ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت )(2006/2

ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت
اﳌﺎدة رﻗﻢ 1
ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،اﳌﻌﺎﻧﻲ
اﳌﻮﺿﺤﺔ ﻗﺮﻳﻦ آﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻘﺾ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ ﺑﻐﲑ ذﻟﻚ:
اﻟﺪوﻟﺔ :دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة.
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ :آﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﲣﺰﻳﻨﻪ وﻣﻌﺎﳉﺘﻪ وﺗﻮﻟﻴﺪﻩ وﻧﻘﻠﻪ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺼﻮر واﻟﺼﻮت واﻷرﻗﺎم واﳊﺮوف واﻟﺮﻣﻮز واﻹﺷﺎرات
وﻏﲑهﺎ.
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ :ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻷواﻣﺮ ،ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻌﺪة ﻻﳒﺎز ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺎ.
ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﻟﻜﱰوﻧﻲ :ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﺮاﻣﺞ وأدوات ﻣﻌﺪة ﳌﻌﺎﳉﺔ وإدارة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ أو ﻏﲑ ذﻟﻚ.
اﻟﺸﺒﻜﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ :ارﺗﺒﺎط ﺑﲔ أآﺜﺮ ﻣﻦ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺒﺎدﳍﺎ.
اﳌﺴﺘﻨﺪ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻲ :ﺳﺠﻞ أو ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻳﺘﻢ اﻧﺸﺎؤﻩ أو ﲣﺰﻳﻨﻪ أو اﺳﺘﺨﺮاﺟﻪ أو ﻧﺴﺨﻪ
أو إرﺳﺎﻟﻪ أو إﺑﻼﻏﻪ أو اﺳﺘﻼﻣﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﻴﻂ ﻣﻠﻤﻮس أو ﻋﻠﻰ أي
وﺳﻴﻂ اﻟﻜﱰوﻧﻲ ﺁﺧﺮ ،وﻳﻜﻮن ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻼﺳﱰﺟﺎع ﺑﺸﻜﻞ ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻤﻪ.
اﳌﻮﻗﻊ :ﻣﻜﺎن إﺗﺎﺣﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ.
وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت :اﻳﺔ أداة اﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ ،ﺑﺼﺮﻳﺔ ،آﻬﺮوآﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
أو اﻳﺔ أداة أﺧﺮى ﺗﺴﺘﺨﺪم ﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وأداء اﳌﻨﻄﻖ واﳊﺴﺎب أو اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻴﺔ ،وﻳﺸﻤﻞ اﻳﺔ ﻗﺪرة ﲣﺰﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت أو اﺗﺼﺎﻻت ﺗﺘﻌﻠﻖ أو ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﻗﱰان
ﻣﻊ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻷداة.
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ :وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻻﲢﺎدﻳﺔ واﳊﻜﻮﻣﺎت اﶈﻠﻴﺔ
واﳍﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﲢﺎدﻳﺔ واﶈﻠﻴﺔ.

اﳌﺎدة رﻗﻢ 2
 -1آﻞ ﻓﻌﻞ ﻋﻤﺪي ﻳﺘﻮﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﻐﲑ وﺟﻪ ﺣﻖ إﱃ ﻣﻮﻗﻊ أو ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺳﻮاء ﺑﺪﺧﻮل
اﳌﻮﻗﻊ أو اﻟﻨﻈﺎم أو ﺑﺘﺠﺎوز ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺼﺮح ﺑﻪ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﳊﺒﺲ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو
ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ.
 -2ﻓﺈذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻐﺎء أو ﺣﺬف أو ﺗﺪﻣﲑ أو إﻓﺸﺎء أو إﺗﻼف أو ﺗﻐﻴﲑ أو
إﻋﺎدة ﻧﺸﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻴﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ
وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺎﺣﺪى هﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ.
 -3ﻓﺈذا آﺎﻧﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
ﺳﻨﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة ﺁﻻف درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ.

اﳌﺎدة رﻗﻢ 3
آﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ اﻳﺎ ﻣﻦ اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻨﺪ ) (2ﻣﻦ اﳌﺎدة ) (2ﻣﻦ هﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺛﻨﺎء أو ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄدﻳﺔ ﻋﻤﻠﻪ أو ﺳﻬﻞ ذﻟﻚ ﻟﻠﻐﲑ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ
ﻋﻦ ﺳﻨﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ.

اﳌﺎدة رﻗﻢ 4
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﳌﺆﻗﺖ آﻞ ﻣﻦ زور ﻣﺴﺘﻨﺪا ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻻﲢﺎدﻳﺔ أو اﶈﻠﻴﺔ
أو اﳍﻴﺌﺎت أو اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﲢﺎدﻳﺔ واﶈﻠﻴﺔ ﻣﻌﱰﻓﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﰲ ﻧﻈﺎم
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳊﺒﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ أو اﺣﺪى هﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ اذا وﻗﻊ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻴﻤﺎ
ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻨﺪات اذا آﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ إﺣﺪاث ﺿﺮر.

وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﻘﺮرة ﳉﺮﳝﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﻨﺪ اﳌﺰور
ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺘﺰوﻳﺮﻩ.

اﳌﺎدة رﻗﻢ 5
آﻞ ﻣﻦ أﻋﺎق أو ﻋﻄﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳋﺪﻣﺔ أو اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻷﺟﻬﺰة أو اﻟﱪاﻣﺞ أو
ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ آﺎﻧﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ أو
إﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ.

اﳌﺎدة رﻗﻢ 6
آﻞ ﻣﻦ ادﺧﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ أو اﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻣﺎ
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ إﻳﻘﺎﻓﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو ﺗﻌﻄﻴﻠﻬﺎ أو ﺗﺪﻣﲑ أو ﻣﺴﺢ ﺣﺬف أو إﺗﻼف أو ﺗﻌﺪﻳﻞ
اﻟﱪاﻣﺞ أو اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﳌﺆﻗﺖ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﱵ ﻻ
ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﲬﺴﲔ اﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺎﺣﺪى هﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ.

اﳌﺎدة رﻗﻢ 7
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﳌﺆﻗﺖ أو اﳊﺒﺲ آﻞ ﻣﻦ ﻋﺪل أو اﺗﻠﻒ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ،أو
اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﻄﱯ ،أو اﻟﻌﻼج اﻟﻄﱯ ،أو اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ،أو ﺳﻬﻞ ﻟﻠﻐﲑ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ،أو
ﻣﻜﻨﻪ ﻣﻨﻪ ،ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﺒﻜﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ أو اﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.

اﳌﺎدة رﻗﻢ 8
آﻞ ﻣﻦ ﺗﻨﺼﺖ أو اﻟﺘﻘﻂ أو اﻋﱰض ﻋﻤﺪا ،دون وﺟﻪ ﺣﻖ ،ﻣﺎ هﻮ ﻣﺮﺳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﺒﻜﺔ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ أو إﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى
هﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ.

اﳌﺎدة رﻗﻢ 9
آﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ أو اﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﲥﺪﻳﺪ أو
اﺑﺘﺰاز ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﳊﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻔﻌﻞ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻨﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ
ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﲔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﲬﺴﲔ اﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﲔ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ ،ﻓﺈن آﺎن اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺑﺈﺳﻨﺎد أﻣﻮر ﺧﺎدﺷﺔ ﻟﻠﺸﺮف أو
اﻻﻋﺘﺒﺎر آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.

اﳌﺎدة رﻗﻢ 10
آﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ أو اﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﱃ
اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎل ﻣﻨﻘﻮل أو ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪ أو ﺗﻮﻗﻴﻊ هﺬا اﻟﺴﻨﺪ ،وذﻟﻚ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ أو ﺑﺎﲣﺎذ اﺳﻢ آﺎذب أو اﻧﺘﺤﺎل ﺻﻔﺔ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﱴ
آﺎن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺧﺪاع اﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ
اﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﲔ اﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ.

اﳌﺎدة رﻗﻢ 11
آﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺸﺒﻜﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ أو إﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﻟﻮﺻﻮل
دون وﺟﻪ ﺣﻖ إﱃ أرﻗﺎم أو ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﻄﺎﻗﺔ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ أو ﻏﲑهﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت
اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻓﺈن ﻗﺼﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ
أﻣﻮال اﻟﻐﲑ أو ﻣﺎ ﺗﺘﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ
وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ.
أو ﺑﺎﺣﺪى هﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﱵ
ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﲔ اﻟﻒ درهﻢ او إﺣﺪى هﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ اذا ﺗﻮﺻﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ إﱃ اﻻﺳﺘﻴﻼء
ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎل اﻟﻐﲑ.

اﳌﺎدة رﻗﻢ 12
آﻞ ﻣﻦ اﻧﺘﺞ أو اﻋﺪ أو هﻴﺄ أو أرﺳﻞ أو ﺧﺰن ﺑﻘﺼﺪ اﻻﺳﺘﻐﻼل أو اﻟﺘﻮزﻳﻊ أو
اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻐﲑ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ أو إﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﳌﺴﺎس ﺑﺎﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ادار ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ
وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ.
ﻓﺎذا آﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﺟﻬﺎ إﱃ ﺣﺪث ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ
واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﲔ اﻟﻒ درهﻢ.

