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قانون رقم )60( ل�شنة 2014

ب�شاأن جرائم تقنية المعلومات

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة                    ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور، 

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976 وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )17( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأحداث، املعدل باملر�شوم بقانون رقم 

)23( ل�شنة 2013،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن حظر ومكافحة غ�شل الأموال وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 2002 ب�شــاأن املعامـالت الإلكرتونية وتعديالته،

 2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم ال�شحافة والطباعة والن�شر،

وعلى قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002،

وعلى القانون رقم )19( ل�شنة 2004 باملوافقة على ان�شمام مملكة البحرين اإىل الربوتوكولني 

الختياريني ب�شاأن ا�شرتاك الأطفال يف ال�شراعات امل�شلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال واملواد 

الإباحية عن الأطفال، امللحقني باتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل،

املجاورة  واحلقوق  املوؤلف  حقوق  حماية  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )22( رقم  القانون  وعلى 

وتعديالته،

واملعدل  الإرهابية  الأعمال  املجتمع من  ب�شاأن حماية  ل�شنة 2006  رقم )58(  القانون  وعلى 

باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2013،

وعلى القانون رقم )64( ل�شنة 2006 باإ�شدار قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات 

املالية،

اأقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

ف�شل متهيدي

مادة ) 1 (

يف تطبيق اأحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها 

ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك.
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وتبادل  وتخزين  ومعاجلة  لإن�شاء  امل�شتخدمة  التقنية  اأ�شكال  كل  وت�شمل  املعلومات:  تقنية 

وا�شتخدام وعر�س املعلومات مبختلف �شيغها.

املعلومات  تقنية  و�شائل  با�شتخدام  ونقله  وتوليده  ومعاجلته  تخزينه  ميكن  ما  كل  املعلومات: 

وبوجه خا�س الكتابة وال�شور الثابتة واملتحركة وال�شوت والأرقام واحلروف والرموز والإ�شارات 

وغريها.

و�شيلة تقنية املعلومات: اأية اأداة اأو و�شيلة اإلكرتونية اأو مغناطي�شية اأو ب�شرية اأو كهروكيميائية 

اأو اأية اأداة تدمج بني تقنيات الت�شال واحلو�شبة اأو اأية اأداة اأخرى لديها القدرة على ا�شتقبال اأو 

اإر�شال البيانات ومعاجلتها وتخزينها وا�شرتجاعها ب�شرعة فائقة.

نظام تقنية املعلومات: اأداة اأو جمموعة اأدوات مت�شلة اأو ذات �شلة ببع�شها، ويقوم واحد منها 

اأو اأكرث مبعاجلة اآلية لبيانات و�شيلة تقنية املعلومات وفقًا لربنامج.

بيانات و�شيلة تقنية املعلومات: متثيل حلقائق اأو لوقائع اأو ملعلومات اأو ملفاهيم يف �شورة منا�شبة 

ت�شمح لنظام تقنية املعلومات مبعاجلتها.

برنامج: جمموعة تعليمات معربًا عنها بكلمات اأو رموز اأو طرق اأو ب�شورة اأخرى، اإذا ت�شمنتها 

توؤدي  املعلومات  اآليًا، تكون قادرة على جعل و�شيلة تقنية  التي ميكن قراءتها  الو�شائط  اأي من 

عماًل معينًا اأو حتدث نتيجة حمددة.

مزود خدمة، اأي مما ياأتي: 

اأ- اأية جهة عامة اأو خا�شة توفر مل�شتخدمي خدمتها اإمكانية الت�شال بوا�شطة نظام تقنية 

املعلومات.

ب- اأية جهة اأخرى تقوم مبعاجلة اأو تخزين بيانات و�شيلة تقنية املعلومات نيابة عن اجلهة 

امل�شار اإليها يف البند )اأ( من هذه الفقرة اأو عن م�شتخدمي خدماتها.

بيانات خط ال�شري: بيانات و�شيلة تقنية املعلومات ينتجها نظام تقنية املعلومات خا�شة بالت�شال 

بوا�شطة نظام تقنية املعلومات ت�شكل جزءًا من �شل�شلة هذا الت�شال.

