ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ  5ﻟﺴﻨﺔ 2012
وﻓﻘﺎ ﻷﺣﺪث اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ  2ﻟﺴﻨﺔ 2018

ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة )(16

ﻧﺴﺨﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
اﻹﺻﺪار اﻷول

ذو اﻟﻘﻌﺪة 1441ﻫــ  -ﻳﻮﻟﻴﻮ  2020م

قانون مكافحة جرائم
تقنية المعلومات

ألننا -وبإذن الله تعالى# -سننتصر..
فنحن في معهد دبي القضائي حريصون عليكم
و#ال_تشلون_هم المعرفة
ّ
نحن .معكم في هذه الجائحة..
نحن على العهد بتوفير إصداراتنا لكم حيثما كنتم.

لدولة اإلمارات العربية المتحدة
مرسوم بقانون اتحادي رقم  5لسنة  2012وفقا ألحدث التعديالت
بقانون اتحادي رقم  2لسنة 2018
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نسخة إلكترونية
اإلصدار األول
ذو القعدة 1441هــ  -يوليو  2020م

م
1

قانون اتحادي رقم  2لسنة 2006م،
يف شأن مكافحة جرائم تقنية
املعلومات.

 30يناير 2006م

العدد 442
 31يناير 2006م

عُ ِمل به من اليوم التايل لتاريخ
نرشه.
(وتم إلغائه بصدور املرسوم
بقانون اتحادي رقم  5لسنة
2012م).

2

مرسوم بقانون اتحادي رقم  5لسنة
2012م ،يف شأن مكافحة جرائم
تقنية املعلومات.

 13أغسطس 201م

العدد  540ملحق
 26أغسطس 2012م

عُ ِمل به من اليوم التايل لتاريخ
نرشه.

3

قانون اتحادي رقم  12لسنة
2016م ،من بتعديل املرسوم
بقانون اتحادي رقم  5لسنة
2012م ،منفي شأن مكافحة جرائم
تقنية املعلومات.

 23مايو 2016م

العدد  597ملحق
 31مايو 2016م

عُ ِمل به من اليوم التايل لتاريخ
نرشه.

4

مرسوم بقانون اتحادي رقم  2لسنة
2018م ،بتعديل بعض أحكام
املرسوم بقانون اتحادي رقم  5لسنة
2012م ،يف شأن مكافحة جرائم
تقنية املعلومات.

 24يوليو 2018م

مسيرة

قانون مكافحة
جرائم تقنية المعلومات

لدولة اإلمارات العربية المتحدة

الترشيع

الصدور

النرش يف الجريدة
الرسمية

العمل به

العدد 633
 31يوليو 2018م

عُمِل به من اليوم التايل لتاريخ
نرشه.

إدارة املعرفة والنرش  -معهد ديب القضايئ.
بطاقة فهرسة أثناء النرش.
معهد دبي القضائي

قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات لدولة اإلمارات العربية املتحدة  :مرسوم بقانون
اتحادي رقم  5لسنة  2012وفقا ألحدث التعديالت بقانون اتحادي رقم  2لسنة 2018
لدولة اإلمارات العربية املتحدة  /إعداد معهد ديب القضايئ  - .ديب :املعهد.2020 ،
 23ص .؛  21سم( -. .سلسلة الترشيعات والقوانني لدولة اإلمارات العربية املتحدة ؛ )16

حقوق النرش © 2020

جميع الحقوق محفوظة ملعهد ديب القضايئ

تقديم
لقد أصبح الترشيع يف العرص الحديث يحتل مكانة
مرموقة يف إطار مصادر القانون ،فأغلب املجتمعات
املتطورة تعتمد عليه .فهو املصدر األصيل العام للقاعدة
القانونية ،إذ إن القايض يتعني عليه أن يلجأ إليه أوالً
للوصول إىل القاعدة التي تحكم النزاع ،فال ميكنه أن
يعدل عنه إىل باقي املصادر األخرى إال يف حالة عدم
وجود قاعدة فيه أو إذا أحال هو عىل مصدر آخر.
ونحن يف معهد ديب القضايئ ارتأينا أن تكون لنا بصمة
مؤثرة يف الترشيع وخدمة القانونيني والعدليني كافة
يف الدولة وخارجها فيام يتعلق بالبحث القانوين من
خالل إعداد تلك الترشيعات يف حلة متميزة وعملية
يف الوقت ذاته ،وتعكس رؤية املعهد ورسالته باعتباره
مركزاً إقليمياً للتميز العديل والقانوين.
القاضي د.جمال السميطي

مدير عام المعهد
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قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

مرسوم بقانون اتحادي رقم ( )5لسنة
 2012في شأن مكافحة جرائم تقنية
(((
المعلومات
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة،

