
 

 

 6611/05 : الرقم الجمهورية العربية السورية 

 2562 أيار 7 : التاريخ وزارة االتصاالت والتقانة 

 / 092 رقم / القرار

 وزير االتصاالت والتقانة
، المرفق  بقق ققانون ظتن قيم التواصق  0270/ لعام 71رقم / ثانية من المرسوم التشريعيالمادة العلى أحكام  بناء  

 على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتيةظ
 المتضّمن تحديد مهام وزارة االتصاالت والتقانة 73/3/0222/ تاريخ 53وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /

 02/7/0270 بتاريخمجلس الوزراء في جلستق المنعقدة  ما جرت مناقشتق فيوعلى 

 ما يلي: يقّرر

قق   المادة األولى: قققانون ظتن ققيم التواصقق  علققى الشققبكة ومكافحققة ل المرفقققة التنفيذيققةو التوضققيحيةالتعليمققات ُتطبَّ
 .ظالمعلوماتيةالجريمة 

 .مع نفاذ القانون، وُيعّد نافذا  القرارُينشر هذا  :الثانيةالمادة 

 وزير االتصاالت والتقانة 
 عماد الصابوني 
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  التنفيذيةو التوضيحيةالتعليمات 

 المعلوماتيةالجريمة مكافحة تنظيم التواصل على الشبكة وقانون ل

 األول: تعاريف الفصل

 تعاريف -  1 المادة
المعاني المبيّنة إلى جانب كل منها، ما لم  ،التنفيذيةو  التوضيحية اآلتية، في معرض تطبيق أحكام هذه التعليماتيُقصد بالمصطلحات 

 يدّل سياق النّص على خالف ذلك:
 .2562 لعام /67/ رقم التشريعي المرسومب ، الصادرقانون "تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية" القانون:

 .التعليمات التنفيذية للقانون التعليمات التنفيذية:

 قانون التوقيع اإللكتروني وخدمات الشبكة ثة بموجبالمحد  ، في وزارة االتصاالت والتقانة الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة الهيئة:
 .2552لعام  /4/رقم ذي ال

: العالمات أو اإلشارات أو النصوص أو الرسائل أو األصوات أو الصور الثابتة أو المتحركة التي تحمل معنى قاباًل المعلومات
د  .لإلدراك، مرتبطًا بسياق محدَّ

 سية أو الضوئية أو الرقمية أو أيجهاز يستخدم التقانات اإللكترونية أو الكهرطيأي : computer device جهاز حاسوبي
 .تقانات أخرى مشابهة بغرض توليد المعلومات أو جمعها أو حفظها أو الوصول إليها أو معالجتها أو توجيهها أو تبادلها

المخوّدم  ، مثولللمعلومواتيملوك معالجوًا مهموا كوان نوعوو أو شوكلو، ، السولكي أو سولكي، أي جهواز علوى الحاسووبيالجهاز  يدلّ  .6ت
server  الشخصووووي  الحاسووووبوpersonal computer والمسوووواعد الرقموووي الشخصووووي ،PDA والهوووواتف الوووذكي ،smart 

phone والمسّير الشبكي ،router ،.الخ 

بغية  ،حاسوبيجهاز يمكن تنفيذها على : سلسلة متّسقة من التعليمات المرّمزة التي computer software حاسوبيةبرمجيات 
 .المطلوبةوالتطبيقات الوظائف  ءأداتمكينو من 

تطبيقيووة يمكوون تصووميمها أساسووية أو فووي الجهوواز الحاسوووبي عنوود تصوونيعو، وقوود تكووون  مضووّمنةالبرمجيووات الحاسوووبية قوود تكووون  .2ت
 .الجهاز الحاسوبي وتطويرها وتحميلها على
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 .: مجموعة متّسقة من األجهزة والبرمجيات الحاسوبية والمعّدات الملحقة بهاinformation system منظومة معلوماتية
مجموعووة موون  ؛التطبيقيووةاألساسووية و المعلوماتيووة: جهوواز حاسوووبي مووع برمجياتووو المضووّمنة و/أو  المنظوموواتموون األمثلووة علووى  .6ت

حاسوووب مووع  ؛مخووّدم تتصوول بووو حواسوويب طرفيووة ؛distributed system ةموّزعوو منظومووةاألجهووزة الحاسوووبية المترابطووة فووي 
 الخ. ؛ scannerوالطابعة والماسح الضوئي modemات الملحقة بو، كالمودم المعدّ 

: ترابط من األجهزة الحاسوبية والمنظومات المعلوماتية يسمح بتبادل المعلومات أو التشارك فيها بين مرِسل network الشبكة
دةومستقِبل أو مجموعة من المستقبلين، وفق إجراءات   .محدَّ

شووووووووووبكات تبووووووووووادل المعطيووووووووووات ؛ intranetشووووووووووبكات المعلومووووووووووات الداخليووووووووووة ؛ اإلنترنووووووووووتموووووووووون األمثلووووووووووة علووووووووووى الشووووووووووبكات:  .4ت
data communication network الشوووووووووووووووووووبكات النّقالوووووووووووووووووووة ؛mobile network الشوووووووووووووووووووبكات الهاتفيوووووووووووووووووووة الذكيوووووووووووووووووووة؛ 

intelligent networkالخ. ؛ 

، وتتضّمن معلومات أو خدمات يمكن الوصول يعرِّفها: منظومة معلوماتية، لها اسم أو عنوان electronic site موقع إلكتروني
 .، وبخاصة اإلنترنتإليها عن طريق الشبكة

 .على اإلنترنت websiteمواقع الوّب  :على المواقع اإللكترونية األمثلةمن أهم  .0ت

لوضع معلومات منظومة معلوماتية مشابهة، أي أو استخدام الشبكة، : on-line communication التواصل على الشبكة
 ايمكن ألي فرد الوصول إليهبحيث ليس لها طابع المراسالت الشخصية، في متناول عاّمة الجمهور أو فئة منو،  ،خدمات أو

