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أت/ث
5ور
مجلس التعاون لدول الخليج العربية  .األمانة العامة  .قطاع الشؤون القانونية .
وثيقــة الريــاض للنظــام (القانــون) الموحــد لمكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات لــدول مجلــس

التعــاون لــدول الخليــج العربيــة  .ـ الريــاض  :مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة ،األمانــة
العامــة.2013 ،

 16ص ؛  24سم .
الرقم الموحد لمطبوعات المجلس  / 095 - 0462 :ح  /ك 2013 /م.
/جرائــم المعلومــات / /القرصنــة االلكترونيــة / /الحواســيب / /شــبكات الحواســيب / /أمــن المعلومات

 / /التعــاون اإلقليمــي  / /مكافحــة الجرائــم / /األنظمــة / /القوانيــن واللوائــح / /مجلــس التعــاون لــدول
الخليــج العربية./
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تقديم
الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل، ،
يســر قطــاع الشــؤون القانونيــة فــي األمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لــدول

الخليــج العربيــة أن يقــدم هــذا النظــام (القانــون) المســمى وثيقــة الريــاض للنظــام

(القانــون) الموحــد لمكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات لــدول مجلــس التعــاون لــدول
الخليــج العربيــة ،والــذي يأتــي اســتكماال ً لسلســلة األنظمــة (القوانيــن) االسترشــادية

التــي تــم إنجازهــا فــي إطــار مســيرة التعــاون العدلــي والقضائــي بيــن دول المجلــس،

ويتكــون مــن ( )39مــادة اشــتملت علــى صــور جرائــم تقنيــة المعلومــات وعقوبــات

مرتكبيهــا ،والتــي أتــت بهــدف منــع إســاءة اســتخدام تقنيــة المعلومــات ووســائل

االحتيــال وتجريــم ذلــك.

وهــذه هــي الصيغــة التــي توصلــت لهــا لجنــة الخبــراء المختصيــن فــي الــدول

األعضــاء  ،ووافــق عليهــا أصحــاب المعالــي وزراء العــدل بــدول المجلس فــي اجتماعهم
الرابــع والعشــرين الــذي عقــد بالريــاض المملكــة العربيــة الســعودية بتاريــخ  16ـ

 17ذو القعــدة 1433هـــ الموافــق  2ـ  3أكتوبــر 2012م ثــم اعتمدهــا المجلــس
األعلــى فــي دورتــه الثالثــة والثالثيــن  11ـ  12صفــر  1434هـــ الموافــق  24ـ 25
ديســمبر 2012م( ،مملكــة البحريــن) كنظــام (قانــون) استرشــادي لمــدة أربــع ســنوات

يتجــدد تلقائيــاً حــال عــدم ورود مالحظــات عليــه مــن الــدول األعضــاء وتســميتة
(وثيقــة الريــاض للنظــام (القانــون) الموحــد لمكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات
لــدول الخليــج العربيــة).

آملين أن يحقق هذا النظام (القانون) الهدف المرجو من إقراره.
واهلل ولي التوفيق
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وثيقة الرياض للنظام (القانون) املوحد
ملكافحة جرائم تقنية املعلومات
لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية
المادة ()1
تعريفات

