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قانون رقم ( )16ل�سنة 2014
ب�ش�أن حماية معلومات ووثائق الدولة
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون العقوبات ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  ،1976وتعديالته،
وعلى قانون قوات الأمن العام ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  ،1982وتعديالته،
وعلى قانون الحر�س الوطني ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )20ل�سنة  ،2000المعدل
بالمر�سوم بقانون رقم ( )38ل�سنة ،2002
وعلى قانون قوة دفاع البحرين ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )32ل�سنة ،2002
وعلى قانون العقوبات الع�سكري ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )34ل�سنة  ،2002المعدل
بالمر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة ،2010
وعلى قانون الإج���راءات الجنائية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رق��م ( )46ل�سنة ،2002
وتعديالته,
وعلى قانون الخدمة المدنية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة ،2010
�أقر مجل�س النواب ومجل�س ال�شورى القانون الآتي ن�صه ،وقد �صدقنا عليه و�أ�صدرناه:

المادة الأولى

في تطبيق �أحكام هذا القانون ،يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل
َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
�سياق الن�ص
منها ،ما لم ِ
(الم�سئ ــول) :
�أ  -كل موظف عام �أو من في حكمـه ،طبق ًا لن�ص المادتين ( )107و ( )108من قانون
العقوبات ال�صادر بالمر�سـوم بقانون رقم ( )15ل�سنة .1976
ب – العاملون في الجهات التي ت�سهم الدولة في �إدارتها� ،أو ت�سهم في ر�أ�سمالها بن�سبة %50
على الأقل.
(المعلومات و الوثائق) � :أية معلومات �شفوية �أو مكتوبة �أو مطبوعة �أو مختزلة �أو م�صورة �أو
مخزنة �إلكتروني ًا �أو ب�أية طريقة �أو �صور �أو �أفالم �أو ر�سوم �أو خرائط �أو غيرهـا من و�سائل
الت�سجيل المكتوبة والم�سموعة والمرئية التي تتداولها �سلطات الدولة وم�ؤ�س�ساتها وهيئاتها
و�أجهزتها المختلفة والأ�شخا�ص االعتبارية العامة.
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المادة الثانية

ت�سري �أحكام هذا القانون على كافة �سلطات الدولة وم�ؤ�س�ساتها و هيئاتها و�أجهزتها
المختلفة والأ�شخا�ص االعتبارية العامة.

المادة الثالثة

ُت�صنف معلومات ووثائق الدولة �إلى الدرجات الآتية:
�أ -درجة (�سري للغاية) وهي المعلومات والوثائق التي ي���ؤدي �إف�شاء م�ضمونها �إلى تهديد
�سالمة الدولة �أو �إلى حدوث �أ�ضرار خطيرة ب�أمنها �أو م�صالحها.
ب -درجة (�سري) وهي المعلومات والوثائق التي ي�ؤدي �إف�شاء م�ضمونها �إلى حدوث �أ�ضرار
ب�أمن الدولة �أو م�صالحها.
ج -درج��ة (محظور /محدود) وهي المعلومات والوثائق التي ي���ؤدي �إف�شاء م�ضمونها �إلى
حدوث �أ�ضرار محدودة لأمن الدولة �أو م�صالحها.
وعلى الجهات المخاطبة ب�أحكام هذا القانون �أن ت�صدر القرارات التي تحدد المو�ضوعات
التي تدخل في كل ت�صنيف من الت�صنيفات ال�سابقة طبق ًا لطبيعة المعلومات والوثائق المتعلقة
بها.

المادة الرابعة

مع مراعاة �أحكام �أي قانون �آخر ،تعتبر معلومات ووثائق الدولة الأخ��رى التي ال ت�شملها
�أحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له عادية ،وعلى الم�سئول �أن يحافظ عليها
ويحفظها من العبث �أو ال�ضياع �أو التلف وال يجوز �إف�شاء م�ضمونها لغير المعنيين بها.

المادة الخام�سة

�أ -يحظر على �أي م�سئول دون �سبب م�شروع �إف�شاء �أية معلومات �أو وثائق محمية بموجب هذا
القانون �إذا اطلع �أو ح�صل عليها �أو حازها �أو و�صلت �إلى علمه بحكم م�سئوليته �أو وظيفته.
ب -يحظر على �أي م�سئول دون �سبب م�شروع �إخراج �أية معلومات �أو وثائق محمية من الجهات
المخاطبة ب�أحكام هذا القانون ،كما يحظر طباعتها �أو ن�سخها �أو ت�صويرها �أو تخزينها �أو
االحتفاظ بها خارج هذه الجهات.
ج  -يحظر على �أي م�سئول انتهت خدمته لأي �سبب �إف�شاء �أية معلومات �أو وثائق ح�صل عليها
�أو و�صلت �إلى علمه وكان �إف�شا�ؤها محظور ًا وفق �أحكام هذا القانون.

