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قانون رقم )14( ل�سنة 2014

باإ�سدار قانون مكافحة اجلرائم الإلكرتونية

نحن متيم بن حمد اآل ثاين      اأمري دولة قطر،

بعد الطالع على الد�صتور،
وعلى القانون رقم )3( ل�صنة 2004 ب�صاأن مكافحة الإرهاب،

وعلى قانون العقوبات ال�صادر بالقانون رقم )11( ل�صنة 2004، والقوانني املعدلة له، 
املعدل   ،2004 ل�صنة   )23( رقم  بالقانون  ال�صادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  وعلى 

بالقانون رقم )24( ل�صنة 2009،
وعلى قانون الت�صالت ال�صادر باملر�صوم بقانون رقم )34( ل�صنة 2006،

وعلى قانون مكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب ال�صادر بالقانون رقم )4( ل�صنة 2010،
وعلى قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية ال�صادر باملر�صوم بقانون رقم )16( ل�صنة 2010،

وعلى اقرتاح وزير الداخلية،
وعلى م�صروع القانون املقدم من جمل�س الوزراء،

وبعد اأخذ راأي جمل�س ال�صورى،
قررنا القانون الآتي :
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مادة )1(
ُيعمل باأحكام قانون مكافحة اجلرائم الإلكرتونية املرفق بهذا القانون.

مادة )2(
على جميع مزودي اخلدمة املخاطبني باأحكام القانون املرفق، القائمني يف تاريخ العمل 
به، توفيق اأو�صاعهم مبا يتفق واأحكام القانون املرفق، خالل �صتة اأ�صهر من تاريخ العمل 

به، ويجوز لوزير الداخلية يف حالة  ال�صرورة مد هذه املهلة ملدة اأخرى.

مادة )3(
ُي�صدر وزير الداخلية القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام القانون املرفق.

مادة )4(
ُيلغى كل حكم يخالف اأحكام القانون املرفق.

مادة )5(
على جميع اجلهات املخت�صة، كل فيما يخ�صه، تنفيذ هذا القانون. وُين�صر يف اجلريدة 

الر�صمية.

متيم بن حمد اآل ثاين
اأمري دولة قطر

�صدر يف الديوان الأمريي بتاريخ : 20 / 11 / 1435

              املوافق : 15/ 9 / 2014م



7

قانـــــون رقــــم )14( ل�صنـــة 2014م باإ�صدار قانون مكافحة اجلـــــرائم الإلكرتونيـــة

قانون مكافحة اجلرائم الإلكرتونية
الباب الأول

تعاريف

مادة )1(
فـي تطبيق اأحكام هذا القانون، تكون للكلمة والعبارات التالية، املعاين املو�صحة قرين 

كل منها، ما مل يقت�س ال�صياق معنى اآخر:

اأي و�صيلــــــــة مادية اأو غري مادية اأو جمموعة و�صائل مرتابطة 
وترتيبها  املعلومات  لتخزين  ت�صتعمل  مرتابطة،  غري  اأو 
وفقًا  وتبادلها  وتطويرها  ومعاجلتها  وا�صرتجاعها  وتنظيمها 
لالأوامر والتعليمات املخزنة بها، وي�صمل ذلك جميع املدخالت 
واملخرجات املرتبطة بها �صلكيًا اأو ل �صلكيًا يف نظام معلوماتي 

اأو �صبكة معلوماتية.

تقنية املعلومات :

كل ما ميكن تخزينه اأو معاجلته اأو اإن�صاوؤه اأو نقله با�صتخدام 
اأو  ال�صور  اأو  الكتابة  خا�س  وبوجه  املعلومات،  تقنية  و�صيلة 
ال�صوت اأو الأرقام اأو احلروف اأو الرموز اأو الإ�صارات وغريها.

واملعلومــــــات  البيانــــــــات 
الإلكرتونية :

ارتباط بني اأكرث من و�صيلة لتقنية املعلومات، للح�صول على 
والعامة  اخلا�صة  ال�صبكات  ذلك  يف  مبا  وتبادلها،  املعلومات 

وال�صبكة العاملية "الإنرتنت".

ال�صبكة املعلوماتية :

ا�صتخراج  اأو  لإن�صاء  ت�صتخدم  واأجهزة،  برامج  جمموعة 
املعلومات، اأو اإر�صالها، اأو ا�صتالمها، اأو عر�صها، اأو معاجلتها، 

اأو تخزينها.

نظام معلوماتي : 

اأو الأوامر، القابلة للتنفيذ با�صتخدام  جمموعة من البيانات 
و�صيلة تقنية املعلومات واملعدة لإجناز مهمة ما.

الربنامج املعلوماتي :
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اأو  البيانات  اأو جمموعة عمليات على  تنفيذ عملية  اأو  اإجراء 
املعلومات ، �صواء تعلقت باأفراد اأو خالفه، مبا يف ذلك جمع  
وا�صتالم وت�صجيل وتخزين وتعديل ونقل وا�صرتجاع وحمو تلك 

املعلومات.

معاجلة املعلومات :

اإحدى  طريق  عن  تن�صاأ  اإلكرتونية  معلومات  اأو  بيانات  اأية 
والوجهة  الت�صال   م�صدر  تو�صح  املعلومات  تقنية  و�صائل 
وحجم  وتاريخ  ووقت  ت�صلكه،  الذي  والطريق  اإليها  املر�صلة 

ومدة ونوع اخلدمة.

بيانات املرور :

املحرر الر�صمي الذي ي�صدر عن اجلهات احلكومية اأو الهيئات 
اأو املوؤ�ص�صات العامة با�صتخدام اإحدى و�صائل تقنية املعلومات.

املحرر الألكرتوين الر�صمي :

مكان اإتاحة اأو معاجلة البيانات اأو املعلومات الإلكرتونية على 
ال�صبكة املعلوماتية من خالل عنوان حمدد.

املوقع الإلكرتوين :

اأي فعل ينطوي على ا�صتخدام و�صيلة تقنية املعلومات اأو نظام 
املعلوماتية، بطريقة غري م�صروعة، مبا  ال�صبكة  اأو  معلوماتي 

يخالف اأحكام القانون.

اجلرمية اللكرتونية

م�صاهدة البيانات اأو املعلومات الإلكرتونية اأو احل�صول عليها. اللتقاط :

اأو  ممغنط  �صريط  على  حتتوي  التي  الإلكرتونية  البطاقة 
والتي  املعلومات  تقنية  و�صائل  من  غريها  اأو  ذكية  �صريحة 
ت�صدرها  والتي  اإلكرتونية  معلومات  اأو  بيانات  على  حتتوي 

اجلهات املرخ�س لها بذلك.

بطاقة التعامل الإلكرتوين :

الوحدة الإدارية املخت�صة بوزارة الداخلية. اجلهة املخت�صة :

امل�صرتكني  يزود  اأو خا�س  عام  معنوي  اأو  �صخ�س طبيعي  اأي 
يقوم  اأو  املعلومات،  تقنية  بوا�صطة  للتوا�صل  باخلدمات 

مبعاجلة تخزين املعلومات.

مزود اخلدمة :
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اأية معلومات موجودة لدى مزود اخلدمة واملتعلقة مب�صرتكي 
اخلدمات مبا يف ذلك :

وفرتة  الفنية  وال�صروط  امل�صتخدمة  الت�صالت  نوع خدمة   -
اخلدمة.

هاتفه  اأو  اجلغرايف  اأو  الربيدي  وعنوانه  امل�صرتك  هوية    -
ترتيب  اأو  اتفاق  على  بناًء  املتوفرة  الدفع  ومعلومات 

اخلدمة.
-  اأية معلومات اأخرى عن موقع تركيب معدات الت�صال بناء 

على اتفاق اخلدمة.

معلومات امل�صرتك :
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الباب الثاين

اجلرائم

الف�سل الأول

)جرائم التعدي على اأنظمة وبرامج و�سبكات املعلومات واملواقع 
الإلكرتونية(

مادة )2(

يعاقب باحلب�س مدة ل جتاوز ثالث �صنوات، وبالغرامة التي ل تزيد على )500.000( 
و�صائل  باإحدى  اأو  املعلوماتية  ال�صبكة  طريق  عن  متكن  من  كل    ، ريال  األف  خم�صمائة 
تقنية املعلومات، بغري وجه حق، من الدخول اإىل موقع اإلكرتوين اأو نظام معلوماتي لأحد 

اأجهزة الدولة اأو موؤ�ص�صاتها اأو هيئاتها اأو اجلهات اأو ال�صركات التابعة لها.
وُت�صاعف العقوبة املن�صو�س عليها يف الفقرة ال�صابقة، اإذا ترتب على الدخول احل�صول 
الأمن  معلومات مت�س  اأو  بيانات  على  اأو احل�صول  اإلكرتونية،  معلومات  اأو  بيانات  على 
الداخلي اأو اخلارجي للدولة اأو اقت�صادها الوطني اأو اأية بيانات حكومية �صرية بطبيعتها 
اأو  الإلكرتونية  واملعلومات  البيانات  تلك  اإلغاء  اأو  بذلك،  �صادرة  تعليمات  مبقت�صى  اأو 
اإتالفها اأو تدمريها اأو ن�صرها، اأو اإحلاق ال�صرر بامل�صتفيدين اأو امل�صتخدمني، اأو احل�صول 

على اأموال اأو خدمات اأو مزايا غري م�صتحقة.

