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صدور قانون «منع تعارض املصالح»: عقوبات مشددة
تصل إلى احلبس والغرامة للمخالف بعد «اإلفصاح»

منح ١١ موظفًا في «رقابة احلضانات اخلاصة» الضبطية القضائية

صدر قانون «منع تعارض املصالح» 
والذي شــمل عقوبات مشــددة تصل 
الى احلبــس أو الغرامــة ملن يخالف 
بعــد «اإلفصاح» مع إلزام الشــخص 
بــرد األموال املتحصلــة من اجلرمية 

أو مصادرتها.
وجاء في القانون:

مادة ١: في تطبيق أحكام هذا القانون 
يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى 

املبني قرين كل منها:
- الهيئة: الهيئة العامة ملكافحة الفساد.
- تعــارض املصالــح: هــو امتــالك 
اخلاضــع أو أي شــخص مرتبــط به 
نســبة مؤثرة في أي شركة أو نشاط 
مالي له تعامالت مع جهة عمله وذات 
صلــة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك 
أو قيامه بدور الوسيط أو الوكيل أو 
الكفيل أو االستشــاري ألي شركة أو 
منشــأة خاصة يتصل نشاطها بجهة 
عمله وذات صلة بأعمال وظيفته مع 

علمه بذلك.
- اخلاضع: الفئات الواردة في املادة 

رقم ٢ من هذا القانون.
- اجلهــة: اجلهــة التــي يقــدم إليها 

اإلفصاح.
- املصلحة اخلاصة: املصلحة املادية أو 
املعنوية التي قصد اخلاضع حتقيقها 
له أو ألي من االشخاص املرتبطني به، 
نتيجة القرار أو التصرف الذي اتخذه 

أو شارك في اتخاذه.
- الشــخص املرتبــط باخلاضع: كل 
شخص تربطه باخلاضع صلة قرابة 
أو نســب أو مصاهرة حتــى الدرجة 
الثانية، وكل شخص يكون اخلاضع 
قيمــا عليــه أو وصيــا أو وليا، وكل 
شــخص طبيعي أو اعتباري تربطه 
باخلاضــع عالقة عمل أو وســاطة أو 
وكالة أو نيابة، وأي نشاط مالي وأي 
شركة يشارك فيها اخلاضع وأي من 
االشخاص سالفي الذكر بنسبة مؤثرة 

في قراراتها.
- النسبة املؤثرة: العدد من احلصص 
أو االسهم التي ال تقل قيمتها عن ٥٪ 
من رأسمال النشاط املالي أو الشركة، 
ويعتد بتحديد هذه النسبة مبجموع 
احلصــص أو االســهم التــي ميتلكها 

اخلاضع واالشخاص املرتبطة به.
- اإلفصاح: الكشف عن أي معلومات 
أو وقائــع أو تقــدمي بيانات أو أوراق 
تشير الى قيام حالة تعارض املصالح.

- املُبلغ: الشخص الذي يقوم باالبالع 
عن تعارض املصالح.

مادة ٢: يخضع ألحكام هذا القانون 
الفئات اآلتية:

١ - الفئات املنصوص عليها في املادة 
٢ من القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ املشار 

اليه.
٢ - املوظفون العموميون العاملون 
في اجلهات احلكومية والهيئات العامة 

واملؤسسات العامة.
٣ - كل شخص مكلف بخدمة عامة.

٤ - العاملــون بالشــركات اذا كانت 
الدولــة أو إحدى الهيئــات العامة أو 
املؤسسات العامة تساهم فيها بنسبة 
ال تقل عن ٢٥٪ من رأسمالها، ويعتد 
بتحديد هذه النسبة مبجموع احلصص 

التي للدولــة أو غيرها مــن الهيئات 
العامة أو املؤسسات العامة.

يتعني علــى اخلاضع عند  مادة ٣: 
وجوده في حالة تعارض مصالح أن 
يفصح عن ذلك خــالل مدة ال جتاوز 
خمســة عشــر يوما من تاريخ علمه 
بقيام حالة تعارض املصالح، وأن يزيل 
هذا التعارض فورا بالتنحي عن اتخاذ 
القــرار أو التصرف أو املشــاركة في 
اتخــاذه أو التخلص من ســبب قيام 

حالة تعارض املصالح في حقه.
ويقدم اإلفصاح من رئيس مجلس 
االمــة، ومن رئيس مجلــس الوزراء، 
ومن رئيس املجلس االعلى للقضاء، 
ومن رئيس املجلس البلدي الى الهيئة.

ويقــدم االفصاح من الــوزراء الى 
رئيس مجلس الوزراء.

