
  نظام مكافحة جرائم املعلوماتية

  

 ١٤٣٣-٠٧-٠٩بتاريخ  ٢٤٨عميد تقنية المعلومات رقم سعادة بناًء على إحالة 
  " المعلوماتية جرائم مكافحة نظام" :هـ، بشأن

الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع، برقم وكيل سعادة وبناًء على إحالة 
 مكافحة نظاموالمرفق بها صورة من ( ،هـ ١٤٣٣-٠٧-٠٧بتاريخ  ٥/١/١٩٧٠

) الوارد من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الموقر، ( للعلم المعلوماتية جرائم
  واإلحاطة)

  

) الوارد من هيئة اخلرباء املعلوماتية جرائم مكافحة نظامصورة من (

 مبجلس الوزراء

  

  المملكة العربية السعودية

  هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

    

  :المادة األولى

المعاني المبينة  –أينما وردت في هذا النظام  –يقصد باأللفاظ والعبارات االّتية 
  مامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك:أ

 الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتيادية، عامة أو خاصة. - ١



النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها،  - ٢
 وتشمل الحاسبات االّلية.

الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من حاسب اّلي أو نظام معلوماتي  - ٣
على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة  للحصول

 العالمية (االنترنت).

أو الصور التي  األصواتالبيانات: المعلومات، أو األوامر، أو الرسائل، أو  - ٤
، الستخدامها في الحاسب االّلي، وكل ما يمكن تعد، أو التي سبق إعدادها

الحاسب اآللي، كاألرقام  تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بواسطة
 والحروف والرموز وغيرها.

برامج الحاسب االّلي: مجموعة من األوامر، والبيانات التي تتضمن  - ٥
توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب االّلي، أو شبكات الحاسب 

 االّلي وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة.

أي جهاز الكتروني ثابت أو منقول سلكي أو السلكي يحتوي  الحاسب االّلي: - ٦
على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها أو 

 تصفحها، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج، واألوامر المعطاة له.

الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة الى حاسب اّلي، أو  - ٧
نظام معلوماتي أو شبكة حاسبات اّلية غير مصرح لذلك  موقع الكتروني أو

 الشخص بالدخول إليها.

ً استخدام الحاسب االّلي أو  - ٨ الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمنا
 الشبكة المعلوماتية بالمخالفة ألحكام هذا النظام.

مكان اتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خالل  الموقع االلكتروني: - ٩
 عنوان محدد.

 االلتقاط: مشاهدة البيانات، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح. - ١٠

  

  :المادة الثانية



يهدف هذا النظام الى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم 
  ي الى ما يأتي:والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤد

 المساعدة على تحقيق األمن المعلوماتي. - ١

حفظ الحقوق المترتبة على االستخدام المشروع للحاسبات االّلية والشبكات  - ٢
 المعلوماتية.

 حماية المصلحة العامة، واألخالق واآلداب العامة. - ٣

 حماية االقتصاد الوطني. - ٤

  

  :المادة الثالثة

امة ال تزيد على خمسمائة ألف لایر، أو يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سنة وبغر
  هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية االّتية:بإحدى 

التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة  - ١
 أو التقاطه أو اعتراضه. –دون مسوغ نظامي صحيح  –الحاسب االّلي 

الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو  - ٢
 االمتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو االمتناع عنه مشروعاً.

الدخول غير المشروع الى موقع الكتروني أو الدخول الى موقع الكتروني  - ٣
 لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو اتالفه أو تعديله أو شغل عنوانه.

المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة  - ٤
 بالكاميرا أو ما في حكمها.

التشهير باألخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات  - ٥
 المختلفة.

  

     : المادة الرابعة



سنوات وبغرامة ال تزيد على مليوني لایر  ثالثيعاقب بالسجن مدة ال تزيد على 
  بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية االّتية: أو

االستيالء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند. أو توقيع هذا السند،  - ١
وذلك عن طريق االحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير 

  صحيحة.

الى بيانات بنكية، أو ائتمانية أو  –دون مسوغ نظامي صحيح  - الوصول  - ٢
بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات أو 

  أموال أو ما تتيحه من خدمات.