بعد االطالع عىل الدستور،
وعىل القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  1972بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء
والقوانني املعدلة له،
وعىل القانون االتحادي رقم ( )9لسنة  1976يف شأن األحداث الجانحني واملرشدين،
وعىل القانون االتحادي رقم ( )10لسنة  1980يف شأن املرصف املركزي والنظام النقدي
وتنظيم املهنة املرصفية والقوانني املعدلة له،
وعىل القانون االتحادي رقم ( )15لسنة  1980يف شأن املطبوعات والنرش،
وعىل القانون االتحادي رقم ( )3لسنة  1987بإصدار قانون العقوبات والقوانني املعدلة له،
وعىل القانون االتحادي رقم ( )35لسنة  1992بإصدار قانون اإلجراءات الجزائية والقوانني
املعدلة له،
وعىل القانون االتحادي رقم ( )37لسنة  1992يف شأن العالمات التجارية والقوانني املعدلة
له،
وعىل القانون االتحادي رقم ( )14لسنة  1995يف شأن مكافحة املواد املخدرة واملؤثرات
العقلية والقوانني املعدلة له،
وعىل القانون االتحادي رقم ( )4لسنة  2002يف شأن تجريم غسل األموال،
وعىل القانون االتحادي رقم ( )7لسنة  2002يف شأن حقوق املؤلف والحقوق املجاورة
والقوانني املعدلة له،
وعىل القانون االتحادي رقم ( )17لسنة  2002يف شأن تنظيم وحامية امللكية الصناعية
لرباءات االخرتاع والرسوم والنامذج الصناعية،
((( نرش يف الجريدة الرسمية  -عدد ( 540ملحق)  -بتاريخ 2102 /8 / 26م.

وعىل املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )3لسنة  2003يف شأن تنظيم قطاع االتصاالت والقوانني
املعدلة له،
وعىل املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )1لسنة  2004يف شأن مكافحة الجرائم اإلرهابية،
وعىل القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  2006يف شأن املعامالت والتجارة اإللكرتونية،
وعىل القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  2006يف شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات،
وعىل القانون االتحادي رقم ( )51لسنة  2006يف شأن مكافحة جرائم االتجار بالبرش،
وعىل القانون االتحادي رقم ( )6لسنة  2008بإنشاء مجلس وطني للسياحة واآلثار،
وعىل القانون االتحادي رقم ( )3لسنة  2009يف شأن األسلحة النارية والذخائر واملتفجرات،
وعىل املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )3لسنة  2012بإنشاء الهيئة الوطنية لألمن اإللكرتوين.
 وبنا ًء عىل ما عرضه وزير العدل ،وموافقة مجلس الوزراء،أصدرنا املرسوم بقانون اآليت:
المادة ()1
يقصد بالكلامت والعبارات التالية ،املعاين املوضحة قرين كل منها ما مل يقتض سياق النص
غري ذلك:
الدولة :دولة اإلمارات العربية املتحدة.
الجهات املختصة :الجهات االتحادية أو املحلية املعنية بشؤون األمن اإللكرتوين يف الدولة.
املحتوى :املعلومات والبيانات والخدمات اإللكرتونية.
املعلومات اإللكرتونية :أي معلومات ميكن تخزينها ومعالجتها وتوليدها ونقلها بوسائل
تقنية املعلومات وبوجه خاص الكتابة والصور والصوت واألرقام والحروف والرموز واإلشارات
وغريها.
الربنامج املعلومايت :مجموعة من البيانات والتعليامت واألوامر ،القابلة للتنفيذ بوسائل
تقنية املعلومات واملعدة إلنجاز مهمة معينة.
نظام املعلومات اإللكرتوين :مجموعة برامج معلوماتية ووسائل تقنية املعلومات املعدة
ملعالجة وإدارة وتخزين املعلومات اإللكرتونية أو ما شابه ذلك.
9

8

نسخة إلكترونية تصدر عن دار نشر معهد دبي القضائي

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

الشبكة املعلوماتية :ارتباط بني مجموعتني أو أكرث من الربامج املعلوماتية ووسائل تقنية
املعلومات التي تتيح للمستخدمني الدخول وتبادل املعلومات.
املستند اإللكرتوين :سجل أو بيان معلومايت يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو
إرساله أو إبالغه أو استالمه بوسيلة إلكرتونية عىل وسيط.
املوقع اإللكرتوين :مكان إتاحة املعلومات اإللكرتونية عىل الشبكة املعلوماتية ،ومنها مواقع
التواصل االجتامعي ،والصفحات الشخصية واملدونات.
وسيلة تقنية املعلومات :أي أداة إلكرتونية مغناطيسية ،برصية ،كهروكيميائية ،أو أي
أداة أخرى تستخدم ملعالجة البيانات اإللكرتونية وأداء العمليات املنطقية والحسابية ،أو
الوظائف التخزينية ،ويشمل أي وسيلة موصلة أو مرتبطة بشكل مبارش ،تتيح لهذه الوسيلة
تخزين املعلومات اإللكرتونية أو إيصالها لآلخرين.
البيانات الحكومية :هي البيانات أو املعلومات اإللكرتونية الخاصة أو العائدة إىل الحكومة
االتحادية أو الحكومات املحلية إلمارات الدولة أو الهيئات العامة أو املؤسسات العامة
االتحادية أو املحلية.
املنشآت املالية أو التجارية أو االقتصادية :أي منشأة تكتسب وصفها املايل أو التجاري أو
االقتصادي مبوجب الرتخيص الصادر لها من جهة االختصاص بالدولة.
إلكرتوين :ما يتصل بالتكنولوجيا الكهرومغناطيسية أو الكهروضوئية أو الرقمية أو مؤمتتة أو
ضوئية أو ما شابه ذلك.
مواد إباحية األحداث :أي صور أو تسجيالت أو رسومات أو غريها مثرية جنس ًيا ألعضاء جنسية
أو أفعال جنسية حقيقية أو افرتاضية أو باملحاكاة لحدث ال يتجاوز الثامنة عرش من عمره.
العنوان الربوتوكويل للشبكة املعلوماتية :معرف رقمي يتم تعيينه لكل وسيلة تقنية
معلومات مشاركة يف شبكة معلومات ،ويتم استخدامه ألغراض االتصال.
رسي :أي معلومات أو بيانات غري مرصح للغري باالطالع عليها أو بإفشائها إال بإذن مسبق
ممن ميلك هذا اإلذن.
االلتقاط :مشاهدة البيانات أو املعلومات أو الحصول عليها.
ماسا
اإلساءة :كل تعبري متعمد عن أي شخص أو كيان يعتربه الشخص العادي مهينًا أو ً
برشف أو كرامة ذلك الشخص أو الكيان.

