
 2015لسنة    63  قانون رقم

 يف شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات

 بعد االطالع على الدستور،

 بقانون إقامة األجانب والقوانني املعدلة له، 1959( لسنة 17وعلى املرسوم األمريي رقم )

 الكويت،بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع حلكومة  1960( لسنة  12وعلى املرسوم األمريي رقم ) 

 والقوانني املعدلة له، 1960( لسنة 16وعلى قانون اجلزاء الصادر ابلقانون رقم )

 وعلى قانون االجراءات واحملاكمات اجلزائية الصادر ابلقانون رقم

 والقوانني املعدلة له، 1960( لسنة  17) 

  املعدلة له،بشأن األندية ومجعيات النفع العام والقوانني 1962( لسنة 24وعلى القانون رقم )

 يف شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة املصرفية والقوانني املعدلة له، 1968( لسنة 32وعلى القانون رقم )

 بشأن حاالت الطعن ابلتمييز وإجراءاته والقوانني املعدلة له، 1972( لسنة 40وعلى القانون رقم )

 لغش يف املعامالت التجارية والقوانني املعدلة له،بشأن قمع ا 1976( لسنة 20وعلى القانون رقم )

 يف شأن اخلدمة املدنية والقوانني املعدلة له ، 1979( لسنة 15وعلى املرسوم ابلقانون رقم )

 إبصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية والقوانني املعدلة له، 1980( لسنة 38وعلى املرسوم ابلقانون رقم ) 

 بشأن اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية والقوانني املعدلة له، 1980( لسنة 39انون رقم )وعلى املرسوم ابلق

 إبصدار القانون املدين والقوانني املعدلة له، 1980( لسنة 67وعلى القانون رقم )

 إبصدار قانون التجارة والقوانني املعدلة له ، 1980( لسنة 68وعلى املرسوم ابلقانون رقم )

 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان واملهن املعاونة هلما، 1981( لسنة 25رسوم ابلقانون رقم ) وعلى امل

 يف شأن األحداث ، 1983( لسنة 3وعلى القانون رقم )

 يف شأن مكافحة املخدرات وتنظيم استعماهلا واالجتار فيها والقوانني املعدلة له، 1983( لسنة 74وعلى القانون رقم )

 يف شأن مكافحة املؤثرات العقلية وتنظيم استعماهلا واالجتار فيها، 1987( لسنة 48ى املرسوم ابلقانون رقم )وعل

 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانني املعدلة له، 1990( لسنة 23وعلى املرسوم ابلقانون رقم )

 ملعدلة له،بشأن محاية األموال العامة والقوانني ا 1993( لسنة 1وعلى القانون رقم )

 يف شأن حقوق امللكية الفكرية، 1999( لسنة 64وعلى القانون رقم )

 بشأن إساءة استعمال أجهزة االتصاالت اهلاتفية وأجهزة التنصت والقوانني املعدلة له، 2001( لسنة 9وعلى القانون رقم )

 بشأن املطبوعات والنشر، 2006( لسنة 3وعلى القانون رقم )

 بشأن اإلعالم املرئي واملسموع، 2007( لسنة 61)وعلى القانون رقم 

( 108بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية املعدل ابلقانون رقم ) 2010( لسنة 7وعلى القانون رقم )
 ،2014لسنة 



 يف شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 2010( لسنة 8وعلى القانون رقم )

 بشأن اإلدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، 2011سنة ( ل53وعلى القانون رقم )

إبنشاء اهليئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام اخلاصة ابلكشف عن الذمة  2012( لسنة 24وعلى املرسوم ابلقانون رقم )
 املالية،

 ،2013( لسنة 97)إبصدار قانون الشركات املعدل ابلقانون رقم  2012( لسنة 25وعلى املرسوم ابلقانون رقم )

 يف شأن مكافحة االجتار ابألشخاص وهتريب املهاجرين، 2013( لسنة 91وعلى القانون رقم )

 ،يف شأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 2013( لسنة 106وعلى القانون رقم )

 يف شأن تراخيص احملال التجارية، 2013( لسنة 111وعلى القانون رقم )

 يف شأن املعامالت اإللكرتونية، 2014( لسنة 20وعلى القانون رقم )

 إبنشاء هيئة تنظيم االتصاالت وتقنية املعلومات، 2014( لسنة 37وعلى القانون رقم )

 وافق جملس األمة على القانون اآليت نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرانه:

 الفصل األول

 تعريفات

 (1املادة )

 ات التالية، املعىن املوضح قرين كل منها:يف تطبيق أحكام هذا القانون يقصد ابملصطلح

 الوزير املختص : الوزير الذي حيدده جملس الوزراء.

