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نظام مكافحة جرائم املعلوماتية

املادة الأوىل:

يق�سد بالألفاظ والعبارات الآتية -اأينما وردت يف هذا النظام- املعاين املبينة اأمامها ما مل يقت�ض ال�سياق خالف ذلك:

ال�شخ�ص: اأي �سخ�ض ذي �سفة طبيعية اأو اعتبارية، عامة اأو خا�سة.  -1

النظام املعلوماتي: جمموعة برامج واأدوات معدة ملعاجلة البيانات واإدارتها، وت�سمل احلا�سبات الآلية.  -2

مثل  وتبادلها،  البيانات  على  للح�سول  معلوماتي  نظام  اأو  اآيل  اأكرث من حا�سب  بني  ارتباط  املعلوماتية:  ال�شبكة   -3

ال�سبكات اخلا�سة والعامة وال�سبكة العاملية )النرتنت( .

البيانات: املعلومات، اأو الأوامر، اأو الر�سائل، اأو الأ�سوات، اأو ال�سور التي تعد، اأو التي �سبق اإعدادها، ل�ستخدامها   -4

يف احلا�سب الآيل، كالأرقام واحلروف والرموز وغريها.

برامج احلا�شب الآيل: جمموعة من الأوامر، والبيانات التي تت�سمن توجيهات اأو تطبيقات حني ت�سغيلها يف احلا�سب   -5

الآيل، اأو �سبكات احلا�سب الآيل، وتقوم باأداء الوظيفة املطلوبة.

احلا�شب الآيل: اأي جهاز اإلكرتوين ثابت اأو منقول �سلكي اأو ل�سلكي يحتوي على نظام معاجلة البيانات، اأو تخزينها،   -6

اأو اإر�سالها، اأو ا�ستقبالها، اأو ت�سفحها، يوؤدي وظائف حمددة بح�سب الربامج، والأوامر املعطاة له.

الدخول غري امل�شروع: دخول �سخ�ض بطريقة معتمدة اإىل حا�سب اآيل، اأو موقع، اإلكرتوين اأو نظام معلوماتي، اأو   -7

�سبكة حا�سبات اآلية غري م�سرح لذلك ال�سخ�ض بالدخول اإليها.

اجلرمية املعلوماتية: اأي فعل يرتكب مت�سمنًا ا�ستخدام احلا�سب الآيل اأو ال�سبكة املعلوماتية باملخالفة لأحكام هذا   -8

النظام.

املوقع الإلكرتوين: مكان اإتاحة البيانات على ال�سبكة املعلوماتية من خالل عنوان حمدد.  -9

اللتقاط: م�ساهدة البيانات، اأو احل�سول عليها دون م�سوغ نظامي �سحيح.  -10

املادة الثانية: 

يهدف هذا النظام اإىل احلد من وقوع جرائم املعلوماتية، وذلك بتحديد هذه اجلرائم والعقوبات املقررة لكل منها، ومبا 

يوؤدي اإىل ما ياأتي:

امل�ساعدة على حتقيق الأمن املعلوماتي.  -1

حفظ احلقوق املرتتبة على ال�ستخدام امل�سروع للحا�سبات الآلية وال�سبكات املعلوماتية.  -2

حماية امل�سلحة العامة، والأخالق، والآداب العامة.  -3

حماية القت�ساد الوطني.  -4

املادة الثالثة:

يعاقب بال�سجن مدة ل تزيد عن �سنة وبغرامة ل تزيد على خم�سمائة األف ريال، اأو باإحدى هاتني العقوبتني؛ كل �سخ�ض 

يرتكب اأيًا من اجلرائم املعلوماتية الآتية:

التن�ست على ما هو مر�سل عن طريق �سبكة املعلوماتية اأو اأحد اأجهزة احلا�سب الآيل -دون م�سوغ نظامي �سحيح-   -1

اأو التقاطه اأو اعرتا�سه.

الدخول غري امل�سروع لتهديد �سخ�ض اأو ابتزازه؛ حلمله على القيام بفعل اأو المتناع عنه ، ولو كان القيام بهذا الفعل   -2

اأو المتناع عنه م�سروعًا.

الدخول غري امل�سروع اإىل موقع اإلكرتوين، اأو الدخول اإىل موقع الكرتوين لتغيري ت�ساميم هذا املوقع، اأو اإتالفه، اأو   -3

تعديله، اأو �سغل عنوانه.



