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قانون رقم ( )32ل�سنة 2010
ب�ش�أن الك�شف عن الذمة المالية
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون العقوبات ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  ،1976وتعديالته،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )4ل�سنة  2001ب�ش�أن حظر ومكافحة غ�سل الأموال،
وعلى القانون المدني ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )19ل�سنة ،2001
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )16ل�سنة  2002ب�إ�صدار قانون ديوان الرقابة المالية،
وعلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )42ل�سنة  ،2002المعدل
بالقانون رقم ( )50ل�سنة ،2006
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة  ،2002المعدل
بالقانون رقم ( )41ل�سنة ،2005
وعلى القانون رقم ( )7ل�سنة  2010بالت�صديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد،
�أقر مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�صه ،وقد �صدقنا عليه و�أ�صدرناه:

المادة الأولى

تخ�ضع لأحكام هذا القانون الفئات الآتية:
�أ  -رئي�س و�أع�ضاء كل من مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب.
ب  -نواب رئي�س مجل�س الوزراء.
ج  -الوزراء ومن في حكمهم.
د  -وكالء الوزارة والوكالء الم�ساعدون والمدراء العامون في القطاع المدنـي وقطاع الأمن
العام ومن في حكمهم من موظفي الحكومة والأجهزة الملحقة بها والهيئات والم�ؤ�س�سات
العامة ،ومجل�سي ال�شورى والنواب ،والبلديات.
هـ -المحافظون ونوابهم.
و -ر�ؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية ومن في حكمهم.
ز -الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة.
ح -ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء المجال�س البلدية.
ط -ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء مجال�س الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والم�ؤ�س�سات العامة
وال�شركات التي تمتلكها الدولة �أو تمتلك ح�صة في ر�أ�سمالها.
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ي -م��دراء الإدارات في القطاع المدنـي وقطاع الأم��ن العام والموظفون الفنيون في ديوان
الرقابة المالية.
ك -رئي�س ونائب رئي�س و�أع�ضاء مجل�س المناق�صات وموظفو الجهاز الفني والإداري التابع
للمجل�س ممن ي�شغلون وظائف ال تقل عن وظيفة مدير �إدارة.
ويخ�ضع رئي�س ديوان الرقابة المالية ووكيل الديوان ووكالء الديوان الم�ساعدون فيما يتعلق
بتقديم �إق��رارات الذمة المالية للأحكام المن�صو�ص عليها في المر�سوم بقانون رقم ()16
ل�سنة  2002ب�إ�صدار قانون ديوان الرقابة المالية.
وي�شار �إلى الخا�ضع لأحكام هذا القانون «بال ُملزَ م».
 -2يق�صد بالذمة المالية في تطبيق �أحكام هذا القانون ،مجموع ما يملكه ال ُملزم وزوجه
و�أوالده ال ُق�صر من �أموال عقارية ومنقولة ،في الداخل والخارج ،وت�شمل الذمة المالية ما يكون
لل ُملزم وزوجه و �أوالده الق�صر من حقوق في ذمة الغير وما عليهم من ديون ،وما يملكون من
�أن�صبة �أو �أ�سهم في ال�شركات.

المادة الثانية

يجب على كل ُملزم �أن يقدم �إقرا ًرا عن ذمته المالية وذمة زوجه و�أوالده ال ُق�صر وذلك خالل
يوما من تاريخ تزويده بالنماذج واال�ستمارات الخا�صة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية
�ستين ً
والتي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يجب على كل ُملزم �أن يقدم ب�صفة دورية �إقرار الذمة المالية خالل �شهر يناير التالي
النق�ضاء ثالث �سنوات على تقديم الإق��رار ال�سابق وذل��ك ط��وال مدة خ�ضوعه لأحكام هذا
يوما من تاريخ تركه الوظيفة �أو المن�صب.
القانون ،وعليه �أن يقدم �إقرا ًرا خالل �ستين ً
و�إذا امتنع زوج الملزم عن �إعطائه البيانات الالزمة لعنا�صر ذمته المالية والتوقيع عليها،
وجب على الملزم تثبيت ذلك في �إقراره ،وعلى الهيئة تكليف الزوج الممتنع تقديم �إقرار عن
ذمته المالية خالل �شهرين من تاريخ �إخطاره.
ويقدم �إقرار الذمة المالية �إلى الهيئة المن�صو�ص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون،
ويجب �أن ي�شتمل وقت تقديمه على جميع عنا�صر الذمة المالية وم�صادرها.
وتحدد الالئحة التنفيذية الإجراءات وال�ضوابط الخا�صة بتقديم �إقرارات الذمة المالية.

