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اﻟﻤﺎدة 1
ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن )ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ  (2015وﯾﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ.

اﻟﻤﺎدة 2
ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺣﯿﺜﻤﺎ وردت ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﮭﺎ أدﻧﺎه ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺪل اﻟﻘﺮﯾﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ:-
ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت :ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷدوات اﻟﻤﻌﺪة ﻹﻧﺸﺎء اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺎ ،أو إرﺳﺎﻟﮭﺎ أو ﺗﺴﻠﻤﮭﺎ أو ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ
أو ﺗﺨﺰﯾﻨﮭﺎ أو إدارﺗﮭﺎ أو ﻋﺮﺿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت :اﻷرﻗﺎم أو اﻟﺤﺮوف أو اﻟﺮﻣﻮز أو اﻷﺷﻜﺎل أو اﻷﺻﻮات أو اﻟﺼﻮر أو اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ دﻻﻟﺔ ﺑﺬاﺗﮭﺎ.
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت :اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ واﺻﺒﺢ ﻟﮭﺎ دﻻﻟﺔ.
اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ :ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ.
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :ﺣﯿﺰ ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺪد.
اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ :اﻹذن اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ أو اﻛﺜﺮ أو ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر ﻟﻠﺪﺧﻮل إﻟﻰ أو اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﺸﺒﻜﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻻطﻼع أو إﻟﻐﺎء أو ﺣﺬف أو إﺿﺎﻓﺔ أو ﺗﻐﯿﯿﺮ أو إﻋﺎدة ﻧﺸﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺣﺠﺐ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﯿﮭﺎ أو
إﯾﻘﺎف ﻋﻤﻞ اﻷﺟﮭﺰة أو ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أو إﻟﻐﺎﺋﮫ أو ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﮫ.
اﻟﺒﺮاﻣﺞ :ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷواﻣﺮ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻹﻧﺠﺎز ﻣﮭﻤﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

اﻟﻤﺎدة 3
أ -ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ دﺧﻞ ﻗﺼﺪا ً إﻟﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ أو ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎي وﺳﯿﻠﺔ دون ﺗﺼﺮﯾﺢ أو ﺑﻤﺎ ﯾﺨﺎﻟﻒ أو ﯾﺠﺎوز
اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ،ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أﺳﺒﻮع وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ اﺷﮭﺮ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ) (100ﻣﺎﺋﺔ دﯾﻨﺎر وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ
) (200ﻣﺎﺋﺘﻲ دﯾﻨﺎر أو ﺑﻜﻠﺘﺎ ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ.
ب -اذا ﻛﺎن اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻹﻟﻐﺎء أو ﺣﺬف أو إﺿﺎﻓﺔ أو ﺗﺪﻣﯿﺮ أو إﻓﺸﺎء أو إﺗﻼف أو
ﺣﺠﺐ أو ﺗﻌﺪﯾﻞ أو ﺗﻐﯿﯿﺮ أو ﻧﻘﻞ أو ﻧﺴﺦ ﺑﯿﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺗﻮﻗﯿﻒ أو ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ أو ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﻓﯿﻌﺎﻗﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﺷﮭﺮ وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ) (200ﻣﺎﺋﺘﻲ دﯾﻨﺎر
وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ) (1000اﻟﻒ دﯾﻨﺎر.
ج -ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ دﺧﻞ ﻗﺼﺪا ً إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺘﻐﯿﯿﺮه أو إﻟﻐﺎﺋﮫ أو إﺗﻼﻓﮫ أو ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﮫ أو إﺷﻐﺎﻟﮫ أو اﻧﺘﺤﺎل ﺻﻔﺘﮫ أو
اﻧﺘﺤﺎل ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻣﺎﻟﻜﮫ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ) (200ﻣﺎﺋﺘﻲ دﯾﻨﺎر وﻻ ﺗﺰﯾﺪ
ﻋﻠﻰ ) (1000اﻟﻒ دﯾﻨﺎر.

