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مر�ســــوم �ســــلطانى
رقــم 2011/12
ب�إ�صدار قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان .

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 96/101
وعلى قانون اجلزاء العمانى ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 74/7
وعلى قانون �أ�سرار الوظيفة والأماكن املحمية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 75/36
وعلى قانون حماية الرتاث القومى ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 80/6
وعلى قانون الأ�سلحة والذخائر ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 90/36
وعلى قانون مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 99/17
وعلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 99/90
وعلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 99/97
وعلى القانون امل�صرفى ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 2000/114
وعلى قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 2002/30
وعلى قانون مكافحة الإرهاب ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 2007/8
وعلى قانون م�ساءلة الأحداث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 2008/30
وعلى قانون حقوق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 2008/65
وعلى قانون حقوق امللكية ال�صناعية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 2008/67
وعلى قانون املعامالت الإلكرتونية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 2008/69
وعلى قانون مكافحة االجتار بالب�شر ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 2008/126
وعل ــى قان ــون مكافحـ ــة غ�سـ ــل الأم ـ ــوال ومتويـ ــل الإره ــاب ال�صـ ــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطـ ــانى
رقم ، 2010/79
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
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ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى :
يعمل ب�أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات املرفق .
املــادة الثانيــــة :
يلغى الف�صل الثانى مكرر من الباب ال�سابع من قانون اجلزاء العمانى امل�شار �إليه كما يلغى
كل ما يخالف القانون املرفق �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة :
ين�شر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التاىل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فى  2 :من ربيع الأول �سنة 1432هـ
املـوافــــق  6 :من فربايــــــــر �سنة 2011م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

-3-

اجلريدة الر�سمية العدد ()929

قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات
الف�صل الأول
تعريفات و�أحكام عامة
املـــادة ( ) 1
فى تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
�أ  -الهيئة :
هيئة تقنية املعلومات .
ب  -تقنية املعلومات :
اال�ستخدام العلمى للحو�سبة والإلكرتونيات واالت�صاالت ملعاجلة وتوزيع البيانات
واملعلومات ب�صيغها املختلفة .
ج  -جرائم تقنية املعلومات :
اجلرائم املن�صو�ص عليها فى هذا القانون .
د  -البيانات واملعلومات الإلكرتونية :
كل ما ميكن تخزينه ومعاجلته وتوليده ونقله بو�سائل تقنية املعلومات �أيا كان
�شكله كالكتابة وال�صور والأ�صوات والرموز والإ�شارات .
هـ  -البيانات واملعلومات احلكومية :
البيانات واملعلومات الإلكرتونية اخلا�صة بوحدات اجلهاز الإدارى للدولة .
و  -و�سيلة تقنية املعلومات :
جهــاز �إلكرتونــى ي�ستخــدم ملعاجلـة البيانـات واملعلومـات الإلكرتونيـة �أو تخزينهـا
�أو �إر�سالهـا �أو ا�ستقبالها ك�أجهزة احلا�سب الآىل و�أجهزة االت�صال .
ز  -ال�شبكة املعلوماتية :
ارتباط بني �أكرث من و�سيلة لتقنية املعلومات للح�صول على البيانات واملعلومات
الإلكرتونية وتبادلها .
ح  -املوقع الإلكرتونى :
مكان �إتاحة املعلومات الإلكرتونية على ال�شبكة املعلوماتية من خالل عنوان حمدد .
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ط  -الربنامج املعلوماتى :
جمموعة من البيانات والأوامر القابلة للتنفيذ با�ستخدام و�سائل تقنية املعلومات
ومعدة لإجناز مهمة حمددة .
ى  -النظام املعلوماتى :
جمموع ـ ــة برام ـ ــج و�أدوات ت�ستخ ــدم فــى معاجل ــة و�إدارة البيانـ ــات واملعلوم ـ ــات
الإلكرتونية .
ك  -مزود اخلدمة :
كل �شخ�ص طبيعى �أو اعتبارى عام �أو خا�ص يزود امل�شرتكني باخلدمات للتوا�صل
بوا�سطة تقنيـ ــة املعلومـ ــات �أو يق ـ ــوم مبعاجلـ ــة �أو تخزي ــن البيان ــات واملعلومــات
الإلكرتوني ــة نيابــة عن خدمة االت�صاالت �أو م�ستخدميها .