بيانات املحتوى: بيانات و�شيلة تقنية املعلومات، خالفًا لبيانات خط ال�شري، يتم اإر�شالها كجزء 

من ات�شال.

تلف: تعييب اأو تعطيل اأو اإلغاء اأو حذف اأو تدمري اأو تغيري اأو تعديل اأو حتريف اأو حجب بيانات 

و�شيلة تقنية املعلومات، اأو تعييب اأو اإعاقة نظام تقنية املعلومات.

الت�شفري: عملية حتويل املعلومات اأو نظم اأو و�شائل تقنية املعلومات اأو الت�شالت اإىل رموز غري 

مفهومة اأو مبعرثة بحيث ي�شعب قراءتها اأو معرفتها دون اإعادتها اإىل هيئتها الأ�شلية با�شتخدام 

كلمة �شرية معينة اأو اأداة الت�شفري امل�شتخدمة.
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الف�شل االأول 

العقوبات اخلا�شة بجرائم تقنية املعلومات

الفرع االأول

اجلرائم الواقعة على اأنظمة وبيانات و�شيلة تقنية املعلومات

مادة ) 2 (

يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �شنة وبالغرامة التي ل جتاوز ثالثني األف دينار اأو باإحدى 

هاتني العقوبتني، من قام دون م�شوغ قانوين بالدخول اإىل نظام تقنية املعلومات اأو جزء منه.

واإذا نتج عن الدخول اإف�شاء للبيانات المخزنة في و�شيلة اأو نظام تقنية المعلومات اأو جزء 

منه ُعَدّ ذلك ظرفًا م�شددًا.

مادة ) 3 (

يعاقب باحلب�س وبالغرامة التي ل جتاوز خم�شني األف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني، من 

اأحدث تلفًا يف بيانات و�شيلة تقنية املعلومات اأو نظام تقنية املعلومات.

وت�شاعف العقوبة اإذا ترتب على ارتكاب الجريمة اأي مما يلي:

اأ- اإعاقة ل�شري اأي من املرافق العامة اأو لأعمال ذات منفعة عامة.

ب- تهديد حلياة النا�س اأو اأمنهم اأو �شحتهم.

ج- م�شا�س ب�شالمة بدن اإن�شان.

د- تغيري اأو تعييب اأو �شطب فحو�س طبية اأو ت�شخي�س طبي اأو عالج اإن�شان.

وتكون العقوبة ال�شجن املوؤبد اأو املوؤقت اإذا ترتب على ارتكاب اجلرمية موت اإن�شان عمدًا.

مادة )4(

مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�شد يف اأي قانون اآخر، يعاقب باحلب�س وبالغرامة التي ل جتاوز 

مائة األف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني، من تن�شت اأو التقط اأو اعرت�س دون م�شوغ قانوين 

اإر�شاًل غري موجه للعموم لبيانات و�شيلة تقنية املعلومات، �شواء كانت  م�شتخدمًا و�شائل فنية، 

البيانات مر�شلة من نظام تقنية املعلومات اأو اإليه اأو �شمنه، وي�شمل هذا الإر�شال اأي انبعاثات 

ملوجات كهرومغناطي�شية من نظام تقنية املعلومات حتمل معها هذه البيانات. 

م�شوغ  دون  منه  اأو جزء  لالإر�شال  اإف�شاء  العرتا�س  اأو  اللتقاط  اأو  التن�شت  نتج عن  اإذا  و 

قانوين ُعَدّ ذلك ظرفًا م�شددًا.

مادة )5(

مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�شد يف اأي قانون اآخر، يعاقب باحلب�س وبالغرامة التي ل جتاوز 

املعلومات  تقنية  و�شيلة  بيانات  باإر�شال  قام  العقوبتني، من  باإحدى هاتني  اأو  دينار  األف  ثالثني 
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تت�شمن تهديدًا باإحداث تلف حلمل غريه على اأن يقدم له اأو لغريه عطية اأو مزية من اأي نوع اأو 

اأداء عمل اأو المتناع عنه.