اﻟﻤﺎدة 4

ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ادﺧﻞ أو ﻧﺸﺮ أو اﺳﺘﺨﺪم ﻗﺼﺪاً ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ أو ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻹﻟﻐﺎء أو ﺣﺬف
أو إﺿﺎﻓﺔ أو ﺗﺪﻣﯿﺮ أو إﻓﺸﺎء أو إﺗﻼف أو ﺣﺠﺐ أو ﺗﻌﺪﯾﻞ أو ﺗﻐﯿﯿﺮ أو ﻧﻘﻞ أو ﻧﺴﺦ أو اﻟﺘﻘﺎط أو ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻣﻦ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ
ﺑﯿﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو إﻋﺎﻗﺔ أو ﺗﺸﻮﯾﺶ أو إﯾﻘﺎف أو ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﻮﺻﻮل اﻟﯿﮫ أو ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أو
اﻟﻐﺎﺋﮫ أو إﺗﻼﻓﮫ أو ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﮫ أو إﺷﻐﺎﻟﮫ أو اﻧﺘﺤﺎل ﺻﻔﺘﮫ أو اﻧﺘﺤﺎل ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻣﺎﻟﻜﮫ دون ﺗﺼﺮﯾﺢ أو ﺑﻤﺎ ﯾﺠﺎوز أو ﯾﺨﺎﻟﻒ
اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﺷﮭﺮ وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ) (200ﻣﺎﺋﺘﻲ دﯾﻨﺎر وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ )(1000
اﻟﻒ دﯾﻨﺎر.

اﻟﻤﺎدة 5
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﻗﺼﺪا ً ﺑﺎﻟﺘﻘﺎط أو ﺑﺎﻋﺘﺮاض أو ﺑﺎﻟﺘﻨﺼﺖ أو أﻋﺎق أو ﺣﻮر أو ﺷﻄﺐ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﺮﺳﻞ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ
اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ أو أي ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )(200
ﻣﺎﺋﺘﻲ دﯾﻨﺎر وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ) (1000اﻟﻒ دﯾﻨﺎر.

اﻟﻤﺎدة 6
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﻗﺼﺪا دون ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ أو أي ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن أو ﺑﺎﻟﺒﯿﺎﻧﺎت أو ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ
ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ) (500ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ دﯾﻨﺎر وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ) (2000اﻟﻔﻲ دﯾﻨﺎر.

اﻟﻤﺎدة 7
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺄﺣﺪ آﻻﻓﻌﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ) (3و) (4و) (5و) (6ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إذا وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
أو ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أو ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ اﻷﻣﻮال ،أو ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻓﻊ أو اﻟﺘﻘﺎص أو اﻟﺘﺴﻮﯾﺎت أو ﺑﺎي ﻣﻦ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ
ﻋﻦ ) (5000ﺧﻤﺴﺔ آﻻف دﯾﻨﺎر وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ) (15000ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ اﻟﻒ دﯾﻨﺎر.

اﻟﻤﺎدة 8

ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ) (3إﻟﻰ ) (6ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺤﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺎرﺗﻜﺎب أي ﻣﻨﮭﺎ
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄدﯾﺘﮫ وظﯿﻔﺘﮫ أو ﻋﻤﻠﮫ أو ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل أي ﻣﻨﮭﻤﺎ.

