
 
 
   م٢٠٠٦لسنة ) ٢(قانون اتحادي رقم 

  في شأن
   تقنية المعلوماتممكافحة جرائ

  
  

رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة بعد       خليفة بن زايد آل نهيان نحن 
  اإلطالع على الدستور،

 بشأن اختصاصات الوزارات ١٩٧٢لسنة ) ١(وعلى القانون االتحادي رقم 
  له،عدلة وصالحيات الوزراء والقوانين الم

 في شأن األحداث الجانحين ١٩٧٦لسنة ) ٩(وعلى القانون االتحادي رقم 
  شردين،موال

 في شأن المصرف المرآزي ١٩٨٠لسنة ) ١٠(وعلى القانون االتحادي رقم 
  والنطام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،

   والنشر،لمطبوعات في شأن ا١٩٨٠لسنة ) ١٥(وعلى القانون االتحادي رقم 
 بإنشاء المرآز الوطني للحاسب اآللي ١٩٨٢لسنة ) ٣(وعلى القانون االتحادي رقم 

  والقوانين المعدلة له،
  ،١٩٨٧لسنة ) ٣(وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون االتحادي رقم 
لسنة ) ٣٥(ون االتحادي رقم وعلى قانون اإلجراءات الجزائية الصادر بالقان

١٩٩٢،  
رية  في شأن العالمات التجا١٩٩٢لسنة ) ٣٧( القانون االتحادي رقم وعلى

  والقوانين المعدلة له،
 في شأن تنظيم وحماية الملكية ١٩٩٢لسنة ) ٤٤(وعلى القانون االتحادي رقم 

  الصناعية لبراءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعية،
  ،يم غسل األموال في شأن تجر٢٠٠٢لسنة ) ٤(وعلى القانون االتحادي رقم 

 في شأن حقوق المؤلف والحقوق ٢٠٠٢لسنة ) ٧(وعلى القانون االتحادي رقم 
  المجاورة،

 في شأن تنظيم قطاع ٢٠٠٣لسنة ) ٣(وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 
  االتصاالت،

  
وبناًء على ما عرضه وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، وموافقة مجلس 

  ،لمجلس األعلى لالتحادالوزراء، وتصديق ا
  
  :صدرنا القانون اآلتيأ

  
  



  )١(المادة 
  تعريفات

  
رين آل قحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة أفي تطبيق 

  :منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك
  
  .ةدولة اإلمارات العربية المتحد  :  ـةـــــــــــــدولـــــــــــــــالــ
آل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله   :        ةــات اإللكترونيـــــلمعلوما

بوسائل تقنية المعلومات وبوجه خاص الكتابة 
والصور والصوت واألرقام والحروف والرموز 

  .واإلشارات وغيرها
بلة مجموعة من البيانات والتعليمات واألوامر، قا  :  ــاتيــــــــالبرنامج المعلومـ

للتنفيذ بوسائل تقنية المعلومات ومعدة إلنجاز مهمة 
  .ما

 برامج وأدوات معدة لمعالجة وإدارة مجموعة  :   نظام المعلومات اإللكتروني
البيانات أو المعلومات أو الرسائل اإللكترونية أو 

  .غير ذلك
ات ارتباط بين أآثر من وسيلة لتقنية المعلوم  :  ةـــــــــــــالشبكة المعلوماتي

  .للحصول على المعلومات وتبادلها
د يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه نسجل أو مست  :  يـــــــــــالمستند اإللكترون

أو نسخه أو إرساله أو إبالغه أو استالمه بوسيلة 
إلكترونية على وسيط ملموس أو على أي وسيط 
إلكتروني آخر، ويكون قابًال لالسترجاع بشكل 

  .يمكن فهمه
  .مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية  :  وقعـــــــــــــــــــــــــــــالم

أية أداة إلكترونية مغناطيسية، بصرية،   :          اتـــــ المعلومتقنيةوسيلة 
 أخرى تستخدم لمعالجة ةآهروآيميائية أو أية أدا

البيانات وأداء المنطق والحساب أو الوظائف 
 أية قدرة تخزين بيانات أو التخزينية، ويسمل

اتصاالت تتعلق أو تعمل باالقتران مع مثل هذه 
  .األداة

ومة االتحادية والحكومات كويشمل ذلك بيانات الح  :  ات الحكوميةــــــــــــالبيان
امة عالمحلية والهيئات العامة والمؤسسات ال

  .االتحادية والمحلية



  )٢(المادة 
  

جه حق إلى موقع أو نظام معلوماتي سواء بدخول آل فعل عمدي يتوصل فيه بغير و .١
الموقع أو النظام أو بتجاوز مدخل مصرح به، يعاقب عليه بالحبس وبالغرامة أو 

 .بإحدى هاتين العقوبتين
فإذا ترتب على الفعل إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتالف أو تغيير أو إعادة  .٢

ال تقل عن ستة أشهر وبالغرامة أو نشر بيانات أو معلومات فيعاقب بالحبس مدة 
 .بإحدى هاتين العقوبتين

خصية فتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة شفإذا آانت البيانات أو المعلومات  .٣
 .والغرامة التي ال تقل عن عشرة آلف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين

  
  )٣(المادة 

  
من هذا القانون ) ٢(من المادة ) ٢(د نصوص عليها في البنآل من ارتكب أيًا من الجرائم الم

أدية عمله أو سهل ذلك للغير يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة والغرامة تأثناء أو بسبب 
  .التي ال تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين

  
  )٤(المادة 

  
 المحلية أو يعاقب بالسجن المؤقت آل من زور مستندًا من مستندات الحكومة االتحادية أو

  .الهيئات أو المؤسسات العامة االتحادية والمحلية معترفًا به قانونًا في نظام معلوماتي
 التزوير فيما عدا ذلك من عوتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وق

  .المستندات إذا آان من شأن ذلك إحداه ضرر
ير حسب األحوال من استعمل المستند المزور مع ويعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزو

  .علمه بتزويره
  

  )٥(المادة 
  

دمة أو الدخول إلى األجهزة أو البرامج أو مصادر خآل من أعاق أو عطل الوصول إلى ال
دى وسائل تقنية حالبيانات أو المعلومات بأية وسيلة آانت عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إ

  .وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتينالمعلومات يعاقب بالحبس 
  

  )٦(المادة 
  

آل من أدخل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، ما من شأنه 
إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح أو حذف أو إتالف أو تعديل البرامج أو 

وبالغرامة التي ال تقل عن خمسين ألف علومات فيها يعاقب بالسجن المؤقت مالبيانات أو ال
  .درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين

  
  



  )٧(المادة 
  

يعاقب بالسجن المؤقت أو الحبس آل من عدل أو أتلف الفحوصات الطبية، أو التشخيص 
ير فعل ذلك أو مكنه منه، باستعمال غالطبي، أو العالج الطبي، أو الرعاية الطبية، أو سهل لل

  .تية أو إحدى وسائل تقنية المعلوماتالشبكة المعلوما
  

  )٨(المادة 
  

آل من تنصت أو التقط أو اعترض عمدًا، بدون وجه حق، ما هو مرسل عن طريق الشبكة 
المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين 

  .العقوبتين
  

  )٩(المادة 
  

تية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز ومالآل من استعمل الشبكة المع
شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو االمتناع عنه يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن سنتين 
وبالغرامة التي ال تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبين، فإن آان التهديد 

 أو االعتبار آانت العقوبة السجن مدة ال تزيد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف
  .على عشر سنوات

  
  )١٠(المادة 

  
آل من توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى االستيالء 
لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك باالستعانة بطريقة 

 اسم آاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى آان ذلك من شأنه خداع احتيالية أو باتخاذ
المجني عليه يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة التي ال تقل عن ثالثين ألف أو 

  .بإحدى هاتين العقوبتين
  

  )١١(المادة 
  

وجه علوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون مآل من استخدم الشبكة ال
إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو غيرها من البطاقات اإللكترونية يعاقب بالحبس حق، 

 أو ما تتيحه من ،يرغوبالغرامة فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال ال
خدمات، يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، 

ين ألف درهم أو ثالثوتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة والغرامة التي ال تقل عن 
  .إحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى االستيالء لنفسه أو لغيره على مال الغير

  
  
  
  



  )١٢(المادة 
  

ع أو العرض على يآل من انتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد االستغالل أو التوز
الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه المساس 

  .وبتينآلداب العامة أو أدار مكانًا لذلك، يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقاب
دث فتكون العقوبة بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر والغرامة حلى ، إفإذا آان الفعل موجهًا

  .التي ال تقل عن ثالثين ألف درهم
  

  )١٣(المادة 
  

يعاقب بالسجن وبالغرامة من حرض ذآرًا أو انثى أو أغواه الرتكاب الدعارة أو الفجور أو 
  .اتية أو إحدى وسائل تقنية المعلوماتساعده على ذلك باستخدام الشبكة المعلوم
  .السجن مدة ال تقل عن خمس سنوات والغرامةفإن آان المجني عليه حدثًا آانت العقوبة 

  
  )١٤(المادة 

  
الموقع أو بكة المعلوماتية لتغيير تصاميم هذا شآل من دخل، بدون وجه حق، موقعًا في ال

 بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين إلغائه أو إتالفه أو تعديله أو شغل عنوانه يعاقب
  .العقوبتين

  
  )١٥(المادة 

  
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين آل من ارتكب إحدى الجرائم التالية عن 

  : أو إحدى وسائل تقنية المعلوماتطريق الشبكة المعلوماتية
 .اإلساءة إلى إحدى المقدسات أو الشعائر اإلسالمية .١
 إحدى المقدسات أو الشعائر المقررة في األديان األخرى متى آانت هذه لىإاإلساءة  .٢

 .المقدسات والشعائر مصونة وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية
 .سب أحد األديان السماوية المعترف بها .٣
 .حّسن المعاصي أو حض عليها أو روج لها .٤

 مناهضة للدين ةوتكون العقوبة السجن مدة التزيد على سبع سنوات إذا تضمنت الجريم
ين داإلسالمي أو جرحًا لألسس والمبادئ التي يقوم عليها، أو ناهض أو جرح ما علم من ال