مادة )3(

يعاقب باحلب�س مدة ل جتاوز ثالث �صنوات، وبالغرامة التي ل تزيد على )500.000( 
وجه حق،  دون  كل من دخل عمدًا،  العقوبتني،  هاتني  باإحدى  اأو  ريال،  األف  خم�صمائة 
اأو و�صيلة تقنية  اأو �صبكة معلوماتية،  اأو نظامًا معلوماتيًا،  اإلكرتونيًا،  باأي و�صيلة، موقعًا 
معلومات اأو جزء منها، اأو جتاوز الدخول امل�صرح به، اأو ا�صتمر يف التواجد بها بعد علمه 

بذلك.
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اإلغاء  الدخول  على  ترتب  اإذا  ال�صابقة،  الفقرة  يف  عليها  املن�صو�س  العقوبة  وُت�صاعف 
اأو  ن�صر  اأو  ن�صخ  اأو  التقاط  اأو  نقل  اأو  تغيري  اأو  اإتالف  اأو  اإف�صاء  اأو  اإ�صافة  اأو  حذف  اأو 
اإعادة ن�صر بيانات اأو معلومات اإلكرتونية خمزنه يف النظام املعلوماتي، اأو اإحلاق �صرر 
بامل�صتخدمني اأو امل�صتفيدين، اأو تدمري اأو اإيقاف اأو تعطيل املوقع الإلكرتوين اأو النظام 
املعلوماتي اأو ال�صبكة املعلوماتية، اأو تغيري املوقع الإلكرتوين اأو اإلغائه اأو تعديل حمتوياته 

اأو ت�صميماته اأو طريقة ا�صتخدامه اأو انتحال �صخ�صية مالكه اأو القائم على اإدارته.

مادة )4(

يعاقب باحلب�س مدة ل جتاوز �صنتني، وبالغرامة التي ل تزيد على )100.000( مائة األف 
ريال، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل من التقط اأو اعرت�س اأو تن�صت عمدًا، دون وجه 
حق،على اأية بيانات مر�صلة عرب ال�صبكة املعلوماتية،اأو اإحدى و�صائل تقنية املعلومات،اأو 

على بيانات املرور.

الف�سل الثاين

)جرائم املحتوى(

مادة )5(

يعاقب باحلب�س مدة ل جتاوز ثالث �صنوات، وبالغرامة التي ل تزيد على )500.000( 
خم�صمائة األف ريال، كل من اأن�صاأ اأو اأدار موقعًا جلماعة اأو تنظيم اإرهابي على ال�صبكة 
املعلوماتية، اأو اإحدى و�صائل تقنية املعلومات، اأو �صهل الت�صال بقيادات تلك اجلماعات 
الأجهزة  ت�صنيع  كيفية  ن�صر  اأو  اأو متويلها،  لأفكارها،  الرتويج  اأو  اأع�صائها،  اأي من  اأو 

احلارقة اأو املتفجرة اأو اأي اأداة ت�صتخدم يف الأعمال الإرهابية.
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مادة )6(

يعاقب باحلب�س مدة ل جتاوز ثالث �صنوات، وبالغرامة التي ل تزيد على )500.000( 
خم�صمائة الف ريال، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل من اأن�صاأ اأو اأدار موقعًا الكرتونيًا عن 
طريق ال�صبكة املعلوماتية، اأو اإحدى و�صائل تقنية املعلومات، لن�صر اأخبار غري �صحيحة، 
بق�صد  تعري�س �صالمة الدولة، اأو نظامها العام اأو اأمنها الداخلي اأو اخلارجي للخطر.

ويعاقب باحلب�س مدة ل جتاوز �صنة، وبالغرامة التي ل تزيد على )250.000( مائتني 
وخم�صني األف ريال، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل من روج اأو بث اأو ن�صر، باأي و�صيلة، 

تلك الأخبار غري ال�صحيحة بذات الق�صد.

مادة )7(

يعاقب باحلب�س مدة ل جتاوز خم�س �صنوات، وبالغرامة التي ل تزيد على )500.000(
خم�صمائة األف ريال، كل من اأنتج مادة اإباحية عن طفل بوا�صطة و�صائل تقنية املعلومات، 
اأو ا�صتورد اأو باع اأو عر�س للبيع اأو ال�صتخدام اأو تداول اأو نقل اأو وزع اأو اأر�صل اأو ن�صر اأو 

اأتاح اأو بث مادة اإباحية عن طفل بوا�صطة و�صائل تقنية املعلومات.
ويعاقب باحلب�س مدة ل جتاوز �صنة، وبالغرامة التي ل تزيد على )250.000( مائتني 

وخم�صني األف ريال، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل من حاز مادة اإباحية عن طفل.
ول ُيعتد يف اجلرائم املعاقب عليها يف هذه املادة بر�صا الطفل.

العمر ثماين ع�صرة �صنة ميالدية  املادة كل من مل يتم من  ويعترب طفاًل يف حكم هذه 
كاملة.
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مادة )8(

يعاقب باحلب�س مدة ل جتاوز ثالث �صنوات، وبالغرامة التي ل تزيد على )100.000( 
مائة األف ريال، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل من تعدى على اأ ي من املبادىء اأو القيم 
الجتماعية، اأو ن�صر اأخبارًا اأو �صورًا اأو ت�صجيالت �صوتية اأو مرئية تت�صل بحرمة احلياة 
اخلا�صة اأو العائلية لالأ�صخا�س،ولو كانت �صحيحة، اأو تعدى على الغري بال�صب اأو القذف، 

عن طريق ال�صبكة املعلوماتية اأو اإحدى و�صائل تقنية املعلومات.

مادة )9(

يعاقب باحلب�س مدة ل جتاوز ثالث �صنوات، وبالغرامة التي ل تزيد على )100.000( 
مائة األف ريال، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل من ا�صتخدم ال�صبكة املعلوماتية اأو اإحدى 
و�صائل تقنية املعلومات، يف تهديد اأو ابتزاز �صخ�س، حلمله على القيام بعمل اأو المتناع 

عنه.

الف�سل الثالث

)التزوير والحتيال الإلكرتوين(

مادة )10(

يعاقب باحلب�س مدة ل جتاوز ع�صر �صنوات، وبالغرامة التي ل تزيد على )200.000( 
مائتي األف ريال، كل من زور حمررًا اإلكرتونيًا ر�صميًا اأو ا�صتعمله مع علمه بذلك.

ويعاقب باحلب�س مدة ل جتاوز ثالث �صنوات، وبالغرامة التي ل تزيد على )100.000( 
مائة األف ريال، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، اإذا وقع التزوير على حمرر اإلكرتوين غري 

ر�صمي وا�صتعمله مع علمه بتزويره.
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مادة )11(

يعاقب باحلب�س مدة ل جتاوز ثالث �صنوات، وبالغرامة التي ل تزيد على )100.000( 
مائة األف ريال، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل من ارتكب فعاًل من الأفعال التالية :

هوية  انتحال  يف  املعلومات  تقنية  و�صائل  اإحدى  اأو  املعلوماتية  ال�صبكة  ا�صتخدم   -  1
ل�صخ�س طبيعي اأو معنوي.

2 -  متكن عن طريق ال�صبكة املعلوماتية اأو اإحدى و�صائل تقنية املعلومات ، من ال�صتيالء 
لنف�صه اأو لغريه على مال منقول، اأو على �صند اأو التوقيع عليه، بطريق الحتيال، اأو 

باإتخاذ ا�صم كاذب، اأو باإنتحال �صفة غري �صحيحة.

الف�سل الرابع

)جرائم بطاقة التعامل الإلكرتوين(

مادة )12(

يعاقب باحلب�س مدة ل جتاوز ثالث �صنوات، وبالغرامة التي ل تزيد على )200.000( 
مائتي األف ريال، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل من ارتكب فعاًل من الأفعال التالية :

1 - ا�صتخدم اأو ح�صل اأو �صهل احل�صول دون وجه حق على اأرقام اأو بيانات بطاقة تعامل 
اإلكرتوين عن طريق ال�صبكة املعلوماتية اأو اإحدى و�صائل تقنية املعلومات.

2 - زور بطاقة تعامل اإلكرتوين باأي و�صيلة كانت.
3 - �صنع اأو حاز بدون ترخي�س اأجهزة اأو مواد ت�صتخدم يف اإ�صدار اأو تزوير بطاقات 

التعامل الإلكرتوين.
4 - ا�صتخدم اأو �صهل ا�صتخدام بطاقة تعامل اإلكرتوين مزورة مع علمه بذلك.

5 - قبل بطاقات تعامل اإلكرتوين غري �صارية اأو مزورة اأو م�صروقة مع علمه بذلك.
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الف�سل اخلام�س 

)التعدي على حقوق امللكية الفكرية(

مادة )13(

يعاقب باحلب�س مدة ل جتاوز ثالث �صنوات، وبالغرامة التي ل تزيد على )500.000( 
خم�صمائة األف ريال، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل من ا�صتخدم ال�صبكة املعلوماتية اأو 
اإحدى و�صائل تقنية املعلومات، يف التعدي اأو ت�صهيل التعدي، باأي و�صيلة ، ويف اأي �صورة، 
اأو  التجارية،  الأ�صرار  اأو  الخرتاع،  براءات  اأو  املجاورة،  اأو احلقوق  املوؤلف  على حقوق 
العالمات التجارية، اأو البيانات التجارية، اأو الأ�صماء التجارية، اأو املوؤ�صرات اجلغرافية، 

اأو الر�صوم والنماذج ال�صناعية اأو ت�صاميم الدوائر املتكاملة، املحمية وفقًا للقانون.

الباب الثالث

الإجراءات

الف�سل الأول

)الأدلة واإجراءات التحقيق(

مادة )14(

للنيابة العامة اأو من تندبه من ماأموري ال�صبط الق�صائي تفتي�س الأ�صخا�س والأماكن 
واأنظمة املعلومات ذات ال�صلة باجلرمية.

مادامت  مرة  من  اأكرث  جتديده  ويجوز  وحمددًا،  م�صببًا  التفتي�س  اأمر  يكون  اأن  ويجب 
مربرات هذا الإجراء قائمة.