فــي تطبيــق أحــكام هــذا النظــام (القانــون) يقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة ،
المعنــى الموضــح قريــن كل منهــا مــا لــم يقتــض ســياق النــص خــاف ذلــك .
البيانــات والمعلومــات اإللكترونيــة  :كل مــا يمكــن تخزينــه ومعالجتــه وتوليــده
ونقلــه بوســائل تقنيــة المعلومــات وبوجــه
خــاص الكتابــة والصــور والصــوت واألرقــام
والحــروف والرمــوز واإلشــارات.
البرامــــــــــــج  :مجموعــة مــن األوامــر والتعليمــات  ،القابلــة للتنفيــذ بوســائل
تقنيــة المعلومــات والمعــدة إلنجــاز مهمــة مــا .
نظــام المعلومــات اإللكترونــي  :مجموعــة البرامــج واألدوات المعــدة لمعالجــة وإدارة
البيانــات أو المعلومــات أو الرســائل االلكترونيــة أو
غيــر ذلــك .
وســيلة تقنيــــة المعلومات  :أية أداة إلكترونية مغناطيســية  ،بصريــة  ،كهروكيميائية
أو أيــة أداة أخــرى تســتخدم لمعالجــة البيانــات وأداء
المنطــق والحســاب أو الوظائف التخزينيـــــة  ،ويشــمل
أيــة قــدرة تخزيــن بيانــات أو اتصــاالت تتعلــق أو تعمــل
باالقتــران مــع مثــل هــذه األداة .
الشبكــــة المعلوماتيــــة  :ارتبــاط بيــن أكثــر من وســيلة لتقنية المعلومــات للحصول
علــى المعلومــات وتبادلها.
المستنــــد اإللكــــتروني  :ســجل يتــم إنشــاؤه أو تخزينــه أو اســتخراجه أو نســخه أو
إرســاله أو إبالغــه أو اســتالمه بوســيلة إلكترونيــة علــى
-5-

وســيط ملمــوس أو علــى أي وســيط إلكترونــي آخــر ،

ويكــون قابــا لالســترجاع بشــكل يمكــن فهمــه .

الموقــــــــــــع  :مــكان إتاحــة المعلومــات علــى الشــبكة المعلوماتيــة مــن خــال
عنــوان محــدد .

االلتقـــــــــاط  :مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها .

االحـــتيال المعلومــــاتي  :التأثيــر فــي نظــام المعلومــات االلكترونــي أو وســيلة تقنية
المعلومــات عــن طريــق البرمجــة أو التدخــل أثنــاء تطبيــق

البرنامــج أو إدخــال بيانــات غيــر صحيحــة أو غيــر مكتملة
أو بأيــة طريقــة أخــرى.

المادة ()2

مــع عــدم اإلخــال باالتفاقيــات الثنائيــة والجماعيــة المنظمــة لالختصــاص

القضائــي الدولــي وتســليم المطلوبيــن بيــن دول مجلــس التعــاون تســري أحــكام هــذا
النظــام (القانــون) علــى الجرائــم المنصــوص عليهــا فيــه حتــى ولــو ارتكبــت كليــا

أو جزئيــا خــارج إقليــم الدولــة  ،متــى أضــرت بأحــد مصالحهــا أو تحققــت نتيجــة
الفعــل فــي الدولــة أو كان يــراد أن تتحقــق فيهــا ،ويختــص القضــاء الوطنــي بنظــر

الدعــاوى المترتبــة عليهــا .

المادة ()3

كل مــن دخــل عمــدا ً وبغيــر وجــه حــق إلــى موقــع أو نظــام المعلومــات

االلكترونــي أو تجــاوز الدخــول المصــرح بــه أو البقــاء فيــه بصــورة غيــر مشــروعة

يعاقــب بالحبــس ( )......وبالغرامــة ( )......أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن.

فــإذا ترتــب علــى الفعــل إلغــاء أو حــذف أو تدميــر أو إفشــاء أو إتــاف أو تغييــر

أو التقــاط أو نســخ أو نشــر أو إعــادة نشــر بيانــات أو معلومــات يعاقــب بالحبــس مــدة

ال تقــل عــن ( )......وبالغرامــة ( )......أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن .

وإذا كانــت هــذه البيانــات أو المعلومــات شــخصية فتكــون العقوبــة الحبــس مــدة

ال تقــل عــن ( )......والغرامــة التــي ال تقــل عــن ( )......أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن .
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المادة ()4

كل مــن ارتكــب أيــا مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة الســابقة أثنــاء

أو بســبب تأديــة عملــه أو ســهل ذلــك للغيــر يعاقــب بالحبــس مدة ال تقــل عــن ()......
والغرامــة التــي ال تقــل عــن ( )......أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن .

المادة ()5

كل مــن غيــر أو أتلــف  ،بغيــر وجــه حــق مســتندات الكترونيــة أيــاً كان

محتواهــا ،أو ســهل للغيــر فعــل ذلــك  ،أو مكنــه منــه  ،باســتعمال الشــبكة المعلوماتيــة

أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات  ،يعاقــب بالســجن ( )......والغرامــة ( )......أو

بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن .

المادة ()6

كل مــن دخــل  ،بغيــر وجــه حــق  ،موقعــاً أو نظــام المعلومــات االلكترونــي

مباشــرة أو عــن طريــق الشــبكة المعلوماتيــة أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات

بقصــد الحصــول علــى بيانــات أو معلومــات حكوميــة ســرية إمــا بطبيعتهــا أو بمقتضى
تعليمــات صــادرة بذلــك  ،يعاقــب بالســجن (. )......

فــإذا ترتــب علــى الفعــل إلغــاء أو حــذف أو تدميــر أو إفشــاء أو إتــاف أو تغييــر

أو التقــاط أو نســخ أو إعــادة نشــر تلــك البيانــات أو المعلومــات فتكــون العقوبــة

الســجن لمــدة ال تقــل عــن (.)......

ويســري حكــم الفقرتيــن الســابقتين  ،علــى البيانــات والمعلومــات الخاصــة

بالمنشــآت الماليــة والتجاريــة واالقتصاديــة فــي الدولــة .

المادة ()7

كل مــن زور مســتندا إلكترونيــا مــن المســتندات الحكوميــة أو مســتندات الهيئــات

أو المؤسســات العامــة يعاقــب بالســجن (.)......

وتكــون العقوبــة الحبــس ( )......والغرامــة ( )......أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن

إذا وقــع التزويــر فيمــا عــدا ذلــك مــن المســتندات اإللكترونيــة إذا كان مــن شــأن
ذلــك إحــداث ضــرر .
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ويعاقــب بالعقوبــة المقــررة لجريمــة التزويــر  ،حســب األحــوال  ،كل مــن

اســتعمل المســتند اإللكترونــي المــزور مــع علمــه بتزويــره .

المادة ()8

كل مــن دخــل عمــدا ً  ،موقعــا فــي الشــبكة المعلوماتيــة بقصــد تغييــر تصاميمــه

أو إلغائــه أو إتالفــه أو تعديلــه أو شــغل عنوانــه ولــم يتحقــق قصــده يعاقــب بالحبــس

( )......وبالغرامــة (.)......

فــإذا تحقــق القصــد تكــون العقوبــة الحبــس مــدة ال تقــل عــن (  )......والغرامــة

(.)......

المادة ()9

كل مــن أعــاق أو عطــل عمــدا ً  ،الوصــول إلــى الخدمــة أو الدخــول إلــى األجهــزة

أو البرامــج أو مصــادر البيانــات أو المعلومــات بأيــة وســيلة كانــت عــن طريق الشــبكة
المعلوماتيــة أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات يعاقــب بالحبــس ( )......وبالغرامــة

(.)......

المادة ()10

كل مــن أعــد أو أدخــل عمــدا ً  ،عــن طريــق الشــبكة المعلوماتيــة أو إحــدى وســائل

تقنيــة المعلومــات مــا مــن شــأنه إيقافهــا عــن العمــل أو تعطيلهــا أو تدميــر أو مســح

أو حــذف أو إتــاف أو تغييــر البرامــج أو البيانــات أو المعلومــات ولــم يتحقــق قصــده
يعاقــب بالحبــس ( )......والغرامــة ( )......أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن.

فــإذا تحقــق القصــد تكــون العقوبــة الســجن ( )......والغرامــة ( )......أو إحــدى

هاتيــن العقوبتيــن.

المادة ()11

كل مــن تنصــت أو التقــط أو اعتــرض عمــدا  ،مــا هــو مرســل عــن طريــق

الشــبكة المعلوماتيــة أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات  ،يعاقــب بالحبــس ()......
وبالغرامــة ( )......أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن  ،وتكــون العقوبــة الحبــس مــدة ال

تقــل عــن ( )......إذا أفشــى مــا تــم التنصــت عليــه أو التقاطــه أو اعتراضــه .
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المادة ()12

كل مــن تحصــل بطريقــة غيــر مشــروعة علــى رقــم أو شــفرة أو كلمــة

الســر (المــرور) أو أيــة وســائل أخــــرى للدخــول إلــى البرامــج أو نظــام المعلومــات

االلكترونــي عــن طريــق الشــبكة المعلوماتيــة أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات ،

يعاقــب بالحبــس ( )......وبالغرامــة ( )......أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن.