المادة ()2
 -1يعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل عن مائة ألف درهم وال تزيد عىل ثالمثائة ألف
درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من دخل موقع إلكرتوين أو نظام معلومات إلكرتوين
أو شبكة معلومات ،أو وسيلة تقنية معلومات ،بدون ترصيح أو بتجاوز حدود الترصيح ،أو
بالبقاء فيه بصورة غري مرشوعة.
 -2تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر والغرامة التي تقل عن مائة وخمسني
ألف درهم وال تجاوز سبعامئة وخمسون ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني إذا ترتب
عىل أي فعل من األفعال املنصوص عليها بالفقرة ( )1من هذه املادة إلغاء أو حذف أو تدمري
أو إفشاء أو إتالف أو تغيري أو نسخ أو نرش أو إعادة نرش أي بيانات أو معلومات.
 -3تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة واحدة والغرامة التي ال تقل عن مائتني
وخمسني ألف درهم وال تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني إذا كانت البيانات
أو املعلومات محل األفعال الواردة يف الفقرة ( )2من هذه املادة شخصية.
المادة ()3
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة واحدة والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخمسني ألف
درهم وال تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب أي من الجرائم
املنصوص عليها يف البندين ( )1و( )2من املادة ( )2من هذا املرسوم بقانون مبناسبة أو
بسبب تأدية عمله.
المادة ()4
يعاقب بالسجن املؤقت والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخمسني ألف درهم وال تجاوز
مليون وخمسامئة ألف درهم كل من دخل بدون ترصيح إىل موقع إلكرتوين ،أو نظام
معلومات إلكرتوين ،أو شبكة معلوماتية ،أو وسيلة تقنية معلومات ،سواء كان الدخول،
بقصد الحصول عىل بيانات حكومية ،أو معلومات رسية خاصة مبنشأة مالية ،أو تجارية،
أو اقتصادية.
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قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن خمس ( )5سنوات والغرامة التي ال تقل عن خمسامئة
ألف درهم وال تجاوز ( )2مليون درهم ،إذا تعرضت هذه البيانات أو املعلومات لإللغاء أو
الحذف أو اإلتالف أو التدمري أو اإلفشاء أو التغيري أو النسخ أو النرش أو إعادة النرش.
المادة ()5
يعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل عن مائة ألف درهم وال تجاوز ثالمثائة ألف درهم أو
بإحدى هاتني العقوبتني كل من دخل بغري ترصيح موق ًعا إلكرتون ًيا بقصد تغيري تصاميمه أو
إلغائه أو إتالفه أو تعديله أو شغل عنوانه.
المادة ()6
يعاقب بالسجن املؤقت والغرامة التي ال تقل عن مائة وخمسون ألف درهم وال تجاوز
سبعامئة وخمسون ألف درهم كل من زور مستندًا إلكرتون ًيا من مستندات الحكومة
االتحادية أو املحلية أو الهيئات أو املؤسسات العامة االتحادية أو املحلية.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي ال تقل عن مائة ألف درهم وال تجاوز ثالمثائة ألف
درهم أو إحدى هاتني العقوبتني إذا وقع التزوير يف مستندات جهة غري تلك املنصوص عليها
يف الفقرة األوىل من هذه املادة.
ويعاقب بذات العقوبة املقررة لجرمية التزوير ،بحسب األحوال ،من استعمل املستند
اإللكرتوين املزور مع علمه بتزويره.
المادة ()7
يعاقب بالسجن املؤقت كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفىش بغري ترصيح
بيانات أي مستند إلكرتوين أو معلومات إلكرتونية عن طريق الشبكة املعلوماتية أو موقع
إلكرتوين أو نظام املعلومات اإللكرتوين أو وسيلة تقنية معلومات وكانت هذه البيانات أو
املعلومات تتعلق بفحوصات طبية أو تشخيص طبي ،أو عالج أو رعاية طبية أو سجالت
طبية.