ل  -البطاقة املالية :
و�سي ــط �إلكرتون ــى ملم ــو�س ي�ستعمــل فـ ــى عملي ــات ال�سح ــب �أو الإيــداع �أو الدف ــع
الإلكرتونى با�ستخدام ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سائل تقنية املعلومات  ،كبطاقات
االئتمان والبطاقات الذكية  ،وال ي�شمل ذلك بطاقات االت�صاالت واخلدمات
الإلكرتونية املدفوعة م�سبقا .
م  -االلتقاط :
م�شاهدة البيانات �أو املعلومات الإلكرتونية �أو احل�صول عليها .
ن  -املحتوى :
مو�ضوع البيانات �أو املعلومات الإلكرتونية حمل التجرمي مبوجب �أحكام هذا
القانون � ،أيا كان �شكل ذلك املحتوى ن�صا مكتوبا �أو �صوتا �أو �صورة �أو �صوتا
و�صورة .
�س  -املواد الإباحية :
املحتوى املثري للغريزة اجلن�سية .
ع  -الأع�ضاء الب�شرية :
كل ع�ضو من �أع�ضاء ج�سم الإن�سان احليوية �أو جزء منه .
املـــادة ( ) 2
ت�سرى �أحكام هذا القانون على جرائم تقنية املعلومات ولو ارتكبت كليا �أو جزئيا خارج
ال�سلطنة متى �أ�ضرت ب�أحد م�صاحلها � ،أو �إذا حتققت النتيجة الإجرامية فى �إقليمها �أو كان
يراد لها �أن تتحقق فيه ولو مل تتحقق .
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الف�صــــل الثانى
التعدى على �سالمة و�سرية وتوافر البيانات
واملعلومـات الإلكرتونيـة والنظـم املعلوماتيـة
املـــادة ( ) 3
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر وال تزيد على �ستة �أ�شهر وبغرامة ال تقل عن مائة
ريال عمانى وال تزيد على خم�سمائة ريال عمانى �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،كل من
دخل عمدا ودون وجه حق موقعا �إلكرتونيا �أو نظاما معلوماتيا �أو و�سائل تقنية املعلومات
�أو جزءا منها �أو جتاوز الدخول امل�صرح به �إليها �أو ا�ستمر فيها بعد علمه بذلك .
فـ ـ�إذا ترتــب علــى مــا ذكــر فــى الفقــرة الأولــى �إلغــاء �أو تغييــر �أو تعديــل �أو ت�شوي ــه �أو �إتـ ــالف
�أو ن�سخ �أو تدمري �أو ن�شر �أو �إعادة ن�شر بيانات �أو معلومات �إلكرتونية خمزنة فى النظام
املعلوماتــى �أو و�سائ ــل تقني ــة املعلوم ــات �أو تدمي ــر ذل ــك النظــام �أو و�سائــل تقنيــة املعلومــات
�أو ال�شبكة املعلوماتية �أو �إحلاق �ضرر بامل�ستخدمني �أو امل�ستفيدين  ،تكون العقوبة ال�سجن
مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وال تزيد على �سنة وغرامة ال تقل عن خم�سمائة ريال عمانى
وال تزيد على �ألف ريال عمانى �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
ف�إذا كانت البيانات �أو املعلومات املن�صو�ص عليها فى الفقرة الثانية �شخ�صية تكون العقوبة
ال�سجن مدة ال تقل عن �سنة وال تزيد على ثالث �سنوات وغرامة ال تقل عن �ألف ريال عمانى
وال تزيد على ثالثة �آالف ريال عمانى �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
املـــادة ( ) 4
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �سنة وال تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ال تقل عن �ألف
ريال عمانى وال تزيد على ثالثة �آالف ريال عمانى �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،كل من
ارتكب �إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها فى املادة ( )3من هذا القانون �أثناء �أو مبنا�سبة
ت�أدية عمله .