وتكون العقوبة ال�شجن مدة ل تزيد على خم�س �شنني والغرامة التي ل جتاوز �شتني األف دينار 

اإذا بلغ اجلاين مق�شده.

مادة ) 6 (

باإحدى  اأو  األف دينار  التي ل جتاوز مائة  وبالغرامة  �شنة  تزيد على  يعاقب باحلب�س مدة ل 

هاتني العقوبتني، من قام بق�شد ارتكاب اأي من اجلرائم املن�شو�س عليها يف املواد )2، 3، 4، 

5( من هذا القانون باإنتاج اأو ا�شترياد اأو �شراء اأو بيع، اأو عر�س للبيع اأو لال�شتخدام، اأو توزيع اأو 

تداول اأو حيازة اأو ن�شر اأو اإتاحة:

اأ- اأداة - مبا يف ذلك اأي برنامج - مت ت�شميمها اأو حتويرها ب�شفة اأ�شا�شية لغر�س ارتكاب 

اأي من اجلرائم امل�شار اإليها.

ب- كلمة مرور اأو �شفرة دخول اأو اأي رمز دخول اأو اأية بيانات و�شيلة تقنية املعلومات اأخرى 

مماثلة، ميكن بوا�شطتها الدخول اإىل نظام تقنية املعلومات اأو اأي جزء منه.

الفرع الثاين

اجلرائم ذات ال�شلة بو�شائل تقنية املعلومات

مادة ) 7 (

اإلغاء  اأو  اأو تعطيل  تعييب  اأو  باإدخال  بال�شجن مدة ل تزيد على ع�شر �شنني من قام  يعاقب 

اأو حذف اأو تدمري اأو تغيري اأو تعديل اأو حتريف اأو حجب بيانات و�شيلة تقنية املعلومات تخ�س 

اإحدى امل�شالح احلكومية اأو اجلهات التي ورد ذكرها يف املادة )107( من قانون العقوبات، على 

نحو من �شاأنه اإظهار بيانات غري �شحيحة على اأنها �شحيحة، بنية ا�شتعمالها كبيانات �شحيحة، 

�شواء كانت هذه البيانات مفهومة ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر.

املعلومات ل تخ�س  تقنية  و�شيلة  بيانات  ب�شاأن  ارتكبت اجلرمية  اإذا  العقوبة احلب�س  وتكون 

اإحدى امل�شالح اأو اجلهات امل�شار اإليها يف الفقرة ال�شابقة اإذا كان من �شاأن ذلك اإحداث �شرر.

مادة )8(

يعاقب باحلب�س من تو�شل دون م�شوغ قانوين اإىل ال�شتيالء على مال مملوك للغري اأو ح�شل 

على اأية مزية لنف�شه اأو لغريه اأو اإىل توقيع �شند اأو اإلغائه اأو اإتالفه اأو تعديله باتخاذ ا�شم كاذب 

اأو �شفة غري �شحيحة اأو بال�شتعانة بطريقة احتيالية، وذلك من خالل اأي فعل مما يلي:

اأ- اإدخال اأو تعييب اأو تعطيل اأو اإلغاء اأو حذف اأو تدمري اأو تغيري اأو تعديل اأو حتريف اأو حجب 

بيانات و�شيلة تقنية املعلومات.
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ب- القيام باأي تدخل يف عمل نظام تقنية املعلومات.

وي�شري ب�شاأن هذه اجلرمية الظرف امل�شدد املن�شو�س عليه يف كل من املادتني )391( فقرة 

ثانية و)392( فقرة ثانية من قانون العقوبات. 

مادة ) 9 (

يعاقب باحلب�س وبالغرامة التي ل جتاوز مائة األف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من 

املن�شو�س عليها يف هذا  اأي من اجلرائم  اإخفاء  اأو  ارتكاب  �شبيل  الت�شفري يف  با�شتخدام  قام 

القانون اأو اأي قانون اآخر.