 اجلهة املختصة : اجلهة اليت حيددها جملس الوزراء.

البياانت االلكرتونية: بياانت ذات خصائص إلكرتونية يف شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج حاسب 
 للبياانت .آيل أو قواعد 

حلاسب آيل مت إعداده ليتصرف أو يستجيب لتصرف بشكل مستقل ، كلياً   النظام اإللكرتوين املؤمتت: برانمج أو نظام الكرتوين
 أو جزئيًا ، دون تدخل أو إشراف اي شخص طبيعي يف الوقت الذي يتم فيه التصرف أو االستجابة له.

الكرتوين إلنشاء أو إدخال أو اسرتجاع أو إرسال أو استالم أو استخراج أو ختزين أو نظام املعاجلة اإللكرتونية للبياانت : نظام 
 عرض أو معاجلة املعلومات أو الرسائل إلكرتونيًا.

 الشبكة املعلوماتية: ارتباط بني أكثر من منظومة اتصاالت لتقنية املعلومات للحصول على املعلومات وتبادهلا.

جمموعة بياانت أو معلومات يتم إنشاؤها أو ختزينها أو استخراجها أو نسخها أو إرساهلا أو  املستند أو السجل اإللكرتوين :
إبالغها أو استقباهلا كليًا أو جزئياً بوسيلة الكرتونية ، على وسيط ملموس أو على وسيط الكرتوين آخر ، وتكون قابلة 

 لالسرتجاع بشكل ميكن فهمه.

 لشبكة املعلوماتية من خالل عنوان حمدد.املوقع : مكان إاتحة املعلومات على ا



إلكرتوين: كل ما يتصل بتكنولوجيا املعلومات وذو قدرات كهرابئية أو رقمية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو 
 وسائل أخرى مشاهبة سلكية كانت أو السلكية وما قد ُيستحدث من تقنيات يف هذا اجملال.

ة إلكرتونية تشمل كل ما يتصل بتكنولوجيا املعلومات وذو قدرات كهرابئية أو رقمية أو مغناطيسية وسيلة تقنية املعلومات: أدا
 أو وسائل أخرى مشاهبة سلكية كانت أو السلكية وما قد يستحدث من يف هذا اجملال.  أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو ضوئية

ب اآليل أو الشبكة املعلوماتية أو غري ذلك من وسائل تقنية اجلرمية املعلوماتية: كل فعل يرتكب من خالل استخدام احلاس
 املعلومات ابملخالفة ألحكام هذا القانون.

الدخول غري املشروع: النفاذ املتعمد غري املشروع ألجهزة وأنظمة احلاسب اآليل أو لنظام معلومايت أو شبكة معلوماتية أو موقع 
ماية هلا بشكل جزئي أو كلي ألي غرض كان بدون تفويض يف ذلك أو إلكرتوين من خالل اخرتاق وسائل وإجراءات احل

 ابلتجاوز للتفويض املمنوح.

نظام احلاسب اآليل: جمموعة برامج وأنظمة معلوماتية معدة لتحليل املعلومات والبياانت واألوامر وبرجمتها وإظهارها أو حفظها أو 
 ابالتصال مع أجهزة أو أنظمة معلوماتية أخرى.وميكن أن تعمل بشكل مستقل أو   إرساهلا أو استالمها ،

التوقيع اإللكرتوين: البياانت اليت تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غريها ، وتكون مدرجة بشكل إلكرتوين أو 
رة وهلا طابع رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى مماثلة يف مستند أو سجل إلكرتوين أو مضافة عليها أو مرتبطة هبا ابلضرو 

 يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ومييزه عن غريه.