اأو و�صائل ذات �صلة باجلرمية، يتعني  اأدوات  اأو  اأ�صفر التفتي�س عن �صبط اأجهزة  فاإذا 
على ماأموري ال�صبط الق�صائي عر�صها على النيابة العامة لتخاذ ما يلزم ب�صاأنها.
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مادة )15(

ل يجوز ا�صتبعاد اأي دليل ناجت عن و�صيلة من و�صائل تقنية املعلومات اأو اأنظمة املعلومات 
ب�صبب  الإلكرتونية  واملعلومات  البيانات  اأو  الإلكرتونية  املواقع  اأو  املعلومات  �صبكات  اأو 

طبيعة ذلك الدليل.

مادة )16(

ل يجوز ا�صتبعاد اأي من الأدلة املتح�صل عليها مبعرفة اجلهة املخت�صة اأو جهات التحقيق 
لالإجراءات  وفقًا  قد مت  عليها  اأن احل�صول  ال�صبب،طاملا  ذلك  ملجرد  اأخرى،  دول  من 

القانونية والق�صائية للتعاون الدويل.

مادة )17(

للنيابة العامة اأن تاأمر باجلمع والت�صجيل الفوري لأية بيانات اأو معلومات اإلكرتونية اأو 
بيانات مرور اأو معلومات املحتوى التي تراها لزمة مل�صلحة التحقيقات.

مادة )18(

للنيابة العامة اأن تاأمر كل ذي �صلة بت�صليم الأجهزة اأو الأدوات اأو الو�صائل اأو البيانات اأو 
املعلومات الإلكرتونية اأو بيانات املرور اأو معلومات املحتوى ذات ال�صلة مبو�صوع اجلرمية 

اأو ما يفيد يف ك�صف احلقيقة.
امل�صتخدمة يف  الو�صائل  اأو  الأدوات  اأو  الأجهزة  بالتحفظ على  تاأمر  اأن  العامة  وللنيابة 

ارتكاب اجلرمية.
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مادة )19(

الأجهزة  على  باحلفاظ  الكفيلة  والإجراءات  التدابري  اتخاذ  املخت�صة  اجلهة  على 
املعلومات  اأو  البيانات  اأو  املعلوماتية  الأنظمة  اأو  املعلومات،  تقنية  و�صائل  اأو  الأدوات  اأو 

الإلكرتونية حمل التحفظ، حلني �صدور قرار من اجلهات الق�صائية املعنية ب�صاأنها.

مادة )20(

فيما عدا اللتزامات املهنية املن�صو�س عليها يف القانون، ل يجوز ال�صتناد اإىل اأ�صرار 
املهنة اأو مقت�صياتها لالمتناع عن تقدمي املعلومات اأو الوثائق التي تطلب وفقًا لأحكام 

هذا القانون.
الف�سل الثاين

)التزامات مزودي اخلدمة(

مادة )21(

يلتزم مزود اخلدمة ، وفقًا لالإجراءات القانونية املقررة، بالآتي :
1 - تزويد اجلهة املخت�صة، اأو جهات التحقيق واملحاكمة، بجميع البيانات واملعلومات 

الالزمة التي ت�صاعد يف ك�صف احلقيقة، بناًء على اأمر من النيابة العامة.
الأوامر  على  بناًء  املعلوماتية،  ال�صبكة  روابط  حلجب  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ   -  2

ال�صادرة اإليه من اجلهات الق�صائية.
3 - الحتفاظ مبعلومات امل�صرتك ملدة �صنة.

معلومات  اأو  املرور  بيانات  اأو  املعلومات  تقنية  ببيانات  والعاجل  املوؤقت  الحتفاظ   -  4
املحتوى ملدة ت�صعني يومًا قابلة للتجديد، بناًء على طلب اجلهة املخت�صة اأو جهات 

التحقيق واملحاكمة.
5 - التعاون وم�صاعدة اجلهة املخت�صة يف جمع اأو ت�صجيل املعلومات والبيانات الإلكرتونية 

وبيانات املرور، بناًء على الأوامر ال�صادرة اإليها من اجلهات الق�صائية.
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الف�سل الثالث

)التزامات اأجهزة الدولة(

مادة )22(

تلتزم اأجهزة الدولة وموؤ�ص�صاتها وهيئاتها واجلهات وال�صركات التابعة لها مبا يلي :
ومواقعها  املعلوماتية  اأنظمتها  حلماية  الالزمة  الوقائية  الأمنية  التدابري  اتخاذ   -  1

الإلكرتونية و�صبكاتها املعلوماتية والبيانات واملعلومات الإلكرتونية اخلا�صة بها .
2 - �صرعة اإبالغ اجلهة املخت�صة عن اأي جرمية من�صو�س عليها يف هذا القانون فور 
ب�صكل غري  التن�صت  اأو  العرتا�س  اأو  لاللتقاط  اأي حماولة  اكت�صاف  اأو  اكت�صافها 

م�صروع، وتزويد اجلهة املخت�صة بجميع املعلومات الالزمة لك�صف احلقيقة.
3 - الحتفاظ ببيانات تقنية املعلومات ومعلومات امل�صرتك ملدة ل تقل عن )120( يومًا، 

وتزويد اجلهة املخت�صة  بتلك البيانات.
4 - التعاون مع اجلهة املخت�صة لتنفيذ اخت�صا�صاتها.

الباب الرابع

التعاون الدويل

الف�سل الأول

)القواعد العامة(

مادة )23(

يتعني على اجلهة املخت�صة اأن تقدم العون للجهات النظرية يف الدول الأخرى، لأغرا�س 
تقدمي امل�صاعدة القانونية املتبادلة وت�صليم املجرمني يف التحقيقات والإجراءات اجلنائية 
املرتبطة باجلرائم املن�صو�س عليها يف هذا القانون، وفقًا للقواعد التي يقررها قانون 
تكون  التي  الأطراف  متعددة  اأو  الثنائية  والتفاقيات  اإليه  امل�صار  اجلنائية  الإجراءات 
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الدولة طرفًا فيها، اأو مبداأ املعاملة باملثل، وذلك مبا ل يتعار�س مع اأحكام هذا القانون 
اأو اأي قانون اآخر.

هذا  اأحكام  اإىل  ا�صتنادًا  املجرمني،  ت�صليم  طلب  اأو  القانونية  امل�صاعدة  طلب  ينفذ  ول 
القانون، اإل اإذا كانت قوانني الدولة الطالبة وقوانني الدولة تعاقب على اجلرمية مو�صوع 
الطلب اأو على جرمية مماثلة، وتعترب اإزدواجية التجرمي م�صتوفاة، بغ�س النظر عما اإذا 
كانت قوانني الدولة الطالبة تدرج اجلرمية يف فئة اجلرائم ذاتها اأو ت�صتخدم يف ت�صمية 
الطلب  مو�صوع  الفعل  يكون  اأن  ب�صرط  الدولة،  يف  امل�صتخدم  امل�صطلح  ذات  اجلرمية 

جمرمًا مبقت�صى قوانني الدولة الطالبة.

مادة )24(

اأو  املتبادلة  القانونية  امل�صاعدة  طلبات  تلقي  و�صالحية  م�صوؤولية  العام  النائب  يتوىل 
طلبات ت�صليم املجرمني من اجلهات الأجنبية املخت�صة فيما يتعلق باجلرائم املن�صو�س 
عليها يف هذا القانون، ويتعني عليه تنفيذ هذه الطلبات اأو اإحالتها اإىل اجلهة املخت�صة 

لتنفيذها يف اأ�صرع وقت ممكن.
ويجوز يف احلالت امل�صتعجلة، اإر�صال تلك الطلبات عن طريق املنظمة الدولية لل�صرطة 
اجلهة  اإىل  املخت�صة،  الأجنبية  اجلهات  من  مبا�صر  ب�صكل  اأو  )الإنرتبول(  اجلنائية 
املخت�صة يف الدولة، ويف هذه احلالت يتعني على اجلهة التي ت�صتلم الطلب اإبالغ النائب 

العام بذلك.
وتر�صل الطلبات والردود اإما بوا�صطة الربيد اأو باأي و�صيلة اأخرى اأ�صرع تتيح احل�صول 

على �صجل كتابي بال�صتالم اأو ما يعادله يف ظروف ت�صمح للدولة بالتحقق من �صحتها.
ويف جميع الأحوال ، ترفق الطلبات ومرفقاتها برتجمة ملخ�صة لها باللغة العربية.
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مادة )25(

يتعني اأن تت�صمن طلبات امل�صاعدة القانونية اأو طلبات ت�صليم املجرمني ما يلي : 
1 - حتديد هوية اجلهة التي تطلب اتخاذ التدابري.

2 - ا�صم ووظيفة اجلهة التي تتوىل التحقيق اأو التهام يف الدعوى.
3 - حتديد اجلهة التي يوجه اإليها الطلب.

4 - بيان الغر�س من الطلب واأية مالحظات ذات ال�صلة.
5 - الوقائع امل�صاندة للطلب.

6 - اأية تفا�صيل معروفة قد ت�صهل عملية حتديد هوية ال�صخ�س املعني، وبخا�صة ا�صمه 
وحالته الجتماعية وجن�صيته وعنوانه ومكانه ومهنته.

اأو  الأموال  اأو  والو�صائط  املعنيني،  الأ�صخا�س  وتعقب  لتحديد  لزمة  معلومات  اأية   -  7
املمتلكات املعنية.

8 - الن�س القانوين الذي يجرم الفعل اأو بيان القانون املنطبق على اجلرمية، اإذا اقت�صى 
الأمر ذلك، واأي بيان عن العقوبة التي ميكن فر�صها على مرتكب اجلرمية.

