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 تعريفات
 

  1املادة رقم 
يف تطبيق إحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية، املعاني 

  : املوضحة قرين آل منها ما مل يقض سياق النص بغري ذلك
  . دولة اإلمارات العربية املتحدة: الدولة

ما ميكن ختزينه ومعاجلته وتوليده ونقله بوسائل تقنية آل : املعلومات االلكرتونية
املعلومات بوجه خاص الكتابة والصور والصوت واألرقام واحلروف والرموز واإلشارات 

  . وغريها
جمموعة من البيانات والتعليمات واألوامر، قابلة للتنفيذ : الربنامج املعلوماتي

  . بوسائل تقنية املعلومات ومعدة الجناز مهمة ما
جمموعة برامج وأدوات معدة ملعاجلة وإدارة البيانات أو : نظم املعلومات االلكرتوني

  . املعلومات أو الرسائل االلكرتونية أو غري ذلك
ارتباط بني أآثر من وسيلة لتقنية املعلومات للحصول على : الشبكة املعلوماتية
  . املعلومات وتبادهلا
انشاؤه أو ختزينه أو استخراجه أو نسخه سجل أو مستند يتم : املستند االلكرتوني

أو إرساله أو إبالغه أو استالمه بوسيلة الكرتونية على وسيط ملموس أو على أي 
  . وسيط الكرتوني آخر، ويكون قابال لالسرتجاع بشكل ميكن فهمه

  . مكان إتاحة املعلومات على الشبكة املعلوماتية: املوقع
كرتونية مغناطيسية، بصرية، آهروآيميائية اية أداة ال: وسيلة تقنية املعلومات

أو اية أداة أخرى تستخدم ملعاجلة البيانات وأداء املنطق واحلساب أو الوظائف 
التخزينية، ويشمل اية قدرة ختزين بيانات أو اتصاالت تتعلق أو تعمل باالقرتان 

  . مع مثل هذه األداة
دية واحلكومات احمللية ويشمل ذلك بيانات احلكومة االحتا: البيانات احلكومية

  .واهليئات العامة واملؤسسات العامة االحتادية واحمللية
  
 

  2املادة رقم 
 آل فعل عمدي يتوصل فيه بغري وجه حق إىل موقع أو نظام معلوماتي سواء بدخول -1

املوقع أو النظام أو بتجاوز مدخل مصرح به، يعاقب عليه باحلبس وبالغرامة أو 
  .تنيبإحدى هاتني العقوب

 فإذا ترتب على الفعل الغاء أو حذف أو تدمري أو إفشاء أو إتالف أو تغيري أو -2
إعادة نشر بيانات أو معلومات فيعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر 

  .وبالغرامة أو باحدى هاتني العقوبتني
 فإذا آانت البيانات أو املعلومات شخصية فتكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن -3

 .سنة والغرامة اليت ال تقل عن عشرة آالف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني
  
 

  3املادة رقم 
من هذا ) 2(من املادة ) 2(آل من ارتكب ايا من اجلرائم املنصوص عليها يف البند 

القانون اثناء أو بسبب تأدية عمله أو سهل ذلك للغري يعاقب باحلبس مدة ال تقل 
 . تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتنيعن سنة والغرامة اليت ال

  
 

  4املادة رقم 
يعاقب بالسجن املؤقت آل من زور مستندا من مستندات احلكومة االحتادية أو احمللية 

أو اهليئات أو املؤسسات العامة االحتادية واحمللية معرتفا به قانونا يف نظام 
  .معلوماتي

أو احدى هاتني العقوبتني اذا وقع التزوير فيما وتكون العقوبة احلبس والغرامة 
  .عدا ذلك من املستندات اذا آان من شأن ذلك إحداث ضرر



ويعاقب بالعقوبة املقررة جلرمية التزوير حسب األحوال من استعمل املستند املزور 
 .مع علمه بتزويره

  
 

  5املادة رقم 
ألجهزة أو الربامج أو آل من أعاق أو عطل الوصول إىل اخلدمة أو الدخول إىل ا

مصادر البيانات أو املعلومات بأية وسيلة آانت عن طريق الشبكة املعلوماتية أو 
 .إحدى وسائل تقنية املعلومات يعاقب باحلبس وبالغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني

  
 

  6املادة رقم 
ما آل من ادخل عن طريق الشبكة املعلوماتية أو احدى وسائل تقنية املعلومات، 

من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو تدمري أو مسح حذف أو إتالف أو تعديل 
الربامج أو البيانات أو املعلومات فيها يعاقب بالسجن املؤقت وبالغرامة اليت ال 

 .تقل عن مخسني الف درهم أو باحدى هاتني العقوبتني
  

 
  7املادة رقم 

أو اتلف الفحوصات الطبية، أو يعاقب بالسجن املؤقت أو احلبس آل من عدل 
التشخيص الطيب، أو العالج الطيب، أو الرعاية الطبية، أو سهل للغري فعل ذلك، أو 