امل�سا�ض باحلياة اخلا�سة عن طريق اإ�ساءة ا�ستخدام الهواتف النقالة املزودة بالكامريا، اأو ما يف حكمها.  -4

الت�سهري بالآخرين، واإحلاق ال�سرر بهم، عرب و�سائل تقنيات املعلومات املختلفة.  -5

املادة الرابعة:

يعاقب بال�سجن مدة ل تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ل تزيد على مليوين ريال،اأو باإحدى هاتني العقوبتني؛ كل �سخ�ض 

يرتكب اأيًا من اجلرائم املعلوماتية الآتية:

ال�ستيالء لنف�سه اأو لغريه على مال منقول اأو على �سند، اأو توقيع هذا ال�سند، وذلك عن طريق الحتيال اأو اتخاذ   -1

ا�سم كاذب، اأو انتحال �سفة غري �سحيحة.

الو�سول -دون م�سوغ نظامي �سحيح- اإىل بيانات بنكية، اأو ائتمانية، اأو بيانات متعلقة مبلكية اأوراق مالية للح�سول   -2

على بيانات، اأو معلومات، اأو اأموال، اأو ما تتيحه من خدمات.

املادة اخلام�شة: 

يعاقب بال�سجن مدة ل تزيد على اأربع �سنوات وبغرامة ل تزيد على ثالثة ماليني ريال، اأو باإحدى هاتني العقوبتني؛ كل 

�سخ�ض يرتكب اأيًا من اجلرائم املعلوماتية الآتية:

الدخول غري امل�سروع لإلغاء بيانات خا�سة، اأو حذفها، اأو تدمريها، اأو ت�سريبها، اأو اإتالفها اأو تغيريها، اأو اإعادة   -1

ن�سرها.

اإيقاف ال�سبكة املعلوماتية عن العمل، اأو تعطيلها اأو تدمري، اأو م�سح الربامج، اأو البيانات املوجودة، اأو امل�ستخدمة   -2

فيها، اأو حذفها، اأو ت�سريبها، اأو اإتالفها، اأو تعديلها.

اإعاقة الو�سول اإىل اخلدمة، اأو ت�سوي�سها، اأو تعطيلها، باأي و�سيلة كانت.  -3

املادة ال�شاد�شة: 

يعاقب بال�سجن مدة ل تزيد على خم�ض �سنوات وبغرامة ل تزيد على ثالثة ماليني ريال، اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل 

�سخ�ض يرتكب اأيًا من اجلرائم املعلوماتية الآتية:

اإنتاج ما من �ساأنه امل�سا�ض بالنظام العام، اأو القيم الدينية، اأو الآداب العامة، اأو حرمة احلياة اخلا�سة، اأو اإعداده،   -1

اأو اإر�ساله، اأو تخزينه عن طريق ال�سبكة املعلوماتية، اأو اأحد اأجهزة احلا�سب الآيل.

اإن�ساء موقع على ال�سبكة املعلوماتية، اأو اأحد اأجهزة احلا�سب الآيل اأو ن�سره لالجتار يف اجلن�ض الب�سري، اأو ت�سهيل   -2

التعامل به.

اإن�ساء املواد والبيانات املتعلقة بال�سبكات الإباحية، اأو اأن�سطة املي�سر املخلة بالآداب العامة اأو ن�سرها اأو ترويجها.  -3

اإن�ساء موقع على ال�سبكة املعلوماتية، اأو اأحد اأجهزة احلا�سب الآيل اأو ن�سره، لالجتار باملخدرات، اأو املوؤثرات العقلية،   -4

اأو ترويجها، اأو طرق تعاطيها، اأو ت�سهيل التعامل بها.

املادة ال�شابعة:

يعاقب بال�سجن مدة ل تزيد على ع�سر �سنوات وبغرامة ل تزيد على خم�سة ماليني ريال، اأو باإحدى هاتني العقوبتني؛ كل 

�سخ�ض يرتكب اأيًا من اجلرائم املعلوماتية الآتية:

لت�سهيل الت�سال  اأو ن�سره؛  اأجهزة احلا�سب الآيل  اأحد  اأو  املعلوماتية،  ال�سبكة  اإرهابية على  اإن�ساء موقع ملنظمات   -1

بقيادات الأجهزة احلارقة، اأو املتفجرات، اأو اأي اأداة ت�ستخدم يف الأعمال الإرهابية.

