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اﻟﻤﺎدة-1
ﻳﺴﻤﻰ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ) ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﺋﻢ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺴﻨﺔ (2010
اﻟﻤﺎدة-2
ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺣﯿﺜﻤﺎ وردت ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﮫﺎ أدﻧﺎه ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺪل اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ
ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ-:
ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت:ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷدوات اﻟﻤﻌﺪة ﻹﻧﺸﺎء اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺎ ،أو إرﺳﺎﻟﮫﺎ أو ﺗﺴﻠﻤﮫﺎ أو
ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮫﺎ أو ﺗﺨﺰﻳﻨﮫﺎ أو إداراﺗﮫﺎ.
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت:اﻷرﻗﺎم واﻟﺤﺮوف واﻟﺮﻣﻮز واﻷﺷﻜﺎل واﻷﺻﻮات واﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﻟﯿﺲ ﻟﮫﺎ دﻻﻟﺔ ﺑﺬاﺗﮫﺎ.
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت:اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮫﺎ وأﺻﺒﺢ ﻟﮫﺎ دﻻﻟﺔ.
اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ:ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺒﺎدﻟﮫﺎ.
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:ﻣﻜﺎن إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺪد.
اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ:اﻹذن اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ أو أﻛﺜﺮ أو ﻟﻠﺠﻤﮫﻮر ﻟﻠﺪﺧﻮل إﻟﻰ أو اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أو اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻻطﻼع أو إﻟﻐﺎء أو ﺣﺬف أو اﺿﺎﻓﺔ أو ﺗﻐﯿﯿﺮ أو إﻋﺎدة ﻧﺸﺮ
ﺑﯿﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺣﺠﺐ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﯿﮫﺎ أو اﻳﻘﺎف ﻋﻤﻞ اﻷﺟﮫﺰة أو ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أو إﻟﻐﺎﺋﻪ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻪ.
اﻟﺒﺮاﻣﺞ:ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻواﻣﺮ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻻﻧﺠﺎز ﻣﮫﻤﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
اﻟﻤﺎدة-3
ً
ٍ أو ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺄي وﺳﯿﻠﺔ دون ﺗﺼﺮﻳﺢ أو ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺠﺎوز
ٍ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
أ -ﻛﻞ ﻣﻦ دﺧﻞ ﻗﺼﺪا اﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ
اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ  ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أﺳﺒﻮع وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮫﺮ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ) (100ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر
وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ) (200ﻣﺎﺋﺘﻲ دﻳﻨﺎر أو ﺑﻜﻠﺘﺎ ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ .
ب -إذا ﻛﺎن اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﺑﮫﺪف إﻟﻐﺎء أو ﺣﺬف أو إﺿﺎﻓﺔ أو ﺗﺪﻣﯿﺮ أو
إﻓﺸﺎء أو إﺗﻼف أو ﺣﺠﺐ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ أو ﺗﻐﯿﯿﺮ أو ﻧﻘﻞ أو ﻧﺴﺦ ﺑﯿﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺗﻮﻗﯿﻒ أو ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﻈﺎم
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أو إﻟﻐﺎﺋﻪ أو إﺗﻼﻓﻪ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻪ أو إﺷﻐﺎﻟﻪ أو اﻧﺘﺤﺎل ﺻﻔﺘـــﻪ أو اﻧﺘﺤﺎل
ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻣﺎﻟﻜﻪ ﻓﯿﻌﺎﻗﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮫﺮ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )(200
ﻣﺎﺋﺘﻲ دﻳﻨﺎر وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ) (1000أﻟﻒ دﻳﻨﺎر أو ﺑﻜﻠﺘﺎ ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ.
اﻟﻤﺎدة-4
ً ﻋﻦ طﺮﻳﻖ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ أو ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺑﮫﺪف
ً ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ
ﻛﻞ ﻣﻦ ادﺧﻞ أو ﻧﺸﺮ أو اﺳﺘﺨﺪم ﻗﺼﺪا
إﻟﻐﺎء أو ﺣﺬف أو إﺿﺎﻓﺔ أو ﺗﺪﻣﯿﺮ أو إﻓﺸﺎء أو إﺗﻼف أو ﺣﺠﺐ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ أو ﺗﻐﯿﯿﺮ أو ﻧﻘﻞ أو ﻧﺴﺦ أو اﻟﺘﻘﺎط أو ﺗﻤﻜﯿﻦ
اﻻﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو إﻋﺎﻗﺔ أو ﺗﺸﻮﻳﺶ أو إﻳﻘﺎف أو ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﻮﺻﻮل
إﻟﯿﻪ أو ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أو إﻟﻐﺎﺋﻪ أو إﺗﻼﻓﻪ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻪ أو إﺷﻐﺎﻟﻪ أو اﻧﺘﺤﺎل ﺻﻔﺘﻪ أو اﻧﺘﺤﺎل ﺷﺨﺼﯿﺔ
ﻣﺎﻟﻜﻪ دون ﺗﺼﺮﻳﺢ أو ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺎوز أو ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮫﺮ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو
ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ) (200ﻣﺎﺋﺘﻲ دﻳﻨﺎر وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ) (1000أﻟﻒ دﻳﻨﺎر أو ﺑﻜﻠﺘﺎ ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ .
اﻟﻤﺎدة-5
ً ﺑﺎﻟﺘﻘﺎط أو ﺑﺎﻋﺘﺮاض أو ﺑﺎﻟﺘﻨﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﺮﺳﻞ ﻋﻦ طﺮﻳﻖ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ أو أي ﻧﻈﺎم
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﻗﺼﺪا
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺷﮫﺮ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ) (200ﻣﺎﺋﺘﻲ دﻳﻨﺎر وﻻ ﺗﺰﻳﺪ
ﻋﻠﻰ ) (1000أﻟﻒ دﻳﻨﺎر أو ﺑﻜﻠﺘﺎ ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ .
1/3

