
 

            

       

  

 

 

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

    

   

    

   

   

    

   

   

    

   

    

   

   

   

   

          

 

 

  

 

  

   

ن وعبراألونةمثالانةلسا-ق(حلم)نوثثالوعةبوسئة ماتسددعلا-دةحتملايةبرعلاتارماإلالةود-يةمسرلادةيرجلا

م 2018ر بمتبس 30ق افوملا-هـ1440م رحم 20

اباإلره مويلة تحفامكموال و ألسل اجرائم غ ةجهموا أني شف 2018 ةن( لس20) قمر يداحانون اتقرسوم بم

 ةروعمشلير اات غمظيلتنا وتمويل 

 ،دةحمتلة اربيلعت اارامإلة الدو رئيس انيد آل نهبن زاي ةفليخ حنن

، تورلدسى اعلع الالط د اعب-

ه، تاليتعدولوزراء يات اصالحت ورازاالوت صاصاتن اخبشأ 1972ة ن( لس1ي رقم )ادتحالن انوالقالى عو-

ة، يمإلسال ة ايثمارتالسكات الشرة وايالمالت ؤسسامالرف وصامالن في شأ 1985ة ن( لس6ي رقم )ادتحالن انوالقالى عو-

ه، تاليتعدوتوباقعالن نوقاار صدبإ 1987ة ن( لس3ي رقم )ادتحالن انوالقالى عو-

، هتيالتعدئية وزاالجت راءاإلج ان نوقاار صدبإ 1992ة ن( لس35ي رقم )ادتحالن انوالقالى عو-

ه، تاليتعدعقلية والت راثمؤالة ودرمخالد مواالة افحكمنفي شأ 1995ن ة ( لس14ي رقم )ادتحالن انوالقالى عو-

، هتيالتعدسلع والالية ومالارات لألوراق مإلوسوق اة ئين هفي شأ 2000ة ن( لس4ي رقم )ادتحالن انوالقالى عو-

ه، تيالدعتورها إلاليموتةافحكمال وموألل ام غسئراة جهمواجن بشأ 2002ة ن( لس4ي رقم )ادتحالن انوالقالى عو-

، ةيالماللحرة ناطق امالن في شأ 2004ة ن( لس8ي رقم )ادتحالن انوالقالى عو-

ه، تيالتعدلخام واس امالبور عير وصدتاد ويرتى اسعلة برقاالن في شأ 2004ة ن( لس13ي رقم )ادتحالن انوالقالى عو-

ة، ينتروكلتجارة اإللالت وامعامالن في شأ 2006ة ن( لس1ي رقم )ادتحالن انوالقالى عو-

ة، يئجناالل ئمساالفي  ليلدوي ائضاقالن عاوتالن في شأ 2006ة ن( لس39ي رقم )ادتحالن انوالقالى عو-

ه، تاليتعدوبشر البالتجار اةافحكمنفي شأ 2006ة ن( لس51ي رقم )ادتحالن انوالقالى عو-

 2007ة ن( لس6ي رقم )ادتحالن انوالقالى عو-

 2008ة ن( لس2ي رقم )ادتحالن انوالقالى عو-

 2010ة ن( لس6ي رقم )ادتحالن انوالقالى عو-

 2012ة ن( لس5ي رقم )ادتحالن انوالقالى عو-

ة ن( لس5ي رقم )ادتحن انوبقامرسوم اللى عو-

 2014ة ن( لس7ي رقم )ادتحالن انوالقالى عو-

 2015ة ن( لس2ي رقم )ادتحالن انوالقالى عو-

 2015ة ن( لس8ي رقم )ادتحالن انوالقالى عو-

، هتيالدعتال ومعم أينظتمين والتأة ئينشاء هن إفي شأ

م، عاالنفع الت ذاة يهلأل مؤسسات االت وعيامالجن في شأ

، ةينماتئالاتماعلومالن بشأ

، هتيالتعدت وامعلومالة ينقتجرائم ة افحكمن في شأ

ي، كرعسالد عتاالت ورافجتمالئر وذخااللحة وألسن افي شأ 2013

ة، يبلجرائم اإلرهاة اافحكمن في شأ

، هتيالتعدتجارية والت كالشرن ابشأ

للجمارك، ة يادتحالة ائيهالن بشأ

، هاغمة ودنيمثالن ادعماليمة وقالت ذافي األحجار  التجارى اعلة برقاالن في شأ 2015ة ن( لس11ي رقم )ادتحالن انوالقالى عو-

ة، يبيضرالت اإلجراءن اشأفي  2017ة ن( لس7ي رقم )ادتحالن انوالقالى عو-

ة، يئتقانالة ابيضرلانفي شأ 2017ة ن( لس7ي رقم )ادتحن انوبقامرسوم اللى عو-

، ةضافمالة ميقالة بيضرن في شأ 2017ة ن( لس8ي رقم )ادتحن انوبقامرسوم اللى عو-

ن مالظيم نتكزي ومرالصرف مالن في شأم 2018ة ن( لس14ي رقم )ادتحن انوبقامرسوم اللى عو-

، ءارزولاس لجمة قفاومو، ةيلاملار يزوه ضرعا مى لع ًءانبو-

 :اآلتي نوناقرسوم بملرنا اصدأ

 (1ة )ادملا

ة، يالمالة شطنألشآت وا

النص ياق يقض سلم  ما هانملكنيقرة نيبمالعاني مالة يالتالت راعباالت وماللكلن كويننواقبمرسوم الذا ام هكيق أحبتطفي 

لك: ذير غب

 .متحدةالة يبعرالت راماإلا :ةلدولا

 .ةيالمالزارة و ة:رلوزاا



  

 
 

  

    

  

 
          

 

 

 

        

       

 

 
 

 

                   

     

 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                  

                   

    

           

            

    

 

            

 

 

         

 

   

 

                  

 

 

 

 

            

ة.يالمالوزير   :رزيلوا

زي. كمرالمتحدة الة يبعرالت راماإلف اصرم
 مصرفلا
 :يزركملا

.زيكمرالصرف مالمحافظ  :ظفاحملا

ة.عمشروالات غيرميظنتالل يموتو ل اإلرهايومتة افحكمال وموألل اة غسهمواجة لينوطالة نللجا  :ةجنللا
ة.يالمالت ماعلومالوحدة  :دةحلوا

ة يالمالن غير همالال ومعألة وايالمالت نشآماللى عةبرقاالبتاعيتشرالها يإلد هعتالتي  ةيالمحلادية وتحاللسلطات اا
 ةجهلا

د حدتلمذاإةنهمال أونشاط الةلمزاولى عةقافموالبةصتمخالةطلسلا أوح،بلرلةدفهااليرغتعيامالجوددةمحال
 بية:اقرلا

ة. برقاالةهت جعايتشرال

ُ ذافإن هاتج ي التحروثبحالوةافحكماللماعبأقيام الفذة، الناها تعايرتشبموجبهايإلعهد يالتي ة يالمحلوةيادتحالاتلسلطاا

 .ةعمشروالير غتماينظتالليموتو اإلرهال يموتولمواألالغسة ميجرها يفمابم،ئراالجفي تالالالستدامعوج :نانوقلا