دة  .باتّباع إجراءات محدَّ
وهوووو يختلوووف عووون المراسوووالت ؛ الوصوووول إليهوووا publicعلوووى تقوووديم الخووودمات التوووي يمكووون للعمووووم علوووى الشوووبكة  التواصووول يووودلّ  .1ت

 .القصيرة(ية الشخصية بين مرِسل ومستقِبل محدَّد، واحد أو أكثر )مثل البريد اإللكتروني أو الرسائل النصّ 

 .تداولها في إطار التواصل على الشبكةو  يمكن الوصول إليهاالتي  أو الخدمات : المعلوماتcontent المحتوى
ي ، النّصووالمحتوووى اإلعالموويالمعلومووات الموضوووعة علووى المواقووع اإللكترونيووة )الموضوووع علووى الشووبكة:  المحتوووىموون أصووناف  .7ت

والصوفحات  blogsالمعلوموات المنشوورة علوى المودّونات ؛ (.الوخ التجاري،المحتوى و الموسوعي، المحتوى و  والسمعي والبصري،
شوبكات الهواتف،  ( المقدَّموة علوى اإلنترنوت أو.الخدمات اإللكترونية )التجارة اإللكترونية، الحكوموة اإللكترونيوة، الوخالشخصية؛ 

 الخ. بعد؛خدمات التعليم عن ؛ (.الخ نوعها )تسويق، بيع/شراء، معامالت،أيًا كان 

من مقّدمي الخدمات الذين يعملون في إطار التواصل على  : أي  on-line service provider مقدِّم الخدمات على الشبكة
بكة، ومقّدم خدمات االستضافة الشبكة؛ ومن أصنافهم: مقّدم خدمات النفاذ إلى الشبكة، ومقّدم خدمات التواصل على الش

 .الشبكة على
الصفة التي يّتصف بها مقّدم الخدمات على الشبكة عندما يمارس نشاطًا مهنيًا أو ربحيًا، وفق نموذج : الصفة االحترافية

د أعمال  .محدَّ
أي شوكل مون ألغراض مهنية تتوّخى يستخدمون الشبكة  نن الذيو ن أو االعتباريو األشخاص الطبيعياالحترافية  الصفةب يّتصفّ  .8ت

امووتالك  ، أوغيوور مباشوور )ناتجووًا عوون اإلعالنووات الخوودمات للمسووتهلك( أمالمعلومووات أو الووربح، سووواء أكووان مباشوورًا )بيووع أشووكال 
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 .حسوب نمووذج األعموال المعتموودكلوو وذلوك ي نشواط رخور ذي طوابع مهنوي، أل وكوذلك(، .، الوخالمعطيوات ذات القيموة التجاريوة
 .اهتمامات شخصية الخاص بو ألغراض أوالموقع اإللكتروني مثاًل ُيعّد مّتصفًا بالصفة االحترافية من يستخدم  وال

: مقّدم الخدمات الذي يتيح التواصل على الشبكة، on-line communication provider مقّدم خدمات التواصل على الشبكة
 .مشابهة معلوماتية منظومةأي وذلك عن طريق موقع إلكتروني أو أكثر، أو 

لعاموة الجمهوور أو فئوة  ، أيوًا كوان نوعهوا،معلوموات أو خودمات علوى الشوبكةمن يقوّدم كل على يدّل التواصل على الشبكة  مقّدم .2ت
كوان  تطلّوب اشوتراكًا أم ال يتطلّوب، أوسوواء أكوان ذلوك يعلى موقع إلكتروني أو أكثر، أو أي منظومة معلوماتية مشوابهة،  ،منو

 .مجانًا أم في مقابل أجر، أو كان تفاعليًا أم لم يكن

: مقّدم الخدمات الذي يوفّر، مباشرة أو عن طريق وسيط، on-line hosting provider الشبكة مقّدم خدمات االستضافة على
 .host البيئة والموارد المعلوماتية الالزمة لتخزين المحتوى، بغية وضع موقع إلكتروني على الشبكة؛ ويُسّمى اختصارًا المضيف

مقّدم الخدمات الذي يتيح للمشتركين لديو النفاذ إلى الشبكة : on-line access provider مقّدم خدمات النفاذ إلى الشبكة
 .والوصول إلى المعلومات والخدمات المتوّفرة عليها

 .Internet service provider (ISP)خدمات اإلنترنت  موقدّ م خدمات النفاذ إلى الشبكة: مقّدمي شكالمن أهم أ .65ت

المنظومات المعلوماتية مة إللحاق الضرر باألجهزة الحاسوبية أو : برمجيات حاسوبية مصمَّ malware برمجيات خبيثة
عن  مواردها، أو جمع معلومات عنها أوالمواقع اإللكترونية أو الشبكة، أو تعطيل عملها أو تبطئتو، أو تخريب محتوياتها أو  أو

ها أو استخدام مواردها بصورة مالكيها أو مستخدميها أو عن بياناتهم دون إذنهم، أو إتاحة الدخول إليها أو استخدام
 .مشروعة غير

؛ Trojan horse، وأحصووونة طوووروادة worm، والديووودان، virusالفيروسوووات البرمجيوووات الخبيثوووة شووويوعًا:  أصووونافمووون أكثووور  .66ت
 سورقةوالبرمجيات التي تتيح التحّكم في جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية من دون علوم صواحبها، سوواء أكوان ذلوك بغورض 

 .الخ ؛المعلومات الموجودة عليها، أو استخدامها في مهاجمة أجهزة حاسوبية أو منظومات معلوماتية أخرى

 المتلقيالشبكة إلى الغير، دون رغبة  على كان محتواها، التي تُرسل مهما ،: أي شكل من أشكال الرسائلspam البريد الواغل
 .إليو وصولهافي 
تعبِّر جيدًا ]لسان العرب[، وهي ترجمة مقترحة "الذي يدُخل على القوم في طعامهم وشرابهم من غير أ ن ي ْدُعوه ِإليو" الواغل هو )

 (spamمصطلح  عن
 شخصوووية لمسوووتخدم لتقوووديم معلوموووات حساسوووة أومتعوووددة، مثووول الدعايوووة واإلعوووالن، أو بهووودف خوووداع ا أغوووراضبريووود الواغووول لل .62ت

phishing الخأو موقع إلكتروني أو منظومة معلوماتية ما، أو إلغراق الشبكة ،. 