الفرع الثالث

اجلرائم ذات ال�شلة باملحتوى

مادة ) 10 ( 

مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�شد يف اأي قانون اآخر:

1- يعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن �شنة وبالغرامة التي ل جتاوز ع�شرة اآلف دينار اأو باإحدى 

هاتني العقوبتني كل من اأتى اأيًا مما يلي:

اأ-    اأنتج مادة اإباحية بق�شد توزيعها بوا�شطة نظام تقنية املعلومات.

ب-  ا�شتورد اأو باع، اأو عر�س للبيع اأو ال�شتخدام، اأو تداول اأو نقل اأو وزع اأو اأر�شل اأو ن�شر اأو 

اأتاح مادة اإباحية بوا�شطة نظام تقنية املعلومات.

وتكون العقوبة احلب�س مدة ل تقل عن �شنتني وبالغرامة التي ل جتاوز ع�شرة اآلف دينار اأو 

باإحدى هاتني العقوبتني اإذا كانت املادة الإباحية موجهة اإىل الأطفال، اأو و�شعت يف متناولهم.

اأو  اآلف دينار  التي ل جتاوز ثالثة  وبالغرامة  اأ�شهر  2- يعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن ثالثة 

باإحدى هاتني العقوبتني كل من اأتى اأي فعل مما يلي:

اأ- ح�شل لنف�شه اأو لغريه على مادة اإباحية بوا�شطة نظام تقنية املعلومات.

ب- حاز مادة اإباحية داخل نظام تقنية املعلومات اأو يف اأية و�شيلة تقنية املعلومات.

وتكون العقوبة احلب�س مدة ل تقل عن �شتة اأ�شهر وبالغرامة التي ل تقل عن ثالثة اآلف دينار اأو 

باإحدى هاتني العقوبتني اإذا كانت املادة الإباحية موجهة اإىل الأطفال، اأو و�شعت يف متناولهم.

3- يف تطبيق اأحكام هذه املادة يق�شد بعبارة »مادة اإباحية عن الأطفال« التعريف الوارد للمواد 

بيع  ب�شاأن  الطفل  حقوق  باتفاقية  امللحق  الختياري  الربوتوكول  يف  الأطفال  عن  الإباحية 

الأطفال وبغاء الأطفال واملواد الإباحية عن الأطفال.
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الف�شل الثاين 

االإجراءات اخلا�شة بجرائم تقنية املعلومات

مادة ) 11 ( 

ت�شري اأحكام هذا الف�شل على ما يلي:

اأ- اجلرائم املن�شو�س عليها يف الف�شل الأول من هذا القانون.

تقنية  نظام  با�شتخدام  ارتكبت  اإذا  اآخر  قانون  اأي  يف  عليها  املن�شو�س  اجلرائم  ب- 

املعلومات.

ج- جمع الأدلة التي تكون يف �شورة اإلكرتونية واملتعلقة باأية جرمية.

مادة )12( 

1- للنيابة العامة اأن تاأمر اأي �شخ�س بالقيام على وجه ال�شرعة باحلفاظ على �شالمة بيانات 

معينة لو�شيلة تقنية املعلومات، مبا يف ذلك بيانات خط ال�شري املخزنة داخل نظام تقنية 

املعلومات، تكون يف حيازته اأو حتت �شيطرته وبالإبقاء على �شالمة هذه البيانات متى راأت 

احلاجة لذلك لإظهار احلقيقة يف اأية جرمية وتوافرت لديها دلئل حتملها على العتقاد باأن 

هذه البيانات عر�شة للفقد اأو التغيري.

اإليه يف الفقرة )1( من هذه املادة باحلفاظ على  تاأمر ال�شخ�س امل�شار  اأن  2- للنيابة العامة 

البيانات والإبقاء على �شالمتها ملدة ل تزيد على ت�شعني يومًا، وللمحكمة الكربى اجلنائية 

منعقدة يف غرفة امل�شورة اأن تاأذن للنيابة العامة، بناء على طلب م�شفوٍع باملربرات يقدم قبل 

انق�شاء املدة امل�شار اإليها بثالثة اأيام، مد هذه الفرتة ملدة اأو ملدد متعاقبة ل يزيد جمموعها 

على ت�شعني يومًا اأخرى. وعلى املحكمة – كلما اأمكن ذلك - �شماع اأقوال ال�شخ�س امل�شار 

اإليه.