 هاتجلا
 .ةللدوي ان فنوبقامرسوم الذا ام هكن أحمأي حكم  ذيفنتبة ينعمالة يمكوالحت هاالج

 معنية:لا
ناكى تما هجراخو أة لودلال خادب كتراء اوس، ةلودلاي فة ذفانلات اعيرشتللا قفوة حنجو أة يانجل كشيل عفل ك ةمريجلا ً 

ن.يتدولالا تلكي فه يلعا ًبقاعم لية:ألصا

 غسل 
 .ننوبقامرسوم الذا ن هم(2ة )ادمالن م(1ند )بلي اددة فمحالل عان األفملعي فأ

:موالألا

 تمويل 
 .هيإلار مشال 2014ة ن( لس7ي رقم )ادتحالن انوالقان م(30، 29تين )ادملي اددة فمحالل عان األفملعي فأ

 اب:اإلره
 تنظيماتلا

 .هاتشطند أم أحالمجرت ماينظتالنشاؤها أو إرم مجالت امينظتال رغي

روعة:مشلا

 تمويل 
 تنظيماتلا

ه. يإلن يمتنمالد ألحه أو تشطند أألحع أو مشروظيم غير نتل لماالوفير تهبدرايوني نقاصرف تدي أو مال عل فك
 رغي

 روعة:مشلا
 .ةعمشروالر يغتماينظتالل يموت أو إلرهال ايموتبها أو  ةبطتمرالة يصلألالجرائم ل وامواألل اة غسميجر مة:ريجلا

و أت ادنتسملاوة يبنجألات المعلاوة ينطولاة لمعلاا هيفا مبة تباثو أة لوقنم، ةيونعمو أة يداما هعونن اك ًايأل وصألا

و أي نورتكلإلال كشلاك لذي فا مبا هلكشن اك ًايأا هبة قلعتملاق وقحلاو أل وصألاك لتك لمتت بثتي تلاك وكصلا :موالألا

ل. هذه األصون مة تجو ناة أيتمتأرى ل أخباح أو دخوأر أو ي فوائدوأي، مرقال

ت زاتيامالواح باألراذلك ل ميشوة، نحج أوة يجناأي كا تارن ممباشر ير غ أومباشر يق بطرة تجالنال مواألا
 :حصالتمتلا

 .ىرخأل اومأى لإا ًيئزجو أا ًيلكة لوحمة لثاممل اومأي أو، ةيداصتقالاد ئاوفلاو

ة. نحة أو جيجناكا تارفي  لكاألشن املكه بأي شمداتخد اسراييتم أو  ما :طائالوس

ة بطتمر أوة نحج أوة يجناأي ن مةصلتحمها نأفي باه تلالشة قولعمسبا أها نبشأفر تواتلموابأعلق تتتالمعام مالتامعلا

ذلك. في  عذها أو شريفنتء تم ة، سواعمشروالمات غير يظنتالل يموت أو إلرهال ايومتب :ةمشبوهلا

بأمر  لكاألشانملكشأي بها يفرف صتال أوها تبديل أوها كيتحر أوها ويلتح أول مواألالقنلى عتمؤقالالحظر  أو يدمجلتا

 .ةصتمخةن سلطمدرصا :زجحلا

ة. صتمخة مكمحن مدر صاحكم  بموجبةمئداورة صبئط الوساالت أو صتحملأو اة صلخال امواألة ايكع ملنز :رةادمصلا
ً ن وناقبم وسرملاا ذهلة يذيفنتلاة حئاللاا هددحتي تلاة يلاملات ايلمعلاو أة طشنألان مر ثكأو أا طاشنل وازين مل ك منشآتلا

 .هنعة بنيال أو يمعة صلحمل لية:املا

 المألعا
 رغي مهنلوا

 .ننوبقامرسوم الذا هة ليفيذنتالة ئحالالدها حدتالتي  ةينهملاو أة يراجتلال امعألان مر ثكأو أ ًالمعل وازين مل ك
 ةلياملا
 :دةحدملا



 

 

 

         

        

  

 

 

           

 

 
               

 

 

           

         

 

 
       

 

  

 

 

                  

         

 

 

 

           

       

 

 

         

  

 

                     

 

  

   

 

  

  

   

 

  

 

  

 

            

              

 

   

  

و أنييتبارعا أون ييعيبطاص أشخن ملف تؤددة حمير غ أوددة محمدة لار مرتالساةفصها لظيم نتتذاة عماجلك ياتمعجلا

ة يميعلت أوة يثقاف أوة ينيد أوة ييرخاض غرألل اموأصرف  أو تلقي أومع بجقوم تحبلرلةدفهاير غوني نقاب يتتر ةفادهلا رغي

 .برالاض غرن أمأو غيرها  ةينمضاتة أو يعماتأو اج :ربحلل

و أةينمائتالساقيادنصالكة،يتبارعاةيصشخه نعجتنيالما بثر كأ أونيرفطنيبعقد ب موجبنشأ تالتي ة عالقال رتيبلتا

ها. ة لهبمشاالتيباتترالنمرها، يغ :انونيقلا

ت نشآمالدى إحمع ننوبقامرسوم الذاهلةيفيذنتالةئحالالدها حدتالتي ل ماعألانمأي بقيام الفي عيشر أوقوم ينملك
 ل:ميلعا

 .ددةمحالة يالملان غير همالال ومعألأو اة يالمال

ص الشخذلك كل، ويمعاللى عباشرة مير غ أوشرة مباة يئهانةيلعفطرة يسيمارس  أومتلك ييلذايعي بالطلشخص ا
 يدفمستلا

ب يتتر أوري تباعا شخصلى عةيئهانةيفعلطرة يسيمارس ذي لا أوهنعةبنيات مالعامالرى تجذي اليعي بالط
 :قيقيحلا

 .ونينقا

يع، بالول،يتحولاوسحب، الوع،دايإلال:مثاالليبسلى علميشوالت، صتحمال أولمواألافي لماعتاس أوصرف تلك
 لية:ملعا

ة. بهالهن، ولرواة، لادبمالاض، وقرإللشراء واوا

 .ةللدوي اة فالمسجلت نشآمالع نواف أمختلة ليالتجارء ماألسل اسجلى عاف إلشرصة باتمخالة هالج ل:جمسلا

ا ًبيترتو أا ًيرابتعاو أا ًيعيبطا ًصخشن اكء اوسي قيقحلاد يفتسملاو أل يمعلات امولعمن مق قحتلاو أف رعتلاة يلمع رتدابي

ه تحئالون نوبقامرسوم الذا هت غاياله، يعلطرة يلسواة يكالملل كيوهل معالة قعالن مرض غالوه لمعة عيبطوا ًينوناق ةايلعنا

 .ةيفيذنتال لواجبة:ا

ت اعائد أوةبوهمشال أوةعمشروالير غلمواألالبدخوها تبرقات تحوةصتمخلاةالسلطه بموجبحمتسأسلو 
 ليمالتس

ة يهووتحديد ة ميجرن عري تحالدف هبهانمجولخرا أوبورها ع أوها يفمرور لا أوةدولالضي راألى إةميلجرا
 قب:مرالا