اﻟﻤﺎدة 9

أ -ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ارﺳﻞ أو ﻧﺸﺮ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﻗﺼﺪاً ﻛﻞ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﺴﻤﻮع أو ﻣﻘﺮوء أو ﻣﺮﺋﻲ
ﯾﺘﻀﻤﻦ أﻋﻤﺎﻻ إﺑﺎﺣﯿﺔ وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﯾﻜﻤﻞ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ وﻻ
ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ) (300ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ دﯾﻨﺎر وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ) (5000ﺧﻤﺴﺔ آﻻف دﯾﻨﺎر.
ب -ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﻗﺼﺪا ً ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء أو إﻋﺪاد أو ﺣﻔﻆ أو ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أو ﻋﺮض أو
طﺒﺎﻋﺔ أو ﻧﺸﺮ أو ﺗﺮوﯾﺞ أﻧﺸﻄﺔ أو أﻋﻤﺎل إﺑﺎﺣﯿﺔ ﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﻜﻤﻞ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ أو ﻣﻦ ھﻮ ﻣﻌﻮق ﻧﻔﺴﯿﺎ
أو ﻋﻘﻠﯿﺎ ،أو ﺗﻮﺟﯿﮭﮫ أو ﺗﺤﺮﯾﻀﮫ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﯾﻤﺔ ،ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ) (1000اﻟﻒ دﯾﻨﺎر
وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ) (5000ﺧﻤﺴﺔ آﻻف دﯾﻨﺎر.

ج -ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﻗﺼﺪا ً ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﻟﻐﺎﯾﺎت اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﻜﻤﻞ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
أو ﻣﻦ ھﻮ ﻣﻌﻮق ﻧﻔﺴﯿﺎ أو ﻋﻘﻠﯿﺎ ،ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎرة أو اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺑﺎﺣﯿﺔ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ) (5000ﺧﻤﺴﺔ
آﻻف دﯾﻨﺎر وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ) (15000ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ اﻟﻒ دﯾﻨﺎر.

اﻟﻤﺎدة 10
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ أو أي ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو أﻧﺸﺄ ﻣﻮﻗﻌﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺎ ﻟﻠﺘﺴﮭﯿﻞ أو اﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﻠﺪﻋﺎرة ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة
ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ اﺷﮭﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ) (300ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ دﯾﻨﺎر وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ) (5000ﺧﻤﺴﺔ آﻻف دﯾﻨﺎر.
اﻟﻤﺎدة  ) 11اﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎل ﻋﻦ اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ)
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﻗﺼﺪا ﺑﺈرﺳﺎل أو إﻋﺎدة إرﺳﺎل أو ﻧﺸﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ أو اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
أو أي ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ذم أو ﻗﺪح أو ﺗﺤﻘﯿﺮ أي ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
) (100ﻣﺎﺋﺔ دﯾﻨﺎر وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ) (2000اﻟﻔﻲ دﯾﻨﺎر.

اﻟﻤﺎدة 12
أ -ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ دﺧﻞ ﻗﺼﺪاً دون ﺗﺼﺮﯾﺢ أو ﺑﻤﺎ ﯾﺨﺎﻟﻒ أو ﯾﺠﺎوز اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ إﻟﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ أو ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎي وﺳﯿﻠﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﺑﮭﺪف اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر ﺗﻤﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﻮطﻨﻲ أو اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ أو
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أرﺑﻌﺔ اﺷﮭﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ) (500ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ دﯾﻨﺎر وﻻ ﺗﺰﯾﺪ
ﻋﻠﻰ ) (5000ﺧﻤﺴﺔ آﻻف دﯾﻨﺎر.
ب -اذا ﻛﺎن اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﺸﺎر اﻟﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ،ﺑﻘﺼﺪ إﻟﻐﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو إﺗﻼﻓﮭﺎ أو ﺗﺪﻣﯿﺮھﺎ أو
ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ أو ﺗﻐﯿﯿﺮھﺎ أو ﻧﻘﻠﮭﺎ أو ﻧﺴﺨﮭﺎ أو إﻓﺸﺎﺋﮭﺎ ،ﻓﯿﻌﺎﻗﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ) (1000اﻟﻒ دﯾﻨﺎر
وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ) (5000ﺧﻤﺴﺔ آﻻف دﯾﻨﺎر.
ج -ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ دﺧﻞ ﻗﺼﺪا ً إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر ﺗﻤﺲ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻮطﻨﻲ
أو اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ أو اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أرﺑﻌﺔ اﺷﮭﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
) (500ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ دﯾﻨﺎر.
د -اذا ﻛﺎن اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﺸﺎر اﻟﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ج( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻹﻟﻐﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو إﺗﻼﻓﮭﺎ أو ﺗﺪﻣﯿﺮھﺎ أو ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ أو
ﺗﻐﯿﯿﺮھﺎ أو ﻧﻘﻠﮭﺎ أو ﻧﺴﺨﮭﺎ ،ﻓﯿﻌﺎﻗﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ) (1000اﻟﻒ دﯾﻨﺎر وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ
) (5000ﺧﻤﺴﺔ آﻻف دﯾﻨﺎر.