9 - تفا�صيل امل�صاعدة املطلوبة واأية اإجراءات معينة ترغب الدولة الطالبة يف اتخاذها.

مادة )26(

يتعني بالإ�صافة اإىل البيانات املن�صو�س عليها يف املادة ال�صابقة، اأن تت�صمن الطلبات، 
يف بع�س احلالت املعينة البيانات التالية :

1 - عر�صًا للتدابري املطلوبة، يف حالة طلب اتخاذ تدابري موؤقتة.
اأمر  اإ�صدار  من  الق�صائية  اجلهات  لتتمكن  ال�صلة،  ذات  واحلجج  بالوقائع  بيانًا   -  2

بامل�صادرة مبقت�صى القانون، وذلك يف حالة طلب اإ�صدار اأمر بامل�صادرة.
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3 - يف حالة طلب اإنفاذ اأمر يت�صل بتدبري موؤقت اأو م�صادرة :
اأ - ن�صخة م�صدقة من الأمر، وبيان بالأ�صباب التي دعت اإىل اإ�صداره اإن مل يت�صمنها 

الأمر ذاته.
ب - وثيقة توؤكد باأن الأمر قابل للتنفيذ وغري قابل للطعن عليه بطريق ال�صتئناف 

العادي.
ج - بيانًا باملدى الذي يراد بلوغه يف اإنفاذ الأمر، واملبلغ املطلوب ا�صرتداده من قيمة 

املمتلكات.
د - اأية  معلومات تتعلق مبا للغري من حقوق يف الو�صائط اأو املتح�صالت اأو املمتلكات 

اأو �صائر الأ�صياء املرتبطة، وذلك عند الإمكان والإقت�صاء.
هـ - الن�صخة الأ�صلية للحكم الق�صائي ال�صادر اأو �صورة م�صدقة منه، اأو اأي وثيقة 
وكون ذلك احلكم  بها،  املحكوم  والعقوبة  املتهم  اإدانة  على  تدل  اأخرى  ر�صمية 
واجب النفاذ، واملدة املتبقية من العقوبة، وذلك يف حالة طلب ت�صليم �صخ�س 

اأدين بارتكاب جرمية.

مادة )27(

يجوز للنائب العام، اأو اجلهة املخت�صة من تلقاء ذاتها اأو بناًء على طلب النائب العام، 
طلب معلومات اإ�صافية من اجلهة الأجنبية املخت�صة، اإذا كانت تلك املعلومات �صرورية 

لتنفيذ الطلب اأو ت�صهيل تنفيذه.

مادة )28(

يجب التقيد ب�صرية الطلب اإذا ا�صرتط فيه ذلك، ويف حالة عدم اإمكانية التقيد بذلك، 
يجب اإخطار اجلهة الطالبة على الفور.
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مادة )29(

يجوز للنائب العام اإرجاء اإحالة الطلب اإىل اجلهة املخت�صة امل�صوؤولة عن تنفيذه، اإذا كان 
من املحتمل اأن يتعار�س التدبري اأو الأمر املطلوب به تعار�صًا جوهريًا مع حتقيق اأو دعوى 

منظورة، ويتعني عليه اإبالغ اجلهة مقدمة الطلب بذلك على الفور.

الف�سل الثاين

)امل�ساعدة القانونية املتبادلة(

مادة )30(

تتعلق  متبادلة،  قانونية  م�صاعدة  على  للح�صول  اأجنبية  دولة  من  طلب  تلقي  حالة  يف 
باجلرائم املن�صو�س عليها يف هذا القانون، يكون تنفيذ ذلك الطلب طبقًا للقواعد التي 

يحددها هذا الف�صل.
وتت�صمن �صور امل�صاعدة القانونية املتبادلة، ب�صكل خا�س، ما يلي :

1 - احل�صول على اأدلة من الأ�صخا�س اأو اأخذ اأقوالهم.
2 - امل�صاعدة على مثول املحتجزين وال�صهود الطوعيني اأو غريهم اأمام اجلهات الق�صائية 

للدولة الطالبة من اأجل تقدمي الأدلة اأو امل�صاعدة يف التحقيقات.
3 - ت�صليم الأوراق الق�صائية.

4 - تنفيذ عمليات التفتي�س واحلجز.
5 - التحفظ العاجل على البيانات واملعلومات الإلكرتونية ومعلومات امل�صرتك.

6 - اجلمع والت�صجيل الفوري لبيانات املرور.
7 - معاينة الأ�صياء والأماكن واأنظمة املعلومات.

8 -  توفري املعلومات والأ�صياء املثبتة للتهمة وتقارير اخلرباء.
9 - م�صادرة املوجودات.
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القوانني  مع  يتعار�س  ل  مبا  املتبادلة،  القانونية  امل�صاعدة  من  اأخرى  �صورة  اأي   -  10
املعمول بها يف الدولة.

مادة )31(

ل يجوز رف�س طلب امل�صاعدة القانونية املتبادلة، اإل يف احلالت التالية:
تطلب  التي  الدولة  لقانون  طبقًا  خمت�صة  جهة  عن  �صادرًا  الطلب  يكن  مل  اإذا   -  1
امل�صاعدة، اأو اإذا مل ير�صل الطلب وفقًا للقوانني املعمول بها، اأو اإذا كانت حمتوياته 

تت�صمن خمالفة جوهرية لأحكام هذا القانون اأو اأي قانون اآخر.
2 - اإذا كان تنفيذ الطلب يحتمل اأن مي�س باأمن الدولة اأو �صيادتها اأو نظامها العام اأو 

م�صاحلها الأ�صا�صية.
3 - اإذا كانت اجلرمية التي يتعلق بها الطلب، متثل مو�صوع دعوى جنائية منظورة اأو 

ف�صل فيها بحكم ق�صائي يف الدولة.
املطلوب  الأمر  اأو  التدابري  باأن  لالعتقاد  تدعو  جوهرية  اأ�صباب  هناك  كانت  اإذا   -  4
اأو  جن�صيته  اأو  ديانته  اأو  عن�صره  ب�صبب  اإل  املعني  ال�صخ�س  ي�صتهدف  ل  اإ�صداره 

عرقه اأو اآرائه ال�صيا�صية اأو جن�صه اأو حالته.
اأو  الدولة،  اإذا كانت اجلرمية املذكورة يف الطلب غري من�صو�س عليها يف قوانني   - 5
لي�صت لها جرمية مماثلة من�صو�س عليها يف قوانني الدولة، وفقًا حلكم املادة )23 
/ فقرة ثانية( من هذا القانون، ومع ذلك فاإنه يتعني خالفًا لذلك تقدمي امل�صاعدة 

اإذا كانت ل تنطوي على تدابري جربية.
ب�صبب  تنفيذها  اأو  املطلوبة  التدابري  باتخاذ  اأمر  اإ�صدار  املمكن  كان من غري  اإذا   -  6
التقادم املنطبقة على اجلرمية املن�صو�س عليها يف هذا القانون مبقت�صى  قواعد 

قوانني الدولة اأو الدولة التي تطلب امل�صاعدة.
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7 - اإذا كان الأمر املطلوب تنفيذه غري قابل للنفاذ مبقت�صى القانون.
فيها  تتوفر  مل  ظروف  يف  جرى  قد  الطالبة،  الدولة  يف  القرار  اإ�صدار  كان  اإذا   -  8

ال�صمانات الكافية فيما يتعلق بحقوق املتهم.

مادة )32(

ل يجوز رف�س طلب امل�صاعدة القانونية املتبادلة، ا�صتنادًا اإىل �صروط مقيدة ب�صكل مبالغ 
فيه.

وفقًا  عليه  للطعن  املتبادلة،  القانونية  امل�صاعدة  طلب  ب�صاأن  ال�صادر  القرار  ويخ�صع 
للقواعد القانونية املقررة.

ويف حالة رف�س تنفيذ الطلب، يتعني على النائب العام اأو اجلهة املخت�صة، اإبالغ اجلهة 
الأجنبية املخت�صة على الفور، باأ�صباب الرف�س.

مادة )33(

تنفذ طلبات اتخاذ تدابري التحقيق وفقًا للقواعد الإجرائية املعمول بها يف الدولة، وذلك 
ما مل تطلب اجلهة الأجنبية املخت�صة اإتباع اإجراءات معينة ل تتعار�س مع تلك القواعد.

ويجوز اأن يح�صر تنفيذ التدابري موظف عام تفو�صه اجلهة الأجنبية املخت�صة.

مادة )34(

تنفذ طلبات اتخاذ التدابري املوؤقتة وفقًا لقانون الإجراءات اجلنائية امل�صار اإليه، واإذا 
كان الطلب م�صاغًا بعبارات عامة، تطبق التدابري الأكرث مالءمة وفقًا للقانون.

فاإذا كانت التدابري املطلوبة غري من�صو�س عليها يف قانون الإجراءات اجلنائية  امل�صار 
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اإليه، يجوز للجهة املخت�صة اأن ت�صتبدلها مبا ين�س عليه ذلك القانون من تدابري يكون 
اأثرها مماثاًل قدر الإمكان للتدابري املطلوبة.

وت�صري الأحكام املتعلقة برفع التدابري املوؤقتة على النحو املن�صو�س عليه يف هذا القانون، 
ويتعني قبل الأمر برفع التدابري املوؤقتة اإبالغ الدولة طالبة امل�صاعدة بذلك.