 .هايبكتمر

 دور داءبأ أوة يقيقالحه تيهوير غةيهول نتحابائي ضاقالبط ضالري مومأحد أهبوجمبقوم يري تحالوثبحللأسلو  ةليملعا

 .ةميلجرق باتعلتتماعلومل أو يلدلى عللحصوف لئزاتتر أو مس لسرية:ا

 (2ة )ادملا

لاعفألاد حأا ًدمعب كتراو، ةحنجو أة يانجن مة لصحتمل اومألان أبا ـملاعن اكن مل كل اومألال سغة ميرجا ًبكترمد عي-1 ً 
ة: يتآلا

ع. مشروالرها غير صدمه يومتفاء أو د إخصقبها بة يي عملى أأجرنقلها أو  الت أوصتحمالل حو-أ

ة قتعلمالوق قالحتها أو يكو ملا أهتكيها أو حرف فصرتالة قيو طر، أاهنكامرها، أو صدمصالت، أو تحمالة قيقوه حمأخفى أو -

 .هاب

 .هامند تسلعتصالتحمالدم تخز أو اسسب أو حاتكا-ج

ة. بقوعالن متإلفالى العةيصلألة اميلجركب اتمرعدة مسا-د

ل ة غسميى جرعله تبمعاقن ة دويصلألة اميلجركب اتمرة بمعاقل تحوال ة، وتقلمسة ميجرل مواألل اة غسميتبر جرعت-2

ل. مواألا

ت. صالتحمللع مشروالدر غير صمالت ثباإلة يصلألة اميلجراكا تة بارنداإلل اترط حصوشيال -3

(3ة )ادملا

المشار  2014ة ن( لس7)قم ي رادتحالن انوالقاه، ويإلالمشار  1987ة ن( لس3ي رقم )ادتحالان نوالقاام كإلخالل بأحم اعدمع  

 :هيإل

 :يتأي امم ًايأ اًدمع بكترا نم لك باهرإلا ليومت ةميرج ًابكترم يعد-1
ا هضعبو أا هلكت الصحتملان أبا ًملاعن اكا ذإ، نوناقبم وسرملاا ذهن م (2ة )ادمالن م (1ند )بالفي  ددةمحالل عاد األفأح-أ

ذلك  نكاة، ولو يبإرهاة ميجرو ي أبإرهاي أو شخص بإرهايم ظنتل يومتدة لعمإرهابي أو  لشخص إرهابي أو ظيمنتة لكملوم

 .عمشروغير الدرها صمه يموتفاء أو إخصد ن قدو

ها سوف نعلمه بأمع  مها أوداتخد اسصقبها يعلل لحصواغير للل هو سا أهصلدها أو حعو أا أهعمالت أو جصتحمالدم ق-

ه معلمع  إرهابي لشخص أو إرهابي ظيمنتح الصل لعالك األفتب كتارة، أو يبإرهاة ميجرا كتارفي  هاضعبكلها أو  دمتختس



 

               

              

 

 

   

  

 

                 

        

  

  

                   

 

  

 

  

 

  

   

  

                

 

 

 

 

               

 

 

  

  

 

 

 

                  

 

  

 

 

ما. هضغرهما أو تقيقبح

 :يتأي امم ًايأ اًدمع بكترا نم لك ةعورشملا ريغ تاميظنتلا ليومت ةميرج ًابكترم دعي-2
ا هضعبو أا هلكت الصحتملان أبا ًملاعن اكا ذإ، نوناقبم وسرملاا ذهن م (2ة )ادمالن م (1ند )بالفي  ددةمحالل عاد األفأح-أ

درها صمه يومتفاء أو د إخصن قذلك دون كا ولو هما،نمأي  ليومتدة لعمه أو ن ليمتنمالد ألحع أو مشروظيم غير نتة لكملوم

 .عمشروغير ال

ها سوف نعلمه بأمع  مها أوداتخد اسصقبها يعلل لحصواغير للل هو سا أهصلدها أو حعو أا أهعمالت أو جصتحمالدم ق-

ما. هضغرهما أو تقيقبحه معلمع  هن ليمتنمالد ألحع أو مشروم غير ينظتح الصا لهضعبكلها أو  دمتختس

 (4ة )ادملا

ة يلوؤسملابل الخإلان ودك لذو، اًدمعه باسحلو أه مسابت بكتراا ذإة ميرجلان ع ًايئازج ًالوؤسمي رابتعالاص خشلان وكي

 . ًانوناقا هيلعص وصنملاة يرادإلات اءازجلاوا هبكترملة يصخشلاة يئازجلا

 (5) دةاملا

ل معام ية أعب( س7وز )تجاال  مدةة ليالمالت نشآمالدى ا لهبهبتيشالتي  لمواألد ايمجتبيأمر  نه أماقمقوم ينمللمحافظ أو -1

نمو أم اعلاب ئانلال بقن مد يدمتللة لباقن وكتو، نوناقبم وسرملاا ذهلة يذيفنتلاة حئاللاا هددحتي تلاط باوضلاود عاوقللا قفو ً 

ه. ضفوي

هبتمشالئط الوسات وصالتحمالال وموألم اييقتبع أو تتد أو يحدتبتأمر  نل أب األحوابحسة صتمخالة مكمحالعامة والة بيانلل-2

كها، المبق لمسإخطار  نن دومها، وبةبطتمرة أو ميلجرن اعةتجناتنكاذا ا إدهيمتجأو حجزها أو  هاتميل قادعيما بها أو 

ة. مكالمحايق أو قتحالهاء تنن اير لحفالسن منع مالبألمر وا

ل أو ماعتالنع متنا أهنن شأمالتي  تراراقالذ تختنض أتقمدوجود نعال وألحوبحسب اة صتمخالة مكمحالعامة والة بنيالل-3

نمهر تاله نمرض غالن كويصرف تأي  نعمة لملالزراءات اإلجذ اط، واتخائالوسات وصالتحمالال وموألاي هذه ف فصرتال

ة. ينالنير حسغالوق قبحلإلخالم اعدمع  نها،بشأة درصااللحجز و اد أيمتجالأوامر  

ه. قيعن طرال إزي كمرالصرف مالل بن قمةصخمرالة يالمالت نشآمالدى ل لمواألد ايمتجت راراذ قيفنتيتم  ال-4

ها تئردافي  تقع التي ةصتمخالة مكحملام امأة داملاه ذهم اكحأب ًالمعد يمجتلاو أز جحلابة ماعلاة باينلار ارقن مم لظتلان وكي-5

لمتظالفض خ ريهر من تارشة أثثالء ضاقند اعبال د إيجدلم تظبدم قتاليجوز  م، فالتظلالفض ا رإذفار، القرصدرة مةمعاالة بنياال

مدة. الء تلك ضاقنل ابي قجدب بيطرأ سلم  ما 

ة بنيااللى علم، وتظمالهابلمعيظره نلةد جلسديحنة أمكمحاليس ئى رعلة، وصتمخالةمكحمللدمقيقرير تبلمتظالنكوي-6