ويعاقــب بــذات العقوبــة كل مــن أعــد أو أنتــج أو بــاع أو اشــترى أو اســتورد أو

عــرض أو أتــاح أو روج بأيــة طريقــة برامــج أو أدوات أو أجهــزة مصممــة أو مكيفــة
ألغــراض إرتــكاب جرائــم تقنيــة المعلومــات أو كلمــات ســر أو رمــوز تســتخدم لفك

التشــفير أو لدخــول موقــع أو نظــام المعلومــات االلكترونــي بصــورة غيــر مشــروعة.

المادة ()13

كل مــن اســتخدم الشــبكة المعلوماتيــة أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات فــي

تهديــد أو ابتــزاز شــخص آخــر لحملــه علــى القيــام بفعــل أو االمتنــاع عنــه يعاقــب

بالحبــس ( )......وبالغرامــة ( )......أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن .

فــإن كان التهديــد بارتــكاب جنايــة أو بإســناد أمــور خادشــة للشــرف أو االعتبــار

كانــت العقوبــة الســجن (. )......

المادة ()14

كل مــن اســتولى أو تحصــل لنفســه أو لغيــره علــى مــال منقــول أو منفعــة أو

علــى ســند أو توقيــع هــذا الســند عــن طريــق الشــبكة المعلوماتيــة أو إحــدى وســائل

تقنيــة المعلومــات بطريقــة احتياليــة أو باتخــاذ أســم كاذب أو انتحــال صفــة غيــر

صحيحــة متــى كان ذلــك مــن شــأنه خــداع المجنــي عليــه  ،يعاقــب بالحبــس مــدة ال

تقــل عــن ( )......وبالغرامــة التــي ال تقــل عــن ( )......أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن .

المادة ()15

كل مــن اســتولى لنفســه أو لغيــره علــى أمــوال أو ســندات مملوكــة للغيــر عــن

طريــق االحتيــال المعلوماتــي يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ( )......وبالغرامــة
التــي ال تقــل عــن ( )......أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن.
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المادة ()16

كل مــن اســتخدم الشــبكة المعلوماتيــة أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات  ،فــي

الوصــول  ،بغيــر وجــه حــق  ،إلــى أرقــام أو بيانــات بطاقــة ائتمانيــة أو غيرهــا مــن
البطاقــات اإللكترونيــة يعاقــب بالحبــس ( )......وبالغرامــة ( )......أو بإحــدى هاتيــن

العقوبتيــن .

فــإن قصــد مــن ذلــك اســتخدامها فــي الحصــول علــى أمــوال الغيــر  ،أو مــا

تتيحــه مــن خدمــات  ،يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ( )......وبالغرامــة ( )......أو

بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن .

وتكــون العقوبــة الحبــس مــدة ال تقــل عــن ( )......والغرامــة التــي ال تقــل عــن

( )......أو إحــدى هاتيــن العقوبتيــن إذا اســتولى لنفســه أو لغيــره علــى مــال الغيــر .

المادة ()17

كل مــن اســتخدم بطاقــة ائتمانيــة أو أي بطاقــة إلكترونيــة أخــرى أو معلوماتهــا

أو بياناتهــا بقصــد الحصــول علــى أمــوال الغيــر أو مــا تتيحــه مــن خدمــات  ،يعاقــب

بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ( )......وبالغرامـــة ( )......أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن .

المادة ()18

كل مــن ســاهم أو يســر أو نشــر  ،عــن طريــق الشــبكة المعلوماتيــة أو إحــدى

وســائل تقنيــة المعلومــات مايتيــح إمكانيــة االســتفادة مــن خدمــات االتصــاالت أو

قنــوات البــث المســموعة والمرئيــة  ،يعاقــب بالحبــس ( )......والغرامــة ( )......أو

بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن .

المادة ()19

ال يخــل تطبيــق هــذا النظــام (القانــون) باألحــكام الــواردة فــي األنظمــة (القوانين)

ذات العالقــة وخاصــة مــا يتعلــق بحقــوق الملكيــة الفكريــة  ،واالتفاقيــات الدوليــة ذات
الصلــة التــي تكــون دول المجلــس طرفـاً فيهــا.

المادة ()20

كل مــن أنشــأ أو أعــد أو هيــأ أو أرســل أو خــزن بقصــد االســتغالل أو التوزيــع

أو العــرض علــى الغيــر عــن طريــق الشــبكة المعلوماتيــة أو أحــدى وســائل تقنيــة
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المعلومــات مــواد إباحيــة أو أنشــطة للقمــار وكل مــا مــن شــأنه المســاس بــاآلداب

العامــة أو أدار موقع ـاً لذلــك  ،يعاقــب بالحبــس ( )......وبالغرامــة ( )......أو بإحــدى
هاتيــن العقوبتيــن .

فــإذا كان الفعــل موجهــا إلــى حــدث فتكــون العقوبــة الحبــس مــدة ال تقــل عــن

( )......والغرامــة التــي ال تقــل عــن (. )......

ويعاقــب بــذات العقوبــة األخيــرة كل مــن اســتخدم الشــبكة المعلوماتيــة أو إحدى

وســائل تقنيــة المعلومــات فــي حيــازة مــواد إباحية لألحــداث .

المادة ()21

كل مــن حــرض أو أغــوى ذكــرا أو أنثــى الرتــكاب الدعــارة أو الفجور أو ســاعده

علــى ذلــك باســتخدام الشــبكة المعلوماتيــة أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات ،
يعاقــب بالســجن ( )......وبالغرامــة (. )......

فــإذا كان المجنــي عليــه حدثــا كانــت العقوبــة الســجن مــدة ال تقــل عــن ()......

والغرامــــة التــي ال تقل عــن (. )......

المادة ()22

مــع عــدم اإلخــال باألحــكام المقــررة فــي الشــريعة اإلســامية  ،يعاقــب بالحبــس

( )......وبالغرامــة ( )......أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن  ،كل مــن ارتكــب أحــد األفعــال

التاليــة عــن طريــق الشــبكة المعلوماتيــة أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات :
 -1اإلساءة إلى المقدسات أو الشعائر اإلسالمية .

 -2اإلســاءة إلــى المقدســات أو الشــعائر المقــررة فــي األديــان األخــرى متــى كانــت
هــذه المقدســات والشــعائر مصونــة وفقــا ألحــكام الشــريعة اإلســامية .

 -3سب أحد األديان السماوية.

وتكــون العقوبــة الســجن مــدة ال تقــل عــن ( )......إذا تضمنــت الجريمــة مناهضــة

للديــن اإلســامي أو جـــــرحا لألســس والمبــادئ التــي يقــوم عليهــا  ،أو ناهــض أو

جــرح مــا علــم مــن الديــن اإلســامي بالضــرورة  ،أو نــال مــن الديــن اإلســامي  ،أو
بشــر بغيــره أو دعــا إلــى مذهــب أو فكــرة تنطــوي علــى شــيء ممــا تقــدم أو حبــذ
لذلــك أو روج لــه .
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المادة ()23

كل مــن اعتــدى علــى المبــادئ أو القيــم األســرية أو نشــر أخبــارا ً أو صــورا ً أو

تســجيالت صوتيــة أو مرئيــة تتصــل بحرمــة الحيــاة الخاصــة أو العائليــة لألفــراد ـ

ولــو كانــت صحيحــة ـ عــن طريــق الشــبكة المعلوماتيــة أو إحــدى وســائل تقنيــة
المعلومــات  ،فــي غيــر األحــوال المصــرح بهــا  ،يعاقــب بالحبــس مـــدة ال تقــل عــن

( )......وبالغرامــة التــي ال تقــل عــن ( )......أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن .

المادة ()24

مــع عــدم اإلخــال بأحــكام جريمــة القــذف المقــررة فــي الشــريعة اإلســامية ،

كل مــن ســب الغيــر أو أســند إليــه واقعــة مــن شــأنها أن تجعلــه محــا للعقــاب أو

االزدراء وذلــك باســتخدام الشــبكة المعلوماتيــة أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات

يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ( )......وبغرامــة ال تقــل عــن ( )......أو بإحــدى
هاتيــن العقوبتيــن .

المادة ()25

كـــل مــن أنشــأ موقعــا أو نشــر معلومــات علــى الشــبكة المعلوماتيــة أو إحــدى

وســائل تقنيــة المعلومــات  ،بقصــد االتجــار فــي األشــخاص  ،أو االتجــار باألعضــاء
البشــرية أو تســهيل التعامــل فيهمــا بصــورة غيــر مشــروعه فــي ـ غيــر األحــوال

المصــرح بهــا ـ قانون ـاً يعاقــب بالســجن ( )......والغرامــة ( )......أو بإحــدى هاتيــن
العقوبتيــن .

المادة ()26

كـــل مــن أنشــأ موقعــا أو نشــر معلومــات علــى الشــبكة المعلوماتيــة أو إحــدى

وســائل تقنيــة المعلومــات  ،بقصــد االتجــار أو الترويــج أو التعاطــي للمخـــدرات أو

المؤثــرات العقليــة ومــا فــي حكمهــا  ،أو تســهيل التعامــل فيهــا  ،فــي غيــر األحــوال

المصــرح بهــا قانونــا  ،يعاقــب بالســجن ( )......والغرامــة ( )......أو بإحــدى هاتيــن
العقوبتيــن .

المادة ()27

كل مــن قــام بتحويــل األمــوال غيــر المشــروعة أو نقلهــا أو تمويــه المصــدر
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غيــر المشــروع لهــا أو إخفائــه أو قــام باســتخدام أو اكتســاب أو حيــازة هــذه األمــوال
مــع علمــه المســبق بأنهــا مســتمدة مــن مصــدر غيــر مشــروع أو بتحويــل المــوارد

أو الممتلــكات مــع علمــه بمصدرهــا غيــر المشــروع  ،وذلــك عــن طريــق اســتخدام
الشــبكة المعلوماتيــة أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات بقصــد إضفــاء الصفــة

المشــروعة علــى تلــك األمــوال أو أنشــأ موقعــا أو نشــر معلومــات الرتــكاب أي مــن

هــذه األفعــال  ،يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن ( )......وبالغرامــة التــي ال تقــل عــن

( )......أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن.

المادة ()28

كل مــن أنشــأ موقعــا أو نشــر معلومــات علــى الشــبكة المعلوماتيــة أو إحــدى

وســائل تقنيــة المعلومــات لتســهيل وترويــج برامــج وأفــكار مــن شــأنها اإلخــال

بالنظــام العــام واآلداب العامــة يعاقــب بالســجن مــدة ال تزيــد علــى ( )......والغرامــة

( ).......أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن.

المادة ()29

كل مــن أنشــأ موقعــا أو نشــر معلومــات علــى الشــبكة المعلوماتيــة أو إحــدى

وســائل تقنيــة المعلومــات لجماعــة إرهابيــة لتســهيل االتصــاالت بقياداتهــا  ،أو أعضائها

 ،أو ترويــج أفكارهــا  ،أو تمويلهــا  ،أو نشــر كيفيــة تصنيــع األجهــزة الحارقــة  ،أو

المتفجــرة  ،أو أيــة أدوات تســتخدم فــي األعمــال اإلرهابيــة  ،يعاقــب بالســجن مــدة ال

تقــل عــن ( )......والغرامــة التــي ال تقــل عــن (.)......

المادة ()30

كل مــن أنشــأ موقعــاً أو نشــر معلومــات علــى الشــبكة المعلوماتيــة أو إحــدى

وســائل تقنيــة المعلومــات ،بقصــد االتجــار باآلثــار أو التحــف الفنيــة فــي غيــر

األحــوال المصــرح بهــا قانون ـاً ،يعاقــب بالســجن ( )......والغرامــة ( )......أو بإحــدى
هاتيــن العقوبتيــن.