مادة )35(

يف حالة تلقي اجلهة املخت�صة طلب للم�صاعدة القانونية املتبادلة لإ�صدار اأمر بامل�صادرة، 
يتعني على اجلهة املذكورة اإحالة الطلب اإىل النيابة العامة ل�صت�صدار اأمر امل�صادرة، 

وتنفيذ هذا الأمر يف حالة �صدوره.
واأنظمة املعلومات والربامج والو�صائل امل�صتخدمة  اأمر امل�صادرة على الأجهزة  وي�صري 
املن�صو�س عليها يف اأحكام امل�صادرة املن�صو�س عليها يف هذا القانون، واملوجودة على 

اأرا�صي  الدولة.
التي مت  بالوقائع  تلتزم  اأن  امل�صادرة،  اأمر  تنفيذها  لدى  املخت�صة،  ويتعني على اجلهة 

ال�صتناد اإليها لإ�صدار الأمر.
مادة )36(

مع عدم الإخالل بحقوق املالك ح�صن النية، تكون للدولة �صلطة الت�صرف يف املوجودات 
امل�صادرة على اأرا�صيها بناًء على طلب اجلهات الأجنبية، ما مل ين�س اتفاق مربم مع 

الدولة الطالبة على خالف ذلك.

مادة )37(

يجوز للجهة املخت�صة يف الدولة اإبرام اتفاقيات اأو ترتيبات ثنائية اأو متعددة الأطراف، 
اأكرث، بهدف  اأو  الإجراءات يف دولة واحدة  اأو  التحقيقات  بامل�صائل مو�صوع  يتعلق  فيما 

ت�صكيل فرق حتقيق م�صرتكة واإجراء حتقيقات م�صرتكة.
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ويف حالة عدم وجود اأية اتفاقيات اأو ترتيبات من هذا النوع، يجوز اإجراء التحقيقات 
امل�صرتكة تبعًا لكل حالة على حده.

مادة )38(

للجهة املخت�صة من تلقاء ذاتها اإر�صال املعلومات التي يتم احل�صول عليها يف اإطار جمع 
ال�صتدللت والتحقيق، وترى اأنه قد يفيد اجلهات املخت�صة يف دولة اأخرى، وذلك بعد 

احل�صول على اإقرار باحلفاظ على �صرية املعلومات من اجلهة املتلقية.

الف�سل الثالث

)ت�سليم املجرمني(

مادة )39(

تعد اجلرائم املن�صو�س عليها يف هذا القانون من اجلرائم التي يجوز ت�صليم مرتكبيها.
جرائم  القانون  هذا  يف  عليها  املن�صو�س  اجلرائم  تعترب  ل  القانون،  هذا  ولأغرا�س 

�صيا�صية اأو جرائم مرتبطة بجرمية �صيا�صية اأو جرائم ذات دوافع �صيا�صية.

مادة )40(

ل يجوز املوافقة على طلب ت�صليم املجرمني يف احلالت التالية :
اإذا كانت هناك اأ�صباب جوهرية تدعو لالعتقاد باأن طلب الت�صليم قد مت تقدميه   - 1
لغر�س اتهام �صخ�س اأو معاقبته ب�صبب جن�صه اأو عن�صره اأو ديانته اأو جن�صيته اأو 
تلك  من  لأي  بو�صعه  امل�صا�س  اإىل  �صيوؤدي  الطلب  تنفيذ  باأن  اأو  ال�صيا�صية،  اآرائه 

الأ�صباب.
الت�صليم، متثل مو�صوع دعوى ف�صل فيها بحكم  اإذا كانت اجلرمية مو�صوع طلب   - 2
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نهائي يف الدولة.
3 - اإذا كان ال�صخ�س املطلوب ت�صليمه قد اأ�صبح، مبقت�صى قانون اأي من البلدين، غري 

خا�صع للمحاكمة اأو العقوبة لأي �صبب، مبا يف ذلك التقادم اأو العفو.
4 - اإذا كانت هناك اأ�صباب جوهرية تدعو لالعتقاد باأن ال�صخ�س املطلوب ت�صليمه قد 
تعر�س اأو �صيتعر�س للتعذيب اأو ملعاملة قا�صية اأو غري اإن�صانية اأو مهينة، اأو اإذا مل 
يتوفر اأو لن يتوفر لذلك ال�صخ�س يف الإجراءات اجلنائية حد اأدنى من ال�صمانات 

طبقًا للمعايري الدولية املعتربة يف هذا ال�صاأن.
5 - اإذا كان ال�صخ�س املطلوب ت�صليمه مواطنًا قطريًا.

مادة )41(

يجوز رف�س طلب ت�صليم املجرمني يف احلالت التالية:
1 - اإذا كانت هناك حتقيقات ق�صائية جارية �صد ال�صخ�س املطلوب ت�صليمه يف الدولة 

ب�صاأن اجلرمية مو�صوع طلب الت�صليم.
2 - اإذا كانت اجلرمية مو�صوع طلب الت�صليم قد ارتكبت خارج اأرا�صي اأي من البلدين 
التي ترتكب خارج  الق�صائي يف اجلرائم  الدولة ل يقرر الخت�صا�س  وكان قانون 

اأرا�صيها بالن�صبة للجرمية مو�صوع الطلب.
3 - اإذا كان ال�صخ�س املطلوب ت�صليمه قد �صدر �صده حكم ق�صائي لرتكابه اجلرمية 
مو�صوع الطلب، اأو اإذا كان �صيتعر�س يف الدولة الطالبة ملحاكمة اأو حلكم من قبل 

حمكمة غري نظامية اأو حمكمة ا�صتثنائية غري عادلة اأو هيئة خا�صة.
4 - اإذا راأت الدولة، مع مراعاة طبيعة اجلرمية وم�صالح الدولة الطالبة، ومن خالل 
مالب�صات الق�صية، اأن ت�صليم ال�صخ�س املعني �صيكون منافيًا لالعتبارات الإن�صانية، 

ب�صبب �صحته اأو ظروفه ال�صخ�صية الأخرى.
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5 - اإذا ُطلب الت�صليم عماًل بحكم ق�صائي نهائي �صدر يف غياب ال�صخ�س املدان الذي مل 
تكن لديه، لأ�صباب خارجة عن �صيطرته، مهلة كافية قبل املحاكمة اأو فر�صة لتخاذ 
ترتيبات الدفاع عن نف�صه، ومل تتح اأو لن تتاح له فر�صة اإعادة النظر يف ق�صيته ويف 

ح�صوره.
طلب  مو�صوع  اجلرمية  ب�صاأن  الق�صائي  اخت�صا�صها  با�صرت  قد  الدولة  كانت  اإذا   -6

الت�صليم.

مادة )42(

اإذا ُرف�س طلب ت�صليم املجرمني، لأي �صبب من الأ�صباب املقررة يف هذا القانون، حتال 
الق�صية اإىل اجلهة املخت�صة، لتخاذ اإجراءات اإقامة الدعوى اجلنائية �صد ال�صخ�س 

املعني مو�صوع طلب الت�صليم.

مادة )43(

فيما يتعلق باجلرائم املن�صو�س عليها يف هذا القانون، يجوز اأن تقدم الدولة امل�صاعدة 
يف ت�صليم املجرمني بعد ا�صتالم طلب القب�س املوؤقت من الدولة طالبة الت�صليم، وذلك 
اجلهة  اأمام  ذلك  على  �صريحة  موافقة  ت�صليمه  املطلوب  ال�صخ�س  يوافق  اأن  ب�صرط 

املخت�صة.
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الباب اخلام�س

الأحكام العامة

مادة )44(

مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�صد ين�س عليها قانون العقوبات اأو اأي قانون اآخر، ُيعاقب 
مرتكبو اجلرائم املعاقب عليها مبوجب اأحكام هذا القانون بالعقوبات املن�صو�س عليها 

فيه.

مادة )45(

ال�صبكة  با�صتخدام  اآخر  قانون  اأي  مبوجب  جرمية  ي�صكل  فعاًل  ارتكب  من  كل  يعاقب 
املعلوماتية اأو الأنظمة املعلوماتية اأو املواقع الإلكرتونية اأو باإحدى و�صائل تقنية املعلومات، 

بذات العقوبة املقررة لتلك اجلرمية.
مادة )46(

يعاقب باحلب�س مدة ل جتاوز �صنتني، وبالغرامة التي ل تزيد على )100.000( مائة 
األف ريال، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل من اأف�صى �صرية الإجراءات املن�صو�س عليها 

يف هذا القانون، يف غري الأحوال امل�صرح بها قانونًا.

مادة )47(

ريال كل مزود خدمة  األف  تزيد على )500.000( خم�صمائة  التي ل  بالغرامة  يعاقب 
خالف اأيًا من اأحكام املادة )21( من هذا القانون.
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مادة )48(

اإذا  يعاقب ال�صخ�س املعنوي بالغرامة التي ل تزيد على )1.000.000( مليون ريال، 
ارتكبت با�صمه اأو حل�صابه اإحدى اجلرائم املن�صو�س عليها يف هذا القانون، وذلك مع 

عدم الإخالل بامل�صوؤولية اجلنائية لل�صخ�س الطبيعي التابع له.

مادة )49(

يعاقب من ي�صرتك بطريق التفاق اأو التحري�س اأو امل�صاعدة يف ارتكاب جناية اأو جنحة 
معاقب عليها مبوجب اأحكام هذا القانون، بذات العقوبات املقررة للفاعل الأ�صلي.

مادة )50(

يعاقب كل من �صرع يف ارتكاب جناية اأو جنحة معاقبًا عليها مبوجب اأحكام هذا القانون 
باحلب�س مدة ل جتاوز ن�صف احلد الأق�صى للعقوبة املقررة للجرمية التامة.

مادة )51(

ت�صاعف العقوبة املقررة للجرائم املعاقب عليها مبوجب اأحكام هذا القانون، اإذا ارتكبها 
اأو �صهل ارتكابها، موظف عام م�صتغاًل �صالحياته و�صلطاته يف ذلك.

