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 قانون رقم )3( ل�شنة 2018 
 بتعديل بع�ض اأحكام قانون العقوبات

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة                ملك مملكة البحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976 وتعديالته، 
قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شُّ

املادة الأولى
اأولى(،  فقرة   186( الأولى(،  الفقرة  "6" من  "5" و  البندين   107( املواد:  بن�شو�س  ُي�شتبَدل 
اأولى(، )195(، )197(، )198(،  )188(، )189(، )190(، )190 مكررًا(، )191(، )194 فقرة 
العقوبات  قانون  من  اأولى(،  فقرة  و)303  اأولى(  فقرة   302(  ،)301(  ،)292(  ،  )201(  ،)199(

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976، الن�شو�س التالية:
مادة )107 البندان "5" و"6" من الفقرة الأولى(: 

5- روؤ�شـــاء واأع�شـــاء مجال�ـــس الإدارة والمديـــرون و�شائر العاملين فـــي الهيئـــات والموؤ�ش�شات العامة 
والوحدات التابعة لها.

6– روؤ�شـــاء واأع�شاء مجال�س الإدارة والمديرون و�شائـــر العاملين في ال�شركات وفي اأية كيانات اأخرى 
مهمـــا كانت طبيعتها، �شريطة اأْن تكون تلك الجهـــات مملوكة بالكامل للدولة اأو لإحدى الهيئات اأو 

الموؤ�ش�شات العامة اأو الوحدات التابعة لها. 

مادة )186 فقرة اأولى(:
ُيعاَقب بال�شجن مدة ل تقل عن خم�س �شنوات كل موظف اأو مكلَّف بخدمة عامة طلب اأو قِبل لنف�شه 
ة اأو َمِزيَّة من اأي نوع، اأو وعدًا ب�شيء من ذلك، لأداء عمل  اأو لغريه، ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر، َعِطيَّ

اأو لالمتناع عن عمل لدى قيامه مبهام وظيفته.
مادة )188(:

ُيعاَقب بال�شجن كل موظف اأو مكلَّف بخدمة عامة طلب اأو قِبل لنف�شه اأو لغريه، ب�شكل مبا�شر اأو 
ة اأو َمِزيَّة من اأي نوع عِقب متام العمل اأو المتناع عنه لدى قيامه مبهام وظيفته. غري مبا�شر، َعِطيَّ

فاإذا كان اأداء العمل اأو المتناع عنه حقًا تكون العقوبة احلب�س مدة ل تقل عن �شنة.
مادة )189(:

  ُيعاَقب بال�شجن كل موظف عام اأو مكلَّف بخدمة عامة طلب اأو قِبل لنف�شه اأو لغريه، ب�شكل مبا�شر 
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ة اأو َمِزيَّة من اأي نوع اأو وعدًا ب�شيء من ذلك، لأداء عمل اأو لالمتناع عن عمل ل  اأو غري مبا�شر، َعِطيَّ
يدخل يف مهام وظيفته، لكنه زعم ذلك اأو اعتقده خطاأً.

مادة )190(:
 يعاَقب باحلب�س مدة ل تقل عن �شنة كل َمن عَر�س على موظف عام اأو مكلَّف بخدمة عامة - دون 
ة اأو َمِزيَّة من اأي نوع اأو وعدًا ب�شيء من ذلك، لأداء عمل اأو المتناع عن  اأن ُيقبل منه عْر�شه - َعِطيَّ

عمل اإخالًل بواجبات وظيفته.
فاإذا كان اأداء العمل اأو المتناع عنه حقًا تكون العقوبة احلب�س مدة ل تزيد على �شنة.

مادة )190 مكرراً(:
  يعاَقب باحلب�س مدة ل تقل عن �شنة كل َمن عَر�س على موظف عام اأو مكلَّف بخدمة عامة بدولة 
ة اأو َمِزيَّة من اأي نوع  له اأو ل�شالح �شخ�س اآخر اأو  اأجنبية اأو مَنَحه، ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر، َعِطيَّ
وعدًا ب�شيء من ذلك، للح�شول على عمل جتاري اأو الحتفاظ به اأو اأية ميزة اأخرى يف نطاق مبا�شرة 
اأو بالمتناع عن عمل لدى قيامه  اأو املكلَّف بخدمة عامة بعمل  عمل دويل مقابل قيام املوظف العام 

مبهام وظيفته.
مادة )191(:

  ُيحَكم على اجلاين يف جميع الأحوال املبينة يف املواد ال�شابقة بغرامة ت�شاوي ما طلب اأو قِبل اأو 
وعد به اأو عَر�س، على األ تقل عن خم�شمائة دينار.

