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األجنـــــدة 



 :70/74قانون الجزاء العماني 

 72رسوم السلطاني م تم تعديل قانون الجزاء العماني بموجب الم       2001في عام   

  1 مكرر   276 مكررا و  276المواد  (  بإضافة فصل خاص بجرائم الحاسب اآللي     

). 4 مكرر 276 و 3 مكرر 276 و 2 مكرر 276و 

:  مكررا جرمت عشر صور هي 276المادة . 1

االلتقاط غير المشروع للمعلومات أو البيانات        

الدخول غير المشروع على أنظمة الحاسب اآللي        

التجسس والتصنت على البيانات والمعلومات        



: 276تابع المادة    

انتهاك خصوصيات الغير أو التعدي على حقهم في االحتفاظ بأسرارهم                  

تزوير بيانات أو وثائق مبرمجة أياً كان شكلها          

إتالف وتغيير ومحو البيانات والمعلومات         

جمع المعلومات والبيانات وإعادة استخدامها               

تسريب المعلومات والبيانات      

التعدي على برامج الحاسب اآللي سواء بالتعديل أو االصطناع                  

  .لملكية واألسرار التجارية       نشر واستخدام برامج الحاسب اآللي بما يشكل انتهاكاً لقوانين حقوق ا                 

ابع قانون الجزاء   ت

:  هيصورة إضافية   جرمت  1 مكررا 276المادة . 2

  المبرجمة ة المعالجة   االستيالء على بيانات تكون منقولة أو مختزنة أو معالجة بواسطة أنظم            

  للبيانات  

ثالث صور من صور إساءة استخدام بطاقات الوفاء                جرمت  3 مكررا 276المادة .3

:هي االلكترونية 

تقليد أو تزوير بطاقة الوفاء أو السحب         

استعمال البطاقة المقلدة أو المزورة مع العلم بذلك           

قبول الدفع ببطاقة الوفاء المقلدة أو المزورة مع العلم بذلك             



: م2008/69قانون المعامالت اإللكترونية 

 فعـال إجراميـا   18نص المشرع في الباب التاسع من هذا القانون على تجريم      

:يتعلق بتقنية المعلومات على النحو التالي

(  الجاني بعقوبتين األولـي سـالبة للحريـة          بمعقابةفعال إجرامية وقضت    15 جرمت   52المادة  . 1

وهـذه  ) ريـال عمـاني  5000الغرامة بحد أقـصي  (، والثانية مالية  ) السجن بحد أقصى سنتين   

: األفعال يمكن ردها إلى الصور التالية

.  على البرامج والنظم المعلوماتية    اإلعتداء 

.  المعلوماتي اإلختراق 

.  على المواقع اإللكترونية    اإلعتداء 

.  على البيانات والمعلومات المشفرة     اإلعتداء 

: تابع قانون المعامالت اإللكترونية       
.  على منظومة التوقيع اإللكتروني      اإلعتداء  

. التزوير المعلوماتي 

. الغش المعلوماتي 

. ممارسة نشاط مقدم خدمات التصديق اإللكتروني بدون ترخيص         

خاصة بالتوقيع اإللكتروني وفرضت على الفاعل عقوبة سـالبة          جرمت صورا إضافية      53المادة  .3

 1500الغرامة بحـد أقـصى      ( وعقوبة مالية   ) السجن لمدة ال تزيد على سنة واحدة        ( للحرية  

:هي) ريال

. ن موافقة صاحب التوقيع     صناعة أو حيازة نظام أو برنامج معلوماتي إلنشاء توقيع إلكتروني بدو             

عدم التعاون مع السلطات المختصة      



..م30/ 2002قانون تنظيم االتصاالت  

استخدام أيببعض األفعال اإلجرامية المستحدثة التي تتم       جرمت    61المادة  . 1

السجن بحـد( وفرضت عقوبة سالبة للحرية وهي وسيلة من وسائل االتصاالت     

:وهذه ) الغرامة بحد أقصى ألف ريال ( وعقوبة مالية ) أقصى سنة 

 ومن شأنها اإلضـرار     يحةارسال رسالة مخالفة  للنظام العام أو اآلداب العامة أو تكون غير صح            •

.بسالمة اي شخص أو بكفاءة أي خدمة

. شبكة اإلنترنت في نشر الرذيلةإستخدام•

التجسس اإللكتروني•

  



: م2008/69قانون المعامالت اإللكترونية 
.ي والحكومية اإللكترونية صدر هذا القانون تماشيا مع اإلستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقم

ـ               ( ارة اإللكترونيـة    وضع بعد دراسة ومقارنة أهم التجارب العالمية التـي شـملت قـوانين التج

).، الواليات المتحدة األمريكية ، فرنسا ، تونس األونسترال

 من حيث تحريرهـا     اإلفتراضييعد أول تشريع متكامل يعنى بتنظيم التعامالت التى تتم في العالم            

.وحفظها وتبادلها وتوفير التقنية لها وإضفاء الحجية القانونية لها

: أهم مالمح القانون

). تعريف المحرر اإللكتروني وإضفاء عليه حجيته القانونية في اإلثبات     ( المراسالت اإللكترونية  1.

. تنظيم مسألة التواقيع اإللكترونية وخدمات التصديق اإللكتروني   2.

الخصوصية المعلوماتية 3.

 توفير الحماية الجنائية للتعامالت اإللكترونية   4.

: م2008/69تابع قانون المعامالت اإللكترونية 
 .أوإداريةنت مدنية نطاق القانون يشمل المعامالت التى يمكن إتمامها إلكترونيا سواء أكا

: مادة مقسمه إلى تسعة أبواب54القانون يقع في 

وتعاريفأحكام عامة 1.

متطلبات المعامالت اإللكترونية  2.