ين اإلسالمي، أو بّشر بغيره أو دعا إلى مذهب أو فكرة داإلسالمي بالضرورة، أو نال من ال
  .وي على شيء مما تقدم أو حبذ لذلك أو روج لهطتن
  

  )١٦(المادة 
  

أي من المبادئ أو القيم األسرية أو نشر أخبارًا أو صورًا تتصل بحرمة آل  من اعتدى على 
 عن طريق الشبكة المعلوماتية أو – ولو آانت صحيحة –الحياة الخاصة أو العائلية لألفراد 

عن يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة التي ال تقل إحدى وسائل تقنية العلومات، 
  .ل عن خمسون ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتينسنة وبالغرامة التي ال تق



  
  )١٧(المادة 

  
آل من أنشأ موقعًا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية 

  .تجار في األشخاص أو تسهيل التعامل فيه، يعاقب بالسجن المؤقتالمعلومات، بقصد اال
  

  )١٨(المادة 
  

ومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية آل من أنشأ موقعًا أو نشر معل
المعلومات، بقصد ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها أو تسهيل التعامل 

  .فيها وذلك في غير األحوال المصرح بها قانونا، يعاقب بالسجن المؤقت
  

  )١٩(المادة 
  
موال، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد  مراعاة األحكام المنصوص عليها في قانون غسل األعم

على سبع سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن ثالثين ألف والتزيد على مائتي ألف درهم، آل 
من قام بتحويل األموال غير المشروعة أو نقلها أو تمويه المصدر غير المشروع لها أو 

مستمدة من مصدر غير إخفائه أو قام باستخدام أو اآتساب أو حيازة األموال مع العلم بأنها 
مشروع أو بتحويل الموارد أو الممتلكات مع العلم بمصدرها غير المشروع، وذلك عن 
طريق استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد إضفاء الصفه 
المشروعة على تلك األموال أو أنشأ أو نشر معلومات أو موقعا الرتكاب أي من هذه 

  .األفعال
  

  )٢٠(المادة 
  

آل من أنشأ موقعًا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية 
المعلومات ألية مجموعة تدعو لتسهيل وترويج برامج وأفكار من شأنها اإلخالل بالنظام 

  .العام واآلداب العامة يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على خمس سنوات
  

  )٢١(المادة 
  

موقعًا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية آل من أنشأ 
المعلومات لجماعة إرهابية تحت مسميات تمويهية لتسهيل االتصاالت بقياداتها، أو 

عضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها، أو نشر آيفية تصنيع األجهزة الحارقة، أو أ
الحبس مدة ال تزيد على ال اإلرهابية، يعاقب بالمتفجرة، أو أية أدوات تستخدم في األعم

  .خمس سنوات
  
 
 
  



  )٢٢(المادة 
  

يعاقب بالسجن آل من دخل وبغير وجه حق موقعًا أو نظامًا مباشرة أو عن طريق الشبكة 
المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات أو معلومات 

  .تضى تعليمات صادرة بذلكحكومية سرية إما بطبيعتها أو بمق
فإذا ترتب على الدخول إلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتالفها أو تدميرها أو نشرها، 

  .تكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن خمس سنوات
والمنشآت المالية ات الخاصة بالمنشآت المالية مويسري حكم هذه المادة على البيانات والمعلو

  .واالقتصاديةاألخرى والتجارية 
  

  )٢٣(المادة 
  

آل من حرض أو ساعد أو اتفق مع الغير على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها 
بذات يعاقب ذا القانون ووقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو االتفاق في ه

  .العقوبة المقررة لها
  

  )٢٤(المادة 
  

نية يحكم في جميع األحوال بمصادرة األجهزة أو مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسن ال
البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 
أو األموال المتحصلة منها، آما يحكم بإغالق المحل أو الموقع الذي يرتكب فيه أي من هذه 

 وذلك إغالقًا آليًا أو للمدة التي تقدرها الجرائم إذا آانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها،
  .المحكمة

  
  )٢٥(المادة 

  
فضًال عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تقضي المحكمة بإبعاد األجنبي الذي 

  .يحكم عليه بالحبس وفقًا ألحكام هذا القانون
  

  )٢٦(المادة 
  

 عقوبة أشد ينص عليها في ال يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية
  .قانون العقوبات أو أي قانون آخر

  
  )٢٧(المادة 

  
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 
صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا 

حلية باإلمارات تقديم التسهيالت الالزمة لهؤالء الموظفين ى السلطات الملالقانون، وع
  .لتمكينهم من القيام بعملهم



  
  

  أحكام ختامية
 
  )٢٨(المادة 

  
  .يلغى آل نص يخالف أحكام هذا القانون

  
  )٢٩(المادة 

  
  .ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وُيعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره

  
  

    خليفة بن زايد آل نهيان
  رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

  
  :صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي

   هـ١٤٢٦ ذي الحجة ٣٠: بتاريخ
  .م٢٠٠٦ يناير ٣٠: الموافق