مادة )194 فقرة اأولى(:
  ُيعاَقب بال�شجن مدة ل تقل عن �شبع �شنوات كل موظف عام اأو مكلَّف بخدمة عامة اختل�س ماًل 

اأو اأوراقًا ُوِجدت يف حيازته ب�شبب وظيفته.
مادة )195(:

 ُيعاَقب بال�شجن مدة ل تقل عن ع�شر �شنوات كل موظف عام اأو مكلَّف بخدمة عامة ا�شتغل وظيفته 
ل ذلك  فا�شتولى بغري حق على مال للدولة اأو لإحدى اجلهات التي ورد ذكرها يف املادة )107( اأو �شهَّ

لغريه.
مادة )197(:

  ُيعاَقب بال�شجن كل موظف عام اأو مكلَّف بخدمة عامة له �شاأن يف حت�شيل الر�شوم اأو الغرامات اأو 
العوائد اأو ال�شرائب اأو نحوها، طلب اأو اأخذ ما لي�س م�شتحقًا اأو ما يزيد على امل�شتحق مع علمه بذلك. 

مادة )198(:
  ُيعاَقب بال�شجن كل موظف عام اأو مكلَّف بخدمة عامة ا�شتخدم عماًل يف عمل للدولة اأو لإحدى 

اجلهات التي ورد ذكرها يف املادة )107( �ُشْخَرًة، اأو احتجز بغري مربر اأجورهم كلها اأو بع�شها.
مادة )199(:
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  ُيعاَقب بال�شجن مدة ل تقل عن خم�س �شنوات كل موظف عام اأو مكلَّف بخدمة ُعِهد اإليه املحافظة 
على م�شلحة للدولة اأو لإحدى اجلهات التي ورد ذكرها يف املادة )107( يف �شفقة اأو عملية اأو ق�شية 

رَّ عْمدًا بهذه امل�شلحة ليح�شل على ربح لنف�شه اأو لغريه. واأ�شَ
مادة )201(:

رة للجنايات الواردة يف هذا الف�شل، ُيحَكم على اجلاين بالردِّ وبغرامة   ف�شاًل عن العقوبات املقرَّ
ل منها على األ تقل عن خم�شمائة دينار. م�شاوية لقيمة املال مو�شوع اجلرمية اأو املتح�شَّ

مادة )292(:
ُيعاَقب بال�شجن َمن ارتكب ِغ�شًا يف تنفيذ عقد مقاولة اأو نقل اأو توريد اأو التزام اأو اأ�شغال عامة، 
ارتبط به مع الدولة اأو اإحدى اجلهات التي ورد ذكرها يف املادة )107( وترتَّب على ذلك �شرر ج�شيم .

مادة )301(:
على  ترتَّب  اإذا  �شناعية  منتجات  اأو  اأولية  مواد  اأو  اإنتاج  اأدوات  عْمدًا  اأتلف  َمن  بال�شجن  ُيعاَقب 

الإتالف �شرر ج�شيم بالإنتاج اأو نق�س ملحوظ يف ال�شلع ال�شتهالكية.
مادة )302 فقرة اأولى(:

ُيعاَقب باحلب�س َمن ا�شتعمل القوة اأو التهديد اأو الو�شائل غري امل�شروعة يف العتداء اأو ال�شروع يف 
العتداء على حق الغري يف العمل اأو على حقه يف اأن ي�شتخدم اأو ميتنع عن ا�شتخدام اأي �شخ�س.

مادة )303 فقرة اأولى(:
َمن َّ عطل بطريق العنف اأو التهديد اأو الِغ�س حرية املزايدات اأو املناق�شات املتعلقة باإحدى اجلهات 
تها، اأو �شرع يف ذلك اأو عِمل باأية طريقة كانت على  التي ورد ذكرها يف املادة )107(، اأو اأف�شد جديَّ
اإق�شاء الراغبي يف املزايدة اأو املناق�شة، يعاَقب باحلب�س اأو بالغرامة التي ل تقل عن األف دينار ول 
جتاوز خم�شة اآلف دينار، مع اإلزامه باأْن يدفع لتلك اجلهة بدل اخل�شائر التي ن�شاأت من فعله املذكور.

املادة الثانية
القانون، وُيعمل به  اأحكام هذا  – تنفيذ    على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه 

اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة
�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 1 جمادى الأولى 1439هـ
الموافق: 18 يـنــايــــــــــــــــر 2018م