املـــادة ( ) 5
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر وال تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ال تقل عن �ألف
ريال عمانى وال تزيد على ع�شرة �آالف ريال عمانى  ،كل من غري �أو عدل �أو �أتلف عمدا
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ودون وجه حق با�ستخدام و�سائل تقنية املعلومات بيانات �أو معلومات �إلكرتونية عبارة عن
تقرير فح�ص �أو ت�شخي�ص �أو عالج �أو رعاية طبية خمزن فى نظام معلوماتى �أو و�سائل تقنية
املعلومات .
املـــادة ( ) 6
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �سنة وال تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ال تقل عن �ألف
ريال عمانى وال تزيد على ثالثة �آالف ريال عمانى �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،كل من
دخل عمدا ودون وجه حق موقعا �إلكرتونيا �أو نظاما معلوماتيا بق�صد احل�صول على
بيانات �أو معلومات �إلكرتونية حكومية �سرية بطبيعتها �أو مبوجب تعليمات �صادرة بذلك ،
وتكون العقوبة ال�سجن م ــدة ال تقل عن ثالث �سنوات وال تزيد على ع�شر �سنوات وغرامة
ال تقل عن ثالثة �آالف ريال عمانى وال تزيد على ع�شرة �آالف ريال عمانى �إذا ترتب على
الفع ــل املجــرم �إلغــاء �أو تغييـر �أو تعديــل �أو ت�شوي ــه �أو �إت ــالف �أو ن�ســخ �أو تدميــر �أو ن�ش ــر
البيانات �أو املعلومات الإلكرتونية .
وتعد البيانات واملعلومات الإلكرتونية ال�سرية اخلا�صة بامل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية فى
حكم البيانات واملعلومات الإلكرتونية احلكومية ال�سرية فى نطاق تطبيق حكم هذه املادة .
املـــادة ( ) 7
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر وال تزيد على �سنة وبغرامة ال تقل عن �ألف ريال
عمانى وال تزيد على ثالثة �آالف ريال عمانى �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،كل من دخل
عمدا ودون وجه حق موقعا �إلكرتونيا بق�صد تغيري ت�صميمه �أو تعديله �أو �إتالفه �أو �إلغائه
�أو �شغل عنوانه .
املـــادة ( ) 8
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر وال تزيد على �سنة وبغرامة ال تقل عن خم�سمائة
ريال عمانى وال تزيد على �ألفى ريال عمانى �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،كل من اعرت�ض
عمدا ودون وجه حق با�ستخدام و�سائل تقنية املعلومات خط �سري البيانات �أو املعلومات
الإلكرتوني ــة املر�سلـة عب ــر ال�شبك ــة املعلوماتي ــة �أو و�سائ ـ ــل تقني ــة املعلومـ ــات �أو قط ــع بثه ــا
�أو ا�ستقبالها �أو تن�صت عليها .
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املـــادة ( ) 9
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �سنة وال تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة
�آالف ريال عمانى وال تزيد على ع�شرة �آالف ريال عمانى �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،كل
من �أدخل عمدا ودون وجه حق فى نظام معلوماتى �أو �شبكة معلوماتية �أو و�سائـل تقنية
املعلومات ما من �ش�أنه �إيقاف �أى مـنها �أو تعطيله عن العمل �أو �ألغى �أو غري �أو عدل �أو �شوه
�أو �أتلف �أو دمر الربامج �أو البيانات �أو املعلومات الإلكرتونية امل�ستخدمة �أو املخزنة فى �أى
منها مع علمه ب�أن ذلك من �ش�أنه �إيقافها �أو تعطيلها عن العمل  ،وذلك با�ستخدام و�سائل
تقنية املعلومات .
املـــادة ( ) 10
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وال تزيد على �سنتني وبغرامة ال تقل عن
خم�سمائة ريال عمانى وال تزيد على �ألفى ريال عمانى �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،كل
من �أعاق �أو عطل عمدا ودون وجه حق الو�صول �إىل خدمات مزود اخلدمة �أو الدخول
�إىل نظام معلوماتى �أو و�سائل تقنية املعلومات  ،وذلك با�ستخدام و�سائل تقنية املعلومات .