المعامالت اإللكترونية وإبرام العقود  3.

طرق حماية المعامالت اإللكترونية  4.

المحتصةالسلطة 5.

األحكام المتعلقة بالشهادات وخدمات التصديق6.

حماية البيانات الخاصة7.

االستخدام الحكومي للسجالت والتوقيعات اإللكترونية  8.

العقوبات9.



 من الكرامة اإلنسانية أو حقـوق       لإلنتقاص أن المعلوماتية ال يجب أن تكون وسيلة         من من   إنطالقا

ـ     وفير الحمايـة للبيانـات    اإلنسان أو الحياة الخاصة والعامة سارع المشرع في سلطنة عمان إلى ت

ستقال وهو الباب السابع حـوي      أولي البيانات الخاصة فافرد في قانون المعامالت اإللكترونية بابا م         

: على بعض الضوابط وهيجنباتهبين 



داع في مصباح    وبه, الفكر هو الذي يستند إليه اإلنسان فى مجاالت األدب والفنون والعلوم    يتدفق اإلب

شري           , العطاء والتنوير والتنمية   ل الب ا هي العق ا وحمايته روة ينبغي المحافظة عليه رز ث حيث ان أب

 .التطورواإلبداعلتالفي الدخول في حالة عشوائية تقود إلى الفوضى بدًال من , وإبداعاته

ه , لمعلومات  وألن العالم بدا يتحول شيئا فشيئا من اقتصاد الماديات الى اقتصاد ا         ال   وب  غدا رأس الم

ادي          ال الم انه شان رأس الم ة ش ة من األهمي ة سياجًا     , الفكري على درجة بالغ ة الملكي فجاءت حماي

. الذي يقع جراء التطاول أو السرقة أو النسخ أو اإلتالفالهدرلحماية ,فكريًا

ة     ة الفكري صادية للملكي ة االقت سلطنة باألهمي ن ال ًا م يماإيمان ي  س ي ف م عصر  ف رف باس  عصر ع

وق المل          ة     المعلوماتية ، وبضرورة مكافحة ظاهرة التعدي على البرامج وحق وفير حماي ة وت ة الفكري كي

ى إصد       دمت عل ة األخرى ، أق ة القانوني ى الحماي ا باإلضافة إل ة له وانين ذات  جزائي د من الق ار العدي

ع ال    دي وتوقي ة لوقف التع راءات معين ام و إج ا أحك ي طياته ت ف صلة حمل ع  ال ز التحفظي وتوقي حج

:عقوبات تشمل الحبس والغرامة وذلك على النحو اآلتي



:م65/2008قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة 
دبية المـشمولة بحمايـة    المادة الثانية البرامج الحاسوبية وقواعد البيانات من المصنفات األ  إعتبرت

.القانون

لمؤلـف   مؤلفو المصنفات قد تكون أدبية كما حددها المادة الخامسة منها أن ل        بهاالحقوق التى يتمتع    

وقـد  . مصنفه ألول مـرة   الحق نسبة المصنف إليه بالطريقة التي يحددها أو الحق في تقرير نشر             

أي وجه من الوجوه       تكون مالية وهي ما بينتها المادة السادسة من القانون   آالحق استغالل مصنفه ب

أجير أو اإل     ع أو الت تخدام أو البي تغالل أو االس سخ أو االس واء بالن ي   س ا ف ارة بم كع بكة  ذل ر ش  عب

.اإلنترنت

ى أي    52جّرم المشرع العماني من خالل المادة       داء عل ه اعت  من ذات القانون أي فعل يحمل في طيات

ى   وفرض عقوبة سالبة للحرية وهي    من تلك الحقوق     د عل السجن مدة ال  تقل عن ثالثة أشهر وال تزي

.سنتين وبغرامة ال تقل عن ألفي ريال وال تزيد عن عشرة آالف ريال

:م65/2008قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة 
يهـا   على تدابير الحماية التقنية أو تعيينها أو تعطيلها جريمة يعاقب عل           اإلعتداء 40 المادة   إعتبرت

.القانون

وق الم         ى حق ة عل دف المحافظ دابير به ن الت وع م اني مجم شرع العم د الم دبير   أوج ي الت ف وه ؤل

دابير           اك الت انون وهن ا في الفصل الحادي عشر من الق ة نص عليه ي    الحدودي ا ف ة نص عليه الوقائي

الفصل الثاني عشر

انون أعطي آل من أ        صابه أضرارا مباشرة    المشرع العماني ومن خالل الفصل الثالث عشر من الق

التعويض   من اصحاب الحقوق المحمية بموجب هذا القانون الحق في إقامة الدعوى ا       ة ب لمدنية للمطالب

.المناسب



:قانون الجزاء العمانيقانون 
 فـي عـصر عـرف بعـصر         سـيما  للبرامج الحاسوبية    اإلقتصاديةإيمانا  من السلطنة باألهمية      

نه ، حيث جرم فعلـين       المعلومات أوجدت حماية جنائية خاصة للبرامج من خالل الفصل السابع م          

الحبس بحد أدني ثالثـة شـهور   ( في غاية الخطورة وفرض لهما عقوبتين ، األولي سالبة للحرية         

الغرامة بحد أدني مائة ريال وحد أقـصى خمـسمائة ريـال            ( والثانية مالية   ) وحد أقصي سنتين    

:، وهذين الفعلين ) عماني

.اإلصطناعالتعدي على برامج الحاسب اآللي سواء بالتعديل أو 1.

 لقوانين الملكية الفكريـة واألسـرار       إنتهاكانشر واستخدام برامج الحاسب اآللي بما يشكل        2.

.التجارية 

 :تفضلوا بزيارة موقعنا  
www.ita.gov.om

hussain.alghafri@ita.gov.om

شكرا جزيال  