ه. ميتقدخ يم عمل من تاريوعشر  ةعبأر (14)تجاوز ال  مدة له خالية فمكمحالل صفتلم، وتظالفي  هايرأبكرة دم مذقتنة أمعاال

زةمحجوالئط الوساوت الصحتملاول اومألاة رادإب ًابسانمه ارتن مف يلكت، لاوحألاب سحبة صتخملاة مكحملاوة ماعلاة باينلل-7

لك، ذورة ضرالت ضتاقذا إالحكم صدور  لبعها، ولو قيبا أو هيف فصرتالبن ادرة، واإلذصمللة عضلخاأو ادها يمتجتي تم الأو  

أي بهاتميد قوحدفي  ةملمحلمواألذه ال هتظة، ونداإلي بائهانصدور حكم  لي حافةدولالةنيى خزإلهاعيبةل حصيلؤوتو

 .ةينالن ألي طرف حسة عمشروورة صبتقرر توق قح

المادة. م هذه كاذ أحيفنتبط ضواعد ون قوانوبقامرسوم الذا هة ليفيذنتالة ئحالالد حدت-8

 (6ة )ادملا

ل ة غسميكب جرتمرلى عةيئزاالجعوى لدة امإقايتم  ال ن،نوبقامرسوم الذا ن هم(5ة )ادماله يعلت صنما بلإلخالم اعدمع -1

نمو أم اعلاب ئانلان مال إن وناقبم وسرملاا ذهم اكحألا قفوة عورشملار يغت اميظنتلال يومتو أا هرإلل ايموتل أو مواألا ً 

ه. ضفوي

ت ماعلومالة يماة لحملالزت اراءاإلجذ اباتخاار القرار صدل إب األحوابحسة صتمخالة مكمحالضه وفوين مام أو عالب ئللنا-2

 أوة يلسرر اادصمالد أو هوللشة يماالحوفير تبةصتمخالت لسلطاه ايتوجو ، أهايعلل لحصوج اناهموطرق تية وراخباتالسا

تهم. ملى سالعة يجدة يناك خشن هكاذا لك إوذى، دعوالفي  رىألخف اراألطأو ان يمهتمال



 

                   

 

  

  

 

                       

                

 

        

 

 

 

            

 

     

 

 

 

  

 

   

                  

       

                 

 

  

  

 

   

 

  

 

  

 

 (7ة )ادملا

ع الطالمر باأل، اةميجرلاع وقوبة يفاكل ئالدد وجود نع، نوناقلاذ افنإت اهجب لطى لع ًءانبو أا هسفنء اقلتن مة ماعلاة باينلل-1

ب لحاسة امنظيات أتومحل لالوصوبتأمر  نر، وأيغالوزة بحن وكتالتي  تدانتسمالق وئوثاالت والسجالت وساباالحلى عباشرة م

بات، لحساة اباقمرها، وطبضها وعبتتال وموألد ايحدتالطرود، وت والمراسالوت تباكامالومات، علومالة ينقتل ئووسالي آلا

في  افذةنالت عايتشرالبلخالإل ن ايها دوبكتمريمة وجرالن عكشف الفي  دعتساالتي  تراءاإلج ن امفر، وغيرها السن منع مالو

 .ةدولال

متى ب اقمرالتسليم الت ملياعباشرة مة، وفمختلالري تحالب يالن أسمة وغيرها يلسريات اعملالبام يقالن نوالقاذ نفاهات إلج-2

بط ضئط أو الوساالت أو صتحمالل أو مواألة اهووجدر صملى عتعرف التها أو دلأيمة وجرالن عكشف الذلك  نن شأمنكا

 .ةدولالفي  افذةنالت عايتشرالبلإلخالن اذلك دوها، ويبكتمر

ل كشيد قل عفي أن عب قارمم يلستو أة يرسة يلمعق يرطن عي رحتلابن وناقلاذ افنإت اهجن مف لكن م ًايئازجل أسيال -3

 .هلة حونمملات ايحالصلاز واجتو أا هباكتراى لعض رحد قن كيم لا م،  ًانوناقا هيلعا ًبقاعمة ميرج

ة، ميلجرتعلقة بامالام كألح ات واقيقتحالة، وبوهمشالت المعامالقارير تنبشأة املت شئياصانية بإحعمالت هاالجفظ تتح-4

ة افحكمت راءاة إجيكفاية وعلبفاة قتعلمت ايئاصحإي أو، يلودلان واعتلات ابلطو، ةرداصملاوة زوجحملاو، ةدّمجملال اومألاو

ة. ميلجرا

 (8ة )ادملا

ن ادعمملها أو لحال داوتللةة قابليالمتدواأو أت المعهانمجو يخرأةدوللى اإللدخيماعندح صفينص أأي شخلى عبيج

.يزكرملاف رصملاه ردصيي ذلاح اصفإلام اظنلا قفو، ةميقت اذر اجحأو أة نيمث ً 

 (9ة )ادملا

ت ماعلومالهة وبومشالتالمعامالقارير تن غيرها ل لها دوترسة، تقلمس "ةيالمتماعلومةحدزي "وكمرالصرف مالبنشأ ت

لى ا إهتالا، وإحهوتحليلها تدراسلى علمعتة، وددمحالة يالمالن غير همالال ومعألة وايالمالت نشآمالة ها من كافبةقتعلمال

ي: تأيمابتختص ، وبلطلد انعوي أئتلقال كبشةصتمخالتهاالج

ة يضافدات إنتسممات أو علومأي  ديمقتة، ينعمالت هاالجة وددمحالة يالمالن غير همالال ومعألة وايالمالت نشآمالن مبلطلا-1

ل كالشعد وموالفي  ،هامهامءداألة يضروراها ترالتي  تماعلومالن متها، وغيرها قتي تلالت امعلومالير ورتقاالبةقتعلم

حدة. الول بقن من يددمحال

تع متترى مات أخعلومأي  ة أوبوهمشالتالمعامالقارير تنبشأرى ألخل الدوي ايرة فنظالتداالوحمع  تماعلوماللادبت-2

ة لودلان وكتي تلاة يلودلات ايقافتالاب ًالمعة رشابمر يغو أة رشابمة روصبا هيلإل وصولاو أا هيلعل وصحلاة يحالصبة دحولا

لغبتنا أهل، ولثمالبةلمعامالبشرط  عها أومنعاوتالظيم نتظيرة لنالت داالوحمع  الوحدة هامبرتتماهافتيأوأاهيفافرط ً 

ز وجيال و، تامولعملاك لتى لإا ًدانتساا هؤارجإم تي تلات اليلحتلاوة مدقملات امولعملام ادختساج ئاتنن عة ريظنلات ادحولا

الوحدة. ة قافموغير بةثالثةهها ألي جنعحصاوز اإلفيجال  ماكةميلجرة اهمواجاض غرألال مات إعلومالم هذه داتخاس

ما بتها،يت وسرماعلومالنمم أكتحدعضع قوابوهاتيمات، وحامومعلنمهايلدفرتوايماص لخالو سجنات أبياعدةقاشاءنإ-3

ها تماعلومها وتنشآملى ل إوصوالة ينكامة إيدودمحن مدكأتالها، وتالنها وإحيوتخزت ماعلومالة الجعمتراءالك إجذفي 

