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قانون رقم )1( ل�سنة 2013

بتعديل بع�س اأحكام قانون العقوبات

ال�سادر بالمر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 1976

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976، وتعديالته،

 ،1976 ل�شنة   )23( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  الأهلي  القطاع  في  العمل  قانون  وعلى 

وتعديالته،

اأقر مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

المادة الأولى

ُي�شاف اإلى الباب التا�شع من الق�شم الخا�س من قانون العقوبات ال�شادر بالمر�شوم بقانون 

رقم )15( ل�شنة 1976 ف�شل جديد هو الف�شل ال�شابع بعنوان )الر�شوة والختال�س في القطاع 

الأهلي( وي�شمل المواد الآتية:

مادة )417(:

اأيًا كان  اأجر  اأحكام هذا الف�شل، يق�شد بالعامل كل �شخ�س طبيعي يعمل لقاء  في تطبيق 

نوعه لدى �شاحب عمل وتحت اإدارته واإ�شرافه. 

يكون  اأن  دون  �شفة  باأية  خدمة  اأو  عماًل  يــوؤدي  من  كل  الف�شل  هذا  لأحكام  خا�شعًا  ويعد 

خا�شعًا لإدارة واإ�شراف من يوؤدي اإليه العمل اأو الخدمة.

لها  يعترف  الأموال  اأو  الأ�شخا�س  من  مجموعة  كل  الخا�س،  العتباري  بال�شخ�س  ويق�شد 

القانون بهذه ال�شفة.

الخا�س                  العــتــبــاري  لل�شخ�س  الأمــنــاء  مجل�س  اأو  الإدارة  مجل�س  بع�شو  يق�شد  كما 

)الرئي�س ونائب الرئي�س والأع�شاء( اأيًا كانت ت�شمية المجل�س اأو �شكله.

مادة )418(:

اأو مجل�س  اأو ع�شو مجل�س الإدارة  ُيعاقب بالحب�س مدة ل تزيد على ع�شر �شنوات كل عامل 

اأو غير مبا�شر  اأو لغيره ب�شكل مبا�شر  َقِبل لنف�شه  اأو  الأمناء لل�شخ�س العتباري الخا�س طلَب 

عطية اأو مزية من اأي نوع اأو وعدًا ب�شيء من ذلك، لأداء عمل اأو لالمتناع عنه، اإخالًل بواجبات 

عمله اأو من�شبه، اأو اإ�شرارًا بم�شالح �شاحب العمل اأو ال�شخ�س العتباري الخا�س.

الأمناء  مجل�س  اأو  الإدارة  مجل�س  ع�شو  اأو  العامل  كان  ولو  ال�شابقة  الفقرة  حكم  وي�شري 

يق�شد عدم اأداء العمل اأو عدم المتناع عنه.
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مادة )419(:

اأو مجل�س  اأو ع�شو مجل�س الإدارة  ُيعاقب بالحب�س مدة ل تزيد على ع�شر �شنوات كل عامل 

اأو غير مبا�شر  اأو لغيره ب�شكل مبا�شر  َقِبل لنف�شه  اأو  الأمناء لل�شخ�س العتباري الخا�س طلَب 

عطية اأو مزية من اأي نوع عقب تمام العمل المكّلف به اأو المتناع عنه، اإخالًل بواجبات عمله 

اأو من�شبه اأو اإ�شرارًا بم�شالح �شاحب العمل اأو ال�شخ�س العتباري الخا�س.

مادة )420(:

اأو مجل�س  اأو ع�شو مجل�س الإدارة  ُيعاقب بالحب�س مدة ل تزيد على ع�شر �شنوات كل عامل 

اأو غير مبا�شر  اأو لغيره ب�شكل مبا�شر  َقِبل لنف�شه  اأو  الأمناء لل�شخ�س العتباري الخا�س طلَب 

عطية اأو مزية من اأي نوع اأو وعدًا ب�شيء من ذلك، لأداء عمل اأو لالمتناع عن عمل ل يدخل في 

اأو  العمل  �شاحب  بم�شالح  اإ�شرارًا   ،
ً
اعتقده خطاأ اأو  ذلك  زعم  ولكنه  من�شبه،  اأو  عمله  مهام 

ال�شخ�س العتباري الخا�س.