اﻟﻤﺎدة 13
أ -ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة وﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ،ﯾﺠﻮز ﻟﻤﻮظﻔﻲ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ ،ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اذن ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺨﺘﺺ أو ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ أي ﻣﻜﺎن ﺗﺸﯿﺮ
اﻟﺪﻻﺋﻞ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻻرﺗﻜﺎب أي ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻛﻤﺎ ﯾﺠﻮز ﻟﮭﻢ ﺗﻔﺘﯿﺶ اﻷﺟﮭﺰة واﻷدوات
واﻟﺒﺮاﻣﺞ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ واﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﺪﻻﺋﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻻرﺗﻜﺎب أي ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ،وﻓﻲ
ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﯿﺶ أن ﯾﻨﻈﻢ ﻣﺤﻀﺮا ﺑﺬﻟﻚ وﯾﻘﺪﻣﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺨﺘﺺ.
ب -ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة وﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮﯾﻦ ذوي اﻟﻨﯿﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ ،وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﻢ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن
اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ﯾﺸﺘﺮﻛﻮا ﺑﺎي ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﯾﺠﻮز ﻟﻤﻮظﻔﻲ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ ﺿﺒﻂ اﻷﺟﮭﺰة
واﻷدوات واﻟﺒﺮاﻣﺞ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ واﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻻرﺗﻜﺎب أي ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ أو
ﯾﺸﻤﻠﮭﺎ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻨﮭﺎ واﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎرﺗﻜﺎب أي ﻣﻨﮭﺎ.

ج -ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﺟﮭﺰة واﻷدوات واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻤﻮاد وﺗﻮﻗﯿﻒ أو ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻋﻤﻞ أي ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﻣﻮﻗﻊ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب أي ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ أو ﯾﺸﻤﻠﮭﺎ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ.

اﻟﻤﺎدة 14

ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﻗﺼﺪا ً ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك أو اﻟﺘﺪﺧﻞ أو اﻟﺘﺤﺮﯾﺾ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب أي ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﯿﮫ ﻟﻤﺮﺗﻜﺒﯿﮭﺎ.

اﻟﻤﺎدة 15

ﻛﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ أي ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﺗﺸﺮﯾﻊ ﻧﺎﻓﺬ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ أو أي ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﻣﻮﻗﻊ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أو اﺷﺘﺮك أو ﺗﺪﺧﻞ أو ﺣﺮض ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎﺑﮭﺎ ،ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ.

اﻟﻤﺎدة 16

ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻜﺮار أي ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﯿﮫ.

اﻟﻤﺎدة 17
ﺗﻘﺎم دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم واﻟﺤﻖ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﯿﮫ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻷردﻧﯿﺔ اذا ارﺗﻜﺒﺖ أي ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﻧﻈﻤﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ أو اﻟﺤﻘﺖ أﺿﺮارا ﺑﺎي ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ أو ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ أو ﺗﺮﺗﺒﺖ
أﺛﺎر اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻓﯿﮭﺎ ،ﻛﻠﯿﺎ أو ﺟﺰﺋﯿﺎ ،أو ارﺗﻜﺒﺖ ﻣﻦ اﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ.

اﻟﻤﺎدة 18
رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء ﻣﻜﻠﻔﻮن ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
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