ة. ينقتالها تمنظوأ

 .ننوبقامرسوم الذاهة ليفيذنتالةئحالالدها حدترى صات أخصاتي اخأ-4

 (10ة )ادملا

ل يومتول اإلرها يموتال وموألل االت غس ن حابشأها يإلاردة الوت غابالالفي  الوحدة أيع رطالتة اسمعاالة بنيالل-1

ة. عمشروالات غير مينظتال

ت الال ستدال وجمع اتها، عبمتاة وحدالون مها يإلد ترالتي  ةبوهمشالت مالاعمالقارير تتغابالقي ن تلنوالقاذ نفاات إهلى جتوت-2

 .هابةقتعلمال



 

 

 

 

  

 

 

   

 

   

  

 

 

  

   

 

    

  

  

 

  

   

 

 

 

                 

 

   

 

 

   

  

  

 

  

   

 

ه منظتذي لنحو االلى عةينعمالتهاالجنمهامهامءداألةيرورضاها ترالتي  تماعلوماللى عللحصون انوالقاذ نفاهات إلج-3

ن. نوبقامرسوم الذا هة ليفيذنتلة ائحالال

 (11ة )ادملا

ل يموتة افحكمال وموألل اة غسهمواجة لينوطالة نللج"اسمى تالمحافظ،  ةئاسبرة نن لجنوبقامرسوم الذا ام هكموجب أحبنشأ ت

وزير. النمار قرها كيلتشبدر صي" وةعمشروالير غتماينظتالليموتواإلرها 

 (12ة )ادملا

 :يأتيما بةنللجص اتتخ

مع يق نستالبةلصالت ذات اياسالست وراءاإلجة وامنظألاحراتاقة، وميلجرة اافحكمة لينوطة ييجتراتوير استطوضع و-1

 .ذهايفنتة عبمتاة، وينعمالت هاالج

طني. الوتوى مساللى عة ميلجرر امخاطييم قتيد وحدت-2

مخاطر الة يالعللدود ايحدتة لصلالت ذاة يدولالت هاالجفي  تماعلومالدر صاملى وع إلرجة واينعمالت هاالجمع  يقنستال-3

ير غنهمالال ومعألة وايالمالت نشآمالام تزالن مقق تحالبةيبرقاالت هاالجه يجتو، ول اإلرها يموتال وموألل ال غسفي مجا

 .ذهاالواجب اتخابير داتاليق بتطبهاافإلشرة عضلخااحبلرة لدفهالر ايغتعيامالجة وددمحالةيالمال

 .هاية فمثلمالتهاالجنيبيق نستالت، وماعلوماللادبتليهتس-4

تئياصاإلحل جمع اة من خالعمشروالات غير مينظتالل يومتول اإلرها يموتال وموألل اة غسافحكمام نظة يعلفاييم قت-5

 .هاوتحليلة ينعمالت هاالجن مةلصالت ذات ماعلومالن موغيرها  

 .ل اإلرها يموتةافحكمال وموألل اة غسهمواجبةقتعلمالة يللدوالحافمالفي ة دولالل يثمت-6

دها. ماتعالوزير الى علها ضرعة، ونللجل امعبةصلخاة ايمينظتالة ئحالالح راتاق-7

 .ةللدوي اة فينعمالت هاالجن مها يإلل أخرى تحامور ي أأ-8

 (13ة )ادملا

في  هايعلصوص نمالام كألحزام باتن االلماضة لعبمتاالابة ورقالام اإلشراف وهمه صصاتب اخبحسل كة يبرقاالت هاالجلى توت

 :يأتيما  صوصلخه الى وجعها ة، وليفيذنتاله تحئالنون وبقامرسوم الذا ه

ير غتمانظمالة وددمحالة يالمالن غير همالال ومعألة وايالمالت نشآمالفي  ةميلجروع اوقل ماتر احمخاطييم قتءراإج-1

 .حبلرلةدفهاال

تعيامالجة وددمحالة يالمالن غير همالال ومعألة وايالمالت آنشماللى عداني يمالبي وتكماليش تفتالرقابة والت ملياعءراإج-2

 .حبلرلةدفهاالغير  

ظافتحالاو، اهنمم لظتلاة يلآوة يذيفنتلاه تحئالون وناقبم وسرملاا ذهم اكحألا قفوة يرادإلات اءازجلابة قلعتملات ارارقلار ادصإ-3 ً 

 .ةعموقالت زاءاالجة وذتخمالبير داتالن عتئياصاإلحبا

 .ننوبقامرسوم الذاهة ليفيذنتالةئحالالدها حدترى صات أخصاتي اخأ-4

 (14ة )ادملا

يات غير عمالجة وددمحالة يلماالن غير همالال ومعألة وايالمالت نشآماللى عةيالتالة يارات اإلدلجزاءتوقيع اة يبرقاالة هللج-1

 :ةيفيذنتاله تئحالن أو نوبقامرسوم الذا ام هكن أحمألي حكم ها تفالمخد نعتها، برقاة لعضلخااحبلرلةدفهاال

ار. إلنذ ا-أ

ل كن عرهم دن ييمالة مسخ (5.000.000على )د يتزال هم ودرلف ن أيمس( خ50.000عن )ل قتال  التي ةيارة اإلدمراغال-

ة. فالمخ

 .ةيبرقاالة هالجدها حدتالتي  مدةللة فالمخالبةلصالذي  عقطاالفي  لمعالن ملف المخانع م-ج

تهم يؤولمست بثتن مممالك لأو ادراء مالة أو يافإلشرأو اة يفيذنتالدارة إلضاء اعأو أدارة إللس امجء ضاعيات أصالحد ييقت-د

ت. مؤقب اقمرن ييعتذلك  في مابة، فالمخالنع



  

 

  

  

   

 

  

 

   

 

  

      

 

 

 

  

  

 

                  

   

 

 

  

 

  

 

  

  

 

 

  

         

  

   

  

   

  

 

مدة للة، فالمخالن عتهم يمسؤولت بثتن ممة يافإلشرأو اة يفيذنتلارة اضاء اإلدعأو أدارة إللس امجء ضاعأو أن ييرالمديقاف إ-هـ

رهم. ييغتب ة أو طلبرقاالة هدها جحدتالتي 

 .ةيبرقاالة هالجدها حدتالتي  مدةللة نهمالنشاط أو الة اولمزد ييقتيقاف أو إ-و

ترخيص. الء غاإل-ز

تقديم ب بطلألمر ر اداصإة يارزاءات اإلدالجيع توقد نعة يبرقاالة هللجة، ادمالن هذه م (1)د نبالن م)ز(  قرةفالء ثناتباس-2

 .ةفالمخالة الجعمذة لتخمالبير داتالن عة مظتنمقارير ت

 .ةفمختلالنشر الل ئة في وسايارإدت زاءان جمتتخذه  ما نشر ةيبارقالة هللجل يع األحوامفي ج-3

 (15ة )ادملا

ة يي عملباه فتة لالشعقولما بيها أسلدت فرتوذا أو إها باهتشادة عند حدمالة يالمالن غير همالال ومعألة وايالمالت نشآماللى ع