المادة ()8
يعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل عن مائة ألف درهم وال تجاوز ثالمثائة ألف درهم
أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من أعاق أو عطل الوصول إىل شبكة معلوماتية أو موقع
إلكرتوين أو نظام معلومات إلكرتوين.
المادة ()9
يعاقب بالسجن املؤقت والغرامة التي ال تقل عن خمسامئة ألف درهم وال تجاوز
مليوين درهم ،أو بإحدى هاتني العقوبتني ،كل من تحايل عىل العنوان الربوتوكويل للشبكة
املعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغري أو بأي وسيلة أخرى ،وذلك بقصد
ارتكاب جرمية أو الحيلولة دون اكتشافها.
(((

المادة ()10
يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات والغرامة التي ال تقل عن خمسامئة ألف
درهم وال تجاوز ثالثة ماليني درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من أدخل عمدًا وبدون
ترصيح برنامج معلومايت إىل الشبكة املعلوماتية أو نظام معلومات إلكرتوين أو إحدى وسائل
تقنية املعلومات ،وأدى ذلك إىل إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو تدمري أو مسح أو حذف
أو إتالف أو تغيري الربنامجأو النظام أو املوقع اإللكرتوين أو البيانات أو املعلومات.
وتكون العقوبة السجن والغرامة التي ال تجاوز خمسامئة ألف درهم أو إحدى هاتني
العقوبتني إذا مل تتحقق النتيجة.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتني العقوبتني عن أي فعل عمدي يقصد به
إغراق الربيد اإللكرتوين بالرسائل وإيقافه عن العمل أو تعطيله أو إتالف محتوياته.

((( استبدلت بالقانون االتحادي رقم  12لسنة  – 2016عدد( 597ملحق) 2016/5/-31
13

12

نسخة إلكترونية تصدر عن دار نشر معهد دبي القضائي

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

المادة ()11
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة واحدة والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخمسني ألف
درهم وال تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من استوىل لنفسه أو لغريه
بغري حق عىل مال منقول أو منفعة أو عىل سند أو توقيع هذا السند ،وذلك باالستعانة
بأي طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غري صحيحة عن طريق الشبكة
املعلوماتية أو نظام معلومات إلكرتوين أو إحدى وسائل تقنية املعلومات.
المادة ()12
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من توصل بغري حق ،عن طريق
استخدام الشبكة املعلوماتية أو نظام معلومات إلكرتوين أو إحدى وسائل تقنية املعلومات،
إىل أرقام أو بيانات بطاقة ائتامنية أو إلكرتونية أو أرقام أو بيانات حسابات مرصفية ،أو أي
وسيلة من وسائل الدفع اإللكرتوين.
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر والغرامة التي ال تقل عن مائة ألف
درهم وال تجاوز ثالمثائة ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني ،إذا قصد من ذلك استخدام
البيانات واألرقام يف الحصول عىل أموال الغري ،أو االستفادة مام تتيحه من خدمات.
فإذا توصل من ذلك إىل االستيالء لنفسه أو لغريه عىل مال مملوك للغري فيعاقب بالحبس
مدة ال تقل عن سنة والغرامة التي ال تقل عن مائتي ألف درهم وال تجاوز مليون درهم أو
بإحدى هاتني العقوبتني.
ويعاقب بذات العقوبة املنصوص عليها يف الفقرة السابقة كل من نرش أو أعاد نرش أرقام أو
بيانات بطاقة ائتامنية أو إلكرتونية أو أرقام أو بيانات حسابات مرصفية تعود للغري أو أي
وسيلة أخرى من وسائل الدفع اإللكرتوين.
المادة ()13
يعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل عن خمسامئة ألف درهم وال تجاوز مليوين درهم أو
بإحدى هاتني العقوبتني كل من زور أو قلد أو نسخ بطاقة ائتامنية أو بطاقة مدينة ،أو أي