الف�صل الثالث
�إ�ساءة ا�ستخدام و�سائل تقنية املعلومات
املـــادة ( ) 11
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وال تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ال تقل عن
ثالثة �آالف ريال عمانى وال تزيد على خم�س ــة ع�شر �ألف ريال عمان ــى �أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني  ،كل من ا�ستخدم ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سائل تقنية املعلومات فى �إنتاج �أو بيع
�أو �شراء �أو ا�سترياد �أو توزيع �أو عر�ض �أو �إتاحة برامج �أو �أدوات �أو �أجهزة م�صممة �أو مكيفة
لأغرا�ض ارتكاب جرائم تقنية املعلومات �أو كلمات �سر �أو رموز ت�ستخدم لدخول نظام
معلوماتى � ،أو حاز �أدوات �أو برامج مما ذكر  ،وذلك بق�صد ا�ستخدامها فى ارتكاب جرائم
تقنية املعلومات .
الف�صل الرابع
التزوير واالحتيال املعلوماتى
املـــادة ( ) 12
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �سنة وال تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ال تقل عن �ألف
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ريال عمانى وال تزيد على ثالثة �آالف ريال عمانى �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،كل من
ا�ستخدم و�سائل تقنية املعلومات فى ارتكاب جرمية تزوير معلوماتى  ،وذلك بتغيري احلقيقة
فى البيانات �أو املعلومات الإلكرتونية بالإ�ضافة �أو احلذف �أو اال�ستبدال بق�صد ا�ستعمالها
كبيانات �أو معلومات �إلكرتونية �صحيحة تكون مقبولة قانونا فى نظام معلوماتى ما من
�ش�أن ــه حتقي ــق منفع ــة لنف�س ــه �أو لغي ــره �أو �إحل ــاق �ض ــرر بالغيـ ــر  ،فـ ـ�إذا كانـت تلـك البيانــات
�أو املعلومات الإلكرتونية حكومية تكون العقوبة ال�سجن امل�ؤقت مدة ال تقل عن ثالث �سنوات
وال تزيد على خم�س ع�شرة �سنة وغرامة ال تقل عن ثالثة �آالف ريال عمانى وال تزيد على
خم�سني �ألف ريال عمانى .
ويعاقب بذات العقوبات املن�صو�ص عليها فى الفقرة ال�سابقة بح�سب الأحوال كل من ا�ستعمل
البيانات �أو املعلومات الإلكرتونية املزورة رغم علمه بتزويرها .
املـــادة ( ) 13
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �سنة وال تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ال تقل عن
�ألف ريال عمانى وال تزيد على ثالثة �آالف ريال عمانى �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،كل
من �أدخل �أو عدل �أو غري �أو �أتلف �أو �شوه �أو �ألغى بيانات �أو معلومات �إلكرتونية فى نظام
معلوماتى �إلكرتونى �أو حجبها عنه �أو تدخل فى وظائفه �أو �أنظمة ت�شغيله �أو عطل و�سائل
تقنيــة املعلوم ــات �أو الربامــج �أو املواقــع الإلكرتونيــة عمــدا ودون وجــه حــق بق�صــد التحايـل
والت�سبب فى �إحلاق ال�ضرر بامل�ستفيدين �أو امل�ستخدمني لتحقيق م�صلحة �أو احل�صول على
منفعة لنف�سه �أو لغريه بطريقة غري م�شروعة  ،ف�إذا كان النظام املعلوماتى خا�صا بجهة
حكومية �أو م�صرف �أو م�ؤ�س�سة مالية تكون العقوبة ال�سجن امل�ؤقت مدة ال تقل عن ثالث
�سنوات وال تزيد على خم�س ع�شرة �سنة وغرامة ال تقل عن ثالثة �آالف ريال عمانى وال تزيد
على ع�شرين �ألف ريال عمانى .
