنظيمية الوظائف التي 
يجب على من يتوالها في الهيئة اداء 

ذات القسم امام رئيس الهيئة.
مادة 10

1 � م����دة العضوية في مجلس 
األمناء 4 س����نوات، قابلة للتجديد 

مرة واحدة.
مادة 11

يكون للهيئة جه����از تنفيذي 
الفنية واإلدارية  يتولى املواضيع 

واملالية وفق ما يلي:
1 � يكون للهيئة أمينا عاما وأمناء 
مساعدين يصدر بهم قرار من رئيس 
الهيئة ويكونون مس����ؤولني أمام 
رئيس الهيئة عن إدارة وتس����يير 
النشاط اليومي للجهاز التنفيذي، 
التنفيذية مهامهم  الالئحة  وحتدد 

واختصاصاتهم.
2 � تختار الهيئة كادرها اإلداري 
والفني من ذوي اخلبرة والكفاءة 
والنزاه����ة والتخصصات العلمية 
وبش����فافية وفق����ا للمعايير التي 

حتددها الالئحة التنظيمية.
3 � تسري على موظفي اجلهاز 
التنفيذي شروط شاغلي الوظائف 

العامة املدنية.
4 � للهيئة أن تستعني مبن تراه 
من اخلبراء أو املستشارين أو من 
موظفي اجلهاز اإلداري للدولة إلجناز 

مهامها.
مادة 12

تقوم الهيئ����ة بتأهيل وتدريب 
ال����كادر العامل فيها مبا ميكنه من 
أداء مهامه واختصاصاته في مكافحة 

الفساد.
مادة 13

ألغ����راض تنفيذ أح����كام هذا 
القانون يتمتع موظفو الهيئة الذين 
الهيئة بقرار منه  يحددهم رئيس 
بصفة الضبطية القضائية، وتبني 
الالئحة التنفيذية األعمال التي يقوم 
بها موظف����و الهيئة بناء على هذه 

الصفة.
مادة 14

مهامه����ا  الهيئ����ة  ت����ؤدي 
واختصاصاتها باستقاللية وحيادية 
كاملة وفقا ألحكام هذا القانون وال 
يجوز ألي شخص أو جهة التدخل 

في شؤونها بأي صورة كانت.
مادة 15:

يحظر على العاملني في الهيئة 
إفشاء أي سر أو معلومات أو بيانات 
وصلت إلى علمهم بس����بب أدائهم 

ملهامهم.
مادة 16

يحظر على أي موظف في الهيئة 
أثناء توليه لعمله األمور التالية:

1 � القيام بأي عمل جتاري عن 
نفسه أو بصفته وكيال أو وليا أو 
وصيا عن غي����ره أو توكيل غيره 

اقتراح  بقانون قدمه النواب د.روال دشتي وصالح المال ومحمد المطير ود.علي العمير ومرزوق الغانم

5 نواب يقترحون قانون »تعارض المصالح«

د.علي العميرعبدالرحمن العنجري 

خالد السلطان

مرزوق الغامن

د.أسيل العوضي

محمد املطير

اس����تكمل البالغ الشروط املبينة 
في املادة 3 من هذا القانون.

مادة 6
املبّلغ  يشتمل برنامج حماية 
عل����ى اآلتي: 1 � توفي����ر احلماية 
الشخصية للمبّلغ: واملتمثلة في 
عدم كشف هويته ومكان وجوده 
وفرض قيود على إفشائها، وتوفير 
احلراس����ة الشخصية له وتوفير 

محل إقامة جديد إذا لزم األمر.
اإلدارية  � توفير احلماي����ة   2
والوظيفية للمبلغ ملنع اتخاذ اي 
إجراء إداري سلبي ضده، وضمان 
سريان راتبه الوظيفي خالل الفترة 

التي تقرر الهيئة إخفاءه فيها.
القانونية  � توفير احلماية   3
للمبّلغ: ملنع اتخاذ اي إجراء )مدني 

او جنائي( ضده.
على ان حتدد الهيئة وس����ائل 
وإجراءات هذه احلماية في الالئحة 

التنفيذية لهذا القانون.
مادة 7

يجوز للهيئة ان تقرر، وفقا لهذا 
القانون، توفير قواعد خاصة تتيح 
للمبّلغ ان يدلي بأقواله على نحو 
يكفل سالمته، كالسماح باإلدالء 

بالشهادة باستخدام تكنولوجيا 
االتصاالت.
مادة 8

تضمن الدولة اي اضرار مادية 
او معنوية تلحق باملبّلغ نتيجة 

لتقدميه البالغ.
وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا 
القانون احلوافز املادية واملعنوية 

التي يجوز منحها للمبّلغ.

