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قوان%قوان%
قــــــــــــانانــــــــــــون رقم ون رقم 09 -  - 04 م مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 14 ش شــــــــــــعــــــــــــبــــــــــــان عان عــــــــــام ام 1430
اHاHــــــــوافـق وافـق 5 غ غــــــــشت سشت ســــــــنــــــــة ة r r2009 يــــــــــتــــــــضــــــــمن المن الــــــــقــــــــواعواعــــــــد
اخلاصاخلاصـة للة للـوقايوقايـة من اجلة من اجلـرائم اHترائم اHتـصلصلـة بتة بتـكنكنـولوجولوجـياتيات

اإلعالم واالتصال ومكافحتها.اإلعالم واالتصال ومكافحتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئـيـس اجلمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــواد 119 و120

rو122 - 7 و126 منه
- و~ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 155 اHــــــؤرّخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

rتمّمHعدّل واHا rقانون اإلجراءات اجلزائية
- و~ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 156 اHــــــؤرّخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

rتمّمHعدّل واHا rقانون العقوبات
- و~ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 58 اHــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتمّمHعدّل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا
- و~ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 2000 - 03 اHـؤرّخ في 5 
جـمادى األولى عام 1421 اHوافق 5 غـشت سنة 2000  الذي
يـحــدّد الــقــواعــد الــعـامــة اHــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاHــواصالت

rتمّمHعدّل واHا rالسلكية والالسلكية
- و~ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 05 اHــــــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rؤلف واحلقوق اجملاورةHتعلق بحقوق اHوا
- و~ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اHــؤرّخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

rدنية واإلداريةHقانون اإلجراءات ا
rوبعد رأي مجلس الدولة -
rانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

الفصل األولالفصل األول
أحكـام عــامةأحكـام عــامة

الهـدفالهـدف

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يـهـدف هـذا الــقـانـون إلى وضع قـواعـد
خاصة للوقايـة من اجلرائم اHتصلة بـتكنولوجيات اإلعالم

واالتصال ومكافحتها.

اHصطلحـاتاHصطلحـات

اHاداHادّة ة 2 :  : يقصد في مفهوم هذا القانون بـما يأتي : 

 أ - اجلــــرائـم اHــــتــــصــــلـــــة بــــتــــكــــنــــولـــــوجــــيــــات اإلعالم أ - اجلــــرائـم اHــــتــــصــــلـــــة بــــتــــكــــنــــولـــــوجــــيــــات اإلعالم
واالتـــصـــال :واالتـــصـــال : جـــرائـم اHـــســـاس بــــأنـــظــــمـــة اHــــعـــاجلــــة اآللـــيـــة
للمعطـيات احملددة في قانون العقوبات وأي جر�ة أخرى
تـــــرتـــــكب أو يـــــســـــهل ارتـــــكـــــابـــــهـــــا عن طـــــريق مـــــنـــــظـــــومــــة

 rمعلوماتية أو نظام لالتصاالت اإللكترونية

ب - مـنــظــومـة مــعــلـومــاتــيـة :ب - مـنــظــومـة مــعــلـومــاتــيـة : أي نــظـام مــنــفـصل أو
مــجـــمــوعـــة من األنــظـــمــة اHـــتــصـــلــة بـــبــعــضـــهــا الـــبــعض أو
اHـــرتــــبـــطـــةr يـــقـــوم واحــــد مـــنـــهـــا أو أكـــثــــر ~ـــعـــاجلـــة آلـــيـــة

rWللمعطيات تنفيذا لبرنامج مع

ج - مـــعـــطـــيـــات مـــعـــلـــومـــاتـــيـــة :ج - مـــعـــطـــيـــات مـــعـــلـــومـــاتـــيـــة : أي عـــمـــلـــيـــة عـــرض
لــــلــــوقــــائع أو اHــــعـــلــــومــــات أو اHــــفـــاهــــيـم في شــــكل جــــاهـــز
لـلمعاجلة داخل مـنظومة مـعلوماتـيةr ~ا في ذلك البرامج
اHـناسبة التي من شـأنها جعل منـظومة معلـوماتية تؤدي

rوظيفتها

د - مقدمو اخلدمات : د - مقدمو اخلدمات : 

rسـتعـملي خـدماتهH 1 -- أي كيـان عام أو خـاص يقـدم
الـقـــدرة عـلى االتـصال بـواسـطـــة مـنـظـومــة مـعـلـومـاتـيــة

rو/أو نظام لالتصاالت

2 -- وأي كـيـــان آخــر يـقــوم ~ـــــعـــاجلــــة أو تـخـــزيـن
مـــعــــطـــيـــات مــعـــــــلـــومـــاتـــيــة لـــفـــائــدة خــــدمـــة االتــصــــال

rستعمليهاH ــذكـورة أوHا

هـ  - اHــــعـــطــــيــــات اHـــتــــعــــلـــقــــة بـــحــــركــــة الـــســــيـــر:هـ  - اHــــعـــطــــيــــات اHـــتــــعــــلـــقــــة بـــحــــركــــة الـــســــيـــر: أي
مـــعــــطـــيــــات مـــتـــعــــلـــقــــة بـــاالتــــصـــال عـن طـــريـق مـــنــــظـــومـــة
مـعــلـومـاتــيـة تـنــتـجـهــا هـذه األخـيـرة بــاعـتـبــارهـا جـزءا في
حلـقة اتصـاالتr توضح مـصدر االتصـالr والوجـهة اHرسل
إليهاr والـطريق الذي يسلكهr ووقت وتاريخ وحجم ومدة

rاالتصال ونوع اخلدمة

و -  االتـــــصــــــاالت اإللـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة :و -  االتـــــصــــــاالت اإللـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة : أي تـــــراســل أو
إرسـال أو اسـتــقـبـال عــالمــات أو إشــارات أو كــتـابـات أو
صــــور أو أصــوات أو مـــعـــلــومـــات مــخـــتـــلــفـــة بــواســـطــة أي

وسيلة إلكترونية.