وسيلة أخرى من وسائل الدفع اإللكرتوين ،وذلك باستخدام إحدى وسائل تقنية املعلومات،
أو برنامج معلومايت.
ويعاقب بذات العقوبة كل من:
 -1صنع أو صمم أي وسيلة من وسائل تقنية املعلومات ،أو برنامج معلومايت ،بقصد تسهيل
أي من األفعال املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من هذه املادة.
 -2استخدم بدون ترصيح بطاقة ائتامنية أو إلكرتونية أو بطاقة مدينة أو أي وسائل أخرى
للدفع اإللكرتوين ،بقصد الحصول لنفسه أو لغريه ،عىل أموال أو أمالك الغري أو االستفادة مام
تتيحه من خدمات يقدمها الغري.
 -3قبل التعامل بهذه البطاقات املزورة أو املقلدة أو املنسوخة أو غريها من وسائل الدفع
اإللكرتوين مع علمه بعدم مرشوعيتها.
المادة ()14
يعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل عن مائتي ألف درهم وال تزيد عىل خمسامئة ألف
درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من حصل ،بدون ترصيح ،عىل رقم رسي أو شفرة أو
كلمة مرور أو أي وسيلة أخرى للدخول إىل وسيلة تقنية معلومات ،أو موقع إلكرتوين ،أو
نظام معلومات إلكرتوين ،أو شبكة معلوماتية ،أو معلومات إلكرتونية.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أعد أو صمم أو أنتج أو باع أو اشرتى أو استورد أو عرض
للبيع أو أتاح أي برنامج معلومايت أو أي وسيلة تقنية معلومات ،أو روج بأي طريقة روابط
ملواقع إلكرتونية أو برنامج معلومايت ،أو أي وسيلة تقنية معلومات مصممة ألغراض ارتكاب
أو تسهيل أو التحريض عىل ارتكاب الجرائم املنصوص عليها يف هذا املرسوم بقانون.
المادة ()15
يعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل عن مائة وخمسني ألف درهم وال تجاوز خمسامئة
ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من التقط أو اعرتض عمدًا وبدون ترصيح أي
اتصال عن طريق أي شبكة معلوماتية.
15
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فإذا أفىش أي شخص املعلومات التي حصل عليها عن طريق استالم أو اعرتاض االتصاالت
بغري وجه حق فإنه يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة واحدة.
المادة ()16
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنتني والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخمسون ألف
درهم وال تجاوز خمسامئة ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من ابتز أو هدد
شخص آخر لحمله عىل القيام بفعل أو االمتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو
وسيلة تقنية معلومات.
وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد عىل عرش سنوت إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو
بإسناد أمور خادشة للرشف أو االعتبار.
المادة ()17
يعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخمسني ألف درهم وال تجاوز خمسامئة
ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من أنشأ أو أدار موق ًعا إلكرتون ًيا أو أرشف عليه
أو بث أو أرسل أو نرش أو أعاد نرش عن طريق الشبكة املعلوماتية مواد إباحية أو أنشطة
للقامر ،وكل ما من شأنه املساس باآلداب العامة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها ،كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد االستغالل أو
التوزيع أو العرض عىل الغري ،عن طريق شبكة معلوماتية ،مواد إباحية أو أنشطة للقامر،
وكل ما من شأنه املساس باآلداب العامة.
فإذا كان موضوع املحتوى اإلباحي حد ًثا مل يتجاوز الثامنة عرش من عمره ،أو كان مثل
ً
مصمم إلغراء األحداث فيعاقب الجاين بالحبس مدة ال تقل عن سنة واحدة
هذا املحتوى
والغرامة التي ال تقل عن خمسني ألف درهم وال تجاوز مائة وخمسني ألف درهم.

المادة ()18
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر والغرامة التي ال تقل عن مائة وخمسني ألف
درهم وال تجاوز مليون درهم كل من حاز عمدًا مواد إباحية األحداث باستخدام نظام
معلومات إلكرتوين ،أو شبكة معلوماتية ،أو موقع إلكرتوين ،أو إحدى وسائل تقنية املعلومات.
المادة ()19
يعاقب بالسجن والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخمسني ألف درهم وال تجاوز مليون
درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من حرض أو أغوى آخر عىل ارتكاب الدعارة أو الفجور
أو ساعد عىل ذلك ،باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات.
وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن خمس سنوات والغرامة التي ال تجاوز مليون درهم
إذا كان املجني عليه حد ًثا مل يتم الثامنة عرشة من عمره.
المادة ()20
مع عدم اإلخالل بأحكام جرمية القذف املقررة يف الرشيعة اإلسالمية ،يعاقب بالحبس
والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخمسني ألف درهم وال تجاوز خمسامئة ألف درهم أو
بإحدى هاتني العقوبتني كل من سب الغري أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله مح ًال
للعقاب أو االزدراء من قبل اآلخرين ،وذلك باستخدام شبكة معلوماتية ،أو وسيلة تقنية
معلومات.
فإذا وقع السب أو القذف يف حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة مبناسبة أو بسبب
تأدية عمله عد ذلك ظر ًفا مشددًا للجرمية.
المادة ()21
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر والغرامة التي ال تقل عن مائة وخمسني ألف
درهم وال تجاوز خمسامئة ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من استخدم شبكة
معلوماتية ،أو نظام معلومات إلكرتوين ،أو إحدى وسائل تقنية املعلومات ،يف االعتداء عىل
17

16

نسخة إلكترونية تصدر عن دار نشر معهد دبي القضائي

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

خصوصية شخص يف غري األحوال املرصح بها قانو ًنا بإحدى الطرق التالية:
 -1اسرتاق السمع ،أو اعرتاض ،أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصاالت أو
مواد صوتية أو مرئية.
 -2التقاط صور الغري أو إعداد صور إلكرتونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو االحتفاظ بها.
 -3نرش أخبار أو صور إلكرتونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو
معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية.
كام يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة واحدة والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخمسون
ألف درهم وال تجاوز خمسامئة ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني ،كل من استخدم
نظام معلومات إلكرتوين ،أو إحدى وسائل تقنية املعلومات ،إلجراء أي تعديل أو معالجة
عىل تسجيل أو صورة أو مشهد ،بقصد التشهري أو اإلساءة إىل شخص آخر ،أو االعتداء عىل
خصوصيته أو انتهاكها.
المادة ()22
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر والغرامة التي ال تقل عن خمسامئة ألف درهم
وال تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من استخدم ،بدون ترصيح ،أي شبكة
معلوماتية ،أو موق ًعا إلكرتون ًيا ،أو وسيلة تقنية معلومات لكشف معلومات رسية حصل
عليها مبناسبة عمله أو بسببه.
المادة ()23
يعاقب بالسجن املؤقت والغرامة التي ال تقل عن خمسامئة ألف درهم وال تجاوز مليون
درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من أنشأ أو أدار موق ًعا إلكرتون ًيا أو أرشف عليه أو نرش
معلومات عىل شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية املعلومات ،بقصد االتجار يف البرش
أو األعضاء البرشية ،أو التعامل فيها بصورة غري مرشوعة.

