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قانون رقم ( )60ل�سنة 2014
ب�ش�أن جرائم تقنية المعلومات
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  1976وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )17ل�سنة  1976يف �ش�أن الأحداث ،املعدل باملر�سوم بقانون رقم
( )23ل�سنة ،2013
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )4ل�سنة  2001ب�ش�أن حظر ومكافحة غ�سل الأموال وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )28ل�سنة  2002ب�ش ـ�أن املعامـالت الإلكرتونية وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002
وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )47ل�سنة  2002ب�ش�أن تنظيم ال�صحافة والطباعة والن�شر،
وعلى قانون االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة ،2002
وعلى القانون رقم ( )19ل�سنة  2004باملوافقة على ان�ضمام مملكة البحرين �إىل الربوتوكولني
االختياريني ب�ش�أن ا�شرتاك الأطفال يف ال�صراعات امل�سلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال واملواد
الإباحية عن الأطفال ،امللحقني باتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل،
وعلى القانون رقم ( )22ل�سنة  2006ب�ش�أن حماية حقوق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )58ل�سنة  2006ب�ش�أن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية واملعدل
باملر�سوم بقانون رقم ( )20ل�سنة ،2013
وعلى القانون رقم ( )64ل�سنة  2006ب�إ�صدار قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات
املالية،
�أقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�صه ،وقد �صدقنا عليه و�أ�صدرناه:

ف�صل متهيدي
مادة ( ) 1

يف تطبيق �أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك.
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تقنية املعلومات :وت�شمل كل �أ�شكال التقنية امل�ستخدمة لإن�شاء ومعاجلة وتخزين وتبادل
وا�ستخدام وعر�ض املعلومات مبختلف �صيغها.
املعلومات :كل ما ميكن تخزينه ومعاجلته وتوليده ونقله با�ستخدام و�سائل تقنية املعلومات
وبوجه خا�ص الكتابة وال�صور الثابتة واملتحركة وال�صوت والأرقام واحلروف والرموز والإ�شارات
وغريها.
و�سيلة تقنية املعلومات� :أية �أداة �أو و�سيلة �إلكرتونية �أو مغناطي�سية �أو ب�صرية �أو كهروكيميائية
�أو �أية �أداة تدمج بني تقنيات االت�صال واحلو�سبة �أو �أية �أداة �أخرى لديها القدرة على ا�ستقبال �أو
�إر�سال البيانات ومعاجلتها وتخزينها وا�سرتجاعها ب�سرعة فائقة.
نظام تقنية املعلومات� :أداة �أو جمموعة �أدوات مت�صلة �أو ذات �صلة ببع�ضها ،ويقوم واحد منها
�أو �أكرث مبعاجلة �آلية لبيانات و�سيلة تقنية املعلومات وفق ًا لربنامج.
بيانات و�سيلة تقنية املعلومات :متثيل حلقائق �أو لوقائع �أو ملعلومات �أو ملفاهيم يف �صورة منا�سبة
ت�سمح لنظام تقنية املعلومات مبعاجلتها.
برنامج :جمموعة تعليمات معرب ًا عنها بكلمات �أو رموز �أو طرق �أو ب�صورة �أخرى� ،إذا ت�ضمنتها
�أي من الو�سائط التي ميكن قراءتها �آلي ًا ،تكون قادرة على جعل و�سيلة تقنية املعلومات ت�ؤدي
عم ًال معين ًا �أو حتدث نتيجة حمددة.
مزود خدمة� ،أي مما ي�أتي:
�أ� -أية جهة عامة �أو خا�صة توفر مل�ستخدمي خدمتها �إمكانية االت�صال بوا�سطة نظام تقنية
املعلومات.
ب� -أية جهة �أخرى تقوم مبعاجلة �أو تخزين بيانات و�سيلة تقنية املعلومات نيابة عن اجلهة
امل�شار �إليها يف البند (�أ) من هذه الفقرة �أو عن م�ستخدمي خدماتها.
بيانات خط ال�سري :بيانات و�سيلة تقنية املعلومات ينتجها نظام تقنية املعلومات خا�صة باالت�صال
بوا�سطة نظام تقنية املعلومات ت�شكل جزء ًا من �سل�سلة هذا االت�صال.
بيانات املحتوى :بيانات و�سيلة تقنية املعلومات ،خالف ًا لبيانات خط ال�سري ،يتم �إر�سالها كجزء
من ات�صال.
تلف :تعييب �أو تعطيل �أو �إلغاء �أو حذف �أو تدمري �أو تغيري �أو تعديل �أو حتريف �أو حجب بيانات
و�سيلة تقنية املعلومات� ،أو تعييب �أو �إعاقة نظام تقنية املعلومات.
الت�شفري :عملية حتويل املعلومات �أو نظم �أو و�سائل تقنية املعلومات �أو االت�صاالت �إىل رموز غري
مفهومة �أو مبعرثة بحيث ي�صعب قراءتها �أو معرفتها دون �إعادتها �إىل هيئتها الأ�صلية با�ستخدام
كلمة �سرية معينة �أو �أداة الت�شفري امل�ستخدمة.
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الف�صل الأول
العقوبات اخلا�صة بجرائم تقنية املعلومات
الفرع الأول
اجلرائم الواقعة على �أنظمة وبيانات و�سيلة تقنية املعلومات
مادة ( ) 2

يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة وبالغرامة التي ال جتاوز ثالثني �ألف دينار �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني ،من قام دون م�سوغ قانوين بالدخول �إىل نظام تقنية املعلومات �أو جزء منه.
و�إذا نتج عن الدخول �إف�شاء للبيانات المخزنة في و�سيلة �أو نظام تقنية المعلومات �أو جزء
منه ُع َّد ذلك ظرف ًا م�شدد ًا.

مادة ( ) 3

يعاقب باحلب�س وبالغرامة التي ال جتاوز خم�سني �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،من
�أحدث تلف ًا يف بيانات و�سيلة تقنية املعلومات �أو نظام تقنية املعلومات.
وت�ضاعف العقوبة �إذا ترتب على ارتكاب الجريمة �أي مما يلي:
�أ� -إعاقة ل�سري �أي من املرافق العامة �أو لأعمال ذات منفعة عامة.
ب -تهديد حلياة النا�س �أو �أمنهم �أو �صحتهم.
ج -م�سا�س ب�سالمة بدن �إن�سان.
د -تغيري �أو تعييب �أو �شطب فحو�ص طبية �أو ت�شخي�ص طبي �أو عالج �إن�سان.
وتكون العقوبة ال�سجن امل�ؤبد �أو امل�ؤقت �إذا ترتب على ارتكاب اجلرمية موت �إن�سان عمد ًا.

مادة ()4

مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد يف �أي قانون �آخر ،يعاقب باحلب�س وبالغرامة التي ال جتاوز
مائة �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،من تن�صت �أو التقط �أو اعرت�ض دون م�سوغ قانوين
م�ستخدم ًا و�سائل فنية� ،إر�سا ًال غري موجه للعموم لبيانات و�سيلة تقنية املعلومات� ،سواء كانت
البيانات مر�سلة من نظام تقنية املعلومات �أو �إليه �أو �ضمنه ،وي�شمل هذا الإر�سال �أي انبعاثات
ملوجات كهرومغناطي�سية من نظام تقنية املعلومات حتمل معها هذه البيانات.
و �إذا نتج عن التن�صت �أو االلتقاط �أو االعرتا�ض �إف�شاء للإر�سال �أو جزء منه دون م�سوغ
قانوين ُع َّد ذلك ظرف ًا م�شدد ًا.