ويقدم االفصاح بخالف من سلف 
بيانهم وبحســب االحوال الى رئيس 
مجلس األمة أو رئيس املجلس االعلى 

للقضاء أو رئيس املجلس البلدي.
ويقدم االفصاح الى رئيس اجلهة 
التي يتبعها اخلاضع اذا كانت جهة عمل 
اخلاضع هيئة عامة أو مؤسسة عامة، 
أو جهازا أو جهة حكومية مستقلة أو 
غيرها من اجلهات اخلاضعة إلشرافها.

ويقدم االفصاح من رؤساء اجلهات 
الواردة بيانها في الفقرة السابقة الى 
مجالس إدارة تلك اجلهات أو ما مياثلها 
عدا رئيس الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
وأعضاء مجلس االمناء فيقدم االفصاح 
الــى رئيس املجلس االعلــى للقضاء 
لعرضــه على جلنة الفحص املشــار 
اليهــا في املادة ٣٣ من القانون رقم ٢
لســنة ٢٠١٦ املشار اليه، واذا لم تكن 
ألي من هذه اجلهات مجلس ادارة يقدم 
االفصاح الى الوزير املشرف أو اجلهة 
التابعة له أو امللحقة به أو بوزارته.

وفيمــا عدا ما ســبق بيانهم يقدم 
االفصاح من اخلاضعني لهذا القانون 
الى الوزير املختص بتنظيم شــؤون 

جهة عملهم.
مادة ٤: يتعني على جهة العمل متى 
علمت بقيام حالــة تعارض املصالح 
في حق أحد اخلاضعني التابعني لها، 
أن تخطــره كتابة بوجــوب اإلفصاح 
عن حالة تعارض املصالح وإزالة هذا 
التعارض، فإذا لم يقم اخلاضع بإزالة 
التعــارض مبجرد إخطاره تعني على 
جهة العمــل ابالغ النيابــة العامة أو 

الهيئة.
وفي جميع االحوال يجب على جهة 
العمل اتخاذ ومتابعة االجراءات الالزمة 
لتجنب ومنع تعارض املصالح لديها.

مادة ٥: تتولى اجلهة - وفقا ألحكام 
املادة ٣ من هذا القانون - تلقي اإلفصاح 
من اخلاضع واالطالع على ما تضمنه 
مــن معلومات واتخاذ احد االجراءات 

التالية:
أ - اذا أفصح اخلاضع عن تعارض 
املصالح على النحو املقرر قانونا وأزال 
التعارض مبجرد علمــه به، فيكتفى 

بذلك دون اتخاذ اجراء آخر.
ب - اذا لــم يقم اخلاضــع بإزالة 
التعارض الذي أفصح عنه، فإنه يتعني 
على اجلهــة إبالغ النيابــة العامة أو 

الهيئة بذلك.
البالغ عــن تعارض  ُيقدم  مادة ٦: 
املصالح الى النيابة العامة أو الهيئة.

ويسري على البالغ ذات االجراءات 
والشــروط املقررة في القانون رقم ٢

لســنة ٢٠١٦ املشــار اليه،  كما يتمتع 
املُبلــغ عن جرائم تعــارض املصالح 

بذات احلماية املقررة فيه.
الهيئة عرض  يتعني علــى  مادة ٧: 
حــاالت تعــارض املصالــح التي يتم 
إبالغها بها على جلــان الفحص فيها 
التخاذ ما يلزم بشأنها وفقا لالجراءات 
والضوابط املنصوص عليها في القانون 

رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ املشار اليه.
مادة ٨: ُيعاقب بالغرامة التي ال تزيد 
على ثالثــة آالف دينار كل خاضع لم 

يفصح خالل املدة املقررة عن:
أ - امتالكه أو أي شــخص مرتبط به 
نســبة مؤثرة في أي شركة أو نشاط 
مالي له تعامالت مع جهة عمله وذات 
صلة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك.

ب - قيامه بدور الوســيط أو الوكيل 
أو الكفيل أو االستشــاري ألي شركة 
أو منشأة خاصة يتصل نشاطها بجهة 
عمله وذات صلة بأعمال وظيفته مع 

علمه بذلك.
مادة ٩: عاقب باحلبس مدة ال تزيد 
على سنة وبالغرامة التي ال تزيد على 
عشرة آالف دينار أو ضعف ما استفاد 
به من مال أيهما أكبر أو بإحدى هاتني 
العقوبتني كل خاضع اتخذ بعد اإلفصاح 
عن تعارض املصالح قرارا أو تصرفا 
أو شــارك في اتخاذه أو قام بعمل من 
أعمــال وظيفته أو امتنع عنه، أو قام 
بدور الوســيط أو الوكيــل أو الكفيل 
أو االستشــاري ألي شركة أو منشأة 
خاصــة يتصل نشــاطها بجهة عمله 
وذات صلة بأعمال وظيفته، وكان ذلك 
بقصــد حتقيق مصلحة خاصة له أو 