المادة ()24
يعاقب بالسجن املؤقت والغرامة التي ال تقل عن خمسامئة ألف درهم وال تجاوز مليون
درهم كل من أنشأ أو أدار موق ًعا إلكرتون ًيا أو أرشف عليه أو نرش معلومات عىل شبكة
معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات للرتويج أو التحبيذ ألي برامج أو أفكار من
شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنرصية أو الطائفية أو اإلرضار بالوحدة الوطنية أو السلم
االجتامعي أو اإلخالل بالنظام العام أو اآلداب العامة.
المادة ()25
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة واحدة والغرامة التي ال تقل عن خمسامئة ألف درهم
وال تجاوز مليون درهم ،أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من أنشأ أو أدار موق ًعا إلكرتون ًيا أو
أرشف عليه أو نرش معلومات عىل شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات بقصد
االتجار أو الرتويج لألسلحة النارية أو الذخائر أو املتفجرات يف غري األحوال املرصح بها قانو ًنا.
المادة ()26
يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن عرش سنوات وال تزيد عىل خمسة وعرشين سنة والغرامة
التي ال تقل عن مليوين درهم وال تجاوز أربعة ماليني درهم ،كل من أنشأ أو أدار موق ًعا
إلكرتون ًيا أو أرشف عليه أو نرش معلومات عىل الشبكة املعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات،
وذلك لجامعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غري مرشوعة بقصد تسهيل
االتصال بقياداتها أو أعضائها ،أو الستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو متويل
أنشطتها ،أو توفري املساعدة الفعلية لها ،أو بقصد نرش أساليب تصنيع األجهزة الحارقة أو
املتفجرات ،أو أي أدوات أخرى تستخدم يف األعامل اإلرهابية.
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد عىل خمس سنوات والغرامة التي ال تقل عن خمسامئة
ألف درهم وال تجاوز مليون درهم ملن ح ّمل محتوى أ ًّيا من املواقع املشار إليها يف الفقرة
األوىل من هذه املادة أو أعاد بثها أو نرشها بأي وسيلة كانت أو تكرر دخوله إليها ملشاهدتها،
(((

((( استبدلت باملرسوم بقانون اتحادي رقم  2لسنة  – 2018عدد .2018/7/31 – 633
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أو نرش أي محتوى يتضمن التحريض عىل الكراهية.
وللمحكمة –يف غري حاالت العود -بدالً من الحكم بالعقوبة املشار إليها يف الفقرة السابقة أن
تحكم بإيداع املتهم إحدى دور املناصحة أو الحكم بوضعه تحت املراقبة اإللكرتونية ومنعه
من استخدام أ ًّيا من وسائل تقنية املعلومات خالل فرتة تقدرها املحكمة عىل أال تتجاوز
الحد األقىص للعقوبة املقررة.
المادة ()27
يعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخمسني ألف درهم وال تجاوز خمسامئة
ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من أنشأ أو أدار موق ًعا إلكرتون ًيا أو أرشف عليه أو
نرش معلومات عىل الشبكة املعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أخرى للدعوة أو الرتويج
لجمع التربعات بدون ترخيص معتمد من السلطة املختصة.
المادة ()28
ُيعاقب بالســجن املؤقت والغرامة التي ال تجاوز مليون درهم كل من أنشــأ أو أدار موق ًعا
إلكرتون ًيــا أو أرشف عليه أو اســتخدم معلومات عىل الشــبكة املعلوماتية أو وســيلة تقنية
معلومات بقصد التحريض عىل أفعال أو نرش أو بث معلومات أو أخبار أو رســوم كرتونية
أو أي صور أخرى ،من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو املساس بالنظام
العام ،أو االعتداء عىل مأموري الضبط القضايئ أو أي من املكلفني بتنفيذ أحكام القوانني.
(((

المادة ()29
يعاقب بالسجن املؤقت والغرامة التي ال تجاوز مليون درهم كل من نرش معلومات أو
أخبار أو بيانات أو إشاعات عىل موقع إلكرتوين أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية
معلومات بقصد السخرية أو اإلرضار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها
أو رئيسها أو نائبه أو حكام اإلمارات أو أولياء عهودهم أو نواب حكام اإلمارات أو علم

