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جهود السلطنة التشريعية لمواجهة جرائم
تقنية المعلومات المعلوماتية 

  -:إعداد
 حسين بن سعيد الغافري . د

دكـتوراه في القانون
عضو مؤسس و عضو مجلس إدارة اإلتحاد العربي للتحكيم اإللكـتروني

 عضو الجمعية الدولية لمكافحة اإلجرام السيبيري 
جرائم المعلوماتية واإلنترنتعضو الجمعية المصرية لمكافحة 

 استشاري قانوني بهيئة تقنية المعلومات

مدخل للموضوعمدخل للموضوع  
 جهود السلطنة التشريعية جهود السلطنة التشريعية  

ا ال ا ال اقا ال ا ال قا

جنـــــدة 
ٔ
جنـــــدة اال
ٔ
  اال

قانون الجزاء العمانيقانون الجزاء العماني
 قانون المعامالت اإللكـترونية قانون المعامالت اإللكـترونية  
قانون االتصاالتقانون االتصاالت  
 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  
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  تدشين خدمات االتصاالت المتنقلة في السلطنة  تدشين خدمات االتصاالت المتنقلة في السلطنة  
 تدشين خدمات اإلنترنت تدشين خدمات اإلنترنت  
ا ل ال ائ اظ ل ال ائ ظ

  مدخل للموضوع مدخل للموضوع 

ظهور جرائم تقنية المعلوماتظهور جرائم تقنية المعلومات
المقصود بجرائم تقنية المعلوماتالمقصود بجرائم تقنية المعلومات..  
ماذا نحتاج لمواجهة جرائم تقنية المعلوماتماذا نحتاج لمواجهة جرائم تقنية المعلومات  .  .  
ماذا يوجد لدنيا في السلطنة لمواجهة جرائم تقنية المعلوماتماذا يوجد لدنيا في السلطنة لمواجهة جرائم تقنية المعلومات..  

  
  

 77م بموجب المرسوم السلطاني رقم م بموجب المرسوم السلطاني رقم 19741974صدر هذا القانون في عام صدر هذا القانون في عام    
 ول قانون عربي يتصدى لظاهرة االجرام المعلوماتي

ٔ
ول قانون عربي يتصدى لظاهرة االجرام المعلوماتي يعتبر ا
ٔ
  يعتبر ا

ا ل ا
ٔ
ا ال ال ل ا
ٔ
ا ال لطال ال لطاال ال ال

  قانون الجزاء العماني قانون الجزاء العماني 

بموجــب المرســوم الســلطاني بموجــب المرســوم الســلطاني 20012001خضــع لعــدة تعــديالت اهمهــا  تعــديل عــامخضــع لعــدة تعــديالت اهمهــا  تعــديل عــام
بجـرائم الحاسـب اآللـي وهـو الفصـل الثــاني بجـرائم الحاسـب اآللـي وهـو الفصـل الثــاني حيـث اضـيف فصـل خـاص حيـث اضـيف فصـل خـاص   7272رقـم رقـم 

  مكرر مكرر 
 الغـاءالغـاءوكنتيجة لصدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تم وكنتيجة لصدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تم   20112011في عام في عام  

  . . الفصل السابق الفصل السابق 
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  قانون الجزاء العماني  قانون الجزاء العماني  

 مكرر 276المادة 

االختراق المعلوماتي

 4مكرر 276المادة  3 مكرر 276المادة  1مكرر 276المادة 

فا طاقة ال ت ا
ي

 التجسس اإللكـتروني

االعتداء على الخصوصية 
 المعلوماتية

االعتداء على البيانات
 المرسلة عبر الشبكة 

تزوير بطاقات الوفاء

 استعمال البطاقات المزورة 

قبول التعامل مع البطاقات 
 المزورة 

استعمال  بطاقة  وفاء مع 
 العلم بعدم وجود رصيد 

استعمال البطاقة بعد 
 انتهاء صالحياتها  

استعمل بطاقة الغير بدون 
 علمه 

التزوير االلكـتروني

 اإلتالف المعلوماتي 

االعتداء على البرامج 
 الحاسوبية 

 3030م بموجب المرسوم السلطاني رقم م بموجب المرسوم السلطاني رقم 20032003صدر هذا القانون في عام صدر هذا القانون في عام  
  
ا ل ا

ٔ
ا ال ال ل ا
ٔ
ا ال لطا88ل ال لطاال ال ال

  قانون االتصاالت قانون االتصاالت 

بموجــب المرســوم الســلطاني بموجــب المرســوم الســلطاني 20082008خضــع لعــدة تعــديالت اهمهــا  تعــديل عــامخضــع لعــدة تعــديالت اهمهــا  تعــديل عــام
همهــا التعــديل الــذي لحــق   5959رقــم رقــم 

ٔ
همهــا التعــديل الــذي لحــق حيــث تــم تعــديل العديــد مــن مــواد القــانون ا
ٔ
حيــث تــم تعــديل العديــد مــن مــواد القــانون ا