مادة ()5

مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد يف �أي قانون �آخر ،يعاقب باحلب�س وبالغرامة التي ال جتاوز
ثالثني �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،من قام ب�إر�سال بيانات و�سيلة تقنية املعلومات
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تت�ضمن تهديد ًا ب�إحداث تلف حلمل غريه على �أن يقدم له �أو لغريه عطية �أو مزية من �أي نوع �أو
�أداء عمل �أو االمتناع عنه.
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تزيد على خم�س �سنني والغرامة التي ال جتاوز �ستني �ألف دينار
�إذا بلغ اجلاين مق�صده.

مادة ( ) 6

يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة وبالغرامة التي ال جتاوز مائة �ألف دينار �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني ،من قام بق�صد ارتكاب �أي من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املواد (،4 ،3 ،2
 )5من هذا القانون ب�إنتاج �أو ا�سترياد �أو �شراء �أو بيع� ،أو عر�ض للبيع �أو لال�ستخدام� ،أو توزيع �أو
تداول �أو حيازة �أو ن�شر �أو �إتاحة:
�أ� -أداة  -مبا يف ذلك �أي برنامج  -مت ت�صميمها �أو حتويرها ب�صفة �أ�سا�سية لغر�ض ارتكاب
�أي من اجلرائم امل�شار �إليها.
ب -كلمة مرور �أو �شفرة دخول �أو �أي رمز دخول �أو �أية بيانات و�سيلة تقنية املعلومات �أخرى
مماثلة ،ميكن بوا�سطتها الدخول �إىل نظام تقنية املعلومات �أو �أي جزء منه.

الفرع الثاين
اجلرائم ذات ال�صلة بو�سائل تقنية املعلومات
مادة ( ) 7

يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على ع�شر �سنني من قام ب�إدخال �أو تعييب �أو تعطيل �أو �إلغاء
�أو حذف �أو تدمري �أو تغيري �أو تعديل �أو حتريف �أو حجب بيانات و�سيلة تقنية املعلومات تخ�ص
�إحدى امل�صالح احلكومية �أو اجلهات التي ورد ذكرها يف املادة ( )107من قانون العقوبات ،على
نحو من �ش�أنه �إظهار بيانات غري �صحيحة على �أنها �صحيحة ،بنية ا�ستعمالها كبيانات �صحيحة،
�سواء كانت هذه البيانات مفهومة ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر.
وتكون العقوبة احلب�س �إذا ارتكبت اجلرمية ب�ش�أن بيانات و�سيلة تقنية املعلومات ال تخ�ص
�إحدى امل�صالح �أو اجلهات امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة �إذا كان من �ش�أن ذلك �إحداث �ضرر.

مادة ()8

يعاقب باحلب�س من تو�صل دون م�سوغ قانوين �إىل اال�ستيالء على مال مملوك للغري �أو ح�صل
على �أية مزية لنف�سه �أو لغريه �أو �إىل توقيع �سند �أو �إلغائه �أو �إتالفه �أو تعديله باتخاذ ا�سم كاذب
�أو �صفة غري �صحيحة �أو باال�ستعانة بطريقة احتيالية ،وذلك من خالل �أي فعل مما يلي:
�أ� -إدخال �أو تعييب �أو تعطيل �أو �إلغاء �أو حذف �أو تدمري �أو تغيري �أو تعديل �أو حتريف �أو حجب
بيانات و�سيلة تقنية املعلومات.
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ب -القيام ب�أي تدخل يف عمل نظام تقنية املعلومات.
وي�سري ب�ش�أن هذه اجلرمية الظرف امل�شدد املن�صو�ص عليه يف كل من املادتني ( )391فقرة
ثانية و( )392فقرة ثانية من قانون العقوبات.

مادة ( ) 9

يعاقب باحلب�س وبالغرامة التي ال جتاوز مائة �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من
قام با�ستخدام الت�شفري يف �سبيل ارتكاب �أو �إخفاء �أي من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا
القانون �أو �أي قانون �آخر.