لشخص مرتبط به.
فإذا لم يفصح اخلاضع عن تعارض 
املصالــح مع علمه بذلــك واتخذ أحد 
االفعال املنصــوص عليها في الفقرة 
الســابقة كانت العقوبة احلبس مدة 
ال تزيد على ثالث سنوات، وبالغرامة 
التي ال تزيد على عشرة آالف دينار أو 
ضعف ما استفاد به من مال أيهما أكبر 

أو بإحدى هاتني العقوبتني.
وفــي جميــع االحــوال ُيحكم برد 
االمــوال املتحصلــة مــن اجلرمية أو 

مصادرتها حسب االحوال.
ويجوز للمحكمة عزله من الوظيفة، 
وأن تقضي بإلغاء القرار أو التصرف 
الذي اتخذه أو شــارك في اتخاذه وما 

تبعه من آثار.
مادة ١٠: ُيعاقب باحلبس مدة ال تزيد 
على ســنة، وبالغرامة التــي ال تزيد 
على خمســة آالف دينــار، أو بإحدى 
هاتني العقوبتني كل شخص من غير 
اخلاضعني ألحكام هذا القانون استفاد 
فائدة جدية من جرمية تعارض املصالح 

مع علمه بذلك.
ويحكــم برد األمــوال التي حصل 

عليها أو مصادرتها حسب األحوال.
ُيعاقب باحلبــس مدة ال  مادة ١١: 
تزيــد على ســنة وبالغرامــة التي ال 

تزيد على ثالثة آالف دينار أو بإحدى 
هاتني العقوبتني كل من أخل بســرية 
اإلفصاح أو سرب بيانات أو مستندات 
أو معلومــات واردة به ألي شــخص 
طبيعي أو اعتبــاري دون أن ُيصرح 

له بذلك.
مادة ١٢: يعاقب باحلبس مدة ال تزيد 
على سنة وبالغرامة التي ال تزيد على 
خمســة آالف دينار أو بإحدى هاتني 
العقوبتني كل خاضع أورد في النموذج 
املعد لإلفصاح - وفق أحكام املادة ٣

من هذا القانون - بيانات أو معلومات 
أو وقائع ناقصة أو غير صحيحة عن 
قيام حالة تعارض املصالح في حقه 

مع علمه بذلك.
ويجوز احلكم بعزله من الوظيفة.

مادة ١٣: يعاقب باحلبس مدة ال تزيد 
على ثالث سنوات كل ُمبلغ تعمد تقدمي 
بيانــات أو معلومات كاذبة  أو أخفى 
بيانــات أو معلومات أو ارتكب غشــا 
أو تدليســا أو ضلل العدالة، ويجوز 

احلكم بعزله من الوظيفة.
مادة ١٤: ُتعد جرائم تعارض املصالح 
املنصوص عليها في هذا القانون من 
جرائم الفســاد، وفق أحــكام القانون 

رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ املشار اليه.
مادة ١٥: إذا توافرت أدلة كافية على 
حدوث تعــارض املصالح من أي من 
اخلاضعني لنظــام إقرار الذمة املالية 
ولم يفصح عنه وفقا لالجراءات املقررة 
في هذا القانون، فإنه يتم عرض هذه 
األدلة على جلان الفحص بالهيئة طبقا 
لالجراءات والضوابط املنصوص عليها 
في القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ املشار 

إليه.
مادة ١٦: تختص النيابة العامة دون 
غيرها بالتحقيق والتصرف واالدعاء 
في كافة اجلرائم املنصوص عليها في 

هذا القانون.
مــادة ١٧: للمحكمــة أن تدخل في 
الدعوى أي شخص طبيعي أو اعتباري 
ترى أنه استفاد فائدة جدية من جرمية 
تعارض املصالح، ويكون احلكم بالرد 
أو باملصادرة في مواجهته ونافذا في 

ماله بقدر ما استفاد.
مادة ١٨: ال تسقط الدعوى اجلزائية 
في اجلرائم املنصوص عليها في هذا 
القانون كما ال تسقط العقوبة احملكوم 

بها في هذه اجلرائم مبضي املدة.
مادة ١٩: ا متنع العقوبات الواردة 
في هذا القانون من توقيع أي عقوبة 

أشد تكون مقررة في قانون آخر.
تصدر مبرســوم الالئحة  مادة ٢٠: 
التنفيذية لهــذا القانون، خالل ثالثة 
أشهر من تاريخ صدور القانون، وتنشر 

في اجلريدة الرسمية.
وتبــني الالئحة التنفيذية شــكل 
وبيانــات منــوذج اإلفصــاح وطرق 
وإجراءات تقدميه، مع مراعاة سهولة 
هذه اإلجراءات واحلفاظ على ســرية 

محتواه.
مادة ٢١: على رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا 
القانون، وُيعمل به بعد انقضاء ثالثة 
أشهر من تاريخ نشــره في اجلريدة 

الرسمية.

