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قانون رقم )16( ل�شنة 2014

ب�شاأن حماية معلومات ووثائق الدولة 

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة       ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976، وتعديالته،

وعلى قانون قوات الأمن العام ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982، وتعديالته،

المعدل   ،2000 ل�شنة   )20( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  الوطني  الحر�س  قانون  وعلى 

بالمر�شوم بقانون رقم )38( ل�شنة 2002،

وعلى قانون قوة دفاع البحرين ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2002، 

وعلى قانون العقوبات الع�شكري ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )34( ل�شنة 2002، المعدل 

بالمر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2010،

 ،2002 ل�شنة   )46( رقــم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  الجنائية  الإجـــراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته،

وعلى قانون الخدمة المدنية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

اأقر مجل�س النواب ومجل�س ال�شورى القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

المادة الأولى

المبينة قرين كل  المعاني  التالية  والعبارات  للكلمات  القانون، يكون  اأحكام هذا  في تطبيق 

منها، ما لم يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

)الم�شئـــول( :  

قانون  من   )108( و   )107( المادتين  لن�س  طبقًا  حكمـه،  في  من  اأو  عام  موظف  كل    - اأ 

العقوبات ال�شادر بالمر�شـوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976. 

اأو ت�شهم في راأ�شمالها بن�شبة %50  اإدارتها،  – العاملون في الجهات التي ت�شهم الدولة في  ب 

على الأقل.

)المعلومات و الوثائق( : اأية معلومات �شفوية اأو مكتوبة اأو مطبوعة اأو مختزلة اأو م�شورة اأو 

و�شائل  من  غيرهـا  اأو  خرائط  اأو  ر�شوم  اأو  اأفالم  اأو  �شور  اأو  طريقة  باأية  اأو  اإلكترونيًا  مخزنة 

وهيئاتها  وموؤ�ش�شاتها  الدولة  �شلطات  تتداولها  التي  والمرئية  والم�شموعة  المكتوبة  الت�شجيل 

واأجهزتها المختلفة والأ�شخا�س العتبارية العامة. 
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المادة الثانية

واأجهزتها  هيئاتها  و  وموؤ�ش�شاتها  الدولة  �شلطات  كافة  على  القانون  هذا  اأحكام  ت�شري 

المختلفة والأ�شخا�س العتبارية العامة.

المادة الثالثة 

ُت�شنف معلومات ووثائق الدولة اإلى الدرجات الآتية: 

تهديد  اإلى  م�شمونها  اإف�شاء  يــوؤدي  التي  والوثائق  المعلومات  وهي  للغاية(  )�شري  درجة  اأ-  

�شالمة الدولة اأو اإلى حدوث اأ�شرار خطيرة باأمنها اأو م�شالحها.

اأ�شرار  اإلى حدوث  اإف�شاء م�شمونها  يوؤدي  التي  والوثائق  المعلومات  ب-  درجة )�شري( وهي 

باأمن الدولة اأو م�شالحها. 

اإلى  م�شمونها  اإف�شاء  يــوؤدي  التي  والوثائق  المعلومات  وهي  محدود(  )محظور/  درجــة  ج-  

حدوث اأ�شرار محدودة لأمن الدولة اأو م�شالحها.

وعلى الجهات المخاطبة باأحكام هذا القانون اأن ت�شدر القرارات التي تحدد المو�شوعات 

التي تدخل في كل ت�شنيف من الت�شنيفات ال�شابقة طبقًا لطبيعة المعلومات والوثائق المتعلقة 

بها.

المادة الرابعة

ت�شملها  ل  التي  الأخــرى  الدولة  ووثائق  معلومات  تعتبر  اآخر،  قانون  اأي  اأحكام  مراعاة  مع 

عليها  يحافظ  اأن  الم�شئول  وعلى  عادية،  له  تنفيذًا  ال�شادرة  والقرارات  القانون  هذا  اأحكام 

ويحفظها من العبث اأو ال�شياع اأو التلف ول يجوز اإف�شاء م�شمونها لغير المعنيين بها.

المادة الخام�شة

اأ- يحظر على اأي م�شئول دون �شبب م�شروع اإف�شاء اأية معلومات اأو وثائق محمية بموجب هذا 

القانون اإذا اطلع اأو ح�شل عليها اأو حازها اأو و�شلت اإلى علمه بحكم م�شئوليته اأو وظيفته.

ب- يحظر على اأي م�شئول دون �شبب م�شروع اإخراج اأية معلومات اأو وثائق محمية من الجهات 

المخاطبة باأحكام هذا القانون، كما يحظر طباعتها اأو ن�شخها اأو ت�شويرها اأو تخزينها اأو 

الحتفاظ بها خارج هذه الجهات.

ج - يحظر على اأي م�شئول انتهت خدمته لأي �شبب اإف�شاء اأية معلومات اأو وثائق ح�شل عليها 

اأو و�شلت اإلى علمه وكان اإف�شاوؤها محظورًا وفق اأحكام هذا القانون.