الفصل الرابع � العقوبات
مادة 9

يعفى املبّلغ من العقاب اذا بادر 
بإبالغ الهيئ����ة او النيابة العامة 
بوج����ود اتفاق جنائي بينه وبني 
آخرين، الرت����كاب إحدى اجلرائم 
املنصوص عليها في »قانون مكافحة 
الفساد« ومبن اشتركوا فيها قبل 

البدء في تنفيذ اجلرمية.
ويج����وز للمحكمة تخفيف أو 
إعفاء املبّلغ من العقوبة في اجلرمية 
التي شارك فيها، اذا حصل البالغ 
بعد إمتام اجلرمي����ة وقبل البدء 
في التحقيق. كما يجوز للمحكمة 
تخفيف أو إعفاء املبّلغ من العقوبة 
في اجلرمية التي شارك فيها، اذا 

مّكن سلطات التحقيق من القبض 
على مرتكبي اجلرمية اآلخرين.

مادة 10
أي شخص معنوي او اعتباري 
يقوم بكش����ف هوي����ة  املبّلغ او 
موطنه، ممن قام باإلبالغ عن جرمية 
وفقا لهذا القانون، يعاقب باحلبس 
3 س����نوات وبدفع تعويض مالي 
للمبّلغ ق����دره ال يقل عن 10 آالف 
دينار وال يزيد على 100 ألف دينار، 

او بإحدى هاتني العقوبتني.
مادة 11

أي مس����ؤول يق����وم بتقرير 
إجراء إداري س����لبي ضد موظف 
بسبب إبالغه عن جرمية وفقا لهذا 
القانون، يعاقب بالعزل من موقع 
الذي يتواله، ويكون  املسؤولية 
اإلجراء اإلداري السلبي املتخذ ضد 

املبّلغ كأن لم يكن.
مادة 12

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد، 
يعاقب املبّلغ اذا تعمد تقدمي بيانات 
كاذبة او معلومات غير صحيحة 
او أخف����ى بيانات او معلومات او 
ارتكب غش����ا او تدليسا او أخفى 
احلقيق����ة او كان يضلل العدالة، 
يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز 3 

سنوات وال تقل عن 6 اشهر.
الفصل اخلامس � أحكام عامة

املادة 13
تتولى الهيئة اإلش����راف على 
تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر 
الالئحة التنفيذي����ة لهذا القانون 
مبرسوم، بناء على عرض الرئيس 
خالل سنة من تاريخ نشر القانون 

في اجلريدة الرسمية.
مادة 14

يلغى كل حك����م يتعارض مع 
أحكام هذا القانون.

قدم النواب صالح املال ود.سلوى 
اجلسار وخالد السلطان ود.أسيل 
املبارك  العوض����ي ود.معصومة 
اقتراح����ا بقانون بش����أن حماية 

غ جاء فيه: الشخص املبلِّ
الفصل األول � تعريفات

مادة 1
الكويتية  الهيئ����ة  الهيئ����ة:   �

ملكافحة الفساد.
مادة 2

اإلبالغ عن اجلرائم واجب على 
كل شخص، وحرية املبّلغ وأمنه 
وسكينته مكفولة وفقا ألحكام هذا 
القانون، وال يجوز املساس باملبّلغ 
بأي شكل من األشكال بسبب أدائه 

واجب اإلبالغ عن اجلرائم.
مادة 3

يشترط في البالغ املقصود بهذا 
القانون ان يك����ون املبّلغ متيقنا 
غ عنها،  من صحة الواقع����ة املبلَّ
بعد التثبت والتحري، في حدود 
إمكانيات الشخص الطبيعي، وان 
يقتصر هدفه على حماية املصلحة 
العامة، وال يل����زم أن يقدم املبّلغ 

الدليل الكامل على صحة بالغه.
مادة 4

البالغ  آلية تقدمي  يتم حتديد 
في الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

التي تضعها الهيئة.
الفصل الثالث � حماية املبّلغ 

ومكافأته
مادة 5

يتمتع املبّلغ باحلماية املقررة 
في هذا القانون م����ن وقت إقرار 
جدية البالغ من قبل الهيئة، ومتديد 
املقررة ألقربائه وسائر  احلماية 
األشخاص وثيقي الصلة به عند 

االقتضاء.
وال يجوز الرجوع على املبّلغ 
جزائي����ا او مدنيا او تأديبيا متى 