اﳌﺎدة رﻗﻢ 13
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﺮض ذآﺮا أو أﻧﺜﻰ أو أﻏﻮاﻩ ﻻرﺗﻜﺎب اﻟﺪﻋﺎرة أو
اﻟﻔﺠﻮر أو ﺳﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺒﻜﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ أو إﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
ﻓﺈن آﺎن اﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺪﺛﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات
واﻟﻐﺮاﻣﺔ.

اﳌﺎدة رﻗﻢ 14
آﻞ ﻣﻦ دﺧﻞ ،ﺑﺪون وﺟﻪ ﺣﻖ ،ﻣﻮﻗﻌﺎ ﰲ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﲑ ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ هﺬا
اﳌﻮﻗﻊ أو اﻟﻐﺎﺋﻪ أو إﺗﻼﻓﻪ أو ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ أو ﺷﻐﻞ ﻋﻨﻮاﻧﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ
أو ﺑﺎﺣﺪى هﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ.

اﳌﺎدة رﻗﻢ 15
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺎﺣﺪى هﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ ،آﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ إﺣﺪى اﳉﺮاﺋﻢ
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ أو إﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت:
 -1اﻹﺳﺎءة إﱃ أﺣﺪ اﳌﻘﺪﺳﺎت أو اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
 -2اﻹﺳﺎءة إﱃ أﺣﺪ اﳌﻘﺪﺳﺎت أو اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﳌﻘﺮرة ﰲ اﻷدﻳﺎن اﻷﺧﺮى ﻣﱴ آﺎﻧﺖ هﺬﻩ
اﳌﻘﺪﺳﺎت واﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﻣﺼﻮﻧﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
 -3ﺳﺐ اﺣﺪ اﻷدﻳﺎن اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ اﳌﻌﱰف ﲠﺎ.
 -4ﺣﺴﻦ اﳌﻌﺎﺻﻲ أو ﺣﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو روج ﳍﺎ.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات اذا ﺗﻀﻤﻨﺖ اﳉﺮﳝﺔ ﻣﻨﺎهﻀﺔ
ﻟﻠﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ أو ﺟﺮﺣﺎ ﻟﻸﺳﺲ واﳌﺒﺎديء اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ،أو ﻧﺎهﺾ أو ﺟﺮح ﻣﺎ
ﻋﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ،أو ﻧﺎل ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،أو ﺑﺸﺮ ﺑﻐﲑﻩ أو
دﻋﺎ إﱃ ﻣﺬهﺐ أو ﻓﻜﺮة ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﳑﺎ ﺗﻘﺪم أو ﺣﺒﺬ ﻟﺬﻟﻚ أو روج ﻟﻪ.

اﳌﺎدة رﻗﻢ 16
ً أو ﺻﻮرا ﺗﺘﺼﻞ
آﻞ ﻣﻦ اﻋﺘﺪى ﻋﻠﻰ أي ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ أو اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺳﺮﻳﺔ أو ﻧﺸﺮ أﺧﺒﺎرا
ﲝﺮﻣﺔ اﳊﻴﺎة اﳋﺎﺻﺔ أو اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ،وﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﺒﻜﺔ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ أو إﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ
وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﲬﺴﲔ اﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺎﺣﺪى هﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ.

اﳌﺎدة رﻗﻢ 17
آﻞ ﻣﻦ أﻧﺸﺄ ﻣﻮﻗﻌﺎ أو ﻧﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ أو إﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺑﻘﺼﺪ اﻻﲡﺎر ﰲ اﻷﺷﺨﺎص أو ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ
اﳌﺆﻗﺖ.

اﳌﺎدة رﻗﻢ 18
آﻞ ﻣﻦ أﻧﺸﺄ ﻣﻮﻗﻌﺎ أو ﻧﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ أو إﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺮوﻳﺞ اﳌﺨﺪرات أو اﳌﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ وﻣﺎ ﰲ ﺣﻜﻤﻬﺎ أو

ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ وذﻟﻚ ﰲ ﻏﲑ اﻷﺣﻮال اﳌﺼﺮح ﲠﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ
اﳌﺆﻗﺖ.

اﳌﺎدة رﻗﻢ 19
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ
ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﲔ اﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺌﱵ
اﻟﻒ درهﻢ ،آﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال ﻏﲑ اﳌﺸﺮوﻋﺔ أو ﻧﻘﻠﻬﺎ أو ﲤﻮﻳﻪ اﳌﺼﺪر ﻏﲑ
اﳌﺸﺮوع ﳍﺎ أو اﺧﻔﺎﺋﻪ.
أو ﻗﺎم ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أو اآﺘﺴﺎب أو ﺣﻴﺎزة اﻷﻣﻮال ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﺎ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﺼﺪر
ﻏﲑ اﳌﺸﺮوع أو ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﳌﻮارد أو اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﲟﺼﺪرهﺎ ﻏﲑ اﳌﺸﺮوع ،وذﻟﻚ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺒﻜﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ أو إﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻘﺼﺪ
إﺿﻔﺎء اﻟﺼﻔﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال أو اﻧﺸﺄ أو ﻧﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﻣﻮﻗﻌﺎ
ﻻرﺗﻜﺎب أي ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل.