المادة ال�شاد�شة

مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�شد ين�س عليها قانون العقوبات اأو اأي قانون اآخر:
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ول  دينار  األف  عن  تقل  ل  التي  وبالغرامة  �شنوات  �شبع  على  تزيد  ل  مدة  بال�شجن  ُيعاقب  اأ-  

هذا  من  الخام�شة  المادة  من  )اأ(  الفقرة  اأحكام  خالف  من  كل  دينار  اآلف  ثالثة  تجاوز 

الفقرتين  بموجب  المحمية  والوثائق  المعلومات  على  الجريمة  وقعت  اإذا  وذلك  القانون 

)اأ،ب( من المادة الثالثة من هذا القانون.

وتكون العقوبة ال�شجن مدة ل تزيد على خم�س �شنوات والغرامة التي ل تقل عن األف دينار 

الفقرة  بموجب  المحمية  والوثائق  المعلومات  على  الجريمة  وقعت  اإذا  دينار  األفي  تجاوز  ول 

)ج( من المادة الثالثة من هذا القانون.

األفي دينار ول  التي ل تقل عن  والغرامة  بال�شجن مدة ل تزيد على ع�شر �شنوات  ُيعاقب  ب-  

اأحكام الفقرة )ب( من المادة الخام�شة من هذا  اآلف دينار كل من خالف  تجاوز خم�شة 

الفقرتين  بموجب  المحمية  والوثائق  المعلومات  على  الجريمة  وقعت  اإذا  وذلك  القانون 

)اأ،ب( من المادة الثالثة من هذا القانون.

األف دينار  وتكون العقوبة ال�شجن مدة ل تزيد على �شبع �شنوات و الغرامة التي ل تقل عن 

بموجب  المحمية  والوثائق  المعلومات  على  الجريمة  وقعت  اإذا  دينار  اآلف  ثالثة  تجاوز  ول 

الفقرة )ج( من المادة الثالثة من هذا القانون.

ج -  يعاقب بال�شجن مدة ل تزيد على خم�س �شنوات و الغرامة التي ل تقل عن األف دينار ول 

هذا  من  الخام�شة  المادة  من  )ج(  الفقرة  اأحكام  خالف  من  كل  دينار  األفي  على  تزيد 

الفقرتين  بموجب  المحمية  والوثائق  المعلومات  على  الجريمة  وقعت  اإذا  وذلك  القانون 

)اأ،ب( من المادة الثالثة من هذا القانون. 

اإذا       وتكون العقوبة الحب�س والغرامة التي ل تقل عن خم�شمائة دينار ول تجاوز األف دينار 

الثالثة من  المادة  الفقرة )ج( من  بموجب  المحمية  والوثائق  المعلومات  الجريمة على  وقعت 

هذا القانون.

اأو حاول الدخول اإلى مكان  د -  يعاقب بال�شجن مدة ل تزيد على خم�س �شنوات كل من دخل 

وثائق  اأو  المعلومات بق�شد الح�شول على معلومات  الم�شروع لنظم  الولوج غير  اأو  محظور 

محمية طبقًا لأحكام هذا القانون.

بو�شيلة غير م�شروعة على  �شنوات كل من ح�شل  تزيد على ع�شر  ل  بال�شجن مدة  ُيعاقب  هـ- 

معلومات اأو وثائق محمية طبقًا لأحكام هذا القانون.
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التي ل تجاوز مائة دينار كل من و�شل  اأو بالغرامة  ُيعاقب بالحب�س مدة ل تزيد عن �شنة  و-  

طبيعة  بحكم  القانون  هذا  لأحكام  طبقًا  المحمية  الوثائق  اأو  المعلومات  من  اأي  علمه  اإلى 

عمله ووظيفته اأو بعد تركه الوظيفة اأو انتهاء م�شئوليته لأي �شبب من الأ�شباب واأف�شاها دون 

�شبب م�شروع. 

الرابعة من  المادة  اأحكام  ال�شابقة من خالف  الفقرة  الواردة في  العقوبة  كما يعاقب بذات 

هذا القانون.

 ز-   ُيعاقب على ال�شروع في الجنح ال�شابقة بن�شف العقوبة المقدرة للجريمة التامة.

ح - في جميع الأحوال اإذا وقعت اأي من الجرائم الواردة في الفقرات ال�شابقة لمنفعة دولة اأو 

جهة اأجنبية عد ذلك ظرفًا م�شددًا.

المادة ال�شابعة

العهد  ولي  وديوان  الوزراء  رئي�س  وديوان  الملكي  الديوان  في  تطبيقه  يجري  ما  مراعاة  مع 

الجهات  على  الوطني،  الأمن  وجهاز  الوطني  والحر�س  البحرين  دفاع  وقوة  الداخلية  ووزارة 

الجريدة  في  ن�شره  تاريخ  من  اأ�شهر  �شتة  خالل  ت�شدر  اأن  القانون  هذا  باأحكام  المخاطبة 

وفهر�شتها  لأحكامه،  طبقًا  المحمية  والوثائق  المعلومات  تحدد  التي  الــقــرارات  الر�شمية، 

�شفة  انتهاء  ومدة  و�شريتها،  و�شالمتها  حمايتها  يكفل  بما  حفظها  كيفية  وتنظم  وت�شنيفها، 

ال�شرية عنها، واإجراءات حفظها بعد زوال هذه ال�شفة، وذلك بالتن�شيق مع الجهاز المركزي 

للمعلومات.

المادة الثامنة

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه -  تنفيذ هذا القانون ، وُيعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.   

                  ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريخ:24 �شعبان 1435هـ

الموافق:22 يونيو 2014م