الف�صل اخلام�س
جرائم املحتوى
املـــادة ( ) 14
يعاقـب بال�سجـن مـدة ال تقـل عـن �شهـر وال تزيـد علـى �سنة وبغرامـة ال تقـل عـن مائـة
ريـال عمانى وال تزيد على �ألف ريال عمانى �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،كل من ا�ستخدم
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ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سائل تقنية املعلومات فى �إنتاج �أو عر�ض �أو توزيع �أو توفري �أو ن�شر
�أو �شراء �أو بيع �أو ا�سترياد مواد �إباحية ما مل يكن ذلك لأغرا�ض علمية �أو فنية م�صرح بها ،
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن �سنة وال تزيد على ثالث �سنوات وغرامة ال تقل
عن �ألف ريال عمانى وال تزيد على خم�سة �آالف ريال عمانى �إذا كان حمل املحتوى الإباحى
حدثا مل يكمل الثامنة ع�شرة �أو كان الفعل املجرم موجها �إليه ويعاقب بذات العقوبة كل
من ا�ستخدم ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سائل تقنية املعلومات فى حيازة مواد �إباحية للأحداث .
املـــادة ( ) 15
يعاقـب بال�سجـن امل�ؤقــت مدة ال تقل عن ثالث �سنوات وال تزيد على خم�س �سنوات وبغرامة
ال تقل عن ثالثة �آالف ريال عمانى وال تزيد على خم�سة �آالف ريال عمانى كل من ا�ستخدم
ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سائل تقنية املعلومات فى حتري�ض �أو �إغواء ذكر �أو �أنثى الرتكاب
الفجور �أو الدعارة �أو فى م�ساعدته على ذلك  ،وتكون العقوبة ال�سجن امل�ؤقت مدة ال تقل
عن خم�س �سنوات وال تزيد على ع�شر �سنوات وغرامة ال تقل عن خم�سة �آالف ريال عمانى
وال تزيد على ع�شرة �آالف ريال عمانى �إذا كان املجنى عليه حدثا مل يكمل الثامنة ع�شرة .
املـــادة ( ) 16
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �سنة وال تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ال تقل عن
�ألف ريال عمانى وال تزيد على خم�سة �آالف ريال عمانى �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،كل
من ا�ستخدم ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سائل تقنية املعلومات كالهواتف النقالة املزودة ب�آلة
ت�صوير فى االعتداء على حرمة احلياة اخلا�صة �أو العائلية للأفراد وذلك بالتقاط �صور
�أو ن�شر �أخبار �أو ت�سجيالت �صوتية �أو مرئيــة تت�صل بها ولو كانت �صحيحة � ،أو فى التعدى
على الغري بال�سب �أو القذف .
املـــادة ( ) 17
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر وال تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ال تقل عن مائة
ريال عمانى وال تزيد على ثالثة �آالف ريال عمانى �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،كل من
ا�ستخــدم ال�شبكــة املعلوماتيــة �أو و�سائــل تقنيـة املعلومـات فى املقامــرة � ،أو فى �إنتاج �أو ن�شــر
�أو توزيع �أو �شراء �أو حيازة كل ما من �ش�أنه امل�سا�س �أو الإخالل بالآداب العامة �أو فى الرتويج
لربامج �أو �أفكار �أو �أن�شطة من �ش�أنها ذلك .
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املـــادة ( ) 18
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر وال تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ال تقل عن �ألف
ريـال عمانـى وال تزيـد علـى ثالثـة �آالف ريـال عمانـى �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،كل من
ا�ستخدم ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سائل تقنية املعلومات فى تهديد �شخ�ص �أو ابتزازه حلمله
على القيام بفعل �أو امتناع ولو كان هذا الفعل �أو االمتناع عنه م�شروعا  ،وتكون العقوبة
ال�سجن امل�ؤقت مدة ال تقل عن ثالث �سنوات وال تزيد على ع�شر �سنوات وغرامة ال تقل عن
ثالثة �آالف ريال عمانى وال تزيد على ع�شرة �آالف ريال عمانى �إذا كان التهديد بارتكاب
جناية �أو ب�إ�سناد �أمور خملة بال�شرف �أو االعتبار .
املـــادة ( ) 19
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر وال تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ال تقل عن �ألف
ريال عمانى وال تزيد على ثالثة �آالف ريال عمانى �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،كل من
ا�ستــخدم ال�شبكــة املعلوماتيـة �أو و�سائــل تقنيــة املعلومــات فـى �إنتـاج �أو ن�شـر �أو توزيـع �أو �شراء
�أو حيازة كل ما من �ش�أنه �أو ينطوى على امل�سا�س بالقيم الدينية �أو النظام العام .