دة ،: مجموعة من الرموز األبجدية والرقميةelectronic site name اسم موقع إلكتروني لة وفق قواعد محدَّ  ،مخّصصة ومسجَّ
 .تدّل على موقع إلكتروني على الشبكة، وبخاصة اإلنترنت، وتسمح بالوصول إليوو 
 www.moct.gov.sy: مثالً  .66ت

 ، تخضع لسلطة إدارية واحدة،اإلنترنت أسماء المواقع اإللكترونية على: زمرة من Internet domain نطاق على اإلنترنت
 .وتندرج تحت اسم واحد هو اسم النطاق
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 syrgov.sy: ثالً م .64ت

اإلنترنت، ويُكوِّن : أوسع نطاق ينتمي إليو موقع إلكتروني ما على top-level domain (TLD) name اسم النطاق العُلوي
 .الحقل األخير من اسم هذا الموقع

: اسم نطاق ُعلوي قياسي تندرج تحتو country-code top-level domain (ccTLD) name اسم النطاق العُلوي الوطني
 .أو موارد اإلنترنت التي تديرها سلطة واحدة ذات صبغة وطنية اإللكترونية مواقعالجميع 

أي نطاق  "، أوsy.سورية" و ".: اسم النطاق العُلوي الوطني للجمهورية العربية السورية؛ وهو "سورياسم النطاق العُلوي ال
 .إضافي يُعتمد الحقاً 
 ، أو تقع على المنظومات المعلوماتيةأو الشبكة باستخدام األجهزة الحاسوبيةتُرتكب  جريمة: cyber-crime الجريمة المعلوماتية

 .أو الشبكة
ول هووو الووذي يكووون فيووو الحاسوووب المعلوماتيووة )أو جوورائم "الفضوواء السووبراني"( عمومووًا إلووى نوووعين أساسوويين: األ الجوورائمتنقسووم  .60ت

لكووّن ، عوون طريووق اإلنترنووت( التهديودوهووي غالبووًا جورائم اعتياديووة )مثوول جريمووة  ،الجريمووة وسوويلة تسوومح بارتكوابمجوورد الشوبكة  أو
تكون فيو المنظومة المعلوماتية أو الشبكة موضوعًا للجريمة )مثل اختراق  الضرر منها عادة ما يكون أعظم؛ والثاني هو الذي

 .المنظومات المعلوماتية وتخريبها(، وهي غالبًا جرائم مستحدثة ال بّد من النّص على أركانها ومعاقبتها

أو المنقولة  ،ةمعلوماتيال اتمنظومالأو  األجهزة الحاسوبيةنة في البيانات الرقمية المخزّ  :digital evidence الدليل الرقمي
 .معلوماتية، والتي يمكن استخدامها في إثبات أو نفي جريمة ابواسطته

 "يةجنائيووات الحاسوووبال"اسووتخراج األدلووة الرقميووة وتحليلهووا وتوثيقهووا بواسووطة تقنيووات معلوماتيووة خاصووة ُتعوورف باسووم  عووادةيجووري  .61ت
computer forensics. 

مصدر االتصال  تحّدد، بوجو خاص، الشبكة في إطار التواصل علىمعلومات يجري تداولها  : أيtraffic data بيانات الحركة
 .ومدتو االتصال ووقتالتي يجري الدخول إليها  اإللكترونية والمواقعووجهتو ومساره 

: الوصول، المأذون بو قانونًا، إلى المعلومات أو بيانات الحركة المتداولة على lawful interception التقّصي اإللكتروني
 .ألغراض التعّقب أو الضبط أو التحقيقأو الشبكة المنظومات المعلوماتية 

والعائلية، ومراسالتو، وسمعتو، وحرمة منزلو، والمالصقة للشخصية : حّق الفرد في حماية أسراره الشخصية privacy الخصوصية
 .وملكيتو الخاصة، وفي عدم اختراقها أو كشفها دون موافقتو

هدف إلى ممارسة األنشطة اإلجرامية، سواء ، تتنظيم مركزي تكون ذااليات، عادة ما تأشخاص أو فعّ  جماعة: العصابة المنّظمة
 .على الصعيد الوطني أو اإلقليمي أو الدولي

وتُستخدم ، وما بحكمهامالية المؤسسات التصدرها عادة المصارف أو  ،بطاقة ذات أبعاد قياسية :payment card بطاقة الدفع
 .عن طريق حساب أو محفظة مصرفيةسحب األموال أو تحويلها  االئتمان أو أوفي عمليات الدفع 

والبطاقوات السوابقة ، debit card المباشور ، وبطاقوات السوحبcredit cardالودفع: بطاقوات االئتموان  بطاقوات أنوواعمن أهوم  .67ت
وتقسوووووم  .subsidy cardوبطاقوووووات الووووودعم ، stored-value cardوبطاقوووووات القيموووووة المخّزنوووووة ، pre-paid cardsالووووودفع 
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، والبطاقوووات magnetic stripe cardالبطاقوووات الممغنطوووة  :إلوووىأساسوووًا بطاقوووات الووودفع مووون ناحيوووة التقانوووة المسوووتخدمة فيهوووا 
 الخ.، contactless card، والبطاقات الالتماسية )التي تحتوي على شريحة معالجة( smart cardالذكية 