المادة ()31

كل مــن حــرض أو ســاعد أو اتفــق مــع الغيــر علــى ارتــكاب جريمــة مــن الجرائم
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المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام (القانــون) ووقعــت الجريمــة بنــاء علــى ذلــك ،

يعاقــب بــذات العقوبــة المقــررة لهــا فــي هــذا النظــام (القانــون) .

المادة ()32

يعاقــب علــى الشــروع فــي الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام (القانون)

بنصــف العقوبــة المقــررة للجريمــة التامة .

المادة ()33

مــع عــدم اإلخــال بحقــوق اآلخريــن حســني النيــة يحكــم  ،فــي جميــع األحــوال ،

بمصــادرة األجهــزة أو البرامــج أو الوســائل المســتخدمة فــي ارتــكاب أي مــن الجرائــم

المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام (القانــون) أو األمــوال المتحصلــة منهــا  ،كمــا

يحكــم بإغــاق المحــل أو الموقــع الــذي يرتكــب فيــه أي مــن هــذه الجرائــم إغالقــا

كليــاً أو للمــدة التــي تقدرهــا المحكمــة إذا كانــت الجريمــة قــد ارتكبــت بعلــم

مالكهــا .

المادة ()34

يجــوز للمحكمــة بــدال مــن الحكــم بأيــة عقوبــة منصــوص عليهــا فــي هــذا

النظــام (القانــون) أن تأمــر بوضــع المحكــوم عليــه تحــت المراقبــة أو حرمانــه مــن

اســتخدام وســائل تقنيــة المعلومــات أو إلزامــه بــأداء عمــل لمــدة ال تزيــد علــى ()......
أو وضعــه فــي مــأوى عالجــي .

المادة ()35

مــع عــدم اإلخــال بالعقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام (القانــون)

يجــوز للمحكمــة أن تقضــي بإبعــاد األجنبــي الــذي يحكــم عليــه وفقــا ألحــكام هــذا
النظــام (القانــون) .

المادة ()36

ال يخــل تطبيــق العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام (القانــون) بأيــة

عقوبــة اشــد ينــص عليهــا فــي نظــام (قانــون) الجــزاء أو أي نظــام (قانــون) آخــر .
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المادة ()37

مــع عــدم االخــال بالعقوبــة المقــررة لمرتكــب الجريمــة ،يجــوز للمحكمــة

إعفــاء صاحــب الموقــع أو مديــره أو المشــرف عليــه مــن العقوبــة أو تخفيفهــا إذا

باشــر الــازم فــورا ً نحــو حــذف موضــوع الجريمــة المرتكبــة.

المادة ()38

يعفــى مــن العقوبــات المقــررة للجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام

(القانــون) كل مــن بــادر مــن الجنــاة بإبــاغ الجهــات المختصــة بمــا يعلمــه عنهــا

قبــل البــدء فــي تنفيــذ الجريمــة وكان مــن شــأن ذلــك اكتشــاف الجريمــة قبــل
وقوعهــا أو الحيلولــة دون إتمامهــا أو ضبــط مرتكبهــا.

فــإذا حصــل اإلبــاغ بعــد الكشــف عــن الجريمــة جــاز إعفــاؤه مــن العقوبــة أو

تخفيفهــا إذا مكــن الجانــي الســلطات المختصــة أثنــاء التحقيــق مــن القبــض علــى
مرتكبــي الجريمــة اآلخريــن .

المادة ()39

يكــون للموظفيــن الذيــن يصــدر بتحديدهــم قــرار مــن الســلطة المختصــة ،

صفــة مأمــوري الضبــط القضائــي فــي ضبــط الجرائــم التــي تقــع بالمخالفــة ألحــكام

هــذا النظــام (القانــون)  ،وعلــى الجهــات المعنيــة تقديــم التســهيالت الالزمــة لهــؤالء

الموظفيــن لتمكينهــم مــن القيــام بعملهــم .
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