  

   : المادة الخامسة

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على أربع سنوات وبغرامة ال تزيد على ثالثة ماليين 
ً من الجرائم المعلوماتية لایر أ و بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا
  االّتية:

الدخول غير المشروع إللغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو  - ١
  تسريبها أو إتالفها أو تغييرها أو إعادة نشرها. 

إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تدميرها أو مسح  - ٢
أو تسريبها أو  حذفها مج أو البيانات الموجودة أو المستخدمة فيها أوالبرا

  إتالفها أو تعديلها.

  تعطيلها بأي وسيلة كانت. إعاقة الوصول الى الخدمة أو تشويشها أو - ٣

 

 :  المادة السادسة

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات وبغرامة ال تزيد على ثالثة ماليين 
ً من الجرائم المعلوماتية لایر أو بإحدى  هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا

  االّتية:



إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو االّداب العامة أو  - ١
حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة 

  المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب األلي.

اء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد اجهزة الحاسب االّلي أو نشره، إنش - ٢
  في الجنس البشري أو تسهيل التعامل به. لإلتجار

المخلة إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات االباحية، أو أنشطة الميسر  - ٣
  العامة أو نشرها أو ترويجها. باآلداب

لوماتية أو أحد اجهزة الحاسب االّلي أو نشره، إنشاء موقع على الشبكة المع  - ٤
بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو طرق تعاطيها أو تسهيل  لإلتجار

  التعامل بها.

 

    :  المادة السابعة

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنوات وبغرامة ال تزيد على خمسة ماليين 
ً من الجرائم المعلوماتية لایر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخ ص يرتكب أيا

  االّتية:

إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد اجهزة إنشاء موقع لمنظمات  - ١
الحاسب االّلي أو نشره، لتسهيل االتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي 
من أعضائها او ترويج افكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع االجهزة 

  المتفجرات او أي اداة تستخدم في االعمال االرهابية. الحارقة، او

الدخول غير المشروع الى موقع الكتروني او نظام معلوماتي مباشرة او  - ٢
عن طريق الشبكة المعلوماتية او احد أجهزة الحاسب االّلي للحصول على 

  بيانات تمس األمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني.

 

  : امنةالمادة الث



ال تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها االعلى اذا اقترنت الجريمة بأي  
  من الحاالت االّتية:

  ارتكاب الجاني الجريمة من خالل عصابة منظمة. - ١

شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة أو ارتكابه الجريمة  - ٢
  مستغالً سلطاته أو نفوذه.

  ر بالقصر ومن في حكمهم واستغاللهم.التغري - ٣

  صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة باإلدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة. - ٤

 

   : المادة التاسعة

يعاقب كل من حرض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم 
إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو  المنصوص عليها في هذا النظام،

المساعدة أو االتفاق بما ال يتجاوز الحد األعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما ال 
  يتجاوز نصف الحد االعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة األصلية.

 

 :   المادة العاشرة

منصوص عليها في هذا النظام بما يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم ال
  ال يتجاوز نصف الحد األعلى للعقوبة المقررة.

 

 :  المادة الحادية عشرة

للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبالغ السلطة 
المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر وإن كان اإلبالغ بعد العلم 

لإلعفاء أن يكون من شأن اإلبالغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم ين بالجريمة تع
  أو األدوات المستخدمة في الجريمة.



 

  :المادة الثانية عشرة

ال يخل تطبيق هذا النظام باألحكام الواردة في األنظمة ذات العالقة وخاصة ما 
تكون المملكة يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، واالتفاقيات الدولية ذات الصلة التي 

  طرفاً فيها.

 

 : المادة الثالثة عشرة

مع عدم اإلخالل بحقوق حسني النية ، يجوز الحكم بمصادرة األجهزة أو البرامج أو 
أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام 

، أو مكان تقديم  االلكترونياألموال المحصلة منها. كما يجوز الحكم بإغالق الموقع 
 ً  متى كان مصدراً الرتكاب أي من هذه الجرائم ، الخدمة إغالقاً نهائياً أو مؤقتا

  وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه. 
  