املـــادة ( ) 20
يعاقب بال�سجن املطلق وبغرامة ال تقل عن مائة �ألف ريال عمانى وال تزيد على مائتى
�ألــف ريــال عمــانى  ،كـل مـن �أن�ش ـ�أ موقعـا �إلكرتونيـا علـى ال�شبكـة املعلوماتية لتنظيم �إرهابى
�أو ا�ستخدم ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سائل تقنية املعلومات لأغرا�ض �إرهابية �أو فى ن�شر �أفكار
ومبــادئ تنظيــم �إرهابــى والدعــوة لهــا �أو فـى متوي ــل العمليـات الإرهابيـة والتدريــب عليهــا
�أو فى ت�سهيل االت�صاالت بني تنظيمات �إرهابية �أو بني �أع�ضائها وقياداتها �أو فى ن�شر طرق
�صناعة املتفجرات والأ�سلحة والأدوات التى ت�ستخدم خا�صة فى عمليات �إرهابية .
املـــادة ( ) 21
يعاقب بال�سجن امل�ؤقت مدة ال تقل عن ثالث �سنوات وال تزيد على خم�س ع�شرة �سنة
وبغرامة ال تقل عن خم�سني �ألف ريال عمانى وال تزيد على ما يعادل قيمة الأموال حمل
اجلرمية �إذا كانت �أكرب من ذلك  ،كل من ا�ستخدم ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سائل تقنية
املعلومات فى حتويل الأموال غري امل�شروعة �أو نقلها �أو �إخفاء �أو متويه م�صدرها �أو فى
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اكت�ســاب �أو حيــازة الأم ــوال �أو املمتلك ــات مــع علمــه ب�أنه ــا م�ستمــدة مــن م�صــدر غيــر م�شروع
�أو فى طلب امل�ساعدة فى عملية غ�سل �أموال �أو فى ن�شر طرق القيام بذلك .
املـــادة ( ) 22
يعاقب بال�سجن امل�ؤقت مدة ال تقل عن ع�شر �سنوات وال تزيد على خم�س ع�شرة �سنة
وبغرامة ال تقل عن ع�شرين �ألف ريال عمانى وال تزيد على مائة وخم�سني �ألف ريال
عمانى  ،كل من �أن�ش�أ موقعا الكرتونيا �أو ن�شر معلومات على ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سائل
تقنية املعلومات بق�صد االجتار بالب�شر �أو ت�سهيل التعامل بذلك .
املـــادة ( ) 23
يعاقب بال�سجن امل�ؤقت مدة ال تقل عن ثالث �سنوات وال تزيد على ع�شر �سنوات وبغرامة
ال تقل عن �ألف ريال عمانى وال تزيد على خم�سني �ألف ريال عمانى  ،كل من �أن�ش�أ موقعا
�إلكرتونيا �أو ن�شر معلومات على ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سائل تقنية املعلومات بق�صد
االجتار فى الأع�ضاء الب�شرية �أو ت�سهيل التعامل بذلك .
املـــادة ( ) 24
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر وال تزيد على �سنة وبغرامة ال تقل عن مائة ريال عمانى
وال تزيد على �ألف ريال عمانى �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،كل من �أن�ش�أ موقعا �إلكرتونيا
�أو ن�شر معلومات على ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سائل تقنية املعلومات بق�صد االجتار فى
الأ�سلحة املن�صو�ص عليها فى القائمة رقم (� )1أو الأدوات املن�صو�ص عليها فى البند (ب)
من املادة ( )3من قانون الأ�سلحة والذخائر �أو ت�سهيل التعامل فيها  ،ما مل يكن مرخ�صا
له قانونا بذلك  ،وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن �سنة وال تزيد على ثالث �سنــوات
وغرام ــة ال تق ــل عـ ــن �أل ــف ري ــال عمانى وال تزيد على ثالثة �آالف ريال عمانى �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني � ،إذا كانت الأ�سلحة من تلك املن�صو�ص عليها فى القائمة رقم ( )2من ذات
القانون  ،وتكون العقوبة ال�سجن امل�ؤقت مدة ال تقل عن ثالث �سنوات وال تزيد على خم�س
�سنوات وغرامة ال تقل عن ثالثة �آالف ريال عمانى وال تزيد على خم�سة �آالف ريال �إذا كان
الق�ص ــد ه ــو االجت ــار فـى الأ�سلحــة املن�صــو�ص عليهـا فى القائمـة رقـم ( )3من ذات القانـون
�أو فى ذخريتها  ،وتكون العقوبة ال�سجن امل�ؤقت مدة ال تقل عن خم�س �سنوات وال تزيد على
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خم�س ع�شرة �سنة وغرامة ال تقل عن ع�شرة �آالف ريال عمانى وال تزيد على مائة �ألف ريال
عمانى �إذا كان الق�صد هو االجتار فى الأ�سلحة املن�صو�ص عليها فى البند (�أ) من املادة ()3
من ذات القانون �أو �أجزائها الرئي�سية �أو ذخريتها .