 : تنظيم التواصل على الشبكةالثانيالفصل 

 مسؤوليات عامة -  2 المادة

علوى مقوّدمي الخودمات علوى الشوبكة حفوظ نسوخة مون المحتووى المخووّزن لوديهم، فوي حوال وجووده، وحفوظ بيانوات الحركوة التوي تسوومح  (أ)
وتخضوع هوذه البيانوات  .األشوخاص الوذين يسوهمون فوي وضوع المحتووى علوى الشوبكة، وذلوك لمودة تحودِّدها الهيئوةبالتحّقق من هويوة 

، بعود التنسويق موع المجلوس الووطني وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية الالزمة لتطبيق أحكوام هوذه الفقورة .والمحتوى لسر المهنة
 .النافذعليو قانون اإلعالم نّص يكة، وفق ما لإلعالم في ما يخّص وسائل التواصل على الشب

بقورار يصودر  ،، حسوب أصوناف البيانواتوللهيئوة تعوديل هوذه المودة .المدة الزمنية الواردة في هذه الفقرة بسوتة أشوهر مبدئياً  دتحدَّ  .6ت
 .عن مجلس اإلدارة فيها

موووع المجلوووس الووووطني لإلعوووالم فوووي  التنسووويق تضوووع الهيئوووة النوووواظم والمعوووايير التقنيوووة الالزموووة لتطبيوووق أحكوووام هوووذه الفقووورة، بعووود .2ت
 .يخّص وسائل التواصل على الشبكة؛ وتصدر هذه النواظم بقرار عن مجلس اإلدارة فيها ما

ودوريوة  المحتوى المنسوخ لألصول،ورليات التأكد من مطابقة وطريقة تخزينها، بيانات المطلوبة، التتضّمن هذه النواظم أصناف  .6ت
 .تحديثو، وغير ذلك مما تراه الهيئة ضروريًا لضمان حسن تطبيق أحكام هذه الفقرة

عقوود مشوواورات مووع مقووّدمي الخوودمات علووى الشووبكة ، قنيووة المشووار إليهووا فووي هووذه الفقوورةالنووواظم والمعووايير الت إقوورار، قبوول للهيئووة .4ت
 .انيات التنفيذحديد إمكتلتوضيح هذه النواظم والمعايير و لهم في سورية  المرخّص 

 .ةالسلطات القضائية المختصّ  منهم معلومات تطلبها مي الخدمات على الشبكة تقديم أيعلى مقدّ  (ب)

 مقّدم خدمات النفاذ إلى الشبكةمسؤوليات  -  3 المادة

إلوى يجوز لمقّدم خدمات النفاذ إلى الشبكة تخزين المعلومات المتبادلة عن طريقو تخزينًا مؤقتًا، مباشرة أو عن طريوق العهودة بوذلك  (أ)
، شريطة أن يكون ذلك بغرض تحسين تقديم الخدمة، وأاّل يوؤدي إلوى انتهواك خصوصوية المسوتخدمين أو بيانواتهم الشخصوية؛ الغير

وعليو أال يقوم بأي تغيير على المحتوى المخّزن لديو، وأن يتّخذ جميع اإلجراءات الالزمة لضمان عدم الوصول غير المشروع إلى 
وتضوع الهيئوة النوواظم والمعوايير التقنيوة الالزموة لتطبيوق أحكوام  .تالفوو فوور انتفواء الحاجوة إليووهذا المحتوى المخّزن، والعمل علوى إ

 .هذه الفقرة
 .فيها تضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية الالزمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة؛ وتصدر هذه النواظم بقرار عن مجلس اإلدارة .6ت

مودة الخبايوة المسوموه بهوا، ورليوات التحقوق مون ومنهوا ، cachingالمحتووى  يوةخباكول موا يخوص عمليوات  تتضّمن هذه النوواظم .2ت
 .، ورليات إتالف المحتوى المخبوء عند انتهاء الحاجة إليوسالمة المحتوى المخبوء، ومن عدم انتهاك السرية والخصوصية

 تؤدي عملية الخباية إلى تزويد المستخدمين بمعلومات خاطئة أو منتهية الصالحية. يجب أالّ  .6ت
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ال يكون مقوّدم خودمات النفواذ إلوى الشوبكة مسوؤواًل عون حودوث تغييور فوي المحتووى المخوّزن لديوو إذا كوان ذلوك لسوبب خوارج عون  .4ت
 إرادتو، كما في حالة اختراق منظوماتو المعلوماتية أو قرصنتها.

النووواظم والمعووايير التقنيووة المشووار إليهووا فووي هووذه الفقوورة، عقوود مشوواورات مووع مقووّدمي الخوودمات علووى الشووبكة  إقوورار لهيئووة، قبوولل .0ت
 .لهم في سورية لتوضيح هذه النواظم والمعايير وتحديد إمكانيات التنفيذ المرخّص 

ن لديو أو لدى من يعهد  ،مقّدم خدمات النفاذ إلى الشبكة غير مسؤول عن مراقبة المحتوى المتباد ل عن طريقو (ب)  بوذلك إليووأو المخزَّ
؛ لكن عليو أن يمنع الوصول إلى أي جوزء مون هوذا المحتووى، خوالل مهلوة أربوع وعشورين سواعة، فوي وفق الفقرة )أ( من هذه المادة

 .حال ورود أمر بذلك من السلطة القضائية المختّصة
 اإللكترونيووة إلووى بعووض المواقووع هموصووولبمنووع  للمشووتركين لديووومقووّدم خوودمات النفوواذ إلووى الشووبكة الوسووائل التقنيووة التووي تسوومح  يوووّفر (ج)

لتقنيوووة الالزموووة لتطبيوووق أحكوووام وتضوووع الهيئوووة النوووواظم والمعوووايير ا .عنووود رغبوووتهم بوووذلك ،بعوووض أصوووناف المحتووووى علوووى الشوووبكة أو
 .الفقرة هذه