الدولة أو السالم الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها.
المادة ()30
يعاقب بالسجن املؤبد كل من أنشأ أو أدار موق ًعا إلكرتون ًيا أو أرشف عليه أو نرش معلومات
عىل الشبكة املعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات ،تهدف أو تدعو إىل قلب أو تغيري نظام
الحكم يف الدولة أو االستيالء عليه أو إىل تعطيل أحكام الدستور أو القوانني السارية يف البالد
أو املناهضة للمبادئ األساسية التي يقوم عليها نظام الحكم يف الدولة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من روج إىل أو حرض عىل أي من األفعال املذكورة أو سهلها
للغري.
المادة ()31
يعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل عن مائتي ألف درهم وال تجاوز مليون درهم أو
بإحدى هاتني العقوبتني كل من دعا أو حرض عن طريق نرش معلومات عىل الشبكة
املعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات إىل عدم االنقياد إىل القوانني واألنظمة املعمول بها
يف الدولة.
المادة ()32
يعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل عن خمسامئة ألف درهم وال تجاوز مليون درهم
أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من أنشأ أو أدار موق ًعا إلكرتون ًيا أو أرشف عليه أو استخدم
الشبكة املعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات للتخطيط أو التنظيم أو الرتويج أو الدعوة
ملظاهرات أو مسريات أو ما يف حكمها بدون ترخيص من السلطة املختصة.
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المادة ()33
يعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل عن خمسامئة ألف درهم وال تجاوز مليون درهم
أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من أنشأ أو أدار موق ًعا إلكرتون ًيا أو أرشف عليه أو استخدم
الشبكة املعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات لالتجار باآلثار أو التحف الفنية يف غري األحوال
املرصح بها قانو ًنا.
المادة ()34
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة واحدة والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخمسني ألف
درهم وال تجاوز مليون درهم ،أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من انتفع أو سهل للغري بغري
وجه حق االنتفاع بخدمات االتصاالت أو قنوات البث املسموعة أو املرئية ،وذلك عن طريق
الشبكة املعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.
المادة ()35
مع عدم اإلخالل باألحكام املقررة يف الرشيعة اإلسالمية ،يعاقب بالحبس والغرامة التي ال
تقل عن مائتني وخمسني ألف درهم وال تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل
من ارتكب عن طريق الشبكة املعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أو عىل موقع إلكرتوين،
إحدى الجرائم التالية:
 -1اإلساءة إىل أحد املقدسات أو الشعائر اإلسالمية.
 -2اإلساءة إىل أحد املقدسات أو الشعائر املقررة يف األديان األخرى متى كانت هذه
املقدسات والشعائر مصونة وف ًقا ألحكام الرشيعة اإلسالمية.
 -3سب أحد األديان الساموية املعرتف بها.
 -4تحسني املعايص أو الحض عليها أو الرتويج لها.
وإذا تضمنت الجرمية إساءة للذات اإللهية أو لذات الرسل واألنبياء أو كانت مناهضة للدين
جرحا لألسس واملبادئ التي يقوم عليها ،أو ناهض أو جرح ما علم من شعائر
اإلسالمي أو ً
وأحكام الدين اإلسالمي بالرضورة ،أو نال من الدين اإلسالمي ،أو برش بغريه أو دعا إىل

مذهب أو فكرة تنطوي عىل يشء مام تقدم أو حبذ لذلك أو روج له ،فيعاقب بالسجن مدة
ال تزيد عىل سبع ( )7سنوات.
المادة ()36
يعاقب بالسجن املؤقت والغرامة التي ال تقل عن خمسامئة ألف درهم وال تجاوز مليون
درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من أنشأ أو أدار موق ًعا إلكرتون ًيا أو أرشف عليه أو نرش
معلومات عىل الشبكة املعلوماتية ،أو وسيلة تقنية معلومات ،لالتجار أو الرتويج للمخدرات
أو املؤثرات العقلية وما يف حكمها أو كيفية تعاطيها أو لتسهيل التعامل فيها يف غري األحوال
املرصح بها قانو ًنا.
المادة ()37
مع مراعاة األحكام املنصوص عليها يف قانون غسل األموال ،يعاقب بالحبس مدة ال تزيد
عىل سبع سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن خمسامئة ألف درهم وال تجاوز مليوين درهم
كل من أىت عمدًا ،باستخدام شبكة معلوماتية ،أو نظام معلومات إلكرتوين ،أو إحدى وسائل
تقنية املعلومات ،أي من األفعال اآلتية:
 -1تحويل األموال غري املرشوعة أو نقلها أو إيداعها بقصد إخفاء أو متويه املصدر غري
املرشوع لها.
 -2إخفاء أو متويه حقيقة األموال غري املرشوعة أو مصدرها أو حركتها أو الحقوق املتعلقة
بها أو ملكيتها.
 -3اكتساب أو حيازة أو استخدام األموال غري املرشوعة مع العلم بعدم مرشوعية مصدرها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أنشأ أو أدار موق ًعا إلكرتون ًيا أو أرشف عليه أو نرش معلومات
عىل الشبكة املعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات لتسهيل ارتكاب أي من األفعال املنصوص
عليها يف الفقرة األوىل من هذه املادة أو للتحريض عليها.
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المادة ()38
يعاقب بالسجن املؤقت كل من قدم إىل أي منظامت أو مؤسسات أو هيئات أو أي كيانات
أخرى معلومات غري صحيحة أو غري دقيقة أو مضللة ،وكان من شأنها اإلرضار مبصالح الدولة،
أو اإلساءة إىل سمعتها أو هيبتها أو مكانتها ،وذلك باستخدام الشبكة املعلوماتية أو إحدى
وسائل تقنية املعلومات.