تها، مين قعنظر البغض  هايم فخدتتسها سوف نأو أة ميلجرباها تعالقفي  باهتالشأو ات صالتحمها ضعبكلها أو  لثمتلمواأو أ

نعافرة تومالت ماعلومالوت انايباليع من جمضتيل صفمير رقتبدها يتزوومباشر،  لكبشير وة بدون تأخحدالوغ بالتزم بإن تلأ

لك: ذنمثنى تيسة، ويلسرم اكاعذر بأحتالن حدة، دوالوها بتطلة يضافمات إعلومأي  تقديمة، ولصالت ذااف ألطرة وايعملالتلك  

ل حصوالقد تم  نكاذا ، إنوتقلمسالن يوننوالقات ساباالحقو دقمنية ونوالقان همالصحا ن أمرهم يغدل وعالكتا مون والمحا

ة. ينهمالة يلسرا لهين فعوضيخيات في ظروف عملالبتلك  ةقتعلمالت ماعلوماللى ع

ة. بوهمشالتمالعامالنعغبالإلزام باتالت االلط وحابضواعد ون قوانوبقارسوم مالذاهة ليفيذنتالةئحالالد حدتو

 (16ة )ادملا

ي: تما يأبددة محالة يالمالير غنهمالال ومعألة وايالمالت نشآمالزم تتل-1

التي مخاطر للددة عتمالب نلجوال امر، من خالتسمل كبشها ثيحدتها وقيثتووها مييقتها ول عملة في مجاميلجرر امخاطد يحدت-أ

ة هللجها ميتقدوهابةقتعلمالتماعلومالطر والمخاييم قتيد وحدتةدراسبفاظ تحالن، وانوبقارسوم مالذاهة ليفيذنتالةئحالالدها حدت

ب. طلالد نعة يبرقاال

ي نطولام ييقتلاج ئاتنة اعارمبور طاخمللة ددعتملاب ناوجلاى لع ًءانبا هقاطند يدحتوة بجاولاة يانعلار يبادتوت اءارجإذ اختا-

مرسوم الا ة لهذيفيذنتالة ئحالالد حدتير، وبداتالذ هذه يفنتلها من خاليعلل لحصوم اتالتي  تماعلومالبفاظ تالحر، وامخاطلل

فيد تمسالل أو يمعالةيهونمققتحاللماكتل اسيط تأجشروير وبداتالعنواهذه اإلجراءات وأها يبق فطتالتي  تاللحان انوبقا

يقي. قالح

بها أوفاظ تالحأو ام، رقم أو تعارسمو باسم ي أمو وهل أهومجاري، باسم تجلي أو مال معاتأي  ءراأو إجت ساباح حتم فعد-ج

 .هامات لدأي ختقديم  

نها، مد الحتم تحديدها، ولتي ر امخاطالدارة ن إمها نكمتعليا الدارة إلن اممدة تعمة ياخلدت راءاجبط وإضوات وسياساضع و-د

ة، يبغلأل ة اصيها حلك فمتالتي  هاة لعبكات التالشرميع فروعها والى جعذلك  بقتطن ر، وأمتسمل كبشها ثحدتها وعراجتن وأ

ت. راءاإلجبط واضواالت وسياسااله هذه يعلل متتشن يجب أما ن نوبقارسوم مالذا هة ليذيفنتالة ئحالالد حدتو

متحدة البع لألمم ن التامأللس امجن عادرة صلرات اراقالذ يفنتنبشأة للدوي اة فينعمالة طلسلن امدر صيما ي لفوراليق بتطال-هـ

ل مالشالدمار اة أسلحتشار نف امع ووققنع ومله ويموتوها إلر قمع انع ومن بشأمتحدة الألمم يثاق امن مبع السال صفالت تح

 .ةلصالت ذات راراقالن ميلها، وغيرها ومتو

ة متاحن كوتنة، وأيدولة أو يمحلت ناكاء أسوتمالعاماليعمنات لجايبالق وئاثالوت ودانتمسالت والسجاليع مبجفاظ تالحا-و

ن.نوبقامرسوم الذا هة ليفيذنتالة ئحلالده احدتا ملا قفو، ةلجاعة روصبب لطلاد نعة صتخملات اطلسلل ً 

ن. نوبقامرسوم الذاهة ليفيذنتالةئحلالادها حدترى مات أخزاتالأي -ز

ي: تيأما ة يفيذنتالة ئحالالنظم تننوبقامرسوم الذا اض هغرأل-2

 .حبلرة لدفهااليات غير عمالجت مازاتال-أ

هور. مللجها تإجراءات إتاحذ ب، واتخالطلد انعيرها توفت، والسجالوت ماعلومالبل مسجالفاظ تاح-

 .بلطلد انعتوفيرها ت، ولسجالمات واومعلالبوني نالقاب يتترالوري تباعالص االشخفاظ تاح-ج

 (17ة )ادملا



 

                  

 

 

  

                   

  

 

                     

  

 

            

   

  

 

            

 

   

 

                    

   

   

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

    

في ها يعلصوص نمالجرائم البة أو بوهمشة املعمبةقتعلمالها ويعلل صتحالتي  تماعلومالة يبسرام تزهات االلالجيع ملى جع

ة قلعتملاا ياضقلاو أى واعدلاو أت اقيقحتلاي فا همادختسال ًايرورضن وكيي ذلار دقلابال إا هفشكم دعبو، نوناقبم وسرملاا ذه

ن. ونبقامرسوم الذا ام هكة أحفالمخب

 (18ة )ادملا

ة عاملمالبشرط ذة، أو نافة يتفاقة ادولالبها بطتررى ة أخدولبةيئضاقةن سلطمبلى طلعءبناة صتمخالة يئضاقالة للسلط-1

وأت امكاحملاو أت اقيقحتلاي فة يئاضقلاة دعاسملام دقتن أ، ةلودلاي فة ذفانلات اعيرشتللا قفوا هيلعب قاعملال اعفألاي فل ثملاب ً 

ي: تيأما بتأمر  نا أهة ولميلجربطة باتمرالتراءاإلج ا

في  عالتي شرة أو مخدتمسلاةميلجرن اعةتجئط الناوساالأو  تصالتحمالل أو مواألدرة اصامأو حجز أو  ديمتجد أو يحدت-أ

تالجسم يدقتك لذي فا مب، ةلودلاي فة ذفانلات اعيرشتللا قفوا هقيبطتن كميى رخأت اءارجإي أو أ، اهلداعيا مو أا هيفا همادختسا ً 

اص ألشختيش افت، وحبلرة لدفهااليات غير عمالجة أو ددمحالة يالمالن غير همالال ومعألأو اة يالمالت آنشمالها بفظ تتح

ت الصاتالض اراتعة وايلسريات اعملالكيق قتحالب يالم أسداتخة، واسلى األدعلل لحصود، واهوالشت داإفامع ني، وجمباالو

ب. اقمرالتسليم النية وتروكات اإللمعلومالت وانبياالمع وج

.ةدولالفي  افذةنالت عايتشرللا قفوة لجاعة روصبة ميرجلابة قلعتملاء ايشألاوص اخشألاد ادرتساوم يلست- ً 