 .فيها عايير التقنية الالزمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة؛ وتصدر هذه النواظم بقرار عن مجلس اإلدارةتضع الهيئة النواظم والم .6ت

تطبيوق  ُيضومنبحيوث و ، المسوتخدمة فوي ذلوك عالميواً التقانوات تطوّور اع الوسوائل المشوار إليهوا، بحسوب أنوو تتضّمن هذه النوواظم  .2ت
 .أعباء غير مبّررة أي أحكام هذه المادة من دون تحميل مقّدمي خدمات النفاذ إلى الشبكة

لهيئووة، قبوول إقوورار النووواظم والمعووايير التقنيووة المشووار إليهووا فووي هووذه الفقوورة، عقوود مشوواورات مووع مقووّدمي الخوودمات علووى الشووبكة ل .6ت
 .د إمكانيات التنفيذالمرخص لهم في سورية لتوضيح هذه النواظم والمعايير وتحدي

 مقّدم خدمات االستضافة على الشبكةمسؤوليات  -  4 المادة

بأي تغيير على المحتوى المخّزن لديو إال من ِقبل صاحب هذا المحتوى  يسمحال يجوز لمقّدم خدمات االستضافة على الشبكة أن  (أ)
 .أو المسؤول المعني بهذا المحتوى، أو بطلب أو بموافقة من أحدهما

ا مباشوورة موون قبوول صوواحب المحتوووى إموو )المضوويف( المحتوووى المخووّزن لوودى مقووّدم خوودمات االستضووافة علووى الشووبكةيكووون تغييوور  .6ت
المسووؤول المعنووي بووو )مثووال: الموودير المسووؤول فووي وسوويلة إعالميووة للتواصوول علووى الشووبكة(، وذلووك عوون طريووق رليووة يضووعها  أو

ب المحتوووى موون صوواح الشووأنهووذا ما يتلقّووى طلبووًا بقبوول المضوويف، عنوودالمضوويف فووي تصووّرف الزبووون صوواحب المحتوووى؛ أو موون 
المسووؤول المعنووي بووو؛ أو عنوودما يبووودي صوواحب المحتوووى أو المسووؤول المعنووي بوووو موافقتووو الصووريحة علووى أي تغييوور علوووى  أو

 .المحتوى، أيًا كانت الجهة التي اقترحت هذا التغيير

إذا كوان ذلووك لسوبب خووارج عون إرادتووو، كموا فووي حالووة  ال يكوون المضوويف مسوؤواًل عوون حودوث تغييوور فوي المحتوووى المخوّزن لديووو .2ت
 اختراق منظوماتو المعلوماتية أو قرصنتها.

المتعّلقوة  األحكوامُ  نطبق علوى سوحب المحتووى مون التوداول أو علوى منوع الوصوول إليوو، فوي الحواالت التوي يحوّددها القوانون،تال  .6ت
 .بتغيير المحتوى المخّزن لدى المضيف، الواردة في هذه الفقرة

مقّدم خدمات االستضافة على الشبكة غير مسؤول عن مراقبة المحتوى المخّزن لديو؛ وعليو أن يسحب أي جوزء مون هوذا المحتووى  (ب)
 من الحاالت التالية: من التداول أو يمنع الوصول إليو، خالل مهلة أربع وعشرين ساعة، في أي  

 .ىورود طلب من صاحب ذلك المحتوى أو المسؤول المعني بهذا المحتو  (1
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 .من السلطة القضائية المختّصة أمرورود  (2

 .التنفيذية وحصول معرفتو الفعلية بالطابع غير المشروع لذلك المحتوى، وفق أحكام هذا القانون وتعليمات (3

عوون أي مخالفووة للقوووانين واألنظمووة النافووذة  مقووّدم خوودمات االستضووافة علووى الشووبكة )المضوويف( غيوور مسووؤول، موون حيووث المبوودأ، .6ت
ولكون عليوو أن يسوحب أي  .المحتوى المخوّزن لديوو، موا لوم يكون هوو ذاتوو صواحب هوذا المحتووى أو المسوؤول المعنوي بوو يسّببها

جزء من هذا المحتوى من التداول أو يمنع الوصول إليو، خالل مهلة أربوع وعشورين سواعة، فوي أي  مون الحواالت الموذكورة فوي 
 .الفقرة هذه

فوي حوال كوون اإلخبوار ( مون هوذه الفقورة، 6ع غير المشروع للمحتوى، المشار إليها فوي البنود المعرفة الفعلية بالطابحاصلًة تعّد  .2ت
 .من هذه التعليمات التنفيذية 1متوافقًا مع األحكام المنصوص عليها في الفقرتين )أ( و )ب( من المادة 

في الوقت نفسو تقديم خودمات االستضوافة  يمكن لمقّدم خدمات النفاذ إلى الشبكة أو مقّدم خدمات التواصل على الشبكة أن يمارس (ج)
 على الشبكة.

، الشوبكة علوى التواصولخودمات أو أعمال تقديم خودمات النفواذ إلوى الشوبكة خدمات االستضافة على الشبكة ممارسة مقّدم عند  .6ت
 .معاً  الحاالت لتلكتنطبق عليو األحكام الناظمة 

 على الشبكةالتعريف عن الموقع اإللكتروني لمقّدم خدمات التواصل  -  5 المادة
رز فووووي موقعووووو اإللكترونووووي التواصوووول علووووى الشووووبكة بالصووووفة االحترافيووووة أن يضووووع فووووي موضووووع بووووا خوووودماتيقووووّدم  موووونعلووووى كوووول  (أ)

 التالية: البيانات
 .وجوده وعنوانو، وسجّلو التجاري في حال مقّدم خدمات التواصل على الشبكةالموقع اإللكتروني أو اسم صاحب  (1