8/4/2014

اﻟﻤﺎدة-6
أ -ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﻗﺼﺪا دون ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﻦ طﺮﻳﻖ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ أو أي ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن أو ﺑﺎﻟﺒﯿﺎﻧﺎت أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﺷﮫﺮ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﯿﻦ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ) (500ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ
دﻳﻨﺎر وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ) (2000أﻟﻔﻲ دﻳﻨﺎر أو ﺑﻜﻠﺘﺎ ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ.
ً
ب -ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪم ﻋﻦ طﺮﻳﻖ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ أو أي ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺼﺪا دون ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوع ﺑﯿﺎﻧﺎت أو
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن أو ﺑﺎﻟﺒﯿﺎﻧﺎت أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﯿـــﺮه ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎﻧـﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو أﻣﻮال أو ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺺ اﻻﺧﺮﻳﻦ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ
ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘـﻞ ﻋﻦ ﺳﻨـــﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ) (1000أﻟﻒ دﻳﻨﺎر وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ) (5000ﺧﻤﺴﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر.
اﻟﻤﺎدة-7
ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ) (3اﻟﻰ ) (6ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺤﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم
ٍ ﻣﻨﮫﻤﺎ.
ﺑﺎرﺗﻜﺎب أي ﻣﻨﮫﺎ أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﻳﺘﻪ وظﯿﻔﺘﻪ أو ﻋﻤﻠﻪ أو ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل أي
اﻟﻤﺎدة -8
ً
أ -ﻛﻞ ﻣﻦ أرﺳﻞ أو ﻧﺸﺮ ﻋﻦ طﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﻗﺼﺪا ﻛﻞ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﺴﻤﻮع أو ﻣﻘﺮوء أو ﻣﺮﺋﻲ
ً إﺑﺎﺣﯿﺔ ﻳﺸﺎرك ﻓﯿﮫﺎ أو ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻤﻞ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ
ﻳﺘﻀﻤﻦ أﻋﻤﺎﻻ
ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﺷﮫﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ) (300ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ) (5000ﺧﻤﺴﺔ أﻻف دﻳﻨﺎر.
ً ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد أو ﺣﻔﻆ أو ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أو ﻋﺮض أو
ب-ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﻗﺼﺪا
طﺒﺎﻋﺔ أو ﻧﺸﺮ أو ﺗﺮوﻳﺞ أﻧﺸﻄﺔ أو أﻋﻤﺎل إﺑﺎﺣﯿﺔ ﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻤﻞ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ أو ﻣﻦ ھﻮ
ﻣﻌﻮق ﻧﻔﺴﯿﺎ او ﻋﻘﻠﯿﺎ ،أو ﺗﻮﺟﯿﮫﻪ أو ﺗﺤﺮﻳﻀﻪ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ
ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ) (1000أﻟﻒ دﻳﻨﺎر وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ) (5000ﺧﻤﺴﺔ اﻻف دﻳﻨﺎر.
ً ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﻟﻐﺎﻳﺎت اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻤﻞ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة
ج -ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﻗﺼﺪا
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ أو ﻣﻦ ھﻮ ﻣﻌﻮق ﻧﻔﺴﯿﺎ او ﻋﻘﻠﯿﺎ ،ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎرة أو اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺑﺎﺣﯿﺔ  ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ
ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ) (5000ﺧﻤﺴﺔ أﻻف دﻳﻨﺎر وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ) (15000ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.
اﻟﻤﺎدة-9
ً ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ أو أي ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻠﺪﻋﺎرة ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﻗﺼﺪا
ﻋﻦ ﺳﺘﺔ اﺷﮫﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ) (300ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ) (5000ﺧﻤﺴﺔ اﻻف دﻳﻨﺎر.
اﻟﻤﺎدة - 10
ً ﻟﺘﺴﮫﯿﻞ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل إرھﺎﺑﯿﺔ أو دﻋﻢ
ً اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺎ
ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪم ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ أو اﻧﺸﺄ ﻣﻮﻗﻌﺎ
ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أو ﺗﻨﻈﯿﻢ أو ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎل إرھﺎﺑﯿﺔ أو اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻹﺗﺒﺎع أﻓﻜﺎرھﺎ ،أو ﺗﻤﻮﻳﻠﮫﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ.
اﻟﻤﺎدة -11
ً دون ﺗﺼﺮﻳﺢ أو ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺠﺎوز اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أو ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎي
أ -ﻛﻞ ﻣﻦ دﺧﻞ ﻗﺼﺪا
وﺳﯿﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﮫﺪف اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﮫﻮر ﺗﻤﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﻮطﻨﻲ أو اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ أو اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ أو اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻮطﻨﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أرﺑﻌﺔ أﺷﮫﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
) (500ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ) (5000ﺧﻤﺴﺔ أﻻف دﻳﻨﺎر.
ب -إذا ﻛﺎن اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة  ،ﺑﻘﺼﺪ إﻟﻐﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو إﺗﻼﻓﮫﺎ
أو ﺗﺪﻣﯿﺮھﺎ أو ﺗﻌﺪﻳﻠﮫﺎ أو ﺗﻐﯿﯿﺮھﺎ أو ﻧﻘﻠﮫﺎ أو ﻧﺴﺨﮫﺎ  ،ﻓﯿﻌﺎﻗﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
) (1000أﻟﻒ دﻳﻨﺎر وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ) (5000ﺧﻤﺴﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر.