أصدرت وزارة الشؤون االجتماعية 
والتنميــة املجتمعيــة ووزيــرة الدولة 
لشــؤون املرأة والطفولــة م.مي البغلي 
قرارا وزاريا مبنح الضبطية القضائية 
لـ ١١ من موظفي إدارة رقابة احلضانات 

اخلاصة. وجاء في القرار:
إدارة رقابة  ُمينــح موظفــو  مادة ١: 

احلضانــات اخلاصة التالية أســماؤهم 
- بصفتهــم الوظيفية - صفة مأموري 
الضبط القضائي بالنسبة لضبط احلاالت 
املخالفة ألحكام القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٤

في شأن دور احلضانة اخلاصة والالئحة 
التنفيذية لهذا القانون وتعديالتها، وهم:

٭ نادية فجري العازمي

٭ نايف شداد الصواغ
٭ نورة علي املطيري

٭ أفراح خلف املطيري
٭ عفاف رشيد حبيليص

٭ علي سلمان العازمي
٭ عمشة عويد الرشيدي

٭ شيخة فهد املطيري

٭ سعود فهد جهيري
٭ عائشة سليمان الرشيدي

٭ نواف بدر املطيري
مادة ٢: ُيعمــل بهذا القرار اعتبارا من 
تاريــخ صدوره، وُينشــر فــي اجلريدة 
الرســمية، ويبلغ ملن يلــزم للعمل مبا 

جاء فيه كل فيما يخصه.

إلزام الشخص برد األموال املتحصلة من اجلرمية أو مصادرتها

وزير اخلارجية: حرق نسخة من املصحف
في ستوكهولم استفزاز خطير ملشاعر املسلمني

تعيني املستشار صالح املاجد
في ديوان ولي العهد

أسماء ٢٩ موظفًا في «هيئة االتصاالت» 
مت منحهم صفة الضبطية القضائية

أعرب وزير اخلارجية الشــيخ سالم العبداهللا عن 
إدانته واســتنكاره الشــديدين لقيام أحــد املتطرفني 
بحرق نسخة من املصحف الشريف أمام مبنى سفارة 
اجلمهورية التركية في العاصمة ستوكهولم والتي من 
شــأنها تأجيج مشاعر املســلمني حول العالم وتشكل 

استفزازا خطيرا لهم.
ودعا الوزير في تصريح له املجتمع الدولي إلى حتمل 
مســؤولياته لوقف مثل هــذه األعمال املرفوضة ونبذ 
جميع أشكال الكراهية والتطرف ومحاسبة مرتكبيها 
والعمل على عدم الربط بني السياســة والدين ونشر 
قيم احلوار والتسامح والتعايش السلمي بني الشعوب 
ومنع أي شكل من أشكال اإلساءة لكل األديان السماوية.

صدر مرسوم بتعيني قيادي في ديوان سمو ولي  
العهد، وجاء في املرسوم:

مادة أولى: ُيعني املستشــار صالح عتيق جنم املاجد 
- بالدرجة املمتازة - في ديوان سمو ولي العهد.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - 
كل فيما يخصه - تنفيذ هذا املرسوم، وُيعمل به من 

تاريخ صدوره، وينشر في اجلريدة الرسمية.

التجارة  أصــدر وزيــر 
الدولة  والصناعة ووزيــر 
االتصــاالت  لشــؤون 
وتكنولوجيــا املعلومــات 
مــازن الناهض قرارا مبنح 
القضائيــة»  «الضبطيــة 
لـــ ٢٩ موظفــا فــي الهيئة 
العامة لالتصاالت وتقنية 

املعلومات.
وتضمن القرار:

مادة أولى

تخول صفــة الضبطية 
القضائية في إثبات اجلرائم 
التــي تقع مخالفــة ألحكام 
القانــون رقــم ٣٧ لســنة 
٢٠١٤ وتعديالتــه والئحته 
التنفيذيــة وكافة القرارات 
واللوائح واألنظمة الصادرة 
تنفيــذا للقانــون املذكور، 
الهيئــة  ملوظفــي  وذلــك 
العامة لالتصاالت وتقنية 
املعلومات التالية أسماؤهم:

عمر حامد نهار املطيري٭ 
فهد ابراهيم محمد الكندري٭ 
مقعــد ٭  ابــداح  محمــد 

الدوسري
محمــد مطلــق هنــدي ٭ 

العنزي
ناصر احمد حسن الزواوي٭ 
عبداهللا عصويد مسهوج ٭ 

الدملاني
محمــد مســاعد شــبيب ٭ 

الرشيدي
فهد سعد فهد الرميضي ٭ 

العازمي
زهيــر منــذر عبدالكرمي ٭ 

الزهير
أمين علي عبداهللا السالحي٭ 
عبداهللا صــالح عبداهللا ٭ 

العريفان
علي احمد جاسم الطويرش٭ 
سالم عواد عبداهللا الدواي٭ 
حمــود ٭  محمــد  خالــد 

السبيعي

يوسف محمد سالم السعد٭ 
ســهيل عبداحلميد علي ٭ 

الذيب
أنور احمد حباب الرشيدي٭ 
عدنــان صالح ســليمان ٭ 

الراشد
عبــداهللا فيصــل حمــد ٭ 

البناي
عيسى محمد مختار علي٭ 
مبــارك طــارق يوســف ٭ 

الشمروخ
عبداهللا زامل عبدالرحمن ٭ 

الزامل
احمــد ســلمان حمــود ٭ 

الصباح
خلود ناصر بدر الدبوس٭ 
محمد جواد قمبر عبداهللا٭ 
نواف عبداهللا علي الدخيل٭ 
خالــد اســماعيل فلكناز ٭ 

الكندري
احمد هادي محمد العنزي٭ 
طالل احمد صالح العازمي٭ 

مادة ثانية

صفــة  تلغــى  أوال: 
القضائيــة في  الضبطيــة 
إثبــات اجلرائــم التي تقع 
مخالفة ألحكام القانون رقم 
٣٧ لســنة ٢٠١٤ وتعديالته 
والئحتــه التنفيذية وكافة 
القرارات واللوائح واألنظمة 
الصــادرة تنفيــذا للقانون 
املذكور وذلك ملوظفي الهيئة 
العامة لالتصاالت وتقنية 
املعلومات التالية أسماؤهم 
والتي قد منحت لهم سابقا 
استنادا للقرارات الوزارية 

املبينة قرين كل اسم:
فهد سليمان الفهد٭ 
خالد فهد العازمي٭ 
عذبي جابر الصباح٭ 
يوسف هزاع احلسيان٭ 
يوســف ٭  عبدالوهــاب 

الفارس
دالل عبداحملســن محمد ٭ 

علي
براك احمد املوسى٭ 
حسني علي عبداهللا٭ 

املبــني  علــى  ثانيــا: 
أســماؤهم بالبنــد أوال من 
املادة الثانية من ذات القرار 

االلتزام مبا يلي:
١ - عــدم ممارســة اي من 
الصالحيات املقررة ملأموري 

الضبط القضائي.
٢ - تسليم الهوية التعريفية 
التي صرفت لهم باعتبارهم 
الضبــط  مأمــوري  مــن 

القضائي.
٣ - تسليم جميع محاضر 
التــي بحوزتهم،  الضبــط 
وكافة الوثائق واملستندات 
التــي  واألدوات واملعــدات 
مت منحهــم إياها لتمكينهم 
من ضبط األفعال املخالفة 
ألحكام القانون رقم ٣٧ لسنة 
٢٠١٤ وتعديالتــه والئحته 
التنفيذيــة وكافة القرارات 
واللوائح واألنظمة الصادرة 

تنفيذا للقانون املذكور.
مادة ثالثة

يستمر العمل بالقرارات 
الوزارية اآلتية مع مراعاة 
ما ورد بالبند أوال من املادة 

الثانية من هذا القرار:
القرار الوزاري رقم ٥٥٥

لسنة ٢٠١٧.
القــرار الوزاري رقم ٣٨

لسنة ٢٠١٩.
القرار الوزاري رقم ٥٠٨

لسنة ٢٠١٩.
القرار الوزاري رقم ٣٠٧

لسنة ٢٠٢١.
مادة رابعة

على اجلهــات املختصة 
تنفيذ هذا القرار، ويعمل به 
من تاريخ نشره في اجلريدة 

الرسمية.

دعا املجتمع الدولي إلى حتمل مسؤولياته لوقف مثل هذه األعمال املرفوضة

الشيخ سالم العبداهللا

املستشار صالح املاجد