 .ووسيلة وبيانات االتصال بو، وعنوانو اإللكترونيالموقع في اسم المدير المسؤول  (2

 .النافذفي أي قانون رخر، وبوجو خاص قانون اإلعالم  مطلوبةبيانات  يأ (3

 .لهذا القانون أي بيانات أخرى تحدِّدها التعليمات التنفيذية (4

الوذي علوى الشوبكة )المضويف( اسوم مقوّدم أو مقوّدمي خودمات االستضوافة  :إلى البيانوات المطلوبوة فوي هوذه الفقورةمبدئيًا ُيضاف  .6ت
للهيئوة، عنودما تتووّفر و  .يتعامل معهم مقّدم خدمات التواصل على الشبكة ذي الصفة االحترافية، ووسيلة وبيانوات االتصوال بهوم

واصووول علوووى الشوووبكة أن تلغوووي لوووديها اآلليوووات التوووي تسووومح بوووالتعّرف علوووى المضووويفين الوووذين يتعامووول معهوووم مقوووّدمو خووودمات الت
 .الشرط هذا

)أ( مون هوذه الموادة؛  ال يُلز م من يقّدم خدمات التواصل على الشبكة بغير الصفة االحترافية باإلعالن عن البيانات الواردة في الفقرة (ب)
، صول علوى الشووبكةمقوّدم خودمات التواوقوع أو مالإنموا عليوو أن يُعلوم مقوّدمي خودمات االستضوافة الوذين يتعامول معهوم باسوم صواحب 

وتخضوع هوذه البيانوات المقّدموة لسور المهنوة، علوى أنوو يجوب تقوديمها إلوى السولطة القضوائية  .وعنوانو، ووسيلة وبيانات االتصال بوو
 .ذلك تأمرعندما 

 .حترافية باستخدام اسمو الصريح أو أي اسم مستعار يختارهغير الصفة االُيسمح لمن يقّدم خدمات التواصل على الشبكة ب .6ت

 اإلخبار عن الطابع غير المشروع لمحتوى على الشبكة -  6 المادة
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بالطوابع الوذي يفتورض أنوو  قوّدم خودمات االستضوافة علوى الشوبكةألي متضّرر إخبار مقّدم خدمات التواصل على الشبكة أو م يحقّ  (أ)
وتحّدد التعليمات  .غير مشروع ألي محتوى يضعو مقّدم الخدمات المعني على الشبكة، مع المطالبة بحذفو أو تعديلو أو تصحيحو

 .البيانات التي يجب أن يتضمنّها هذا اإلخبار، واآلليات الواجب اتّباعها لتوثيقولهذا القانون التنفيذية 

علوى الشوبكة بالطوابع الوذي يفتورض مقوّدم خودمات التواصول  إبوال  يرى نفسو متضوّررًا، ،ي أو اعتباريطبيع ،ألي شخص يحقّ  .6ت
ويجوب أن  .المطالبوة بحذفوو أو تعديلوو أو تصوحيحوو علوى الشوبكة، يضعو مقّدم الخدمات المعني مشروع ألي محتوى أنو غير 

 يتضّمن البال  البيانات التالية:
 تاريخ اإلبال . (6

كونو  ورقم هاتفو وطبيعة عملو؛ وفي حالكون صاحب اإلبال  شخصًا طبيعيًا: اسمو وعنوانو ومحل إقامتو  في حال (2
 .شخصًا اعتباريًا: اسمو وعنوانو ورقم هاتفو وسجلو التجاري وطبيعة نشاطو

ض، ، وأسباب ذلك االفتراتاريخ نشرهغير المشروع، ومكان و  المحتوى التي يفترض صاحب اإلبال  طابعووصف  (6
 .نصوص قانونية تتعلق بذلك أيمتضّمنة اإلشارة إلى 

 .الطلب بالحذف أو التعديل أو التصحيح (4
بالطوابع  )المضويف( مقوّدم خودمات االستضوافة علوى الشوبكة إبال  ، يرى نفسو متضّررًا،طبيعي أو اعتباري ،ألي شخص يحقّ  .2ت

ويجووب أن  .بحذفووو أو بمنووع الوصووول إليووو المطالبووةالووذي يفتوورض أنووو غيوور مشووروع للمحتوووى المخووّزن لوودى المضوويف المعنووي، و 
 التالية: يتضّمن البال  البيانات

 .تاريخ اإلبال  (6
كونو  ورقم هاتفو وطبيعة عملو؛ وفي حالكون صاحب اإلبال  شخصًا طبيعيًا: اسمو وعنوانو ومحل إقامتو  في حال (2

 .اطوشخصًا اعتباريًا: اسمو وعنوانو ورقم هاتفو وسجلو التجاري وطبيعة نش
، وأسباب ذلك االفتراض، المحتوى الذي يفترض صاحب اإلبال  طابعو غير المشروع، ومكان وتاريخ نشرهوصف  (6

 .نصوص قانونية تتعلق بذلك أيمتضّمنة اإلشارة إلى 
 .الطلب بالحذف أو التعديل أو التصحيح (4
غير المشروع، أو إلى  طابعوالمفترض  المحتوىصورة عن اإلبال  الموجو سابقًا من صاحب اإلبال  إلى مؤّلف  (0

للمحتوى، ، يعلمو فيو بالطابع المفترض غير المشروع وضع هذا المحتوىعلى الشبكة الذي  مقّدم خدمات التواصل
مقّدم  أو المحتوى؛ أو ما يثبت عدم تمّكن صاحب اإلبال  من االتصال بمؤّلف وضرورة حذفو أو تعديلو أو تصحيحو

 .ينعنيّ على الشبكة المخدمات التواصل 

مون هوذا القوانون حاصولة فوي حوال كوون اإلخبوار متوافقوًا موع األحكوام  4الموادة تُعّد المعرفة الفعلية المشار إليها في الفقورة )ب( مون  (ب)
 .لهذا القانون المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة، وذلك بحسب ما تحّدده التعليمات التنفيذية