الفرع الثالث
اجلرائم ذات ال�صلة باملحتوى
مادة ( ) 10

مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد يف �أي قانون �آخر:
 -1يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة وبالغرامة التي ال جتاوز ع�شرة �آالف دينار �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من �أتى �أي ًا مما يلي:
�أ� -أنتج مادة �إباحية بق�صد توزيعها بوا�سطة نظام تقنية املعلومات.
ب -ا�ستورد �أو باع� ،أو عر�ض للبيع �أو اال�ستخدام� ،أو تداول �أو نقل �أو وزع �أو �أر�سل �أو ن�شر �أو
�أتاح مادة �إباحية بوا�سطة نظام تقنية املعلومات.
وتكون العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن �سنتني وبالغرامة التي ال جتاوز ع�شرة �آالف دينار �أو
ب�إحدى هاتني العقوبتني �إذا كانت املادة الإباحية موجهة �إىل الأطفال� ،أو و�ضعت يف متناولهم.
 -2يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وبالغرامة التي ال جتاوز ثالثة �آالف دينار �أو
ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من �أتى �أي فعل مما يلي:
�أ -ح�صل لنف�سه �أو لغريه على مادة �إباحية بوا�سطة نظام تقنية املعلومات.
ب -حاز مادة �إباحية داخل نظام تقنية املعلومات �أو يف �أية و�سيلة تقنية املعلومات.
وتكون العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وبالغرامة التي ال تقل عن ثالثة �آالف دينار �أو
ب�إحدى هاتني العقوبتني �إذا كانت املادة الإباحية موجهة �إىل الأطفال� ،أو و�ضعت يف متناولهم.
 -3يف تطبيق �أحكام هذه املادة يق�صد بعبارة «مادة �إباحية عن الأطفال» التعريف الوارد للمواد
الإباحية عن الأطفال يف الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل ب�ش�أن بيع
الأطفال وبغاء الأطفال واملواد الإباحية عن الأطفال.
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الف�صل الثاين
الإجراءات اخلا�صة بجرائم تقنية املعلومات
مادة ( ) 11

ت�سري �أحكام هذا الف�صل على ما يلي:
�أ -اجلرائم املن�صو�ص عليها يف الف�صل الأول من هذا القانون.
ب -اجلرائم املن�صو�ص عليها يف �أي قانون �آخر �إذا ارتكبت با�ستخدام نظام تقنية
املعلومات.
ج -جمع الأدلة التي تكون يف �صورة �إلكرتونية واملتعلقة ب�أية جرمية.

مادة ()12

 -1للنيابة العامة �أن ت�أمر �أي �شخ�ص بالقيام على وجه ال�سرعة باحلفاظ على �سالمة بيانات
معينة لو�سيلة تقنية املعلومات ،مبا يف ذلك بيانات خط ال�سري املخزنة داخل نظام تقنية
املعلومات ،تكون يف حيازته �أو حتت �سيطرته وبالإبقاء على �سالمة هذه البيانات متى ر�أت
احلاجة لذلك لإظهار احلقيقة يف �أية جرمية وتوافرت لديها دالئل حتملها على االعتقاد ب�أن
هذه البيانات عر�ضة للفقد �أو التغيري.
 -2للنيابة العامة �أن ت�أمر ال�شخ�ص امل�شار �إليه يف الفقرة ( )1من هذه املادة باحلفاظ على
البيانات والإبقاء على �سالمتها ملدة ال تزيد على ت�سعني يوم ًا ،وللمحكمة الكربى اجلنائية
م�شفوع باملربرات يقدم قبل
منعقدة يف غرفة امل�شورة �أن ت�أذن للنيابة العامة ،بناء على طلب
ٍ
انق�ضاء املدة امل�شار �إليها بثالثة �أيام ،مد هذه الفرتة ملدة �أو ملدد متعاقبة ال يزيد جمموعها
على ت�سعني يوم ًا �أخرى .وعلى املحكمة – كلما �أمكن ذلك � -سماع �أقوال ال�شخ�ص امل�شار
�إليه.
 -3للنيابة العامة �أن ت�أمر ال�شخ�ص امل�شار �إليه يف الفقرة ( )1من هذه املادة باملحافظة على
�سرية الأمر ال�صادر له وفق ًا لأحكام �أي من الفقرتني ( )1و( )2من هذه املادة ملدة ال تزيد
على ت�سعني يوم ًا ،قابلة للتجديد ملدة �أو ملدد متعاقبة ال يزيد جمموعها على ت�سعني يوم ًا
�أخرى وبالإجراء املن�صو�ص عليه بالفقرة ( )2امل�شار �إليها.