ت الطلباذ يفنتة، ويرنظالة يبنألجلسلطات اة مع ابناسمالة علسريمة بالجرتعلقة بامالت ماعلومالل ادبتتن ة أصتمخالت لسلطال-2

معبجوم قتن أها ل، ولثمالبة عاملمالبشرط  فذة أوتفاقية ناة اللدوها بابطترالتي  ةيبنألجل الدوافي  ةصتمخة هأي جن ماردة الو

قط ا فهمداتخت واسماعلومالة تلك يلى سرعفاظ للحة ملالزاتراءاإلجذ اواتخاة، دوللي اة فينعمالت هاالجن متماعلومالتلك  

.ةلودلاي فة ذفانلات اعيرشتللا قفو، هلجأن مت مدقو أت بلطي ذلاض رغلل ً 

 (19ة )ادملا

ل اإلرها يومتةافحكمال وموألالة غسهمواجبةصلالت اذلي لدون اوعاتالت ة لطلبايألولواءإعطاة ينعمالت هاالجلى ع-1

 .ةممستلالت ماعلومالة يفظ سرة لحالعفالت راءاإلج اذ ة، واتخااجلعورة صبذها يفنتو

 :يتأيا ممي أى لإا ًدانتساي لودلان واعتلاب لطض فري غبنيال ، نوناقبم وسرملاا ذهم اكحأذ يفنتق اطني ف-2

ة. يبيضرة أو يالممور ى أعلل متشتةميلجرن اأ-أ

ها. بةصلتمة أو يياسة سميلجرن اأ-

 .ةدولالفي  افذةنالت عايتشراللف ال يخاما بددة محالة يالمالن غير همالال ومعألة وايالمالت نشآمللة ملزمالة يلسرم اكاأح-ج

 .ةقمالحالقات أو يقتحالك ق تليعيب سلطلن اكيلم  ما ةدوللي اة فيئضاة ققمالحيق أو قتحع موضوة ميب بجرلطلل اصاتا-د

ن. نوبقامرسوم الذا هة ليفيذنتالة ئحالالدها حدترى الت أخي حاأ-هـ

لي. لدون اعاوتللةمنظمالتراءاإلجبط واضواالعد والقوان نوبقامرسوم الذاهة ليفيذنتالةئحالالد حدت-3

 (20ة )ادملا

ل أو مواألل ام غسئرابجة قتعلمئط و وسامتحصالت أل أو امودرة أصاملى عينص  ضائير قمأو أبأي حكم  افترعالز ايجو

ة دولالبهابطتررى ة أخدولبةصتمخةيئضاة قة أو سلطمكمحنمدرصيةعمشروالمات غير ينظتالليومت أوإلرها ل ايموت

ها. يعلصدق مة يتفاقا

(21ة )ادملا

آخر. ن نوقاأي ها يعلينص  دة أشبقوعأي بنونبقامرسوم الذا في هها يعلصوص نمالت وباقعاليع توقل يخال  

 (22ة )ادملا

لى عديتزال درهم ولف ة أئما (100.000عن )ل قتال  التي ةمراغالت ونوا( عشر س10على )د يتزال  مدةبس الحببيعاق-1

ن م(1ند )بالفي  هايعلصوص نمالل عاد األفكب أحتارن ملكنيتبقوعالن يتى هاحدو بإ، أرهمدنييالمةمس( خ5.000.000)



 

 

  

   

  

  

  

   

  

  

 

  

  

 

 

   

 

  

  

  

 

 

   

                     

 

 

   

  

  

 

  

 

                    

 

ن. ونبقامرسوم الذا ن هم(2ة )ادمال

(10.000.000على )د يتزال درهم ولف ة أئماثثال (300.000عن )ل قتال  التي ةمراغالومؤقت، الن السجة بوقعالن كوتو

ة: يتآلل ان األحوامأي  في لمواألل اة غسميي جرنلجاكب اتارذا ، إرهمدنييمالعشرة  

 .هنيماله نشاطه أو تفيظب وموجبهلةولمخاله تطذه أو سلفونلغالتاس-أ

 .حبلرلة دفة غير هايعمل جها من خالبكاتار-

 .ةمنظمةيمراة إجعمال جها من خالبكاتار-ج

د. عوال-د

ها. ررة لقمالة مة التابقوعالبلمواألل اة غسنحجكا تارفي  عالشرولى عبيعاق-2

ة ئماثثال (300.000عن )ل قتال  التي ةمراغالبت ونوا( عشر س10عن )ه تل مدقتال  ذيالت مؤقالد أو بمؤالن السجببيعاق-3

 .ل اإلرها يموتفي  تصالتحمالدم تخن اسمل كرهم دن ييمال( عشرة 10.000.000على )د يتزال درهم ولف أ

( عشرة 10.000.0000لى )عد يتزال درهم ولف ة أئامثثال (300.000عن )ل قتال  التي ةمراغالبت ومؤقالن السجبب يعاق-4

ة. عمشروير غتماينظتليموتفي  تصالتحمالدم تخن اسملكرهم دنييمال

ت ماعلومبةيارة أو اإلديئضاقالت لسلطاالى ا إودلا أإذنها، مءناة أو اإلعفاالجلى عها بكوم محالة بقوعاليف فتخة مكمحلل-5

قبض اليهم أو علها تثباأو إها يبكتمرن عنها أو عكشف اللى ك إلذدى ى أتمادة، مالي هذه ا فهيعلب معاقاللجرائم ن امأي بعلق تت

 .همحدى أعل

 (23ة )ادملا

ل كم، درهن يومسين مل( خ50.000.000على )د يتزال درهم ولف ة أئمامس( خ500.000عن )ل قتال  التي ةمراغالبب يعاق-1

ن. نوبقامرسوم الذا في هها يعلصوص نمالرائم الجدى ه إحماسبه أو بلحساؤه كالووه أو يرو مدأوه مثلمبكتارري تباعص اشخ

 .هنشاطه يل فلذي يزاور اقمالالق غه وإبحلل اإلرها يموتة ميي جري فتبارعالص االشخة ندال إي حاة فمكمحالتحكم -2

 .هيعلكوم محالة قفنلى عة، وبناسمالة سيلكم بالوالحلخص منشر بتأمر  نة أنداإلكم باالحد نعةمكمحلل-3

 (24) دةاملا

دى و بإحم أدرهن يو( مل1.000.000على )د يتزال درهم ولف ة أئما (100.000عن )ل قتال  التي ةمراغالوبس الحبب يعاق

ن. نوبقامرسوم الذا ن هم (15ة )ادمالمنه حكم  سيمل جمابإهد أو معن علف تين، كل من يخابقوعالن يتها

 (25ة )ادملا

 (500.000على )د يتزال درهم ولف ة أئما (100.000ن )علقتال  التي ةمراغالوهر ة أشتعن سل قتال مدة  بسالحببيعاق

ت ايلمعن أشبة عجارملاد يقت الماعمن عف شكو أا ًصخشه بنو أر طخأن مل ك، نيتبوقعلان يتاهى دحإبو أم هردف لأة ئامسمخ