املـــادة ( ) 25
يعاقـب بالإعــدام �أو بال�سجــن املطلـق وبغرامـة ال تقـل عـن خم�ســة وع�شري ــن �ألــف ريـال
عمانـى وال تزيد على مائة �ألف ريال عمانى  ،كل من �أن�ش�أ موقعا �إلكرتونيا �أو ن�شر
معلومات على ال�شبكــة املعلوماتيــة �أو و�سائــل تقنيــة املعلومـات بق�صـد االجتــار �أو الرتويــج
للمخــدرات �أو امل�ؤث ــرات العقليــة املن�صــو�ص عليهــا فــى اجلــداول �أرقــام ( )4 ، 3 ، 2 ، 1مــن
املجموعــة الأولــى واجلــدول رقـم ( )1من املجموعـة الثانيـة امللحقتني بقانون مكافحة
املخدرات وامل�ؤثرات العقلية  ،وتكون العقوبة ال�سجن امل�ؤقت مدة ال تقل عن ع�شر �سنوات
وال تزيد على خم�س ع�شرة �سنة و غرامة ال تقل عن ع�شرة �آالف ريال عمانى وال تزيد على
خم�سة ع�شر �ألف ريال عمانى �إذا كان الق�صد هو ن�شر طرق تعاطيها �أو ت�سهيل التعامل فيها
فى غري الأحوال امل�صرح بها قانونا .
املـــادة ( ) 26
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وال تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ال تقل
عن ثالثة �آالف ريال عمانى وال تزيد على خم�سة ع�شر �ألف ريال عمانى �أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني  ،كل من ا�ستخدم ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سائل تقنية املعلومات فى التعدى على
حق حممى قانونا مل�ؤلف �أو ل�صاحب حق جماور �أو من حقوق امللكية ال�صناعية ب�أية �صورة
من �صور التعدى املن�صو�ص عليها قانونا .
املـــادة ( ) 27
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �سنة وال تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ال تقل عن ع�شرة
�آالف ريال عمانى وال تزيد على مائة �ألف ريال عمانى �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،كل
من �أن�ش�أ موقعا �إلكرتونيا �أو ا�ستخدم ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سائل تقنية املعلومات فى
ن�شر �أو عر�ض معلومات بق�صد االجتار بالآثار �أو التحف الفنية فى غري الأحوال امل�صرح
بها قانونا .
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الف�صل ال�ساد�س
التعدى على البطاقات املالية
املـــادة ( ) 28
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر وال تزيد على �ستة �أ�شهر وبغرامة ال تقل عن خم�سمائة
ريال عمانى وال تزيد على �ألف ريال عمانى �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،كل من زور بطاقة
مالية ب�أية و�سيلة كانت �أو ا�صطنع �أو �صنع �أجهزة �أو مواد ت�ساعد على ذلك �أو ا�ستوىل على
بيانات بطاقة مالية �أو ا�ستعملها �أو قدمها للغري �أو �سهل له احل�صول عليها �أو ا�ستخدم
ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سائل تقنية املعلومات فى الو�صول دون وجه حق �إىل �أرقام �أو بيانات
بطاقة مالية � ،أو قبل بطاقة مالية مزورة وهو يعلم بذلك .