مادة ( ) 13

 -1للنيابة العامة �أن ت�أمر �أي �شخ�ص يكون حائز ًا �أو حتت �سيطرته بيانات معينة لو�سيلة تقنية
املعلومات بتقدميها على وجه ال�سرعة مبا يف ذلك البيانات املخزنة داخل نظام تقنية
معلومات �أو �أية و�سيلة تقنية املعلومات.

العدد - 3178 :الخميس  9أكتوبر 2014

 -2للنيابة العامة �أن ت�أمر �أي مزود خدمة بتقدمي �أية معلومات تكون يف حيازته �أو حتت �سيطرته
عن �أي م�شرتك يف خدماته �أو م�ستخدم لها� ،سواء كانت هذه املعلومات يف �صورة بيانات و�سيلة
تقنية املعلومات �أو يف �أية �صورة �أخرى وال يدخل يف ذلك بيانات خط ال�سري واملحتوى.
وذلك كله متى ر�أت النيابة العامة احلاجة لذلك لإظهار احلقيقة يف اجلرمية.

مادة ( ) 14

لقا�ضي املحكمة ال�صغرى ،بناء على طلب النيابة العامة ،وبعد اطالعه على الأوراق �أن ي�أمر
مبا يلي:
�أ -القيام على وجه ال�سرعة باحلفاظ على بيانات خط ال�سري املت�صلة باجلرمية �سواء كان
الإر�سال قد مت بثه من خالل مزود خدمة واحد �أو �أكرث.
ب -الك�شف عن قدر كاف من بيانات خط ال�سري لتمكني النيابة العامة من حتديد مزود
اخلدمة وامل�سار الذي مت �إر�سال هذه البيانات من خالله ،متى كان ذلك ي�ساهم يف �إظهار
احلقيقة يف جرمية معاقب عليها مبوجب هذا القانون �أو �أي قانون �آخر .وي�صدر القا�ضي
�أمره يف هذه احلالة م�سبب ًا.

مادة ( ) 15

 -1للنيابة العامة �أن ت�صدر �أمر ًا م�سبب ًا بالدخول �إىل ما يلي وتفتي�شه:
�أ -نظام تقنية املعلومات املت�صل باجلرمية �أو �أي جزء منه و�أية بيانات لو�سيلة تقنية املعلومات
خمزنة فيه.
ب� -أي من و�سائط تخزين بيانات و�سيلة تقنية املعلومات التي من املحتمل �أن يكون خمزن ًا
عليها بيانات مت�صلة باجلرمية.
� -2إذا قامت لدى النيابة العامة �أثناء تنفيذ الأمر امل�شار �إليه يف البند (�أ) من الفقرة ( )1من
هذه املادة �أمارات قوية ب�أن البيانات املت�صلة باجلرمية خمزنة يف نظام تقنية املعلومات
�آخر �أو يف جزء منه ،وكانت هذه البيانات قابلة لأن يتم الدخول �إليها من خالل نظام تقنية
املعلومات الأول �أو متاحة من خالله على نحو م�شروع ،ف�إن للنيابة العامة �أن ت�صدر �أمر ًا
م�سبب ًا مبد الدخول والتفتي�ش �إىل النظام الآخر.

