
 ٢٠٠٨لسنة ) ٨(قانون رقم 

  بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر

  ١٩٧٦لسنة ) ١٥(بالمرسوم بقانون 

  . ملك مملكة البحرين      نحن حمد بن عيسى آل خليفة

  بعد االطالع على الدستور،

   وتعديالته،١٩٧٦لسنة ) ١٥(وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

  :ومجلس النواب القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناهأقر مجلس الشورى 

  المادة األولى

من قانون العقوبات ) ١٨٩(، ) فقرة أولى١٨٨(، ) فقرة أولى١٨٦( بنصوص المواد يستبدل

  : النصوص اآلتية١٩٧٦لسنة ) ١٥(الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

  ) فقرة أولى ١٨٦(مادة 

لف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو ُيعاقب بالسجن آل موظف أو مك"

 عن عمل لالمتناع أو مزية من أي نوع أو وعدًا بشيء من ذلك ألداء عمل أو ةمباشر عطيغير 

  ".لدى قيامه بمهام وظيفته

   

  ) فقرة أولى ١٨٨(مادة 

ة طلب أو تزيد على عشر سنوات آل موظف عام أو مكلف بخدمة عام ُيعاقب بالسجن مدة ال"

عطية أو مزية من أي نوع عقب تمام العمل أو  قبل لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر

  ".االمتناع عنه لدى قيامه بمهام وظيفته

  )١٨٩(مادة 

ُيعاقب بالسجن مدة التجاوز خمس سنين آل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل "

لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشرعطية أو مزية من أي نوع أو وعدًا بشيء من ذلك 

  ".ألداء عمل أو لإلمتناع عن عمل اليدخل في مهام وظيفته، ولكنه زعم ذلك أو اعتقده خطأ



   

  يةالمادة الثان

 مادة جديدة برقم ١٩٧٦لسنة ) ١٥(ُتضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

  :مكررًا نصها اآلتي) ١٩٠(

ُيعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة "

ع له أو لصالح بدولة أجنبية أو منحه بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو مزية من أي نو

شخص آخر أو وعدًا بشيء من ذلك للحصول أو لالحتفاظ بعمل تجاري أو أية ميزة أخرى في 

نطاق مباشرة عمل تجاري دولي مقابل قيام هذا الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة بعمل أو 

  ".باالمتناع عن عمل لدى قيامه بمهام وظيفته

   

  المادة الثالثة

 تنفيذ أحكام هذا القانون، وُيعمل به اعتبارًا من اليوم التالي -ا يخصه  آل فيم-على الوزراء 

  .لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية

   

  ملك مملكة البحرين

  حمد بن عيسى آل خليفة

  :صدر في قصر الرفاع

  هـ١٤٢٩ ربيع اآلخر ١٥: بتاريخ

  م٢٠٠٨ أبريل ٢١: الموافق