ف�إذا ارتكبت �أى من الأفعال املن�صو�ص عليها فى الفقرة ال�سابقة بق�صد اال�ستيالء �أو ت�سهيل
اال�ستيالء على �أموال الغري �أو على ما تتيحه البطاقة من خدمات  ،تكون العقوبة ال�سجن
مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وال تزيد على �سنة وغرامة ال تقل عن �ألف ريال عمانى وال تزيد
على خم�سة �آالف ريال عمانى �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،ف�إذا ما مت اال�ستيالء على �أى
من ذلك تكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن �سنة وال تزيد على ثالث �سنوات وغرامة ال
تقل عن ثالثة �آالف ريال عمانى وال تزيد على ع�شرة �آالف ريال عمانى �أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني .
الف�صل ال�سابع
�أحكام ختامية
املـــادة ( ) 29
دون �إخالل بامل�س�ؤولية اجلزائية للأ�شخا�ص الطبيعيني  ،يعاقب ال�شخ�ص االعتبارى
بغرامة تعادل �ضعف احلد الأعلى لعقوبة الغرامة املقررة قانونا للجرمية � ،إذا كانت
اجلرمي ــة قــد ارتكب ــت با�سم ــه �أو حل�سابــه مــن قب ــل رئي ــ�س �أو �أح ــد �أع�ض ــاء جمل ــ�س �إدارت ــه
�أو مديره �أو �أى م�س�ؤول �آخر يت�صرف بتلك ال�صفة �أو مبوافقته �أو بت�سرت �أو ب�إهمال ج�سيم
منه .
املـــادة ( ) 30
يعاقب بن�صف احلد الأعلى للعقوبة املقررة قانونا للجرمية على ال�شروع فى ارتكاب �إحدى
اجلرائم املن�صو�ص عليها فى هذا القانون .
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املـــادة ( ) 31
يعاقب بذات العقوبة املقررة ملرتكب جرمية تقنية املعلومات  ،كل من حر�ض �أو �ساعد الغري
�أو اتفق معه على ارتكابها  ،ف�إذا مل تتحقق النتيجة الإجرامية عوقب بن�صف احلد الأق�صى
للعقوبة املقررة قانونا للجرمية .
املـــادة ( ) 32
دون �إخالل بحقوق الغري ح�سن النية  ،على املحكمة املخت�صة احلكم فى جميع الأحوال
بالآتى :
�أ  -م�صادرة جميع الأجهزة والأدوات والربامج وغريها من الأ�شياء التى ا�ستعملت
فى ارتكاب جرمية تقنية املعلومات وكذلك الأموال املتح�صلة منها .
ب  -غلق املوقع الإلكرتونى واملحل الذى ارتكبت فيه جرمية تقنية املعلومات �أو ال�شروع
فيها �إذا كانت اجلرمية قد ارتكبت بعلم مالكه وعدم اعرتا�ضه  ،ويكون الغلق
دائما � ،أو م�ؤقتا املدة التى تقدرها املحكمة فى �ضوء ظروف ومالب�سات اجلرمية .
ج  -طرد الأجنبى املحكوم عليه بعقوبة �إرهابية �أو بعقوبة ت�أديبية �إذا كانت اجلرمية
�شائنة .
املـــادة ( ) 33
يعفى من العقاب  ،كل من بادر من اجلناة �أو �شركائهم �إىل �إبالغ ال�سلطات املخت�صة مبعلومات
عن جرمية وقعت باملخالفة لأحكام هذا القانون قبل الك�شف عنها ف�إذا مت الإدالء بتلك
املعلومات بعد الك�شف عنها جاز للمحكمة �إعفا�ؤه من العقاب �شريطة �أن يرتتب على الإدالء
بها �ضبط باقى اجلناة .
املـــادة ( ) 34
تكون ملوظفى الهيئة الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من وزير العدل برت�شيح من رئي�س
الهيئة � ،صفة ال�ضبطية الق�ضائية فى نطاق تطبيق �أحكام هذا القانون .
املـــادة ( ) 35
ال تخل العقوبات املن�صو�ص عليها فى هذا القانون ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر .
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