مون القوانون، فوي حوال  4غير المشروع للمحتووى، المشوار إليهوا فوي الفقورة )ب( مون الموادة  تعّد حاصلًة المعرفة الفعلية بالطابع .6ت
 .التعليمات التنفيذيةهذه  الفقرة السابقة من كون اإلخبار متوافقًا مع األحكام المنصوص عليها رنفًا في
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القضواء وفوق القواعود العاموة؛ وال تحورم مقوّدم  وفي جميع األحوال، ال تمنع األحكام الواردة في هذه المادة المتضّرر من اللجووء إلوى (ج)
خوودمات التواصووول علووى الشوووبكة أو مقوووّدم خوودمات االستضوووافة علووى الشوووبكة مووون حقووو فوووي إثبووات عووودم صوووحة مووا تضووومّنو اإلخبوووار 

 .والمطالبة بالتعويض

 حجب موقع إلكتروني -  7 المادة
يُحجب الموقع اإللكتروني، أو أي منظومة مشابهة يستخدمها مقّدم خدمات التواصل على الشبكة، حجبًا كليًا أو جزئيًا، دائمًا ال 

 :إحدى الحالتين التاليتين فيإال أو مؤقتًا، 
 .من السلطة القضائية بأمر (1

الخواص التعريف عن الموقع اإللكتروني وضع بيانات بالتزاماتو ب مقّدم خدمات التواصل على الشبكة إخاللفي حال  (2
 إزالة المخالفة. إلى حينوذلك من هذا القانون،  0المادة مخالفًا أحكام ، بو

على شكوى تردها، بالطلب من مقوّدمي خودمات النفواذ  نفسها، أو بناءً  ، من تلقاءقومت( من هذه الفقرة، أن 2للهيئة، تنفيذًا للبند  .6ت
 المشوار إليهوا فويبالتزاماتو بوضوع بيانوات التعريوف  يخلّ حجب الموقع اإللكتروني الذي  الشبكة )مقّدمي خدمات اإلنترنت( إلى

 وذلك إلى حين إزالة المخالفة.، من القانون 0المادة 

 اإلخالل بااللتزام بحفظ نسخة من المحتوى وبيانات الحركة -  8 المادة
التزاموو بحفووظ نسوخة موون المحتووى المخوّزن لديووو وحفوظ بيانووات الحركوة التووي  يهمول تنفيووذالوذي  ،يُعاق وب مقوّدم الخوودمات علوى الشووبكة (أ)

موون مئووة ألووف إلووى خمسوومئة ألووف  بالغرامووة ،المحتوووى علووى الشووبكةتسوومح بووالتحّقق موون هويووة األشووخاص الووذين يسووهمون فووي وضووع 
 .سورية ليرة

فووي جريمووة أو فووي الشووروع فيهووا،  وأّدى إلووى عرقلووة التحقيووقالمشووار إليووو فووي الفقوورة )أ( موون هووذه المووادة مقصووودًا،  اإلهمووالإذا كووان  (ب)
ن مئتووي ألووف إلووى مليووون سوونتين والغرامووة مووتكووون العقوبووة الحووبس موون ثالثووة أشووهر إلووى ، إلووى عوودم الووتمّكن موون وقووف وقوعهووا أو
 .سورية ليرة

بحفوظ نسوخة مون المحتووى المخوّزن اإلهمال المقصود لمقّدم الخدمات على الشبكة في تنفيذ التزاموو عندما يؤّدي  ،تشّدد العقوبة .6ت
إلووى  ،الشووبكةلديووو وحفووظ بيانووات الحركووة التووي تسوومح بووالتحّقق موون هويووة األشووخاص الووذين يسووهمون فووي وضووع المحتوووى علووى 

عوودم الووتمّكن موون ، أو إلووى )كووأن تكووون هووذه البيانووات مفيوودة فووي التحقيقووات( أو فووي الشووروع فيهووا مووا، عرقلووة التحقيووق فووي جريمووة
 .وقف وقوعها

 إفشاء البيانات والمعلومات -  9 المادة
الذي يقوم بإفشاء المحتوى أو البيانات أو المعلومات المخّزنة لديو، مخالفًا بذلك التزامات  ،يُعاق ب مقّدم الخدمات على الشبكة

 .مع حفظ حق المتضّرر بالمطالبة بالتعويض، المحافظة على سر المهنة، بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية

 تغيير المحتوى -  11 المادة
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 ،ورة غير مشروعة بتغيير المحتوى أو البيانات أو المعلومات المخّزنة لديوالذي يقوم بص ،يُعاق ب مقّدم الخدمات على الشبكة
، مع حفظ حق المتضّرر الغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سوريةو  بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات

 .بالتعويض بالمطالبة
موون  علووى الشووبكة، بصووورة غيوور مشووروعة، شووكالً  تغييوور المحتوووى أو البيانووات أو المعلومووات المخّزنووة لوودى مقووّدم الخوودماتيعووّد  .6ت

 أشكال التزوير.

 السلطة القضائية أمراالمتناع عن إجابة  -  11 المادة
السلطة القضائية بسحب أي جزء من المحتوى المخّزن لديو من  أمرالذي يمتنع عن إجابة  ،يُعاق ب مقّدم الخدمات على الشبكة

 .بالعقوبة المنصوص عليها على جرم االمتناع عن تنفيذ قرار السلطة القضائية ،التداول أو بمنع الوصول إليو
 .النافذ من قانون العقوبات 616في هذه الحالة المادة  ُتطبَّق .6ت

 االمتناع عن حذف محتوى غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه -  12 المادة
تعديلو أو تصحيحو بعد حصول معرفتو الفعليوة حذف محتوى غير مشروع أو يمتنع عن الذي  ،يُعاق ب مقّدم الخدمات على الشبكة (أ)

 .بذلك، وفق أحكام هذا القانون، بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية

مون القوانون، فوي حوال  4تعّد حاصلًة المعرفة الفعلية بالطابع غير المشروع للمحتووى، المشوار إليهوا فوي الفقورة )ب( مون الموادة  .6ت
 من هذه التعليمات التنفيذية. 1كام المنصوص عليها رنفًا في المادة كون اإلخبار متوافقًا مع األح