مادة )52(

يجوز للمحكمة، يف حالة الإدانة باإحدى اجلرائم املن�صو�س عليها يف هذا القانون، اأن 
حتكم، بالإ�صافة اإىل العقوبة املقررة، باإبعاد مرتكب اجلرمية غري القطري من الدولة.
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مادة  )53(

مع عدم الإخالل بحقوق الغري ح�صن النية، يحكم يف جميع الأحوال، ف�صاًل عن العقوبات 
املن�صو�س عليها يف هذا القانون، مب�صادرة الأجهزة اأو الربامج اأو الو�صائل امل�صتخدمة 
يف ارتكاب اأي من اجلرائم املن�صو�س عليها يف هذا القانون اأو الأموال املتح�صلة منها، 
كما يحكم باإغالق املحل اأو حجب املوقع الإلكرتوين الذي ارتكبت فيه اأو بوا�صطته تلك 

اجلرائم، بح�صب الأحوال.

مادة )54(

باإبالغ  بادر من اجلناة  كل من  القانون،  عليها يف هذا  املن�صو�س  العقوبات  يعفى من 
ال�صلطات املخت�صة باأية معلومات عن اجلرمية وعن الأ�صخا�س امل�صرتكني فيها، وذلك 

قبل علم ال�صلطات بها وقبل وقوع ال�صرر.
ويجوز للمحكمة اأن تق�صي بوقف تنفيذ العقوبة، اإذا ح�صل الإبالغ بعد علم ال�صلطات 

املخت�صة، واأدى اإىل �صبط باقي اجلناة.
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Article (49)

Whoever participates through agreement, incitement, or aiding to commit a felony 
or a misdemeanor prescribed under this Law, shall be punished by the same penalty 
prescribed for the original perpetrator.

Article (50)

Whoever attempts to commit a felony or a misdemeanor prescribed under the 
provisions of this Law shall be punished by imprisonment for a period not exceeding 
half of the maximum penalty inflected for committing the consummated offence.

Article (51)

The penalties specified for the crimes prescribed under the provisions of this Law 
shall be doubled if a public official commits or facilitates committing the crime by 
abusing his powers or authorities.

Article (52)

In the event of a conviction for any offences set forth in this Law, the court may, 
in addition to the specified punishment, deport non-Qatari offender from the State.

Article (53)

Without prejudice to the right of bona fide person, in addition to the penalties 
stipulated in this Law, any devices, programs, or means used to commit any crimes 
prescribed in this Law, or funds obtained from any crimes prescribed in this Law, 
shall be confiscated in any event.

Moreover, the court shall order the closure of the place or blocking of website where 
the offence has occurred or whereby crimes are committed, as the case may be.

Article (54)

The penalties stipulated by this Law should be discharged, if any of the offenders 
initiated to inform the competent authorities about a crime and the people involved 
prior to the knowledge of the authorities and before the injury took place.

The court may order the suspension of executing the sentence, If the competent 
authorities was aware of the crime before reporting it, and led to the arrest of the 
rest of the perpetrators.
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Article (43)

With regard to the crimes stipulated in this Law, the State may assist in extradition 
after reception of a request for provisional arrest by the requesting State, provided 
that the person whose extradition is requested explicitly consents before a 
Competent Authority.

Section Five

(General Provisions)

Article (44)

Without prejudice to a more severe punishment prescribed under the Penal Code or 
any other law, offenders who commit crimes which are punishable under this Law 
shall be punished by the punishments set forth herein.

Article (45)

Whoever commits and act that constitutes an offence under any other law using 
the information Network, Information Systems, website, or any Information 
Technology means shall be punished by the same penalty prescribed for such crime.

Article (46)

Whoever discloses the confidentiality of measures set forth in this Law in other 
cases than those legally authorized shall be punished by imprisonment for a period 
not exceeding two years and a fine not exceeding (100.000) one hundred thousand 
Riyals or either of these two penalties.

Article (47)

Every Service Provider who violates any obligation specified under Article (21) 
shall be punished by a fine not exceeding (500.000) five hundred thousand Riyals.

Article (48)

A juridical person shall be punished by a fine not exceeding (1.000.000) one million 
Riyals if a crime set forth under this Law is committed in his name or on his behalf 
without prejudice to the criminal liability of the natural person affiliated to him.
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4 - If there are substantial grounds to conclude that the person whose extradition 
is requested has been, or would be, subjected to torture, or cruel, inhumane, 
or degrading treatment; or if, the minimum guarantees are not available for 
that person in criminal proceeding, pursuant to international standards in that 
regard;

5 - If the person whose extradition is requested is a Qatari citizen.

Article (41)
Extradition of criminals may be refused in the following cases :

1 - If there was a judicial investigations in respect to the offence for which 
extradition is requested is going on in the State against the person whose 
extradition is requested;

2 - the offence for which extradition is requested has been committed outside the 
territories of either country and the legislation of the State does not provide 
for jurisdiction over offences committed outside its territories for the offence 
which gave rise to the request;

3 - the person whose extradition is requested has been sentenced for the conduct 
which gives rise to the request or would be liable to be tried or sentenced in 
the requesting State by an irregular court, or unfair exceptional court, or ad 
hoc authority;

4 - the State, while also taking into account the nature of the offence and the 
interests of the requesting State,  considers that, under the circumstances of 
the case, the extradition of the person in question would be incompatible with 
humanitarian considerations because of , his health, or his other personal 
circumstances;

5 - the extradition is requested pursuant to a final judgment rendered in the 
absence of the convicted person who, for reasons beyond his control, has not 
had sufficient notice of the trial or the opportunity to arrange for his defense, 
and did not have, or will not have, the opportunity to have the case retried in 
his presence;

6 - the State has assumed jurisdiction over the offence that is the subject matter 
of the extradition request.

Article (42)
If extradition is refused for any reason stated in this law, the case shall be referred 
to the competent authority in order to institute criminal proceedings against the 
person which gave rise to the request.
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Article (37)

The Competent Authorities of the State may conclude bilateral or multilateral 
agreements or arrangements in relation to matters that are the subject of  investigations 
or proceedings in one or more states in order to form joint investigation teams and 
conduct joint investigations.

In the absence of such agreements or arrangements, joint investigations may be 
conducted on a case-by-case basis.

Article (38)

The Competent Authority may send, of its own accord, the information obtained 
during the course of an investigation and collection of evidence, if the Competent 
Authority believes that such information may be useful for the Competent Authorities 
of the other State, after obtaining a declaration of information confidentiality from 
the recipient authority.

Chapter Three

(Extradition of Criminals)

Article (39)

Crimes set forth in this Law shall be considered as extraditable offences.

For the purposes of the Law, The offences stipulated in this Law shall not be 
considered political offences, offenses connected with a political offence, or 
offences driven by political motives.

Article (40)

Extradition of criminals shall not be granted in the following case:

1 -  If there are substantial grounds to believe that the request for extradition has 
been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on the basis 
of that person’s sex, race, religion, nationality, ethnic origin, or political 
opinions; or that compliance with the request would cause prejudice to that 
person’s position for any one of these reason;

2 - If a final verdict has been rendered in the State in respect of the offence for 
which extradition is requested;

3 - If the person whose extradition is requested has, under the legislation of 
either country become immune from prosecution or punishment for any 
reason, including statutes of limitations or amnesty;
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In case of refusal to perform the request, the Public Prosecutor or the competent 
authority shall promptly inform the foreign competent authority about the reasons 
of the refusal.

Article (33)

Requests for taking investigative measures shall be executed in conformity with 
the procedural rules of the State, unless the foreign competent authority requests 
specific procedures that do not contradict those rules.

The implementation of the measures may be attended by a public official authorized 
by the foreign competent authority.

Article (34)

Requests for implementing provisional measures shall be performed in accordance 
wih the stated Code of Criminal Procedure. If the request is worded in general 
terms, the most appropriate measures provided by law shall be implemented.

Should the requested measures not be stipulated in the aforementioned Code of 
Criminal Procedure, the Competent Authority may replace them by measures 
provided for in the Code which have a similar impact as much as possible to the 
requested measures.

The provisions relating to the lifting of provisional measures as stipulated in the 
Law shall be applicable. Before lifting the provisional measures, the requesting 
State must be informed thereof.

Article (35)

In case of receiving a request for mutual legal assistance seeking a confiscation 
order, the Competent Authorities shall refer the request to the Public prosecution for 
issuing the confiscation order and the execution thereof, in such order was issued.

The confiscation order shall apply to devices, Information systems, programs and 
means used as referred to in the confiscation provisions of this law, and existing in 
the territory of the State. When the competent Authorities execute the confiscation 
order. They should abide by the facts upon which the order was based on.

Article (36)

Without prejudice to the rights of a bona fide owner, the State shall have power of 
disposal of properties confiscated on its territory at the request of foreign authorities, 
unless an agreement concluded with the requesting State provides otherwise.
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Article (31)

A request for mutual legal assistance shall not be refused except in the following 
cases:

1 - If it was not made by a Competent  Authority according to the law of the 
State requesting the assistance, or if it was not sent in accordance with ap-
plicable laws, or if its contents include substantial violation to the provisions 
of this Law or any other law;

2 - If its execution is likely to prejudice the security, sovereignty, public order, 
or fundamental interests of the State;

3 - If the offence to which the request relates is the subject of a criminal case 
which is pending or has already been adjudicated by a final judgement in the 
State;

4 - If there are substantial grounds for believing that the measure or order re-
quested to be issued is directed at the person in question solely because of 
that person’s race, religion, nationality, ethnic origin, political opinions, gen-
der, or status;

5 - If the offence referred to in the request is not provided for under the laws 
of the State or does not have a similar offence provided for under the laws 
of the State, according to the provision of Article (23/second paragraph) of 
this Law. However, assistance shall be otherwise granted if it does not entail 
coercive measures;

6 - If it is not possible to issue an order to take or execute the measures requested 
by reason of the statutes of limitations applicable to the crime set forth in this 
Law under the legislation of the State or of the requesting State.