االلتقاط املعلومايت: مشاهدة البياانت أو املعلومات الواردة يف أي رسالة إلكرتونية أو مساعها أو احلصول عليها ، ويشمل ذلك 
 املنقولة الكرتونيًا.

نظام معلومايت إلكرتوين أو شبكة معلوماتية أو مستند أو سجل إلكرتوين  االحتيال اإللكرتوين: التأثري يف نظام إلكرتوين مؤمتت أو
أو وسيلة تقنية معلوماتية أو نظام أو جهاز حاسب آيل أو توقيع إلكرتوين أو معلومات إلكرتونية وذلك عن طريق الربجمة أو 

و خاصة أخرى، بقصد احلصول على منفعة احلصول أو اإلفصاح أو النقل أو النشر لرقم أو كلمة أو رمز سري أو بياانت سرية أ
 دون وجه حق أو اإلضرار ابلغري.

 الفصل الثاين

 اجلرائم والعقوابت

 (2املادة )

يعاقب ابحلبس مدة ال جتاوز ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن مخسمائة دينار وال جتاوز ألفي دينار أو إبحدى هاتني العقوبتني ، كل 
هاز حاسب آيل أو إىل نظامه أو إىل نظام معاجلة إلكرتونية للبياانت أو إىل نظام إلكرتوين من أرتكب دخوالً غري مشروع إىل ج

 مؤمتت أو إىل شبكة معلوماتية.

فإذا ترتب على هذا الدخول إلغاء أو حذف أو إتالف أو تدمري أو إفشاء أو تغيري أو إعادة نشر بياانت أو معلومات ، فتكون 
 تني والغرامة اليت ال تقل عن ألفي دينار وال جتاوز مخسة آالف دينار أو إبحدى هاتني العقوبتني.العقوبة احلبس مدة ال جتاوز سن



فإذا كانت تلك البياانت أو املعلومات شخصية فتكون العقوبة احلبس مدة ال جتاوز ثالث سنوات والغرامة اليت ال تقل عن ثالثة 
 ني العقوبتني.آالف دينار وال جتاوز عشرة آالف دينار أو إبحدى هات

ويعاقب ابحلبس مدة ال جتاوز مخس سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال جتاوز عشرين ألف دينار أو إبحدى هاتني 
 العقوبتني ، كل من ارتكب أايً من اجلرائم املنصوص عليها أعاله أو سهل ذلك للغري وكان ذلك أثناء أو بسبب أتدية وظيفته .

 (3املادة )

يعاقب ابحلبس مدة ال جتاوز ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال جتاوز عشرة آالف دينار أو إبحدى هاتني 
 العقوبتني كل من :

ارتكب دخواًل غري مشروع إىل موقع أو نظام معلومايت مباشرة أو عن طريق الشبكة املعلوماتية أو إبحدى وسائل تقنية  - 1
 احلصول على بياانت أو معلومات حكومية سرية حبكم القانون . املعلومات بقصد

فإذا ترتب على ذلك الدخول إلغاء تلك البياانت أو املعلومات أو إتالفها أو تدمريها أو نشرها أو تعديلها ، تكون العقوبة  
ألف دينار أو إبحدى هاتني  احلبس مدة ال جتاوز عشر سنوات والغرامة اليت ال تقل عن مخسة آالف دينار وال جتاوز عشرين

 العقوبتني .

 ويسرى هذا احلكم على البياانت واملعلومات املتعلقة حبساابت عمالء املنشآت املصرفية .

زور أو أتلف مستندًا أو سجاًل أو توقيعًا إلكرتونيًا أو نظام معاجلة إلكرتونية للبياانت أو نظام إلكرتوين مؤمتت أو موقعاً أو  - 2
يل أو نظام إلكرتوين بطريق االصطناع أو التغيري أو التحوير أو أبي طريقة أخرى ، وذلك ابستخدام وسيلة من نظام حاسب آ

 وسائل تقنية املعلومات .