المادة ()42
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من املادة ( )121من قانون العقوبات تقيض املحكمة بإبعاد
األجنبي الذي يحكم عليه يف أي من الجرائم الواقعة عىل العرض ،أو يحكم عليه بعقوبة
الجناية يف أي من الجرائم املنصوص عليها يف هذا املرسوم بقانون وذلك بعد تنفيذ العقوبة
املحكوم بها.

المادة ()39
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني أي مالك أو مشغل ملوقع إلكرتوين أو
شبكة معلوماتية خزن أو أتاح متعمدًا أي محتوى غري قانوين ،مع علمه بذلك ،أو مل يبادر
بإزالة أو منع الدخول إىل هذا املحتوى غري القانوين خالل املهلة املحددة يف اإلشعار الخطي
املوجه له من الجهات املختصة والذي يفيد بعدم قانونية املحتوى وأنه متاح عىل املوقع
اإللكرتوين أو شبكة املعلوماتية.

المادة ()43
مع عدم اإلخالل بالعقوبات املنصوص عليها يف هذا املرسوم بقانون يجوز للمحكمة أن تأمر
بوضع املحكوم عليه تحت اإلرشاف أو املراقبة أو حرمانه من استخدام أي شبكة معلوماتية،
أو نظام املعلومات اإللكرتوين ،أو أي وسيلة تقنية معلومات أخرى ،أو وضعه يف مأوى
عالجي أو مركز تأهيل للمدة التي تراها املحكمة مناسبة.

المادة ()40
يعاقب عىل الرشوع يف الجنح املنصوص عليها يف هذا املرسوم بقانون بنصف العقوبة املقررة
للجرمية التامة.
المادة ()41
مع عدم اإلخالل بحقوق الغري حسني النية يحكم يف جميع األحوال مبصادرة األجهزة أو
الربامج أو الوسائل املستخدمة يف ارتكاب أي من الجرائم املنصوص عليها يف هذا املرسوم
بقانون أو األموال املتحصلة منها ،أو مبحو املعلومات أو البيانات أو إعدامها ،كام يحكم
بإغالق املحل أو املوقع الذي يرتكب فيه أي من هذه الجرائم ،وذلك إما إغال ًقا كل ًيا أو للمدة
التي تقدرها املحكمة.

(((

المادة ()44
تعترب الجرائم الواردة يف املواد ( )38 ،30 ،29 ،28 ،26 ،24 ،4من هذا املرسوم بقانون من
الجرائم املاسة بأمن الدولة.
كام تعترب من الجرائم املاسة بأمن الدولة ،أي جرمية منصوص عليها يف هذا املرسوم بقانون
إذا ارتكبت لحساب أو ملصلحة دولة أجنبية أو أي جامعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية
أو منظمة أو هيئة غري مرشوعة.
المادة ()45
تقيض املحكمة ،بنا ًء عىل طلب من النائب العام ،بتخفيف العقوبة أو باإلعفاء منها ،عمن
أدىل من الجناة إىل السلطات القضائية أو اإلدارية مبعلومات تتعلق بأي جرمية من الجرائم
املتعلقة بأمن الدولة وف ًقا ألحكام هذا املرسوم بقانون ،متى أدى ذلك إىل الكشف عن
الجرمية ومرتكبيها أو إثباتها عليهم أو القبض عىل أحدهم.
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المادة ()46
يعد ظر ًفا مشددًا استخدام شبكة املعلومات أو اإلنرتنت أو أي نظام معلومايت إلكرتوين أو
موقع إلكرتوين أو وسيلة تقنية معلومات عند ارتكاب أي جرمية مل ينص عليها هذا املرسوم
بقانون.
كام يعد ظر ًفا مشددًا ارتكاب أي جرمية منصوص عليها يف هذا املرسوم بقانون لحساب أو
ملصلحة دولة أجنبية أو أي جامعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غري
مرشوعة.
المادة ()47
مع عدم اإلخالل بأحكام الفصل الثاين من الباب الثاين من الكتاب األول من قانون العقوبات،
ترسي أحكام هذا املرسوم بقانون عىل كل من ارتكب إحدى الجرائم الواردة به خارج
الدولة ،إذا كان محلها نظام معلومايت إلكرتوين أو شبكة معلوماتية أو موقع إلكرتوين أو
وسيلة تقنية معلومات خاصة بالحكومة االتحادية أو إحدى الحكومات املحلية إلمارات
الدولة أو إحدى الهيئات أو املؤسسات العامة اململوكة ألي منهام.

المادة ()50
يلغى القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  2006يف شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات ،كام
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا املرسوم بقانون.
المادة ()51
ينرش هذا املرسوم بقانون يف الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ نرشه.

صدر عنا يف قرص الرئاسة بأبو ظبي:
بتاريخ /25 :رمضان  1433هـ
املوافق /13 :أغسطس 2012م

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة

المادة ()48
ال يخل تطبيق العقوبات املنصوص عليها يف هذا املرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها
قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة ()49
يكون للموظفني الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل صفة مأموري الضبط القضايئ
يف إثبات األفعال التي تقع باملخالفة ألحكام هذا املرسوم بقانون ،وعىل السلطات املحلية
باإلمارات تقديم التسهيالت الالزمة لهؤالء املوظفني لتمكينهم من القيام بعملهم.
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