7-  If the requested order to be executed is not enforceable under the law.

8 - If the decision in the requesting State was issued under conditions that did 
not provide sufficient assurances with respect to the rights of the accused.

Article (32)

No request for mutual legal assistance shall be refused on the basis of excessive 
restrictive conditions

A  decision passed by a court, in relation to a request for mutual legal assistance, 
could be subject to appeal, in accordance with prescribed legal rules.
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information for the competent foreign authority if such information is necessary to 
execute or facilitate the execution of the request.

Article (28)

If the request contains a confidentiality clause, it must be complied with; where 
compliance is impossible, the requesting authority shall be promptly notified.

Article (29)

The Public Prosecutor may delay the referral of the request to the competent 
authority responsible for the execution of the request if the measure or order sought 
is likely to substantially interfere with an ongoing investigation or a pending case. 
The requesting authority shall immediately be informed of such delay.

Chapter Two

(Mutual Legal Assistance)

Article (30)

In case a foreign state requests mutual legal assistance in connection with crimes set 
forth by this Law, the request shall be performed in accordance with the principles 
set out in this Chapter.

The forms for mutual legal assistance may include, in particular, the following:

1 - Obtaining evidences or statements for persons;
2-  Assistance in making detained persons, voluntary witnesses, or others to 

appear before the judicial authorities of the requesting State in order to give 
evidences or assist in investigations;

3 - Delivering of judicial papers;
4 - Executing searches and seizures;
5- Urgent retention of Electronic Data and Information, and Subscriber’s 

Information;

6 - Prompt collecting and recording of traffic data;

7 - Examining objects, sites, and information systems;
8 - Providing information, evidentiary items, and expert reports;
9 - Confiscation of assets; and
10- Any other form of mutual legal assistance which is not contradiction with 

the laws applicable in the State.
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7.  Any necessary information for identifying and tracking the persons, 
instrumentalities, funds, or properties in question;

8.  The legal text criminalizing the act or a statement of the law applicable to the 
offence, if required, and any indication of the penalty that can be imposed 
against the offender; and

9.  The details of the assistance required and any specific procedures the 
requesting State wishes to be applied.

Article (26)
In addition, to the preceding data set forth in the previous Article, the request shall 
include in some specific cases, the following data:

1.  A description of the measures sought, in case of requests for provisional 
measures;

2.  A statement of the relevant facts and arguments to enable the judicial 
authorities to order the confiscation under the law, this shall be sought in 
case of requests for the issuance of a confiscation order; and

3.  In case of requests for the enforcement of orders relating to provisional 
measures or confiscations:
a)  A certified copy of the order, and a statement of the grounds for issuing 

the order if they are not indicated in the order itself;
b)  A document certifying that the order is executable and is incontestable by 

the ordinary path of appeal;
c)  An indication of the extent to which the order is to be enforced and the 

amount to be recovered from the value of properties;
d)  Any information concerning third-party rights in the instrumentalities, 

proceeds, properties, or other things in question, if such information is 
possible and appropriate; and

e)  The original copy of the judicial judgment, or certified copy thereof, or any 
other official document indicating the conviction of the person accused 
and the sentence imposed, the fact that the sentence is enforceable, and 
the extent to which the sentence remains to be served; this is in case of 
requests for extradition of a person convicted of committing a crime.

Article (27)

The Public Prosecutor or the concerned competent authority may, out of its own 
initiative or based on a request of the Public Prosecutor, to request additional 
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Request for legal assistance or extradition of criminals shall be executed under this 
Law only if the law of the requesting state and the laws of the State both penalize the 
crime which is the subject of the request, or a similar crime. Dual criminality shall 
be deemed to have been fulfilled irrespective of whether the laws of the requesting 
state place the offence within the same category of offences or denominate the 
offence by the same terminology as in the State, provided the conduct underlying 
the offence for which the request is presented is a criminal offence under the laws 
of the requesting state.

Article (24)

The public Prosecutor has the authority and power to receive requests for mutual 
legal assistance or extradition requests sent by competent foreign authorities with 
respect to the crimes set forth in this law, and shall either execute them or refer 
them to the competent authority for execution as soon as possible.

In urgent cases, such requests may be sent through the International Criminal Police 
Organization (ICPO/Interpol) or directly by the competent foreign authorities to the 
competent authority of the State. In such cases, the authority receiving the request 
shall notify the public Prosecutor.

Requests and answers should be sent either by post or any other faster means that 
makes a written record or its equivalent obtainable under conditions allowing the 
State to establish authenticity.

In all cases, requests and their annexes shall be accompanied by a brief translation 
into Arabic Language.

Article (25)

Requests of legal assistance or extradition of criminals shall include the following:

1.  The identity of the authority requesting the measures;

2.  The name and function of the authority conducting the investigation or 
prosecution;

3.  The authority which shall receive the request:

4.  The purpose of the request and any relevant remarks;

5.  The facts supporting the request;

6.  Any known details that may facilitate identification of the person concerned, 
particularly his name, marital status, nationality, address, location, and 
occupation;
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5.  Cooperate with and assist the competent authority in collecting or recording 
electronic information, electronic data and traffic data according to orders 
issued by the judicial authorities.

Chapter Three 

(State bodies Commitments
Article (22)

State’s agencies, organizations, institutions, authorities, and companies affiliated 
thereto shall be committed to the following:

1.  Undertaking necessary preventive security measures to protect its informa-
tion systems, electronic sites, information networks, and electronic informa-
tion and data.

2.  Reporting promptly, whenever detected, to the competent authority any 
crime set forth in this law, or any unlawful attempt to capture, intercept, or 
eavesdrop; and provide the Competent authority with all necessary informa-
tion to unveil the truth.

3.  Retaining information technology data and Subscriber information for period 
of not less than (120) days, and provide the competent authority with such 
data.

4.  Cooperate with the competent authority in exercising its competencies.

Section Four

International Cooperation
Chapter One

(General Rules)
Article (23)

The competent authority shall provide assistance to its competent counterparts in 
other States, for the purposes of providing mutual legal assistance, and extradition 
of criminals for investigations and procedures related to the crimes set forth in this 
Law, according to the rules set by the aforementioned Code of Criminal Procedure, 
and bilateral or multilateral agreements that the State is party thereto, or the 
reciprocity principle, and in such a way that does not contradicts the provisions of 
this law or any other law.
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Article (18)

Public Prosecution may order every relevant person to hand over devices, tools, 
means, electronic information or data, traffic data, or content information relevant 
to the subject of the crime or whatever is useful to unveiling the truth.

Public prosecution may also order the seizure of devices, tools, or means used in 
committing the crime.

Article (19)

The competent authority shall undertake the necessary measures and procedures to 
maintain the devices, tools, means of information technology, information systems, 
or electronic information or data that is the subject of seizure, pending the issuance 
of a decision from the competent judicial authorities.

Article (20)

Excluding the professional commitments set forth in the law, profession secrets or 
requirements shall not be invoked as a ground for not to provide information or 
documents, when requested, in accordance with the provisions of this Law.

Chapter Two

(Service Providers Commitments)

Article (21)

According to the prescribed legal procedures, service provider shall be committed 
to the following:

1.  Providing the competent authority or the judicial and investigation authori-
ties with all data and information necessary to uncover the truth where so is 
ordered by the public prosecution;

2.  Taking the necessary procedures to block information network links, accord-
ing to orders issued by the judicial authorities;

3.  Retaining the information of the subscriber for a period of one year;
4.  Urgently and temporarily preserve information, technology data , traffic data, 

or content information for ninety renewable days, based on a request from 
the competent authority, investigation bodies, or court;
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integrated circuits protected under the law shall be punished by imprisonment for 
a period not exceeding three years, and a fine not exceeding five hundred thousand 
(500,000) Riyals, or either of these two penalties.

Section Three

Procedures

 Chapter One
(Evidence and Investigation Procedures)

Article (14)

Public Prosecution or its delegated judicial officers thereby may inspect individuals, 
premises, and information systems which are relevant to the crime.

Search warrants shall be reasoned and specific, and may be renewed more than 
one time as long as the reasons of such act exist. If the inspection results in seizing 
devices, tools, or means related to the crime, judicial officers shall present them to 
the Public Prosecution to take necessary measures.

Article (15)

Any evidence resulting from means of information technology, information 
systems, information networks, electronic sites, or electronic information and data 
shall not be excluded solely because of the nature of such evidence.

Article (16)

Any evidence obtained by the competent authority or other investigation authority 
from other States shall not be excluded, for merely such reason, as long as it has been 
obtained according to legal and judicial procedures of international cooperation.

Article (17)

Public prosecution may order the collection and immediate recording of any 
electronic information or data, traffic data, or content information which it deems 
so necessary for the interest of investigation.
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Article (11)

A punishment of imprisonment for a period not exceeding three years and a fine not 
exceeding (100,000) one hundred thousand Riyals or either of these two penalties, 
shall be imposed on whoever commits any of the following acts:

1.  Using information network or any means of information technology to 
impersonate a legal or natural person.

2.  Managing through information network of any means of information 
technology to seize, whether for himself or for other persons, movable 
properties, a deed or secures signature on a deed by resorting to any 
fraudulent method, or adoption of a false name or false identity.