مادة ( ) 16

 -1للنيابة العامة �سلطة ال�ضبط والتحفظ على بيانات و�سيلة تقنية املعلومات التي يتم الدخول
�إليها ا�ستناد ًا �إىل �أحكام املادة ( )15من هذا القانون ،وي�شمل ذلك ما يلي:
�أ -ال�ضبط والتحفظ على نظام تقنية املعلومات� ،أو �أي جزء منه� ،أو �أي من و�سائط تخزين
بيانات و�سيلة تقنية املعلومات.
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ب-ا�ستن�ساخ بيانات و�سيلة تقنية املعلومات واالحتفاظ بالن�سخة.
ج-املحافظة على �سالمة بيانات و�سيلة تقنية املعلومات.
د -رفع بيانات و�سيلة تقنية املعلومات من نظام تقنية املعلومات الذي مت الدخول �إليه �أو جعل
الدخول �إليها غري متاح.
 -2ال ت�شمل �سلطة ال�ضبط والتحفظ امل�شار �إليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة ما يكون قد
و�ضعه املتهم حتت ت�صرف املدافع عنه �أو اخلبري اال�ست�شاري لأداء املهمة التي عهد �إليهما
بها وال املرا�سالت املتبادلة بينهما يف الق�ضية.

مادة ( ) 17

لقا�ضي املحكمة ال�صغرى ،بنا ًء على طلب النيابة العامة ،وبعد اطالعه على الأوراق �أن ي�أمر
�أي �شخ�ص خمت�ص �أو على دراية بكيفية عمل نظام تقنية املعلومات وبالتدابري املطبقة حلماية
البيانات املخزنة يف هذا النظام ب�أن يوفر لها ،وبالقدر املعقول ،املعلومات الالزمة لتمكينها من
تنفيذ الإجراءات املن�صو�ص عليها يف املادتني ( )15و( )16من هذا القانون .ويقدر القا�ضي –
�إن كان لذلك مقت�ضى – �أتعاب من قام بتكليفه ب�أداء الأمر.

مادة ( ) 18

 -1مع مراعاة ال�ضوابط املن�صو�ص عليها يف البند (ب) من املادة ( )14من هذا القانون ،يجوز
للنيابة العامة بعد احل�صول على �إذن من قا�ضي املحكمة ال�صغرى القيام مبا يلي:
�أ -تكليف �أي �شخ�ص مخت�ص بالقيام بجمع وت�سجيل بيانات خط ال�سير وبيانات المحتوى،
�أو �أي منهما ،المتعلقة بات�صاالت م��ح��ددة يتم �إر�سالها بوا�سطة نظام تقنية
المعلومات ،وذلك حين حدوث هذه االت�صاالت.
ب -تكليف �أي م��زود خدمة ،بالقيام بالأعمال الم�شار �إليها في البند (�أ) �أو تقديم
الم�ساعدة الالزمة لمن كلفته النيابة العامة القيام بهذه الأعمال.
ج -تكليف �أي �شخ�ص مخت�ص للقيام بحجب بيانات محتوى �أية و�سيلة تقنية المعلومات
�أو �أي جزء منها ارتكبت بوا�سطتها �أي من جرائم تقنية المعلومات.
وفي جميع الأحوال يجب �أن يكون الإذن لمدة ال تزيد على ثالثين يوم ًا قابلة للتجديد
لمدة �أو مدد �أخرى مماثلة.
 -2يحظر على من مت تكليفه وفق ًا لأحكام الفقرة ( )1من هذه املادة الك�شف دون م�سوغ يف
القانون لأي �شخ�ص �آخر عن هذا التكليف �أو ب�أية معلومات ذات �صلة به �أو االنتفاع بها ب�أية
طريقة.
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مادة ( ) 19

 –1يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنتني وبالغرامة التي ال جتاوز مائة �ألف دينار �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من مل ميتثل ،قبل انق�ضاء املهلة التي حددها قا�ضي املحكمة ال�صغرى
�أو النيابة العامة بح�سب الأحوال ،لأمر �أو تكليف �صدر له وفق ًا حلكم �أي من الفقرتني ()1
�أو ( )2من املادة (� ،)12أو �أي من املادتني (� )13أو (� ،)14أو الفقرة ( )1من املادة ()18
من هذا القانون.
 -2يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة وبالغرامة التي ال جتاوز ثالثة �آالف دينار �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من خالف:
�أ – الأمر امل�شار �إليه يف الفقرة (  ) 3من املادة (  ) 12من هذا القانون.
ب– حكم الفقرة (  ) 2من املادة (  ) 18من هذا القانون.
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تزيد على خم�س �سنني �إذا كان اجلاين موظف ًا عام ًا �أو مكلف ًا
بخدمة عامة.