3- للنيابة العامة اأن تاأمر ال�شخ�س امل�شار اإليه يف الفقرة )1( من هذه املادة باملحافظة على 

�شرية الأمر ال�شادر له وفقًا لأحكام اأي من الفقرتني )1( و)2( من هذه املادة ملدة ل تزيد 

يومًا  ت�شعني  يزيد جمموعها على  اأو ملدد متعاقبة ل  للتجديد ملدة  قابلة  يومًا،  ت�شعني  على 

اأخرى وبالإجراء املن�شو�س عليه بالفقرة )2( امل�شار اإليها.

مادة ) 13 ( 

1- للنيابة العامة اأن تاأمر اأي �شخ�س يكون حائزًا اأو حتت �شيطرته بيانات معينة لو�شيلة تقنية 

تقنية  نظام  داخل  املخزنة  البيانات  ذلك  يف  مبا  ال�شرعة  وجه  على  بتقدميها  املعلومات 

معلومات اأو اأية و�شيلة تقنية املعلومات.
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2- للنيابة العامة اأن تاأمر اأي مزود خدمة بتقدمي اأية معلومات تكون يف حيازته اأو حتت �شيطرته 

عن اأي م�شرتك يف خدماته اأو م�شتخدم لها، �شواء كانت هذه املعلومات يف �شورة بيانات و�شيلة 

تقنية املعلومات اأو يف اأية �شورة اأخرى ول يدخل يف ذلك بيانات خط ال�شري واملحتوى.

وذلك كله متى راأت النيابة العامة احلاجة لذلك لإظهار احلقيقة يف اجلرمية.

مادة ) 14 ( 

لقا�شي املحكمة ال�شغرى، بناء على طلب النيابة العامة، وبعد اطالعه على الأوراق اأن ياأمر 

مبا يلي: 

اأ- القيام على وجه ال�شرعة باحلفاظ على بيانات خط ال�شري املت�شلة باجلرمية �شواء كان 

الإر�شال قد مت بثه من خالل مزود خدمة واحد اأو اأكرث.

العامة من حتديد مزود  النيابة  لتمكني  ال�شري  بيانات خط  قدر كاف من  الك�شف عن  ب- 

اخلدمة وامل�شار الذي مت اإر�شال هذه البيانات من خالله، متى كان ذلك ي�شاهم يف اإظهار 

احلقيقة يف جرمية معاقب عليها مبوجب هذا القانون اأو اأي قانون اآخر. وي�شدر القا�شي 

اأمره يف هذه احلالة م�شببًا.

مادة ) 15 ( 

1- للنيابة العامة اأن ت�شدر اأمرًا م�شببًا بالدخول اإىل ما يلي وتفتي�شه:

اأ- نظام تقنية املعلومات املت�شل باجلرمية اأو اأي جزء منه واأية بيانات لو�شيلة تقنية املعلومات 

خمزنة فيه.

ب- اأي من و�شائط تخزين بيانات و�شيلة تقنية املعلومات التي من املحتمل اأن يكون خمزنًا 

عليها بيانات مت�شلة باجلرمية.

2- اإذا قامت لدى النيابة العامة اأثناء تنفيذ الأمر امل�شار اإليه يف البند )اأ( من الفقرة )1( من 

البيانات املت�شلة باجلرمية خمزنة يف نظام تقنية املعلومات  باأن  اأمارات قوية  هذه املادة 

اآخر اأو يف جزء منه، وكانت هذه البيانات قابلة لأن يتم الدخول اإليها من خالل نظام تقنية 

اأمرًا  اأن ت�شدر  اأو متاحة من خالله على نحو م�شروع، فاإن للنيابة العامة  املعلومات الأول 

م�شببًا مبد الدخول والتفتي�س اإىل النظام الآخر.