المادة الثالثة

يجب �أن تت�ضمن �إقرارات الذمة المالية التالية لأول �إقرار ،عالوة على عنا�صر الذمة المالية
وم�صادرها ،بيان ًا ي�شمل عنا�صر الزيادة في الذمة المالية � -إن وجدت  -وذلك وفق ًا لل�ضوابط
التي تحددها الالئحة التنفيذية.
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المادة الرابعة

ُتن�ش�أ هيئة ت�سمى « هيئة فح�ص �إقرارات الذمة المالية « وتتبع المجل�س الأعلى للق�ضاء.
كاف من الق�ضاة من المحكمة
قا�ض بمحكمة التمييز ويعاونه عدد ٍ
وت�شكل الهيئة برئا�سة ٍ
الكبرى على الأق��ل ،يتم ندبهم لهذا الغر�ض ب�أمر ملكي بنا ًء على تر�شيح المجل�س الأعلى
للق�ضاء.
ويكون الندب لمدة �سنتين قاب ًال للتجديد لمدة �أخرى.
��اف من الموظفين ويخ�ضعون للقوانين المعمول بها ب�ش�أن
ويعاون رئي�س الهيئة عدد ك ٍ
موظفي الحكومة.
وتخت�ص الهيئة بتلقي �إقرارات الذمة المالية وفح�صها والتحقيق في ال�شكاوى المتعلقة بها
وف ًقا لأحكام هذا القانون والإجراءات وال�ضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية.

المادة الخام�سة

للهيئة في �سبيل فح�ص �إقرارات الذمة المالية والتحقيق في ال�شكاوى المتعلقة بها �أن تطلب
من الجهات الإدارية المخت�صة والم�ؤ�س�سات والبنوك وال�شركات جميع البيانات والإي�ضاحات
والم�ستندات ،بما فيها البيانات ال�سرية �إذا ارت�أت �أنها الزمة ال�ستكمال عنا�صر الذمة المالية.
ويجوز للهيئة اال�ستعانة بديوان الرقابة المالية �أو غيره من الجهات الإداري��ة �أو بم�أموري
ال�ضبط الق�ضائي في الأمور الالزمة للفح�ص �أو للتحقيق في ال�شكاوى.

المادة ال�ساد�سة

تقوم الهيئة ب�إعداد تقرير عن كل ُملزم يعجز عن �إقامة الدليل على �أن الزيادة في ذمته
المالية �أو في ذمة زوجه و�أوالده الق�صر نتجت عن ك�سب م�شروع ،وفي الحاالت التي يتبين من
الفح�ص وجود دالئل قوية على ك�سب غير م�شروع تولى رئي�س الهيئة �إحالة هذا التقرير �إلى
النيابة العامة.
ويعد ك�س ًبا غير م�شروع كل مال ح�صل عليه �أحد الخا�ضعين لأحكام هذا القانون لنف�سه �أو
لغيره ب�سبب ا�ستغالل الوظيفة �أو ال�صفة �أو نتيجة �سلوك مخالف لأحكام القانون.
وتعتبر ناتجة ب�سبب ا�ستغالل الوظيفة �أو ال�صفة �أو ال�سلوك المخالف للقانون كل زيادة في
ثروة الملزم وزوجه و�أوالده الق�صر ،تطر�أ بعد تولي ال ُملزم الوظيفة �أو اكت�سابه ال�صفة �إذا
كانت ال تتنا�سب مع موارده وعجز عن �إثبات م�صدر م�شروع لها.
وتنق�ضي الدعوى الجنائية في جريمة الك�سب غير الم�شروع بم�ضي ثالث �سنوات تبد�أ من
تاريخ تقديم الملزم �إقرار الذمة المالية بعد تركه الوظيفة �أو المن�صب ما لم يبد�أ التحقيق
فيها قبل ذلك .كما تقطع المدة باتخاذ �إجراءات التحقيق خاللها.
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المادة ال�سابعة