فإذا وقع التزوير على مستند رمسي أو بنكي أو بياانت حكومية أو بنكية إلكرتونية تكون العقوبة احلبس مدة ال جتاوز سبع 
 عن مخسة آالف دينار وال جتاوز ثالثني ألف دينار أو إبحـدى هاتني العقوبتني . سنوات وبغرامة ال تقل

 ويعاقب بذات العقوبة حبسب األحوال ، كل من استعمل أاًي مما ذكر مع علمه بتزويره أو فقده لقوته القانونية .

الطيب أو العالج الطـيب أو الرعايـة الطبية أو غرير أو أتلف عمدًا مستنداً إلكرتونيًا يتعلق ابلفحوصات الطبية أو التشخيص  - 3
 سـهل للغـري فعـل ذلك أو مكنه منه ، وذلك ابستعمال الشبكة املعلوماتية أو ابستخدام وسيلة من وسائل تقنية املعلومات .

ي أو اعتباري استعمل الشبكة املعلوماتية أو استخدم وسيلة من وسائل تقنية املعلومات يف هتديد أو ابتزاز شخص طبيع - 4
 حلمله على القيام بفعل أو اإلمتناع عنه .

فإذا كان التهديد ابرتكاب جناية أو مبا يُعد مساساً بكرامة األشخاص أو خادشًا للشرف واإلعتبار أو السمعة كانت العقوبة 
دينار أو إبحدى هاتني احلبس مدة ال جتاوز مخس سنوات والغرامة اليت ال تقل عن مخسة آالف دينار وال جتاوز عشرين ألف 

 العقوبتني.

توصل عن طريق الشبكة املعلوماتية أو ابستخدام وسيلة من وسائل تقنية املعلومات إىل االستيالء لنفسه أو لغريه على مال  - 5
حة أو منفعة أو مستند أو توقيع على مستند ، وذلك ابستعمال طريقة احتيالية أو ابختاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غري صحي

 مىت كان ذلك من شأنه خداع اجملين عليه .

 (4املادة )



يعاقب ابحلبس مدة ال جتاوز سنتني وبغرامة ال تقل عن ألفي دينار وال جتاوز مخسة آالف دينار أو إبحدى هاتني العقوبتني كل 
 من :

مج أو مصـادر البيانـات أو أعاق أو عطل عمدًا الوصول إىل موقع خدمة إلكرتونية أو الدخول إىل األجهزة أو الربا - 1
 املعلومـات إاللكرتونية أبي وسيلة كانت وذلك عن طريق الشـبكة املعلومـاتية أو ابسـتخدام وسيلة من وسائل تقنية املعلومات .

 أدخل عمدًا عن طريق الشبكة املعلوماتية أو ابستخدام وسيلة من وسائل تقنية املعلومات ما من شأنه إيقافها عن العمل - 2
أو تعطيلها ، أو دخل موقعاً يف الشبكة املعلوماتية لتغيري تصاميم هذا املوقع أو إلغائه أو إتالفه أو تعديله أو شغل عنوانه أو 

 إيقافه أو تعطيله .

 ويعاقب ابحلبس مدة ال جتاوز ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال جتاوز عشرة آالف دينار أو إبحـدى هاتـني
 العقوبتني ، كل من ارتكب أايً من هذه اجلرائم أو سهل ذلك للغري وكان ذلك أثناء أو بسبب أتدية وظيفته .

تنصت أو التقط أو اعرتض عمدًا ، دون وجه حق ، ما هو مرسل عن طريق الشبكة املعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية  - 3
 املعلومات .

س مدة ال جتاوز ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال جتاوز عشرة فإذا أفشى ما توصل إليه يعاقب ابحلب
 آالف دينار أو إبحدى هاتني العقوبتني .

كل من أنشأ موقعًا أو نشر أو أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن معلومات أو بياانت بقصد اإلستغالل أو التوزيع أو   - 4
ة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات وكان ذلك من شأنه املساس ابآلداب العامة أو العرض على الغري عن طريق الشبك

 أدار مكااًن هلذا الغرض .

كل من حرض أو أغوى ذكرًا أو انثى الرتكاب أعمال الدعارة والفجور أو ساعده على ذلك ابستخدام الشبكة املعلوماتية   - 5
إذا كان الفعل موجهًا إىل حدث فتكون العقوبة احلبس مدة ال جتاوز ثالث سنوات أو إبحدى وسائل تقنية املعلومات . ف

 والغرامة اليت ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال جتاوز عشرة آالف دينار أو إبحدى هاتني العقوبتني .