و المشـرف عليـهوالتي بموجبها بات والتي بموجبها بات .  .  منهمنه  6161بالمادة بالمادة 
ٔ
و مـديره ا

ٔ
و المشـرف عليـهصاحب الموقع ا

ٔ
و مـديره ا

ٔ
  صاحب الموقع ا

و 
ٔ
و وافـــق علـــى نشـــر الرســـائل المخالفـــة للنظـــام العـــام ا

ٔ
و محاســـبا متـــى مـــا حـــرض ا

ٔ
و وافـــق علـــى نشـــر الرســـائل المخالفـــة للنظـــام العـــام ا

ٔ
محاســـبا متـــى مـــا حـــرض ا

و 
ٔ
و ســـاعد عليـــه بعمـــل إيجـــابي ا

ٔ
داب العامـــة  عـــن طريـــق شـــبكة االتصـــاالت ا

ٓ
و اال

ٔ
و ســـاعد عليـــه بعمـــل إيجـــابي ا

ٔ
داب العامـــة  عـــن طريـــق شـــبكة االتصـــاالت ا

ٓ
اال

  ..سلبي سلبي 
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  قانون االتصاالتقانون االتصاالت

 55المادة 

اعتراض االتصاالت دون 
ق ه

 61المادة  57المادة  

ال ال إ  وجه حق
الحصول على خدمات االتصاالت 

 بطرق احتيالية 

دوات تساعد على الحصول 
ٔ
و ا
ٔ
و توريد  برامج ا

ٔ
بيع ا

 على خدمات االتصاالت بطرق احتيالية 

 إرسال رسالة غير صحيحة ومضرة 

الحصول على معلومات عن مضمون 
و عن مرسلة 

ٔ
 الرسالة ا

داب العامة  
ٓ
 إرسال رسالة مخالفة لال

 فكرة إنشاء هذا القانون فكرة إنشاء هذا القانون  
 هداف إنشاء القانون

ٔ
هداف إنشاء القانون ا
ٔ
  ا
ا اال ا ال ا اإ اال ا ال ا إ

  قانون المعامالت اإللكـترونية قانون المعامالت اإللكـترونية 

عند  إعداد القانون تم االستئناسعند  إعداد القانون تم االستئناس::
 نسترال

ٔ
نسترال النماذج االسترشادي الصادرة من اال
ٔ
  النماذج االسترشادي الصادرة من اال

  تونس ، إمارة دبي ، جمهورية مصر العربيةتونس ، إمارة دبي ، جمهورية مصر العربية( ( التشريعات العربية  التشريعات العربية.(.(  
 التشريعات الغربية التشريعات الغربية..  

 صدور القانون صدور القانون  
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  قانون المعامالت اإللكـترونية قانون المعامالت اإللكـترونية 

ولي 
ٔ
 الفئة اال

 اإلتالف المعلوماتي

 الشطب 

 الفئة الثالثة 

 االعتداء على معلومات وبيانات مشفرة  

ف ال ا ل ال ف

 الفئة الرابعة 

 التزوير اإللكـتروني

 اإلضافة 

خري 
ٔ
فعال ا

ٔ
ي ا

ٔ
 ا

 الفئة الثانية 

 االختراق المعلوماتي 

ا ال ظ
ٔ
اال

فض المعلومات المشفرة

االستعمال غير المشروع 
 لعناصر تشفير شخصية  

و اعتراض بيانات 
ٔ
اختراق ا

 مشفرة 
 الفئة الخامسة 

 االعتداء على  التواقيع اإللكـترونية 

االنظمة الحاسوبية

 المواقع االلكـترونية 

 52المادة 

 53المادة 

 فكرة إنشاء هذا القانون فكرة إنشاء هذا القانون  
 هداف إنشاء القانون

ٔ
هداف إنشاء القانون ا
ٔ
  ا
ا اال ا ال ا اإ اال ا ال ا إ

  قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 

عند  إعداد القانون تم االستئناسعند  إعداد القانون تم االستئناس::
 اتفاقية بودبست اتفاقية بودبست..  
 التشريعات المحلية التشريعات المحلية..  
 التشريعات العربية التشريعات العربية..  
 التشريعات الغربية التشريعات الغربية..  

 صدور القانون صدور القانون  
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  قانون مكافحة جرائم تقنية المعلوماتقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

التعـــدي علـــى البيانـــات والمعلومـــات 
 والنظم المعلوماتية 

إســـــــاءة اســـــــتخدام  وســـــــائل تقنيـــــــة 
 المعلومات 

 التزوير واالحتيال المعلوماتي

 جرائم المحتوي 

ة ال ال طاقات ال عل دي التعدي على البطاقات الماليةالت

  :تفضلوا بزيارة موقعنا                   

www.ita.gov.om

hussain.alghafri@ita.gov.omالبريد اإللكتروني  