مادة )421(:

لل�شخ�س  الأمناء  اأو مجل�س  الإدارة  اأو ع�شو مجل�س  عامل  على  عَر�س  َمن  بالحب�س  يعاقب 

من  ب�شيء  وعدًا  اأو  نوع  اأي  من  مزية  اأو  عطية  عر�شه،  منه  يقبل  اأن  دون  الخا�س،  العتباري 

ذلك لأداء عمل اأو لالمتناع عن عمل لالإخالل بواجبات عمله اأو من�شبه اأو لالإ�شرار بم�شالح 

�شاحب العمل اأو ال�شخ�س العتباري الخا�س.

مادة )422(:

ل  مدة  بالحب�س  الرا�شي  يعاَقب  القانون  هذا  من   )421( المادة  بحكم  الإخــالل  عدم  مع 

تزيد على ع�شر �شنوات.

ويعد را�شيًا كل من اأعطى اأو قدم اأو عر�س اأو وعد عاماًل اأو ع�شو مجل�س الإدارة اأو مجل�س 

نوع  اأي  من  مزية  اأو  بعطية  مبا�شر  غير  اأو  مبا�شر  ب�شكل  الخا�س  العتباري  لل�شخ�س  الأمناء 

�شاحب  بم�شالح  اإ�شرارًا  اأو  من�شبه،  اأو  عمله  بواجبات  لالإخالل  عنه  المتناع  اأو  عمل  لأداء 

العمل اأو ال�شخ�س العتباري الخا�س، حتى ولو كان ذلك عقب تمام العمل اأو المتناع عنه.

مادة )423(:

العطية  بم�شادرة   )422( اإلى   )418( من  المواد  في  المبينة  العقوبات  عن  ف�شاًل  ُيحَكم 

التي قِبلها العامل اأو ع�شو مجل�س الإدارة اأو مجل�س الأمناء لل�شخ�س العتباري الخا�س اأو التي 

ُعِر�شت عليه.



10
العدد: 3091 - الخميس 14 فبراير 2013

مادة )424(:

اأو مجل�س  اأو ع�شو مجل�س الإدارة  ُيعاقب بالحب�س مدة ل تزيد على ع�شر �شنوات كل عامل 

الأمناء لل�شخ�س العتباري الخا�س اختل�س ماًل اأو �شندات اأو اأوراقًا ذات قيمة مالية اأو تجارية 

اأو معنوية ُوِجدت في حيازته ب�شبب عمله اأو من�شبه.

واإذا كان الجاني من ماأموري التح�شيل اأو المندوبين له اأو الأمناء على الودائع اأو ال�شيارفة 

ذلك  ُعدَّ  ال�شفة  بهذه  غيرها  اأو  التجارية  اأو  المالية  الأوراق  اأو  ال�شندات  اأو  المال  اإليه  و�ُشلِّم 

دًا. ظرفًا م�شدَّ

مادة )425(:

اأو مجل�س  اأو ع�شو مجل�س الإدارة  يعاقب بالحب�س مدة ل تزيد على ع�شر �شنوات كل عامل 

التي  الجهات  لإحدى  م�شلحة  على  المحافظة  اإليه  ُعِهد  الخا�س  العتباري  لل�شخ�س  الأمناء 

ورد ذكرها في المادة )417( من هذا القانون في �شفقة اأو عملية اأو ق�شية واأ�شر عمدًا بهذه 

الم�شلحة ليح�شل على ربح لنف�شه اأو لغيره.

مادة )426(:

ف�شاًل عن العقوبات المقررة للجرائم المن�شو�س عليها في هذا الف�شل، يجوز الحكم على 

الجاني بغرامة ل تقل عن خم�شمائة دينار ول تزيد على ع�شرة اآلف دينار.

مادة )427(:

ال�شلطات  باإبالغ  الف�شل  هذا  في  عليها  المن�شو�س  الجرائم  اإحدى  في  الجاني  بادر  اإذا 

فًا. الق�شائية اأو الإدارية بالجريمة قبل اكت�شافها، ُعدَّ ذلك عذرًا مخفِّ

ويجوز للقا�شي اإعفاوؤه من العقوبة اإذا راأى محاًل لذلك.

المادة الثانية

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

             ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة  

�شدر في ق�شر الرفاع :

بتاريخ: 2 ربيع الآخر 1434هـ

الموافق: 12 فبـرايــــر 2013م