اﻟﻤﺎدة -12
أ -ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة وﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ،ﻳﺠﻮز
ﻟﻤﻮظﻔﻲ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ ،ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺨﺘﺺ أو ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،اﻟﺪﺧﻮل
إﻟﻰ أي ﻣﻜﺎن ﺗﺸﯿﺮ اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻻرﺗﻜﺎب أي ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن  ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز
ﻟﮫﻢ ﺗﻔﺘﯿﺶ اﻷﺟﮫﺰة واﻷدوات واﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﺪﻻﺋﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫﺎ ﻻرﺗﻜﺎب أي ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ،وﻓﻲ ﺟﻤﯿ
اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﯿﺶ أن ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺤﻀﺮا ﺑﺬﻟﻚ وﻳﻘﺪﻣﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺨﺘﺺ.
ب -ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة وﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻮق اﻻﺧﺮﻳﻦ ذوي اﻟﻨﯿﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ ،و ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫﻢ وﻓﻖ
2/3

8/4/2014

أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻛﻮا ﺑﺄي ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻳﺠﻮز ﻟﻤﻮظﻔﻲ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ ﺿﺒﻂ اﻷﺟﮫﺰة واﻷدوات واﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻻرﺗﻜﺎب أي ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﻋﻠﯿﮫﺎ أو ﻳﺸﻤﻠﮫﺎ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻨﮫﺎ واﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎرﺗﻜﺎب أي
ﻣﻨﮫﺎ.
ج -ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﺟﮫﺰة و اﻷدوات واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﺗﻮﻗﯿﻒ أو ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻋﻤﻞ أي ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
أو ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب أي ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫﺎ أو ﻳﺸﻤﻠﮫﺎ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال
اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.
اﻟﻤﺎدة -13
ً
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﻗﺼﺪا ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك أو اﻟﺘﺪﺧﻞ أو اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب أي ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻓﻲ ھﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﯿﻪ ﻟﻤﺮﺗﻜﺒﯿﮫﺎ.
اﻟﻤﺎدة -14
ﻛﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ أي ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﮫﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﺎﻓﺬ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ أو أي ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
أو أﺷﺘﺮك أو ﺗﺪﺧﻞ أو ﺣﺮض ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎﺑﮫﺎ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ.
اﻟﻤﺎدة -15
ي ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻓﯿﻪ.
ا
ﺗﻜﺮار
ﺣﺎل
ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧﻮن
ھﺬا
ﻓﻲ
ﻋﻠﯿﮫﺎ
اﻟﻤﻨﺼﻮص
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
ﺗﻀﺎﻋﻒ
ٍ
اﻟﻤﺎدة -16
ﻳﺠﻮز إﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم واﻟﺤﻖ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﯿﻪ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻷردﻧﻲ إذا ارﺗﻜﺒﺖ أي ﻣﻦ
ي ﻣﻦ
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﻧﻈﻤﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ أو اﻟﺤﻘﺖ اﺿﺮارا
ً ﺑﺄٍ
ﻣﺼﺎﻟﺤﮫﺎ أو ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻓﯿﮫﺎ أو ﺗﺮﺗﺒﺖ آﺛﺎر اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﯿﮫﺎ  ،ﻛﻠﯿﺎ أو ﺟﺰﺋﯿﺎ  ،او ارﺗﻜﺒﺖ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ
ﻓﯿﮫﺎ.
اﻟﻤﺎدة-17
رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء ﻣﻜﻠﻔﻮن ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .
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