الف�صل الثالث
�أحكام متفرقة
مادة ( ) 20

يعاقب على ال�شروع يف اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون بن�صف العقوبة املقررة
للجرمية التامة.

مادة ( ) 21

مع عدم الإخالل بامل�سئولية اجلنائية لل�شخ�ص الطبيعي ،يعاقب ال�شخ�ص االعتباري بالغرامة
املقررة للجرمية �إذا ارتكبت با�سمه �أو حل�سابه �أو ملنفعته �أية جرمية من اجلرائم املن�صو�ص
عليها يف هذا القانون ،وكان ذلك نتيجة موافقة �أو ت�سرت �أو �إهمال ج�سيم من �أي ع�ضو جمل�س
�إدارة �أو رئي�س �أو مدير �أو �أي م�سئول �آخر مفو�ض من قبل ذلك ال�شخ�ص االعتباري.
ويف حال العود يجوز �أن حتكم املحكمة بحل ال�شخ�ص االعتباري �أو غلق املقر الذي متت فيه
اجلرمية �أو املقار التي ميار�س فيها ن�شاط ًا يتعلق باجلرمية غلق ًا نهائي ًا �أو للمدة التي تقدرها
املحكمة.

مادة ( ) 22

 -1فيما عدا ما ورد الن�ص عليه يف الف�صل الثاين من هذا القانون ،ت�سري على اجلرائم
املن�صو�ص عليها يف هذا القانون �أحكام قانون الإجراءات اجلنائية مبا يتنا�سب مع ،وبقدر
ما ت�سمح به ،طبيعة نظام وبيانات و�سيلة تقنية املعلومات وو�سائط تخزين هذه البيانات.
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 -2يف تطبيق �أحكام هذا القانون ،ت�شمل معنى كلمة «�شيء» �أو «�أ�شياء» الواردة يف قانون الإجراءات
اجلنائية عبارة « نظام تقنية املعلومات » �أو «�أي جزء منه» و «بيانات و�سيلة تقنية املعلومات»
و «�أي من و�سائط تخزين بيانات و�سيلة تقنية املعلومات» الواردة يف هذا القانون.
وي�شمل معنى كلمات «الأوراق» و«امل�ستندات و«املحررات» و«اخلطابات» و«الر�سائل
و«املطبوعات» الواردة يف قانون الإجراءات اجلنائية عبارة «بيانات و�سيلة تقنية املعلومات»
الواردة يف هذا القانون.

مادة ( ) 23
فيما ع ــدا ما ورد ب�ش ـ ـ�أنه نـ ــ�ص خ ـ ــا�ص يف ه ـ ــذا الق ـ ــانـ ــون ،من قـ ـ ــام بارتكـ ــاب
ج ـ ــرمي ـ ــة من�صـ ــو�ص عليهـ ــا يف �أي قـ ــان ـ ــون �آخـ ـ ــر بوا�سـ ـ ــطة نظ ـ ــام �أو �أية و�سـ ــيلة تقنـ ــية
معلـ ــومـ ــات ،يع ــاق ــب بالع ــقوبة املق ـ ــررة لتــلك اجل ـ ــرميـ ــة.

مادة ( ) 24

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل
به بعد �شهر من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتـاريخ 6 :ذي احلجة 1435هـ
املوافق� 30 :س ـبـتمبــر 2014م

مـــلك مـمـلـكــة الـبــحـــرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