 .مكنه منه، باستعمال الشبكة املعلوماتية أو احدى وسائل تقنية املعلومات
  
 

  8املادة رقم 
لشبكة آل من تنصت أو التقط أو اعرتض عمدا، دون وجه حق، ما هو مرسل عن طريق ا

املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات، يعاقب باحلبس وبالغرامة أو بإحدى 
 .هاتني العقوبتني

  
 

  9املادة رقم 
آل من استعمل الشبكة املعلوماتية أو احدى وسائل تقنية املعلومات يف هتديد أو 

ة ال ابتزاز شخص آخر حلمله على القيام بفعل أو االمتناع عنه يعاقب باحلبس مد
تزيد على سنتني وبالغرامة اليت ال تزيد على مخسني الف درهم أو بإحدى هاتني 

العقوبتني، فإن آان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو 
 .االعتبار آانت العقوبة السجن مدة ال تزيد على عشر سنوات

  
 

  10املادة رقم 
ة أو احدى وسائل تقنية املعلومات إىل آل من توصل عن طريق الشبكة املعلوماتي

االستيالء لنفسه أو لغريه على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك 
باالستعانة بطريقة احتيالية أو باختاذ اسم آاذب أو انتحال صفة غري صحيحة مىت 

مة آان ذلك من شأنه خداع اين عليه يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرا
 .اليت ال تقل عن ثالثني الف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني

  
 

  11املادة رقم 
آل من استخدم الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات يف الوصول 

دون وجه حق إىل أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو غريها من البطاقات 
صد من ذلك استخدامها يف احلصول على االلكرتونية يعاقب باحلبس وبالغرامة فإن ق

أموال الغري أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر 
  .وبالغرامة

أو باحدى هاتني العقوبتني وتكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن سنة والغرامة اليت 
ك إىل االستيالء ال تقل عن ثالثني الف درهم او إحدى هاتني العقوبتني اذا توصل من ذل

 .لنفسه أو لغريه على مال الغري



  
 

  12املادة رقم 
آل من انتج أو اعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد االستغالل أو التوزيع أو 

العرض على الغري عن طريق الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات 
، يعاقب باحلبس ما من شأنه املساس باآلداب العامة أو ادار مكانا لذلك

  .وبالغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني
فاذا آان الفعل موجها إىل حدث فتكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر 

 .والغرامة اليت ال تقل عن ثالثني الف درهم
  
 

  13املادة رقم 
أو أغواه الرتكاب الدعارة أو يعاقب بالسجن وبالغرامة من حرض ذآرا أو أنثى 

الفجور أو ساعده على ذلك باستخدام الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية 
  .املعلومات

فإن آان اين عليه حدثا آانت العقوبة السجن مدة ال تقل عن مخس سنوات 
 .والغرامة

  
 

  14املادة رقم 
ة لتغيري تصاميم هذا آل من دخل، بدون وجه حق، موقعا يف الشبكة املعلوماتي

املوقع أو الغائه أو إتالفه أو تعديله أو شغل عنوانه يعاقب باحلبس وبالغرامة 
 .أو باحدى هاتني العقوبتني

  
 

  15املادة رقم 
يعاقب باحلبس وبالغرامة أو باحدى هاتني العقوبتني، آل من ارتكب إحدى اجلرائم 

  :ائل تقنية املعلوماتالتالية عن طريق الشبكة املعلوماتية أو إحدى وس
  . اإلساءة إىل أحد املقدسات أو الشعائر اإلسالمية-1
 اإلساءة إىل أحد املقدسات أو الشعائر املقررة يف األديان األخرى مىت آانت هذه -2

  .املقدسات والشعائر مصونة وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية
  . سب احد األديان السماوية املعرتف هبا-3
  .صي أو حض عليها أو روج هلا حسن املعا-4

وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على سبع سنوات اذا تضمنت اجلرمية مناهضة 
للدين اإلسالمي أو جرحا لألسس واملباديء اليت يقوم عليها، أو ناهض أو جرح ما 
علم من الدين اإلسالمي بالضرورة، أو نال من الدين اإلسالمي، أو بشر بغريه أو 

 .هب أو فكرة تنطوي على شيء مما تقدم أو حبذ لذلك أو روج لهدعا إىل مذ
  
 

  16املادة رقم 
آل من اعتدى على أي من املبادئ أو القيم األسرية أو نشر أخبارًا أو صورا تتصل 

حبرمة احلياة اخلاصة أو العائلية لألفراد، ولو آانت صحيحة، عن طريق الشبكة 
علومات، يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية امل

 .وبالغرامة اليت ال تقل عن مخسني الف درهم أو باحدى هاتني العقوبتني
  
 