 (5املادة )

دينار أو إبحدى هاتني العقوبتني ، كل من  يعاقب ابحلبس مدة ال جتاوز سنة وبغرامة ال تقل عن ألف دينار وال جتاوز ثالثة آالف
استخدم الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات للوصول دون وجه حق إىل أرقام أو بياانت بطاقة إئتمانية أو ما يف 

 حكمها من البطاقات اإللكرتونية .

ذه البطاقة من خدمات ، يعاقب ابحلبس مدة ال فإذا ترتب على استخدامها احلصول على أموال الغري ، أو على ما تتيحه ه
 .  جتاوز ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال جتاوز عشرة آالف دينار أو إبحدى هاتني العقوبتني

 (6املادة )

( من قانون املطبوعات والنشر املشار 27( من املادة ) 3،  2،  1يعاقب حبسب األحوال ابلعقوبة املنصوص عليها يف البنود ) 
إليه ، كل من ارتكب عن طريق الشبكة املعلوماتية أو ابستخدام وسيلة من وسائل تقنية املعلومات املنصوص عليها يف هذا 

 ( من القانون املشار إليه .21،  20،  19ابملواد )املبينة  القانون أحد األفعال حبسب األحوال

 (7املادة )

Commented [U1]: Art 19: offending/insulting/mocking  God, the 
Koran, the Prophet and his wives 
Art 20: It is prohibited to criticize the Amir or to quote him without 
the permission of the court 
Art 21: -  :تحقير أو  -1حظر نشر كل ما من شأنه

إهانة أو تحقير  -2ازدراء دستور الدولة. 

رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما 

و ما يعد مساسا بنزاهة القضاء وحياديته أ

 -3تقرر المحاكم أو جهات التحقيق سريته. 

خدش اآلداب العامة أو التحريض على مخالفة 

النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب 

األنباء عن  -4الجرائم ولو لم تقع الجريمة. 

اإلتصاالت السرية والرسمية ونشر اإلتفاقيات 

والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل 

في الجريدة الرسمية إال بإذن خاص من نشرها 

التأثير على قيمة  -5الوزارة المعنية. 

العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة 

بالوضع االقتصادي للبالد أو أخبار إفالس 

التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو 

الصيارفة إال بإذن خاص من المحكمة المختصة. 

اجتماع أو ما هو محرر  كشف ما يدور في أي -6

في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق 

أو مطبوعات قرر الدستور أو أي قانون سريتها 

أو عدم نشرها, ولو ما نشر عنها صحيحا 

ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات 

المساس بكرامة األشخاص أو حياتهم  -7رسمية. 

كراهية أو  أو معتقداتهم الدينية والحض على

ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو نشر 

معلومات عن أوضاعهم المالية، أو إفشاء سر 

من شأنه أن يضر بسمعتهم أو بثروتهم أو 

المساس بالحياة الخاصة  -8بإسمهم التجاري. 

للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال 

أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح 

لشخصه أو اإلساءة إليه. 9- اإلضرار بالعالقات 

بين الكويت وغيرها من الدول العربية أو 

الصديقة إذا تم ذلك عن طريق الحمالت 

اإلعالمية. 10- خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض 

 .الترخيص الممنوح لها



( 16بتعديل بعض أحكام قانون اجلزاء رقم ) 1970( لسنة 31( فقرة أوىل من القانون رقم )29يعاقب ابلعقوبة املقررة ابملادة )
والنشر املشار إليه عن طريق ن املطبوعات ( من قانو 28ابملادة )، كل من ارتكب أحد األفعال املنصوص عليها  1960لسنة 

 الشبكة املعلوماتية أو ابستخدام وسيلة من وسائل تقنية املعلومات املنصوص عليها يف هذا القانون .