المادة ال�ساد�سة

مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون العقوبات �أو �أي قانون �آخر:
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�أُ -يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على �سبع �سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن �ألف دينار وال
تجاوز ثالثة �آالف دينار كل من خالف �أحكام الفقرة (�أ) من المادة الخام�سة من هذا
القانون وذلك �إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرتين
(�أ,ب) من المادة الثالثة من هذا القانون.
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تزيد على خم�س �سنوات والغرامة التي ال تقل عن �ألف دينار
وال تجاوز �ألفي دينار �إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرة
(ج) من المادة الثالثة من هذا القانون.
بُ -يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على ع�شر �سنوات والغرامة التي ال تقل عن �ألفي دينار وال
تجاوز خم�سة �آالف دينار كل من خالف �أحكام الفقرة (ب) من المادة الخام�سة من هذا
القانون وذلك �إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرتين
(�أ,ب) من المادة الثالثة من هذا القانون.
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تزيد على �سبع �سنوات و الغرامة التي ال تقل عن �ألف دينار
وال تجاوز ثالثة �آالف دينار �إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب
الفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا القانون.
ج  -يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على خم�س �سنوات و الغرامة التي ال تقل عن �ألف دينار وال
تزيد على �ألفي دينار كل من خالف �أحكام الفقرة (ج) من المادة الخام�سة من هذا
القانون وذلك �إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرتين
(�أ,ب) من المادة الثالثة من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحب�س والغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة دينار وال تجاوز �ألف دينار �إذا
وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرة (ج) من المادة الثالثة من
هذا القانون.
د  -يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على خم�س �سنوات كل من دخل �أو حاول الدخول �إلى مكان
محظور �أو الولوج غير الم�شروع لنظم المعلومات بق�صد الح�صول على معلومات �أو وثائق
محمية طبق ًا لأحكام هذا القانون.
هـُ -يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على ع�شر �سنوات كل من ح�صل بو�سيلة غير م�شروعة على
معلومات �أو وثائق محمية طبق ًا لأحكام هذا القانون.
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وُ -يعاقب بالحب�س مدة ال تزيد عن �سنة �أو بالغرامة التي ال تجاوز مائة دينار كل من و�صل
�إلى علمه �أي من المعلومات �أو الوثائق المحمية طبق ًا لأحكام هذا القانون بحكم طبيعة
عمله ووظيفته �أو بعد تركه الوظيفة �أو انتهاء م�سئوليته لأي �سبب من الأ�سباب و�أف�شاها دون
�سبب م�شروع.
كما يعاقب بذات العقوبة الواردة في الفقرة ال�سابقة من خالف �أحكام المادة الرابعة من
هذا القانون.
زُ -يعاقب على ال�شروع في الجنح ال�سابقة بن�صف العقوبة المقدرة للجريمة التامة.
ح  -في جميع الأحوال �إذا وقعت �أي من الجرائم الواردة في الفقرات ال�سابقة لمنفعة دولة �أو
جهة �أجنبية عد ذلك ظرف ًا م�شدد ًا.

المادة ال�سابعة
مع مراعاة ما يجري تطبيقه في الديوان الملكي وديوان رئي�س الوزراء وديوان ولي العهد
ووزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين والحر�س الوطني وجهاز الأمن الوطني ،على الجهات
المخاطبة ب�أحكام هذا القانون �أن ت�صدر خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شره في الجريدة
الر�سمية ،ال��ق��رارات التي تحدد المعلومات والوثائق المحمية طبق ًا لأحكامه ،وفهر�ستها
وت�صنيفها ،وتنظم كيفية حفظها بما يكفل حمايتها و�سالمتها و�سريتها ،ومدة انتهاء �صفة
ال�سرية عنها ،و�إجراءات حفظها بعد زوال هذه ال�صفة ،وذلك بالتن�سيق مع الجهاز المركزي
للمعلومات.

المادة الثامنة

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه  -تنفيذ هذا القانون  ،و ُيعمل به من
اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�سمية.

								
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريخ� 24:شعبان 1435هـ
الموافق 22:يونيو 2014م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