 :المادة الرابعة عشرة

تتولى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات وفقاً الختصاصها تقديم الدعم والمساندة 
خالل مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها  الفنية للجهات األمنية المختصة

  وأثناء المحاكمة.

 

 :المادة الخامسة عشرة

تتولى هيئة التحقيق واالدعاء العام التحقيق واالدعاء في الجرائم الواردة في هذا 
  النظام.

 

 المادة السادسة عشرة:



تاريخ  ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يوماً من
  نشره.

   



Fighting Law against IT crimes  

 

In accordance with the Memo of H.E. Dean of Information 

Technology, No. 248 on: 09-07-1433 Hijri, Regarding: “Fighting 

Law against IT crimes” 

  

And in accordance with the Memo of H.E. the Vice President 

for studies, development and community services, No. 

5/1/1970 on: 07-07-1433 Hijri, Attached with Copy of (Fighting 

Law against IT crimes), Received from the Panel of Experts in 

the esteemed Council of Ministers (for information) 

 

 

Copy of (Fighting Law against IT crimes), 

Received from the Panel of Experts in the 

Council of Ministers  

Kingdom of Saudi Arabia 

Panel of Experts in the Council of Ministers 

 

Article I: 

The following words and phrases - wherever they appear in this 

system- mean the meanings indicated in front of them unless 

otherwise mentioned in context: 



1. Person is any person with a natural or legal, public or 

private identity 

2. Informational System: A collection of programs and tools 

designed for data processing and its management and it 

includes computers  

3. Information Network :Correlation between more than 

one computer or information system for data acquisition 

and exchange, such as private or public networks and the 

Internet 

4. Data: information, commands, or messages, sounds, or 

images that are, or previously prepared for its  usage in 

the computer and all that can be stored and processed 

and transported and  constructed by a Computer such as 

numbers, letters and symbols and  others.   

5. Computer Programs: a set of commands and data that 

include directions or applications when running in the 

computer or computer networks and they perform the 

required function. 

6. The Computer: any fixed or portable electronic ,wired or 

wireless system that contains a system for processing 

data ,storing , sending, receiving or browsing data and 

that performs specific functions and programs, according 

to the commands given to it. 

7. Unauthorized access: The access of a person deliberately 

to a computer or a website or information system or 

network of computers which is not authorized for that 

person to access. 



8. Cyber crime any committed act, including the use of 

computer or computer network in violation of the 

provisions of this Regulation 

9. Electronic website: where the availability of data on the 

information network through a specific address is 

available. 

10.  Capturing: View data or obtain it without a true 

systematic justification. 

 

Ar=cle 2 

This law is designed to reduce the incidence of computer 

crimes by identifying such crimes and penalties for each and as 

a result will lead to the following: 

1. help in achieving informationon security 

2. saving the rights of legitimate use of computers and 

information networks 

3. protection of the public interest and morality morals 

4. protection of the national economy 

 

 

Article 3 

A person shall be punished by imprisonment for a term not 

exceeding one year and a fine not exceeding five hundred 



thousand Saudi Riyals, or either of them, if he commits any of 

the following informatics crimes: 

 

1. Tapping what is sent through the Internet or a computer 

system-without formal justification– or capturing or 

intercepting. 

 

2. Illegal entry to threaten or blackmail a person to do or 

abstain from doing any act, even if such an act or 

abstention is legitimate. 

 

3. Illegal entry to a website, or access to the website to 

change the designs of this site, or destroy, modify or 

occupy its title. 

 

4. Violations of privacy through the misuse of mobile phones 

with camera, or the like. 

 

5. Defamation of others and harm them by means of various 

information technologies.  

 

Article IV: 

A person shall be punished by imprisonment for a term not 

exceeding three years and a fine not exceeding two million 



riyals, or either of them, if he commits any of the following 

informatics crimes: 

 

1. Appropriation for oneself or others a movable property or 

bond, or signing this bond, through fraud, or take a false 

name, or impersonate another person. 