 (8املادة )

 يعاقب ابحلبس مدة ال جتاوز سبع سنوات وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف دينار وال جتاوز ثالثني ألف دينار أو إبحدى هاتني
العقوبتني ، كل من أنشأ موقعًا أو نشر معلومات ابستخدام الشبكة املعلوماتية أو أبي وسيلة من وسائل تقنية املعلومات 

املنصوص عليها يف هذا القانون ، بقصد اإلجتار ابلبشر أو تسهيل التعامل فيهم ، أو ترويج املخدرات أو املؤثرات العقلية وما 
 .  غري األحوال املصرح هبا قانوانً  يف حكمها ، أو تسهيل ذلك يف

 (9املادة )

يعاقب ابحلبس مدة ال جتاوز عشر سنوات وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف دينار وال جتاوز مخسني ألف دينار أو إبحدى هاتني 
أموال أو بتحويل العقوبتني ، كل من قام عن طريق الشبكة املعلوماتية أو ابستخدام وسيلة من وسائل تقنية املعلومات ، بغسل 

أموال غري مشروعة أو بنقلها أو بتمويه أو إبخفاء مصدرها غري املشروع ، أو قام ابستخدامها أو اكتساهبا أو حيازهتا مع علمه 
أبهنا مستمدة من مصدر غري مشروع أو بتحويل املوارد أو املمتلكات مع علمه مبصدرها غري املشروع ، وذلك بقصد إضفاء 

 .  على تلك األموالالصفة املشروعة 

 (10املادة )

يعاقب ابحلبس مدة ال جتاوز عشر سنوات وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف دينار وال جتاوز مخسني ألف دينار أو إبحدى هاتني 
إبحدى من أنشأ موقعًا ملنظمة إرهابية أو لشخص إرهايب أو نشر عن أيهما معلومات على الشبكة املعلوماتية أو العقوبتني ، كل 

وسائل تقنية املعلومات ولو حتت مسميات متويهية ، لتسهيل االتصاالت أبحد قياداهتا أو أعضائها ، أو ترويج أفكارها ، أو 
 .  متويلها ، أو نشر كيفية تصنيع األجهزة احلارقة ، أو املتفجرة ، أو أية أدوات تستخدم يف األعمال اإلرهابية

 (11املادة )

  و الغرامة اليت حيكم هبا عن نصف حدها األقصى إذا اقرتنت اجلرمية أبي من الظروف اآلتية :ال تقل عقوبة احلبس أ

 ارتكاب اجلرمية من خالل عصابة منظمة . - 1

 شغل اجلاين وظيفة عامة وارتكابه هلا مستغالً سلطته أو نفوده. - 2

 التغرير ابلُقصرر ومن يف حكمهم من انقصي األهلية أو استغالهلم. - 3

   صدور أحكام سابقة من احملاكم الوطنية ، أو األجنبية مبوجب االتفاقيات املصادق عليها إبدانة اجلاين جبرائم مماثلة . - 4

 (12املادة )

للمحكمة أن تعفي من العقوبة كل من ابدر من اجلناة إببالغ السلطات املختصة ابجلرمية قبل علمها هبا وقبل البدء يف تنفيذ 
كان اإلبالغ بعد العلم ابجلرمية وقبل البدء يف التحقيق تعنير لإلعفاء من العقوبة أن يكون من شأن اإلبالغ ضبط اجلرمية ، فإن  

 ابقي اجلناة يف حالة تعددهم .

 (13املادة )

Commented [U2]:  ذا نشر تحريض على قلب نظام

الحكم في البالد، وكان التحريض متضمنا الحث 

لنظام بالقوة أو بطرق غير على تغيير هذا ا

مشروعة, أو الدعوة إلى استعمال القوة 

لتغيير النظام االجتماعي واالقتصادي القائم 

في البالد ، أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى 

هدم النظم األساسية في الكويت بطرق غير 

مشروعة عوقب رئيس التحرير وكاتب المقال 

ولى ( فقرة أ29بالعقوبة المقررة بالمادة )

م بتعديل بعض 1970( لسنة 31من القانون رقم )

م1960لسنة  16أحكام قانون الجزاء رقم  . 



ن أو جيوز احلكم مبصادرة األجهزة أو الربامج أو الوسائل املستخدمة يف ارتكاب أي من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانو 
 األموال املتحصلة منها.

