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 قانون جرائم تقنية المعلومات في البحرين

نهضوية تقنية اللمتابعة التطورات الدخول مرحلة تشريعية جديدة بة بسيطقليل أيام قامت مملكة البحرين 

تقنية جرائم بشأن  4102( لسنة 01القانون رقم )" إصدارفي العالم وذلك بقيامها بالسارية حديثة ال

لقد اخذت مسودة هذا القانون وقتا طويال وحيزا كبيرا من النقاش علي مختلف المستويات ". والمعلومات

لتقنين كافة التعامالت االلكترونية هامة وجديدة بإصدار هذا القانون تتم اضافة حلقة تشريعية المختصة. و

. وهذا التوجه افة مناحي الحياة اليوميةوذلك ألهميتها في ك في البحرينالمرتبطة بها وتقنية المعلومات 

وبالثورة التقنية  وكل ما يرتبط بها ،التعامالت التقنيةتي تضع الجدا ويعتبر من األمور الهامة  التشريعي

دولة جميع في مرافق الوواجبات اليحفظ حقوق  ، في اطارها الصحيح السليم. وهذا المنهجالمتطورة

 بعد أنخاصة ، الثورة التقنيةمعين لالستفادة والنهل من  دوما ةشطالمتعددة وأطراف المجتمع المتعو

اضي الذي يغلف كل المعمورة من العالم االفترذلك هاما من مكمال وجعلت عالمنا وواقعنا المعاش جزءا 

اها ألدناها شرقا وغربا شماال وجنوبا.أقص  

مل وفق مقتضياته وتم الع ،4114عام البحرين في سبق أن تم اصدار قانون المعامالت االلكترونية في 

مجال االستفادة من البحرين في مصاف الدول الفاعلة في  مما وضعفي كافة المجاالت وتوجهاته 

من تقنين المعامالت  ولقد استفاد الكثيرون ،خارج البحرين وأداخل سواء المعامالت االلكترونية 

معامالت تفادة من مجال النطاق القانوني للر االسلسد الفجوة لتأمين استمرافي هذا االطار وو االلكترونية.

من يخالف كل الذي يعاقب "الجزائي" كان ال بد من اصدار القانون طرأت الحاجة الماسة، بل االلكترونية 

القانونية السليمة للمعامالت االلكترونية في البحرين، ومن هنا تم اعداد واصدار قانون جرائم  الممارسات

وقطعا سيكون لهذا التشريع الحديث آثاره الحميدة في توفير  .4102لعام  اللكترونيةتقنية المعلومات ا

ولردع ضعاف النفوس ممن  الجو اآلمن لالستفادة التامة من منفذ تقنية المعلومات الحضاري المتحضر

تسبب اضرارا جسيمة  تسول لهم أنفسهم التالعب والتصرف بسوء نية لتحقيق مصالح ذاتية اجرامية

.جتمعللم  

تم تقسيم الجرائم التي يعاقبها هذا القانون لعدة أنواع حسب  ، وحسن الصياغة القانونية،ولسهولة التنفيذ

 نجد فصال يتناول الجرائم الواقعة علي أنظمة مباشرة وارتباطها مع بعضها البعض. ولهذا،عالقتها ال

ونجد فصال آخر يتناول الجرائم ذات الصلة بوسائل تقنية المعلومات،  وبيانات وسيلة تقنية المعلومات،



ي لإلجراءات الخاصة صيلالتفتوضيح ناول الجرائم ذات الصلة بالمحتوي، واضافة لهذا نجد الوفصال يت

من هذه الجرائم. وبالنسبة للجرائم الواقعة علي أنظمة وبيانات وسيلة تقنية المعلومات  بكل فئة أو نوع

 قنية المعلومات أو جزء منه، أولقانون يعاقب كل من قام دون مسوغ قانوني بالدخول الي نظام تفان ا

وتضاعف العقوبة اذا ترتب علي  .أحدث تلفا في بيانات وسيلة تقنية المعلومات أو نظام تقنية المعلومات

ة أو فيها تهديد لحياة ارتكاب الجريمة اعاقة سير أي من المرافق العامة أو األعمال ذات المنفعة العام

تغييب أو شطب فحوص دن االنسان أو فيها تغيير أو مة بالناس أو أمنهم أو صحتهم أو فيها مساس بسال

)قضايا القتل االلكتروني حيث يتم التدخل في الملف االلكتروني  إلنسانطبية أو تشخيص طبي أو عالج 

هذه الحاالت تكون العقوبة مثل ، وفي وفاته(لتغيير بيانات المريض مما يؤدي لمنحه أدوية تتسبب في 

 بالسجن المؤبد أو المؤقت اذا ترتب علي ارتكاب الجريمة موت انسان عمدا.

ارساال  غير لتقط أو اعترض وهذا الفصل أيضا يتضمن معاقبة من قام باستخدام وسائل فنية وتصنت أو ا

ا نتج عن  التصنت أو االلتقاط أو االعتراض موجه للعموم لبيانات صادرة من وسائل تقنية المعلومات. واذ

عد ذلك ظرفا مشددا للعقوبة. ومعاقبة من قام بأرسال أو جزء منه، دون مسوغ قانوني،  لألرسالافشاء 

دم له أو لغيره عطية أو بيانات وسيلة تقنية المعلومات تتضمن تهديدا بأحداث تلف لحمل غيره علي أن يق

كل من قام بإنتاج أو استيراد أو شراء أو لك يعاقب كذوو االمتناع عنه. ي نوع أو أداء عمل أمزية من أ

اة تم تصميمها أو داول أو حيازة أو نشر أو اتاحة أدبيع أو عرض للبيع أو لالستخدام أو توزيع أو ت

تحويرها بصفة أساسية لغرض ارتكاب أي من الجرائم المذكورة في هذا الفصل، او قام بإنتاج وعرض 

ي بيانات وسيلة تقنية المعلومات أخري كلمة مرور أو شفرة دخول أو أي رمز دخول أو أ .....وتوزيع

 مماثلة يمكن بواسطتها الدخول الي نظام تقنية المعلومات أو أي جزء منه.