اﳌﺎدة رﻗﻢ 20
آﻞ ﻣﻦ أﻧﺸﺄ ﻣﻮﻗﻌﺎ أو ﻧﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ أو إﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻷﻳﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ وﺗﺮوﻳﺞ ﺑﺮاﻣﺞ وأﻓﻜﺎر ﻣﻦ ﺷﺄﺎ اﻹﺧﻼل
ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات.

اﳌﺎدة رﻗﻢ 21
آﻞ ﻣﻦ أﻧﺸﺄ ﻣﻮﻗﻌﺎ أو ﻧﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ أو إﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﳉﻤﺎﻋﺔ إرهﺎﺑﻴﺔ ﲢﺖ ﻣﺴﻤﻴﺎت ﲤﻮﻳﻬﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﻘﻴﺎداﲥﺎ،
أو أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ،أو ﺗﺮوﻳﺞ أﻓﻜﺎرهﺎ ،أو ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ،أو ﻧﺸﺮ آﻴﻔﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻷﺟﻬﺰة
اﳊﺎرﻗﺔ ،أو اﳌﺘﻔﺠﺮة ،أو اﻳﺔ أدوات ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻻﻋﻤﺎل اﻹرهﺎﺑﻴﺔ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ
ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات.

اﳌﺎدة رﻗﻢ 22
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ آﻞ ﻣﻦ دﺧﻞ وﺑﻐﲑ وﺟﻪ ﺣﻖ ﻣﻮﻗﻌﺎ أو ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺸﺒﻜﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ أو إﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻘﺼﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت أو
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﺮﻳﺔ اﻣﺎ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ أو ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺻﺎدرة ﺑﺬﻟﻚ.
ﻓﺎذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻐﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو إﺗﻼﻓﻬﺎ أو ﺗﺪﻣﲑهﺎ
أو ﻧﺸﺮهﺎ ،ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات.
وﻳﺴﺮي ﺣﻜﻢ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻨﺸﺂت
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
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آﻞ ﻣﻦ ﺣﺮض أو ﺳﺎﻋﺪ أو اﺗﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻐﲑ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﳝﺔ ﻣﻦ اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ووﻗﻌﺖ اﳉﺮﳝﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ أو اﳌﺴﺎﻋﺪة أو
اﻻﺗﻔﺎق ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺬات اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﻘﺮرة ﳍﺎ.
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ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﲝﻘﻮق اﻟﻐﲑ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﳛﻜﻢ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﲟﺼﺎدرة اﻷﺟﻬﺰة
اﻟﱪاﻣﺞ أو اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ارﺗﻜﺎب أي ﻣﻦ اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ
اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻷﻣﻮال اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،آﻤﺎ ﳛﻜﻢ ﺑﺎﻏﻼق اﶈﻞ أو اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺬي
ﻓﻴﻪ أي ﻣﻦ هﺬﻩ اﳉﺮاﺋﻢ اذا آﺎﻧﺖ اﳉﺮﳝﺔ ﻗﺪ ارﺗﻜﺒﺖ ﺑﻌﻠﻢ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ،وذﻟﻚ
آﻠﻴﺎ أو ﻟﻠﻤﺪة اﻟﱵ ﺗﻘﺪرهﺎ اﶈﻜﻤﺔ.
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أو
هﺬا
ﻳﺮﺗﻜﺐ
إﻏﻼﻗﺎ

ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻘﻀﻲ اﶈﻜﻤﺔ ﺑﺈﺑﻌﺎد اﻷﺟﻨﱯ اﻟﺬي
ﳛﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﳊﺒﺲ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
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ﻻ ﳜﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أو أي ﻗﺎﻧﻮن ﺁﺧﺮ.
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ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ اﻟﺬﻳﻦ
واﻷوﻗﺎف ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري
ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم هﺬا
اﻟﻼزﻣﺔ ﳍﺆﻻء اﳌﻮﻇﻔﲔ

ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﰲ ﺿﺒﻂ اﳉﺮاﺋﻢ واﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻊ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﺑﺎﻹﻣﺎرات ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت
ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ.

أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
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ﻳﻠﻐﻲ آﻞ ﻧﺺ ﳜﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
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ﻳﻨﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮﻩ.