اأحد  اأو  املعلوماتية،  ال�سبكة  اأو عن طريق  اأو نظام معلوماتي مبا�سرة،  اإلكرتوين،  اإىل موقع  امل�سروع  الدخول غري   -2

اأجهزة احلا�سب الآيل للح�سول على بيانات مت�ض الأمن الداخلي اأو اخلارجي للدولة، اأو اقت�سادها الوطني.



املادة الثامنة:

ل تقل عقوبة ال�سجن اأو الغرامة عن ن�سف حدها الأعلى اإذا اقرتنت اجلرمية باأي من احلالت الآتية:

ارتكاب اجلاين اجلرمية من خالل ع�سابة منظمة.  -1

�سغل وظيفة عامة، وات�سال اجلرمية بهذه الوظيفة، اأو ارتكابه اجلرمية م�ستغاًل �سلطانه او نفوذه.  -2

التغرير بالق�سر ومن يف حكمهم، وا�ستغاللهم.  -3

�سدور اأحكام حملية اأو اأجنبية �سابقة بالإدانة بحق اجلاين يف جرائم مماثلة.  -4

املادة التا�شعة:

يعاق كل من حر�ض غريه، اأو �ساعده، اأو اتفق معه على ارتكاب اأي من اجلرائم املن�سو�ض عليها يف هذا النظام؛ اإذا وقعت 

اجلرمية بناء على هذا التحري�ض، اأو امل�ساعدة، اأو التفاق، مبا ل يتجاوز احلد الأعلى للعقوبة املقررة لها، ويعاقب مبا ل 

يتجاوز ن�سف احلد الأعلى للعقوبة املقررة لها اإذا مل تقع اجلرمية الأ�سلية.

املادة العا�شرة:

يعاقب كل من �سرع يف القيام باأي من اجلرائم املن�سو�ض عليها يف هذا النظام مبا ل يتجاوز ن�سف احلد الأعلى للعقوبة 

املقررة.

املادة احلادية ع�شرة:

للمحكمة املخت�سة اأن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من اجلناة باإبالغ ال�سلطة املخت�سة باجلرمية قبل العلم بها 

وقبل وقوع ال�سرر ، واإن كان الإبالغ بعد العلم باجلرمية تعني لالإعفاء اأن يكون من �ساأن الإبالغ �سبط باقي اجلناة يف حال 

تعددهم، اأو الأدوات امل�ستخدمة يف اجلرمية.

املادة الثانية ع�شرة:

ل يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة يف الأنظمة ذات العالقة وخا�سة ما يتعلق  بحقوق امللكية الفكرية، والتفاقيات 

الدولية ذات ال�سلة التي تكون اململكة طرفًا فيها.

املادة الثالثة ع�شرة:

مع عدم الإخالل بحقوق ح�سني النية، يجوز احلكم مب�سادرة الأجهزة، اأو الربامج، اأو الو�سائل امل�ستخدمة يف ارتكاب اأي من 

اجلرائم املن�سو�ض عليها يف هذا النظام، اأو الأموال املح�سلة منها. كما يجوز احلكم باإغالق املوقع الإلكرتوين، اأو مكان تقدمي 

اخلدمة اإغالقًا نهائيًا اأو موؤقتًا متى كان م�سدرًا لرتكاب اأي من هذه اجلرائم، وكانت اجلرمية قد ارتكبت بعلم مالكه.

املادة الرابعة ع�شرة:

تتوىل هيئة الت�سالت وتقنية املعلومات وفقًا لخت�سا�سها تقدمي الدعم وامل�ساندة الفنية للجهات الأمنية املخت�سة خالل 

مراحل �سبط هذه اجلرائم والتحقيق فيها واثناء املحاكمة.

املادة اخلام�شة ع�شرة:

تتوىل هيئة التحقيق والدعاء العام التحقيق والدعاء يف اجلرائم الواردة يف هذا النظام.

املادة ال�شاد�شة ع�شرة:

ين�سر هذا النظام يف اجلريدة الر�سمية ويعمل به بعد )مائة وع�سرين( يومًا من تاريخ ن�سره.
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