  17املادة رقم 
آل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات على الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل 

اقب بالسجن تقنية املعلومات، بقصد االجتار يف األشخاص أو تسهيل التعامل فيه، يع
 .املؤقت

  
 

  18املادة رقم 
آل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات على الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل 
تقنية املعلومات، بقصد ترويج املخدرات أو املؤثرات العقلية وما يف حكمها أو 



تسهيل التعامل فيها وذلك يف غري األحوال املصرح هبا قانونا، يعاقب بالسجن 
 .املؤقت

  
 

  19املادة رقم 
مع مراعاة األحكام املنصوص عليها يف قانون غسل األموال، يعاقب باحلبس مدة ال 

تزيد على سبع سنوات وبالغرامة اليت ال تقل عن ثالثني الف درهم وال تزيد على مئيت 
الف درهم، آل من قام بتحويل األموال غري املشروعة أو نقلها أو متويه املصدر غري 

  .ا أو اخفائهاملشروع هل
أو قام باستخدام أو اآتساب أو حيازة األموال مع العلم باا مستمدة من مصدر 
غري املشروع أو بتحويل املوارد أو املمتلكات مع العلم مبصدرها غري املشروع، وذلك 

عن طريق استخدام الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات بقصد 
على تلك األموال أو انشأ أو نشر معلومات أو موقعا إضفاء الصفة املشروعة 

 .الرتكاب أي من هذه األفعال
  
 

  20املادة رقم 
آل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات على الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل 

تقنية املعلومات ألية جمموعة تدعو لتسهيل وترويج برامج وأفكار من شأا اإلخالل 
 .داب العامة يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على مخس سنواتبالنظام العام واآل

  
 

  21املادة رقم 
آل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات على الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل 

تقنية املعلومات جلماعة إرهابية حتت مسميات متويهية لتسهيل االتصاالت بقياداهتا، 
 أو نشر آيفية تصنيع األجهزة أو أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو متويلها،

احلارقة، أو املتفجرة، أو اية أدوات تستخدم يف االعمال اإلرهابية، يعاقب باحلبس 
 .مدة ال تزيد على مخس سنوات

  
 

  22املادة رقم 
يعاقب بالسجن آل من دخل وبغري وجه حق موقعا أو نظاما مباشرة أو عن طريق 

 املعلومات بقصد احلصول على بيانات أو الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية
  .معلومات حكومية سرية اما بطبيعتها أو مبقتضى تعليمات صادرة بذلك

فاذا ترتب على الدخول الغاء تلك البيانات أو املعلومات أو إتالفها أو تدمريها 
  .أو نشرها، تكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن مخس سنوات

بيانات واملعلومات اخلاصة باملنشآت املالية واملنشآت ويسري حكم هذه املادة على ال
 .املالية األخرى والتجارية واالقتصادية

  
 

  23املادة رقم 
آل من حرض أو ساعد أو اتفق مع الغري على ارتكاب جرمية من اجلرائم املنصوص 
عليها يف هذا القانون ووقعت اجلرمية بناء على هذا التحريض أو املساعدة أو 

 .يعاقب بذات العقوبة املقررة هلااالتفاق 
  
 

  24املادة رقم 
مع عدم اإلخالل حبقوق الغري حسن النية حيكم يف مجيع األحوال مبصادرة األجهزة أو 
الربامج أو الوسائل املستخدمة يف ارتكاب أي من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا 

أو املوقع الذي يرتكب القانون أو األموال املتحصلة منها، آما حيكم باغالق احملل 
فيه أي من هذه اجلرائم اذا آانت اجلرمية قد ارتكبت بعلم مالكها، وذلك إغالقا 

 .آليا أو للمدة اليت تقدرها احملكمة
  
 

  25املادة رقم 



فضال عن العقوبات املنصوص عليها يف هذا القانون تقضي احملكمة بإبعاد األجنيب الذي 
 .ذا القانونحيكم عليه باحلبس وفقا ألحكام ه

  
 

  26املادة رقم 
ال خيل تطبيق العقوبات املنصوص عليها يف هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها 

 .يف قانون العقوبات أو أي قانون آخر
  
 

  27املادة رقم 
 

يكون للموظفني الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشؤون اإلسالمية 
لقضائي يف ضبط اجلرائم واملخالفات اليت تقع واألوقاف صفة مأموري الضبط ا

باملخالفة ألحكام هذا القانون، وعلى السلطات احمللية باإلمارات تقدمي التسهيالت 
 .الالزمة هلؤالء املوظفني لتمكينهم من القيام بعملهم

  
 

 أحكام ختامية
 

  28املادة رقم 
 .يلغي آل نص خيالف أحكام هذا القانون

  
 

  29املادة رقم 
 .شر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشرهين
 

 