أو تعييب أو تعطيل  بإدخالتتضمن القيام  فأنهالجرائم ذات الصلة بوسائل تقنية المعلومات فيما يتعلق باو

أو الغاء أو حذف أو تدمير أو تغيير أو تعديل أو تحريف أو حجب بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص 

احدي المصالح الحكومية أو جهات أخري، وذلك علي نحو من شأنه اظهار بيانات غير صحيحة علي أنها 

مفهومة بشكل مباشر أو غير مباشر.  تالبياناصحيحة بنية استعمالها كبيانات صحيحة سواء كانت هذه 

علي مال مملوك للغير الي االستيالء  ،دون مسوغ قانوني ،يتضمن هذا الفصل معاقبة كل من توصلكما 

ية ميزة لنفسه أو لغيره أو الي توقيع سند أو الغائه أو اتالفه أو تعديله باتخاذ اسم كاذب أو حصل علي أ

أو تعييب أو تعطيل أو الغاء أو حذف  بإدخاليقة احتيالية والقيام أو صفة غير صحيحة أو باالستعانة بطر

أي تدخل في أو تدمير أو تغيير أو تعديل أو تحريف أو حجب بيانات وسيلة تقنية المعلومات أو القيام ب

 عمل نظام تقنية المعلومات.

ا بواسطة نظام تقنية تشمل كل من أنتج مادة اباحية بقصد توزيعهفهي الجرائم ذات الصلة بالمحتوي أما 

أو وزع أو أرسل أو نشر أو  يع أو االستخدام أو تداول أو نقلستورد أو باع أو عرض للبمات أو أالمعلو

أتاح مادة اباحية بواسطة نظام تقنية المعلومات. أو كل من حصل لنفسه أو لغيره علي مادة اباحية 

نظام تقنية المعلومات  أو في أية وسيلة تقنية بواسطة نظام تقنية المعلومات أو حاز مادة اباحية داخل 

  المعلومات.



تتراوح بين  ، وبصفة عامة،المذكورة في القانون والعقوبات الواردة بالنسبة الرتكاب األفعال الواردة

الحبس والغرامة أو العقوبتين معا وفي بعض الحاالت السجن لمدة تصل الي عشرة سنوات، كما أن 

هناك نص يقضي بنصف ي حالة الشروع في ارتكاب الجرائم، ائة ألف دينار. وفالغرامة قد تصل الي م

هذا القانون يطال كل عند ارتكاب الجرائم المنصوص عليها. ومن األهمية أن نذكر أن العقوبة المقررة 

الشخص االعتباري يعاقب بالغرامة المقررة الجهات الطبيعية أو االعتبارية، وهذا تطور محمود وفعال، و

للجريمة اذا ارتكبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته وكان ارتكاب الجريمة نتيجة موافقة أو تستر أو اهمال 

جسيم من أي عضو مجلس ادارة أو رئيس أو مدير أو أي مسئول آخر مفوض من قبل ذلك الشخص 

الشخص صفية وت، يجوز أن تحكم المحكمة بحل وتكرار ارتكاب الجريمة االعتباري. هذا وفي حالة العود

ها نشاطا يتعلق بالجريمة غلقا الجريمة أو المقار التي يمارس في االعتباري أو غلق المقر الذي تمت فيه

  نهائيا أو للمدة التي تقدرها المحكمة.

امية ذات الصلة كل األعمال االجرالغالبية العظمي أن لم نقل غطي كما يتضح للعيان فان هذا القانون ي

ولهذا مدلول كبير ألن االستفادة الصحيحة من تقنية المعلومات تتطلب العمل في جو  بتقنية المعلومات.

ألن هناك من يترقب  ،آمن وبيئة قانونية وفنية سليمة، واال وقع المحظور وانقلب األمر من نعمة الي نغمة

جنب  ة جنبا اليالعصرية التقنية اآلمنالفرص للصيد في الماء العكر لتعكير صفو المجتمع المتطلع للحياة 

مع بقية العالم المتحضر. ومن دون شك سيكون هذا القانون رادعا قويا للجريمة االلكترونية وللمجرمين 

ومن  يجب أن يجد العناية الكافية والواعية في التطبيق.لذا كترونية، والتقليدية أو االلسواء بكافة أشكالهم 

وعديمة  ح مجرد حروف مصاغة في صفحات بيضاءهناك قوانين كثيرة هامة تصبواقع التجربة، نقول 

المجتمع ال و األسرو ة النفسياحمع نصوصها ومضمونها وروحها، ولاألثر نظرا ألن المجتمع ال يتفاعل م

ا تعم الفائدة ويتحقق ، وبهذاألعمالفي كل  القانون وجعل نصوصه ساريةهذا ل الحرص علي تفعيبد من 

وهذه ضربة البداية التي ال بد من متابعتها وتحديثها  القانون الهام. هذاالجميع من تطبيق  ما يصبو اليه

   ال يقف بل يأخذ المناعة ويظهر في أشكال جديدة خارج اطار القانون...االلكتروني ألن االجرام 

 د. عبد القادر ورسمه غالب

رئيس دائرة الشؤون القانونية لمجموعة بنك البحرين والكويتالمستشار القانوني و  

البحرينوأستاذ قوانين األعمال والتجارة بالجامعة األمريكية ب  

Email: awghalib@hotmail.com 

Twitter: @1awg 

  

mailto:awghalib@hotmail.com