Chapter Four
(Electronic Transaction Cards Offences)

Article (12)

A punishment of imprisonment for a period not exceeding three years and a fine not 
exceeding (200,000) two hundred thousand Riyals or either of these two penalties, 
shall be imposed on whoever commits any of the following acts:

1.  Using, obtaining, or facilitating unlawfully, data or numbers of electronic 
transaction card by using the information network or any means of 
information technology;

2.  Forging electronic transaction card by any means;

3.  Manufacturing or obtaining, without authorization, devices or materials used 
to issue or forge electronic transaction cards;

4.  Knowingly using or facilitating the use of forged electronic transaction cards;

5.  Knowingly accepting invalid, forged, or stolen electronic transaction card.

Chapter Five
(Infringement of Intellectual Property Rights)

Article (13)

Whoever uses Information network or any Information Technology means, by 
any method and in any manner, to infringe or facilitate the infringement of, any 
copyright or author’s related rights, patents, trade secrets, trademarks, trade data, 
commercial names, geographical indications, industrial designs, or designs of 
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by any means of information Technology shall be punished by imprisonment for 
a period not exceeding five years and a fine not exceeding (500,000) five hundred 
thousand Riyals.

And whoever possesses child pornography shall be punished by imprisonment for a 
period not exceeding one year and a fine not exceeding two hundred fifty thousand 
(250,000) Riyals, or either of these two penalties.

The child’s consent is insignificant regarding crimes punishable under this Article.

Under this Article, However did not complete the age of 18 calendar years, shall be 
considered as a child.

Article (8)

Whoever violates social principles or values; or otherwise publishes news, picture 
photos, audio or visual recordings connected to the sanctity of the personal or 
family life of any person, even if it is true; or infringes on others by libel or slander 
via Information Network or any other information Technology means shall be 
punished by imprisonment for a period not exceeding three years and a fine not 
exceeding (100,000) one hundred thousand Riyals or either of these two penalties.

Article (9)

Whoever uses information network or any means of information technology to 
threaten or blackmail another person to force him to do or prevent him from doing 
certain act shall be punished by imprisonment for a period not exceeding three 
years and a fine not exceeding (100,000) one hundred thousand Riyals or either of 
these two penalties.

Chapter Three

(Electronic Forgery and Fraud)

Article (10)

Whoever forges of an official electronic document and knowingly uses it shall 
be punished by imprisonment for a period not exceeding ten years and a fine not 
exceeding (200,000) two hundred thousand Riyals.

And whoever forges an unofficial electronic document and knowingly uses it shall 
be punished by imprisonment for a period not exceeding three years and a fine not 
exceeding (100,000) one  hundred thousand Riyals or either of these two penalties.
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Network; changing or cancelling, or modifying the content, designs,  method of 
using an electronic Site, or impersonating the owner or the administrator of such 
electronic site.

Article (4)

Whoever intentionally, with no right to do so, captures, intercepts, or eavesdrops, 
any traffic data or any data being transmitted via the information network or any 
means of information technology shall be punished by imprisonment for a period 
not exceeding two years and a fine not exceeding (100,000) one hundred thousand 
Riyals, or either of these two penalties.

Chapter Two

(Content Crimes)

Article (5)

Whoever sets up or manages an electronic site for the interest of a terrorist group 
or a terrorist organization via the information network or any other information 
Technology means, or facilitates communication with the leaders of these groups or 
any of its members; or promotes their ideas, or finances them, or publishes methods 
for manufacturing incendiary devices or explosives or any other devices used in 
terrorism acts, shall be punished by imprisonment for a period not exceeding three 
years and a fine not exceeding (500,000) five hundred thousand Riyals.

Article (6)

Whoever sets up or manages an electronic Site via information Network or any other 
Information Technology means to publish false news with the aim to jeopardize the 
State safety, its public order, or its internal and external security, shall be punished 
by imprisonment for a period not exceeding three years and a fine not exceeding 
(500,000) five hundred thousand Riyals or either of these two penalties.

And whoever promotes, broadcasts, or publishes false news by any means for the 
same intent shall be punished by imprisonment for a period not exceeding one year 
and a fine not exceeding (250,000) two hundred fifty thousand Riyals or either of 
these two penalties.

Article (7)

Whoever produces child pornography materials by means of Information 
Technology, imports, sells, offers for the purpose of sale or use, circulates, distributes, 
transmits, publishes, makes available, or broadcasts child pornography materials 
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Section Two
Crimes

Chapter One
(Crimes Pertaining to Hacking Information Systems, Software, Networks, 

and Electronic Sites)

Article (2)

Whoever access via an information network or by means of information 
technology, without right, to an electronic site or an electronic information system 
of any governmental agency bodies, institution, authority, or corporation affiliated 
with the government of the State of Qatar, shall be punished by imprisonment for 
a period not exceeding three years, and by a fine not exceeding (500,000) five 
hundred thousand Riyals.

The punishment set forth in the preceding paragraph shall be doubled if the act of 
access resulted in obtaining electronic information or data; obtaining information 
or data related to the State’s domestic or foreign security, or its national economy, 
or any other governmental data deemed confidential by nature or by way of 
issued directions; deleting, impairing, destroying, or publishing such electronic 
information and data harming beneficiaries or users; or obtaining ineligible funds, 
services, or benefits.

Article (3)

Whoever intentionally and illegally accesses, by any method, an electronic site, 
Information System, Information Network, or any information technology means 
or part thereof, exceeds authorized access; or knowingly continues his/her visit or 
access thereof, shall be punished by imprisonment for a period not exceeding three 
years, and a fine not exceeding (500,000) five hundred thousand Riyals, or either 
of these two penalties.

The punishment set forth in the preceding paragraph shall be doubled, if the act of 
access resulted in cancelling, omitting, adding, disclosing, impairing, modifying, 
transmitting, capturing, copying, publishing, or republishing electronic information 
or data stored in an information system; harming users or beneficiaries, destroying, 
stopping or disabling an electronic Site, Information System, or Information 
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Service Provider: Any person, natural or legal, public 
or private, providing subscribers with 
services to communicate via Information 
Technology, or processing data storage.

Subscriber Information : Any data available with the service provider 
that relates to the subscribers, including:
• Type of used communication service, 

technical conditions, and service 
duration.

• The subscribers’s identity, postal or 
geographic address, or telephone 
number and available payment 
information based on an agreement or 
service arrangements.

• Any other information regarding the 
location where the communication 
equipment  is installed according to the 
service agreement.
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Information Processing : Proceeding or executing a process or a set 
of processes on data or information, either 
related to individuals or  others, including 
collecting, receiving, recording, storing, 
modifying, transmitting, retrieving, and 
erasing such information.

Traffic Data: Any electronic data or information created 
through an information technology means 
that describes the source of communication, 
the destination transmitted to its route, and 
time, date, volume, duration and type of the 
service.

Official Electronic Document: An official document issued through 
governmental bodies, authorities, or public 
institutions by an information Technology 
means.

Electronic Site: A place where electronic information or 
data is made available or processed on the 
information Network through a specific 
address.

Cybercrime: Any act that involves illegal use of 
information technology means, information 
system, or the information network, in 
breach of the provisions of law.

Capture: Viewing or obtaining data or electronic 
information

Electronic Transactions Card : The electronic card that consists of a 
magnetic stripe, a smart chip or other 
information Technology means, which 
includes data or electronic information 
issued by authorized entities.

Competent Authority: The competent administrative unit at the 
Ministry of Interior.
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Combating Cybercrime Law 

Section One

Definitions

Article (1)

In the application of the provisions of this Law, the following words and terms shall 
have the meanings assigned to them, unless the context indicates otherwise.

Information Technology : Any physical or non - physical means, 
or group of connected or unconnected 
means, used to store, collate, organize, 
retrieve, process, develop and exchange 
information, according to stored orders 
and instructions; including all inputs and 
outputs interconnected, wired or wirelessly, 
in an information system or an information 
Network.

Electronic Data and Information Any information that could be stored, 
processed, created or transmitted through 
means of Information Technology, 
specifically text, images, sound, digits, 
letters, symbols, signals, or others.

Information Network : Two or more means of information 
Technology linked together to enable 
users to access and exchange information, 
including private and public networks and 
the International Network “The Internet”.

Information System: A set of software and hardware used to 
create, retrieve, send, receive, display, 
process or store information.

Information Program : A set of data or instructions, which can be 
executed through Information Technology 
means and designed for a certain task.
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Article (2)

All service providers addressed by the enclosed provisions and in operation on the 
time of its entry into force, shall reconcile their status with the enclosed provisions 
within six months from the date of execution. The Minister of Interior may, if neces-
sary, extend the duration for another period.

Article (3)

The Minister of Interior shall issue the necessary decisions to implement the provi-
sions of the enclosed law.

Article (4)

Any provision contradicts the provisions of the enclosed law, shall be repealed.

Article (5)

All competent authorities, each within its own competence, shall implement this law 
which shall be published in the Official Gazette.

Tamim Bin Hamad Al Thani

Emir of the State of Qatar

Issued at the Amiri Diwan on : 20/11/1435 AH

       Corresponding to :  15/9/2014 AD
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Law No. (14) of 2014

On

Combating Cybercrime Law

We, Tamim Bin Hamad Al Thani,   Emir of the State of Qatar,

After having perused the Constitution; and,

Law No. (3) of 2004 on Combating Terrorism; and,

The Penal Code issued by Law No. (11) of 2004, and the amending laws thereof; and,

The Code of Criminal Procedures issued by Law No. (23) of 2004 amended by the 
law No. (24) of 2009; and,

The Telecommunications Law issued by Decree-Law No. (34) of 2006; and,

Combating Money laundering and Terrorism Financing law, issued by Law No. (4) 
of 2010, and,

Decree Law No. (16) of 2010; on Electronic Commerce and Transactions Law; and, 

The proposal of the Minister of Interior; and,

The draft law put forward by the Council of Ministers; and,

After having consulted the advisory Council, “Shoura”

Have decreed the following law:

Article (1)

The Provisions of Combating Cybercrime Law attached hereto, shall be executed.
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In The Name of Allah,
The Most Gracious, The Most Merciful