 .هانعري تحالبقوم تةصتمخالت لسلطان اأو أة بوهمش

 (26ة )ادملا

ي: تأيما  ادرةصمبةميلجراكا تارت بوثلي حاة فمكمحالتحكم -1

 .هايا فهمداتخد اسراينكاالتي  ة أومخدتمسالئط الوسات وصالتحمالة، وميلجرل امحلمواألا-أ

ر تعذل ي حا، فبندالذان هم)أ( قرةفالفي  هايعلصوص نمالتصالتحمالال وموألة اميل قادعتالجاني  هاكيملل مواي أأ-

 .هابطض

آخر، ي أو طرف نلجاة ايكو ملازة أيفي حئط الوساالت أو صتحمالل أو مواألنت اكاذا ا إمعنظر الصرف بادرة صمالتتم -2

ة. ينالنير حسغالوق قبحلإلخالن ادو

ة معاالة بنياللن وكين أن ودن وناقبم وسرملاا ذهم اكحأب جومبا هيلعب قاعمة ميرجي ف ًالوهجمه نوكو أم هتملاة افول وحتال -3

ها تصلت تبثا أإذة وطبضمالئط الوسات وصالتحمالال وموألدرة اصامبها مكار حصدإل، ةصتمخالة مكمحللألوراق فع ار

ة. ميلجربا



                        

  

 

 

             

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

                   

 

   

 

   

  

   

 

 

                  

 

 

  

 

 

 

ن أا وملعين أم هلثملن اكو أم هدحأو أه فارطأم لعف رصتو أد قعل ك ًالطابع قي، ةينلان سحر يغلاق وقحبل الخإلام دعع م-4

ذها. يفنتادرة أو صمالبلحكم أو اد يمتجالجز أو الحفي  ةصتمخالت لسلطادرة اى قعلثير رف هو التأصتالأو  عقدالن مرض غال

(27ة )ادملا

ة يالمالت نشآمالنون والقاذ نفاهات إة وجحدالوبية ورقالهات االجلى عة يارة أو اإلدينالمدة أو يئزاالجة يمسؤولالب ترتتال  

ن مي أم يدقتن م،  ًانوناقم هلص خرملاا هولثمموا هوفظوموا هتارادإس لاجمء اضعأوة ددحملة ايالمالن غير همالال ومعألوا

لم  ما ذلكت، وماعلومالةيسرن ماضي لرداأو إدي قعيعي أو رتشبنص  مفروض ديقأي لى عجالخروة أو بمطلوالتماعلومال

غير. البار ضرإلد اصقبةينءوبسقد تم  غبالإلن ابت أثي

 (28ة )ادملا

م، درهن ييمالة مس( خ5.000.000على )د يتزال درهم ولف ن أيمس( خ50.000عن )ل قتال  التي ةمراغالببس أو الحبب اقيع

بع لألمم ن التامأللس امجن عادرة صالت راراقالذ يفنتن بشأة للدوي اة فينعمالة السلطل بن قمادرة صالت مايتعلاللف كل من يخا

لدمار ة اأسلحنتشار ف اووقمع قنع ومله ويموتومع اإلرها وقنع من بشأمتحدة الألمم اثاق يمن مبع السال صفالت تحمتحدة ال

 .ةصللذات ات راراقالن ميلها، وغيرها موتالشامل و

 (29ة )ادملا

يدة قمةبوقعبننوبقارسوم مالذافي هها يعلصوص نمالتناياالجدى حأو إل مواألل اة غسميي جري فبنأجلى عذا حكم إ-1

 .ةدوللن اعبعاده كم بإالحب لحرية وجل

ذا في هها يعلصوص نمالرى ألخح انالجد موافي  نبيأجلى عذا حكم ، إالمادةن هذه م(2)دنبالبحكم  لإلخالم اعدمع -2

ة بوقعلابه يلعم كحلان م ًالدبد اعبإلابم كحلاو أ، ةلودلان عه داعبإبر مألاة مكحمللز اجة يرحللة ديقمة بوقعبن وناقبم وسرملا

ة. يلحردة ليقمال

ة، عمشروالات غير مينظتالل يموت أو إلرهال ايموتل أو مواألالة غسميي جرالمدة فضي مبةيئزاالجعوى لدي اضقنتال -3

ها. بةبطتمرالة أو ئناشالةينالمدوى عالددة امالضي مبضي قنتال ماكبها،  كوممحالةبقوعالقط تسال و

ه. يلر إمشاال 2014ة ن( لس7ي رقم )دالتحان انوالقافي  دا ورمبننوبقامرسوم الذا ام هكل أحتخال -4

ل يومتة ميها، وجرالحصمة أو دولالن مأبمساس الها نمرض غالن كاذا ة إعمشروالات غير مينظتالل يموتة ميتبر جرعت-5

 .ةدوللي لارجالخلي وداخالن مألالماسة بالجرائم ن اماإلرها 

 (30ة )ادملا

د نعةيضافإلمات اعلومالتقديم  نعنع تمأو اح صام اإلفعدد معتنملكنيتبقوعالن يتى هاحدو بإأةمراغالوبس الحببيعاق

ص وصنملام اظنللة فلاخملاب، ةحيحصر يغت امولعما ًدمعم دقو أ، اهنعح اصفإلاب جيت امولعما ًدمعى فخأو أ، هنمب لطلا

وق قبحل إلخالن اة دووطبضمالل مواألدرة اصامبتحكم  نة أنداإلد انعةمكمحللنون، وبقارسوم مالذا ن هم(8ة )ادمالفي  هيعل

ة. ينالن ير حسغال

 (31ة )ادملا

ن مل كرهم دالف عشرة آ (10.000عن )ل قتال درهم ولف ة أئما (100.000على )د يتزال  التي ةمراغالببس أو الحبب يعاق

ن. نوبقامرسوم الذا هام كن أحمآخر  أي حكم لفيخا

 (32ة )ادملا

ت ثباي إي فئضاقالبطضالريمومأةفصمحافظ المع يقنستالبلالعدوزير  نمارقردهم يحدتبدرصينيلذن ايفوظمللنكوي

ه. بموجبادرة صلرات اراقالة أو يفيذنتاله تئحالن أو نوبقامرسوم الذا م هكاألحة فالمخالبتقع  التي لعااألف



 

       

 

  

   

 

 

  

  

  

 

 

 

 (33ة )ادملا

ن. نوبقامرسوم الذا هة ليفيذنتالة ئحالالر يزولاح ارتقاى لع ًءانبء ارزولاس لجمر دصي

 (34ة )ادملا

ن. ونبقامرسوم الذا ام هكرض مع أحعاتيلف أو كم يخال حكيلغى -1

 .ل اإلرها يموتةافحكمال وموألل ام غسئراة جهمواجن بشأ 2002ة ن( لس4ي رقم )ادتحالن انوالقايلغى -2

 (35ة )ادملا

 .نشرهخ يهر من تاربعد شه بل معية، ويملرسة االجريدفي  ننوبقامرسوم الذا نشر هي

اننهي يد آلة بن زافليخ

 دةحمتلة اربيلعت اارامإلة الدو رئيس 

 ظبي: أبو ة فيئاسرلا رقص في ار عنصد
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