وجيوز احلكم إبغالق احملل أو املوقع الذي ُأرتكب فيه أي من هذه اجلرائم إذا كان ارتكاهبا قد مت بعلم مالكها ملدة ال تزيد على 
 سنة حبسب األحوال ، مع عدم اإلخالل حبقوق الغري حسن النية أو حبق املضرور يف التعويض املناسب .

 .  إبغالق احملل أو املوقع وجوبيًا إذا تكرر ارتكاب أايً من هذه اجلرائم بعلم مالكهاويكون احلكم 

 (14املادة )

مع عدم اإلخالل ابملسئولية اجلزائية الشخصية ملرتكب اجلرمية ، يعاقب املمثل القانوين للشخص االعتباري بذات العقوابت 
ألحكام هذا القانون ، إذا ثبت أن إخالله بواجبات وظيفته أسهم يف وقوع  املالية املقررة عن األفعال اليت تُـُرتكب ابملخالفة

 .  اجلرمية مع علمه بذلك

ويكون الشخص االعتباري مسئواًل عما حيكم به من عقوابت مالية أو تعويضات إذا ُأرتكبت اجلرمية حلسابه أو ابمسه أو لصاحله 
. 

 (15املادة )

ن الوزير املختص ضبط اجلرائم اليت تقع ابملخالفة ألحكام هذا القانون وحترير للموظفني الذين يصدر بتحديدهم قرار م
 .  املخالفات عنها ، وإحالتها إىل النيابة العامة ، وعلى مجيع اجلهات ذات الصلة تقدمي التسهيالت الالزمة هلؤالء املوظفني

 (16املادة )

 .  ة عقوابت أشد ينص عليها يف قانون اجلزاء أو أي قانون آخرال خيل تطبيق العقوابت املنصوص عليها يف هذا القانون أبي

 (17املادة )

 .  ختتص النيابة العامة وحدها ، دون غريها ، ابلتحقيق والتصرف واإلدعاء يف مجيع اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون

 (18املادة )

العقوبة ، فإن كانت حبدود الثالث سنوات فتسقط خالل تسقط الدعوى اجلزائية املنصوص عليها يف هذا القانون حبسب مدة 
سنتني ، وإن كانت تتجاوز الثالث سنوات فتسقط خالل مخس سنوات من يوم وقوع اجلرمية ، وال تـُسمع دعوى التعويض إذا مل 

السماع من اتريخ  يتم رفعها خالل ثالث سنوات من اتريخ علم املضرور ، ما مل تكن الدعوى اجلزائية قائمة فيبدأ ميعاد عدم
 .  انقضائها أو صدور حكم هنائي فيها

 (19املادة )

 .  ( من قانون اجلزاء املشار إليه على اجلرائم الواردة هبذا القانون 79،  46يسرى حكم املادتني ) 

 (20املادة )

 .  يصدر الوزير املختص القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

 (21املادة )

تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد ستة أشهر من اتريخ نشره يف اجلريدة   -كل فيما خيصره   –لس الوزراء والوزراء على رئيس جم
 الرمسية .



 أمري الكويت                                       

 صباح األمحد اجلابر الصباح

 هـ 1436رمضان  20  صدر بقصر السيف يف :

 م 2015 يوليـــو   7   املوافق :

  

 2015لسنة    63  املذكرة االيضاحية للقانون رقم

 يف شان مكافحة جرائم تقنية املعلومات

اتسعت يف العصر احلديث دائرة استخدام الشبكات الدولية للمعلومات كوسيلة لالتصال يف شىت جماالت احلياة لتحقيق ما 
البدين والذهين، وأصبحت هذه الشبكات حتوي معلومات ال تقع تصبو إليه االنسانية من اختصار للوقت واملسافات واجلهد 

 حتت حصر تتعلق بكافة ميادين احلياة الشخصية واالقتصادية والعلمية وغريها.

إال أنه على اجلانب املقابل فقد أدى االستخدام املتزايد هلذه الشبكات واألنظمة املعلوماتية إىل كثري من املخاطر إذ أفرز أنواعا 
ن اجلرائم يطلق عليها "اجلرائم املعلوماتية" كجرائم االختالس والتزوير اليت تتم ابلوسائل اإللكرتونية، واجلرائم املاسة جديدة م

 ابألخالق واآلداب العامة، وسرقة املعلومات، واخرتاق النظم السرية.