2. access – without a true formal justification – a bank data, 

or credit, or data related  to the ownership of securities in 

order to obtain data, or information, or funds, or available 

services 

 

Ar=cle 5: 

A person shall be punished with imprisonment for not more than 

four years and a fine not exceeding three million riyals, or either 

of them, if he commits any of the following informatics crimes: 

1. Illegal entry to clear private data, delete, or destroy, or 

diverse, or damage, or change, or republish them. 

2. Stop the Internet from work, or disable it, or destroy or 

erase programs, or existing or used data in them, or 

delete them, or diverse, or damage, or modify them. 

3. Block access to the service, or disrupt or disable it by 

whatever means. 

 

Article VI: 

A person shall be punished by imprisonment for a term not 

exceeding five years and a fine not exceeding three million riyals, 



or either of them, if he commits any of the following informatics 

crimes: 

1. Production of what would undermine public order or 

religious values or morals, or the sanctity of private life, or 

prepare, or send or store via the Internet or a computer. 

2. Create a site on the Internet, or computer hardware or 

publish, for trafficking in the human race, or facilitating it. 

3. Create materials and data on pornography networks or 

indecent gambling activities, or publish or promote them. 

4. Create a site on the Internet or computers or publishing it 

for drug trafficking or psychotropic, or for promotion, or 

abuse, or easier handling of drugs. 

Article VII: 

A person shall be punished by imprisonment for a term not 

exceeding ten years and a fine not exceeding five million riyals, 

or either of them if he commits any of the following informatics 

crimes: 

1. Create a site for terrorist organizations on the Internet, or a 

computer or publish; to facilitate communication with the 

leadership of these organizations, or any of its members, or 

promote their ideas or financing them, or post how to make 

incendiary devices or explosives, or any tool used in 

terrorist acts. 

2. Illegal entry to a website, or information system directly, or 

through the Internet or a computer to obtain data affecting 

the internal or external security of the State or its national 

economy. 



Article VIII: 

Minimum imprisonment or a fine must not be less than half of 

the maximum limit if the crime is coupled with any of the 

following cases: 

1. The offender commits the crime through an organized 

gang. 

2. The offender holds a public office and the crime is related 

to that office or commits the crime  by abusing his powers 

or influence 

3. Corruption of minors and the like and exploiting them. 

 

4. The provisions of the domestic or foreign previous 

convictions against the offender in similar crimes. 

 

Article IX: 

Anyone who incites another or helps him or agrees with him to 

commit any of the crimes provided for in this law if the crime is 

based on such incitement, assistance or agreement his 

punishment shall not exceed the upper limit of the penalty and 

shall not exceed half the maximum penalty if there were no 

original crime.. 

Article X:  
 

Any person engaged in carrying out any of the crimes provided 

for in this law shall be punished by no more than half the 

maximum of the prescribed penalty  

 



Article XI 
 

The competent court can exempt from these punishments each 

of the perpetrators who informs the competent authority 

about the crime prior knowledge of it and before the 

occurrence of the injury and if that was after knowing the 

crime, the exempt from will be made if the reporting leads to 

arresting the rest of the perpetrators, if they are group, or 

seizure of the tools used in the crime. 

 

Article XII 

The application of this Law shall be without prejudice to the 

provisions contained in the laws contained in related systems: 

and especially with regard to intellectual property rights and 

the relevant international conventions to which the Kingdom is 

a party. 

Article XIII 

Without prejudice to the rights of good faith may rule 

confiscation of hardware or software or methods used in 

committing any of the crimes provided for in this Law or the 

funds collected from them. It also may be sentenced to close 

the website or place of service permanently or temporarily 

whenever it becomes the source to commit any of these crimes 

and if the crime was committed with the knowledge of its 

owner. 

 

Article XIV 

The Bureau of Communication and Information Technology in 

accordance with its competence administer providing support 



and technical assistance to the competent security authorities 

through the stages of controlling these crimes and the 

investigation and during the trial. 

 

Article XV: 

The Bureau of Investigation and Prosecution takes over the 

crimes contained in this Law. 

 

Article XVI: 

This Law shall be published in the Official Gazette and shall 

come into effect after (one hundred and twenty) days from the 

date of its publication. 

 