مادة ) 16 ( 

1- للنيابة العامة �شلطة ال�شبط والتحفظ على بيانات و�شيلة تقنية املعلومات التي يتم الدخول 

اإليها ا�شتنادًا اإىل اأحكام املادة )15( من هذا القانون، وي�شمل ذلك ما يلي:

اأ- ال�شبط والتحفظ على نظام تقنية املعلومات، اأو اأي جزء منه، اأو اأي من و�شائط تخزين 

بيانات و�شيلة تقنية املعلومات.
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ب-ا�شتن�شاخ بيانات و�شيلة تقنية املعلومات والحتفاظ بالن�شخة.

ج-املحافظة على �شالمة بيانات و�شيلة تقنية املعلومات.

د- رفع بيانات و�شيلة تقنية املعلومات من نظام تقنية املعلومات الذي مت الدخول اإليه اأو جعل 

الدخول اإليها غري متاح.

املادة ما يكون قد  الفقرة )1( من هذه  اإليها يف  امل�شار  والتحفظ  ال�شبط  �شلطة  ت�شمل  2- ل 

و�شعه املتهم حتت ت�شرف املدافع عنه اأو اخلبري ال�شت�شاري لأداء املهمة التي عهد اإليهما 

بها ول املرا�شالت املتبادلة بينهما يف الق�شية.

مادة ) 17 ( 

لقا�شي املحكمة ال�شغرى، بناًء على طلب النيابة العامة، وبعد اطالعه على الأوراق اأن ياأمر 

اأي �شخ�س خمت�س اأو على دراية بكيفية عمل نظام تقنية املعلومات وبالتدابري املطبقة حلماية 

البيانات املخزنة يف هذا النظام باأن يوفر لها، وبالقدر املعقول، املعلومات الالزمة لتمكينها من 

تنفيذ الإجراءات املن�شو�س عليها يف املادتني )15( و)16( من هذا القانون. ويقدر القا�شي – 

اإن كان لذلك مقت�شى – اأتعاب من قام بتكليفه باأداء الأمر.

مادة ) 18 (

1- مع مراعاة ال�شوابط املن�شو�س عليها يف البند )ب( من املادة )14( من هذا القانون، يجوز 

للنيابة العامة بعد احل�شول على اإذن من قا�شي املحكمة ال�شغرى القيام مبا يلي:

اأ- تكليف اأي �شخ�س مخت�س بالقيام بجمع وت�شجيل بيانات خط ال�شير وبيانات المحتوى، 

تقنية  نظام  بوا�شطة  اإر�شالها  يتم  مــحــددة  بات�شالت  المتعلقة  منهما،  اأي  اأو 

المعلومات، وذلك حين حدوث هذه الت�شالت.

تقديم  اأو  )اأ(  البند  في  اإليها  الم�شار  بالأعمال  بالقيام  خدمة،  مــزود  اأي  تكليف  ب- 

الم�شاعدة الالزمة لمن كلفته النيابة العامة القيام بهذه الأعمال.

اأية و�شيلة تقنية المعلومات  اأي �شخ�س مخت�س للقيام بحجب بيانات محتوى  ج- تكليف 

اأو اأي جزء منها ارتكبت بوا�شطتها اأي من جرائم تقنية المعلومات. 

       وفي جميع الأحوال يجب اأن يكون الإذن لمدة ل تزيد على ثالثين يومًا قابلة للتجديد 

لمدة اأو مدد اأخرى مماثلة.

الك�شف دون م�شوغ يف  املادة  الفقرة )1( من هذه  تكليفه وفقًا لأحكام  2- يحظر على من مت 

القانون لأي �شخ�س اآخر عن هذا التكليف اأو باأية معلومات ذات �شلة به اأو النتفاع بها باأية 

طريقة.
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مادة ) 19 ( 

1– يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �شنتني وبالغرامة التي ل جتاوز مائة األف دينار اأو باإحدى 

هاتني العقوبتني كل من مل ميتثل، قبل انق�شاء املهلة التي حددها قا�شي املحكمة ال�شغرى 

اأو النيابة العامة بح�شب الأحوال، لأمر اأو تكليف �شدر له وفقًا حلكم اأي من الفقرتني )1( 

اأو )2( من املادة )12(، اأو اأي من املادتني )13( اأو )14(، اأو الفقرة )1( من املادة )18( 

من هذا القانون.

2- يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �شنة وبالغرامة التي ل جتاوز ثالثة اآلف دينار اأو باإحدى 

هاتني العقوبتني كل من خالف:

اأ – الأمر امل�شار اإليه يف الفقرة ) 3 ( من املادة ) 12 ( من هذا القانون.

ب– حكم الفقرة ) 2 ( من املادة ) 18 ( من هذا القانون.

وتكون العقوبة ال�شجن مدة ل تزيد على خم�س �شنني اإذا كان اجلاين موظفًا عامًا اأو مكلفًا 

بخدمة عامة.

الف�شل الثالث

اأحكام متفرقة

مادة ) 20 ( 

املقررة  العقوبة  بن�شف  القانون  هذا  يف  عليها  املن�شو�س  اجلرائم  يف  ال�شروع  على  يعاقب 

للجرمية التامة.

مادة ) 21 ( 

مع عدم الإخالل بامل�شئولية اجلنائية لل�شخ�س الطبيعي، يعاقب ال�شخ�س العتباري بالغرامة 

املن�شو�س  اأية جرمية من اجلرائم  ملنفعته  اأو  اأو حل�شابه  با�شمه  ارتكبت  اإذا  للجرمية  املقررة 

عليها يف هذا القانون، وكان ذلك نتيجة موافقة اأو ت�شرت اأو اإهمال ج�شيم من اأي ع�شو جمل�س 

اإدارة اأو رئي�س اأو مدير اأو اأي م�شئول اآخر مفو�س من قبل ذلك ال�شخ�س العتباري.

ويف حال العود يجوز اأن حتكم املحكمة بحل ال�شخ�س العتباري اأو غلق املقر الذي متت فيه 

اأو للمدة التي تقدرها  اأو املقار التي ميار�س فيها ن�شاطًا يتعلق باجلرمية غلقًا نهائيًا  اجلرمية 

املحكمة.

مادة ) 22 ( 

اجلرائم  على  ت�شري  القانون،  هذا  من  الثاين  الف�شل  يف  عليه  الن�س  ورد  ما  عدا  فيما   -1

املن�شو�س عليها يف هذا القانون اأحكام قانون الإجراءات اجلنائية مبا يتنا�شب مع، وبقدر 

ما ت�شمح به، طبيعة نظام وبيانات و�شيلة تقنية املعلومات وو�شائط تخزين هذه البيانات.
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2- يف تطبيق اأحكام هذا القانون، ت�شمل معنى كلمة »�شيء« اأو »اأ�شياء« الواردة يف قانون الإجراءات 

اجلنائية عبارة » نظام تقنية املعلومات « اأو »اأي جزء منه« و »بيانات و�شيلة تقنية املعلومات« 

و »اأي من و�شائط تخزين بيانات و�شيلة تقنية املعلومات« الواردة يف هذا القانون.

و»الر�شائل  و»اخلطابات«  و»املحررات«  و»امل�شتندات  »الأوراق«  كلمات  معنى  وي�شمل 

املعلومات«  تقنية  و�شيلة  »بيانات  عبارة  اجلنائية  الإجراءات  قانون  يف  الواردة  و»املطبوعات« 

الواردة يف هذا القانون.

مادة ) 23 ( 

بارتكــــاب  قــــــام  من  القـــــانــــون،  هـــــذا  يف  خـــــا�س  نــــ�س  ب�شــــاأنه  ورد  ما  عـــدا  فيما 

جـــــرميـــــة من�شــــو�س عليهــــا يف اأي قــــانـــــون اآخــــــر بوا�شــــــطة نظـــــام اأو اأية و�شــــيلة تقنــــية 

معلــــومــــات، يعـــاقـــب بالعـــقوبة املقـــــررة لتــلك اجلـــــرميــــة.

مادة ) 24 ( 

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

به بعد �شهر من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

م���لك م�م�ل�ك��ة ال�ب��ح���رين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:

بتـاريخ: 6 ذي احلجة 1435هـ

املوافق: 30 �شــبـتمبــر 2014م