تعتبر الإقرارات المن�صو�ص عليها في هذا القانون والبيانات والمعلومات المتعلقة بالذمة
المالية من الأ�سرار.
ويحظر على �أي �شخ�ص �إف�شاء �أية معلومات �أو بيانات يكون قد ح�صل عليها ب�سبب �أعمال
وظيفته �إال بنا ًء على �أمر �صادر من النيابة العامة �أو المحكمة المخت�صة.

المادة الثامنة

مع عدم الإخ�لال ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون العقوبات �أو �أي قانون �آخر يعاقب
بالغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة دينار كل ملزم تخلف عن تقديم �إقرار الذمة المالية في
المواعيد المقررة .ويعاقب زوج الملزم بذات العقوبة �إذا امتنع عن تقديم �إقرار الذمة المالية
عن الموعد المقرر في الحالة المن�صو�ص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا
القانون.
وتكون العقوبة الحب�س والغرامة التي ال تقل عن �ألف دينار وال تزيد على ثالثة �آالف دينار �أو
ب�إحدى هاتين العقوبتين� ،إذا �أثبت الملزم �أو زوجه في الإقرار عمد ًا بيانات غير �صحيحة �أو
م�ضللة �أو تعمد عدم تقديم الإقرار.

المادة التا�سعة

مع عدم الإخ�لال ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون العقوبات �أو �أي قانون �آخر يعاقب
بال�سجن مدة ال تقل عن خم�س �سنوات وبغرامة ال تقل عن خم�سة �آالف دينار كل ُملزم ح�صل
لنف�سه �أو لغيره على ك�سب غير م�شروع.
ويجب �أن يت�ضمن الحكم ال�صادر بالإدانة عزل المحكوم عليه من وظيفته ،وحرمانه من
تولي �أية وظيفة عامة ومن التعيين �أو التر�شيح لع�ضوية �أية هيئة نيابية �أو بلدية ما لم يرد �إليه
اعتباره.
وت�أمر المحكمة ال ُملزم برد كافة ما ح�صل عليه من ك�سب غير م�شروع �إلى خزانة الدولة �أو
بدفع قيمته في حالة هالكه �أو تلفه �أو �إنفاقه �أو �ضياعه.
كما ت�أمر المحكمة في مواجهة ال��زوج والأوالد الق�صر الذين ا�ستفادوا من الك�سب غير
الم�شروع بتنفيذ الحكم بالرد في �أموال كل منهم بقدر ما ا�ستفاد.

المادة العا�شرة

مع عدم الإخ�لال ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون العقوبات �أو �أي قانون �آخر يعاقب
بالحب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وبغرامة ال تقل عن �ألف دينار وال تزيد على ثالثة �آالف
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دينار �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين كل من قام ب�إف�شاء �أية معلومات �أو بيانات متعلقة ب�إقرارات
الذمة المالية يكون قد اطلع عليها ب�سبب �أعمال وظيفته.

المادة الحادية ع�شرة

للنيابة العامة وللمحكمة �أن ت�أمر ب�إدخال �أي �شخ�ص في الدعوى الجنائية ترى �أنه قد
ا�ستفاد فائدة جدية من ك�سب غير م�شروع� ،أو ا�شترك �أو تواط�أ مع ال ُملزم على �إخفاء مال
متح�صل من ك�سب غير م�شروع.

المادة الثانية ع�شرة

ت�صدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بمر�سوم ملكي خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شره في
الجريدة الر�سمية.

المادة الثالثة ع�شرة

ُيلغى كل ن�ص يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة ع�شرة

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ هذا القانون ،و ُيعمل به من
اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�سمية.

�صدر في ق�صر الرفاع :
بتاريـخ  18 :رجب 1431هـ
الموافق  30 :يونيو 2010م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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