تعتمد يف ارتكاهبا على وسائل التقنية  وإذ كانت النصوص اجلزائية التقليدية ال تسعف ملواجهة هذه اجلرائم املستحدثة اليت
املتطورة، ومحاية حلرايت األشخاص وشرفهم ومسعتهم، ودرء للعدوان على األموال واملمتلكات العامة واخلاصة، وسعيا من دولة 

جرائم تقنية  الكويت يف سياق دعم التوجهات الدولية اخلاصة مبكافحة هذه اجلرائم، والتزاما أبحكام اإلتفاقية العربية ملكافحة
 .2013( لسنة 60املعلومات اليت صادقت عليها دولة الكويت مبوجب القانون رقم )

لذا فقد أعد القانون املرافق، الذي يتناول يف الفصل األول يف املادة األوىل منه التعريفات اليت تبني املقصود ابملصطلحات الفنية 
( على جرمية غري املشروع إىل جهاز حاسب آيل أو أنظمة 2ت، فنصت املادة )الفصل الثاين اجلرائم والعقواب  الواردة فيه .ومشل

معلوماتية ابستخدام إحدى وسائل تقنية املعلومات وقضت فقراهتا الثانية والثالثة بتشديد العقوبة يف حالة إذا ما ترتب على هذا 
الفقرة الرابعة على تشديد العقوبة إذا أرتكبت  الدخول إلغاء أو إتالف للبياانت أو يف حالة املعلومات الشخصية، كما نصت

 اجلرمية أثناء أو بسبب أتدية الوظيفة.

املنشآت   ( تشديد العقوبة يف حالة كون البياانت حمل اجلرمية حكومية أو متعلقة حبساابت العمالء يف3وكذلك تضمنت املادة )
 املصرفية.

ملستندات اإللكرتونية عرفية أو حكومية أو بنكية مبا فيها تلك املتعلقة وتناولت ذات املادة جترمي أفعال التزوير أو إتالف ا
ابلفحوصات الطبية، وكذلك استخدام أي وسيلة من وسائل تقنية املعلومات يف هتديد األشخاص أو ابتزازهم، مع تشديد 

 العقوبة إذا كان التهديد ابرتكاب جناية أو املساس بكرامة األشخاص أو شرفهم.

( على عقاب من أعاق أو عطل عمدا الوصول اىل مواقع إلكرتونية، وكل من تنصت على ما هو مرسل عن 4ة )ونصت املاد
 طريق الشبكة املعلوماتية، وكل من أنشأ موقعا يتضمن مساسا ابآلداب العامة أو حتريضا على أعمال الدعارة والفجور.



ية املعلومات إىل بياانت بطاقة ائتمانية واستخدامها يف ( عقاب كل من توصل عن طريق إحدى وسائل تقن5وأوجبت املادة )
 احلصول على أموال الغري.

( مبعاقبة كل من ارتكب إحدى احملظورات املنصوص عليها يف قانون املطبوعات والنشر ابستخدام 7( و )6وقضت املاداتن )
 الوسائل اإللكرتونية.

ي من هذه الوسائل يف الرتويج لإلجتار ابلبشر أو املواد املخدرة أو ( عقاب كل من استخدم أ10( و )9( و )8وأوجبت املواد )
 يف تسهيل االتصال ابملنظمات اإلرهابية وترويج أفكارها أو غسل األموال.

( األحكام العامة ومنها حاالت اإلعفاء من العقوبة، واحلكم مبصادرة أو إغالق احملل أو 19( إىل )11وتضمنت املواد من )
ئولية اجلزائية للشخص اإلعتباري، وإختصاص النيابة العامة وحدها ابلتحقيق والتصرف واإلدعاء يف هذه اجلرائم، املوقع، واملس

 وأحكام سقوط الدعويني اجلزائية واملدنية.

  

  

  :جهة االعالن

 مجلس الوزراء

  :الفئة

 قوانين

  :التاريخ الميالدي

2015, 12األحد, يوليو   

  :التاريخ الهجري
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  :العدد
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