عرقلة التحقيق في جريمة أو في الشوروع فيهوا، أو إلوى عودم الوتمّكن إلى من هذه المادة إذا أدى االمتناع المشار إليو في الفقرة )أ(  (ب)
 .مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية، تكون العقوبة الحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين والغرامة من من وقف وقوعها

عن حذف محتوى غير مشروع أو تعديلوو أو تصوحيحو بعود حصوول تشّدد العقوبة، إذا أّدى امتناع مقّدم الخدمات على الشبكة  .6ت
إلى  ، أو)كأن تكون هذه البيانات مفيدة في التحقيقات( عرقلة التحقيق في جريمة أو في الشروع فيها، إلى معرفتو الفعلية بذلك

 .وقف وقوعهاعدم التمّكن من 

قووام باإلخبووار عوون محتوووى غيوور مشووروع وفووق مووا توونّص  موونكوول  ،ب بالعقوبووة المنصوووص عليهووا فووي الفقوورة )أ( موون هووذه المووادةعاق وويُ  (ج)
 .من هذا القانون، في حال ثبوت علمو بعدم صحة هذا اإلخبار 1المادة عليو 

 التجارة تطبيق قانون -  13 المادة

 .قانون التجارة النافذفي  م الواردمفهو العماًل تجاريًا ببالصفة االحترافية يُعّد تقديم الخدمات على الشبكة 
الفصل الثاني من وفق األحكام الواردة في  ،أن ينّظم دفاتر التجارة ، بوجو خاص،الصفة االحترافيةبخدمات العلى مقّدم يجب  .6ت

 وتعديالتو. 2557/ لعام 66الباب الثالث من قانون التجارة النافذ ذي الرقم /

نين واألنظمووة النافووذة، وبحضووور صوواحب تخضووع هووذه الوودفاتر للتفتووي  المووالي واإلداري موون قبوول السوولطات المختّصووة وفووق القوووا .2ت
 اللذين عليهما أن يقّدما جميع اإليضاحات التي ُتطلب منهما عن مضمون هذه الدفاتر. ،أو مديره المسؤول مقّدم الخدمات

 مراعاة حقوق المؤّلف والملكية -  14 المادة
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المؤّلف والحقوق المجاورة، وحماية حقوق تُطبَّق على أي محتوى يوضع على الشبكة القوانين النافذة المتعلّقة بحماية حقوق 
 .الملكية الفكرية والتجارية والصناعية وبراءات االختراع

 المعلوماتيةالجريمة مكافحة : الثالثالفصل 

 منظومة معلوماتيةالدخول غير المشروع إلى  -  15 المادة
جهوواز حاسوووبي إلووى  ،مشووروعة بطريقووة غيوور، كوول موون دخوول قصووداً  ،ألووف ليوورة سوووريةمئووة إلووى  عشوورين ألووفالغرامووة موون بيُعاق ووب  (أ)

 .قيام بذلكبال أو التصريح الصالحيةيملك الحّق أو  يكون لودون أن  ،على اإلنترنت إلكتروني موقعمنظومة معلوماتية أو  أو
موقوع إلكترونوي، سوواء أكوان ذلوك ًا أو منظوموة معلوماتيوة أو حاسووبيًا جهواز تورق من يخكل على بوجو خاص  هذه الفقرة تنطبق .6ت

أو الصووووالحية  يملووووك الحووووق الكمسووووتخدم  بالوووودخولي أم مباشوووورة، أ بووووأي وسوووويلة كانووووت، طريووووق الشووووبكة،عوووون عوووون بعوووود، أي 
علوى الودخول غيور وال ينطبوق الحكوم الموذكور فوي هوذه الفقورة  .سورقة بيانوات الودخول ومون ذلوك، بوذلك التصريح الالزم للقيام أو

 هدف تجاوز الحمايات الموضوعة أو االلتفاف عليها.يقوم بها الفاعل بالمقصود، الذي ال ينطوي على إجراءات 

نسووخ بالفاعوول قووام ألووف ليوورة سووورية، إذا خمسوومئة إلووى ألووف مئووة والغرامووة موون  سوونتينالعقوبووة الحووبس موون ثالثووة أشووهر إلووى وتكووون  (ب)
 .إفشائها استخدامها أو أو تزييفهاأو تشويهها  تغييرها أوإلغائها أو  وأ، وصل إليهاالتي  تصاميمالأو  معلوماتالبيانات أو ال
ُتشووّدد العقوبووة فووي حووال ُأضوويف إلووى االختووراق المووذكور فووي الفقوورة السووابقة نسووخ أي شووكل موون أشووكال المعلومووات التووي جوورى  .6ت

 ،علوى سوبيل المثوال ،اسوتخدامها أو إفشوائها. وتنطبوق هوذه الفقورةبوأي صوورة كانوت، أو أو تزويرهوا الحصول عليهوا، أو تغييرهوا 
موون يشووّوه تصووميم موقووع إلكترونووي علووى الوووّب، أو يقووتحم قاعوودة بيانووات، سووواء أكووان ذلووك عوون بعوود أم مباشوورة، بغوورض علووى 

 استغالل المعطيات الموجودة فيها.

أحكوام عليهوا بموجوب  اإللكتروني وتزوير البيانات المعلوماتيوة معاقوب  ومن الجدير بالذكر أن األفعال الجرمية المتعّلقة بالتوقيع  .2ت
 .النافذقانون التوقيع اإللكتروني وخدمات الشبكة 

 شغل اسم موقع إلكتروني -  16 المادة

موقع إلكتروني  اسمشغل  ، كل منوالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سوريةشهر إلى ستة أشهر من بالحبس  يُعاق ب
 .التحّكم في هذا النطاق علىمالك نطاق على اإلنترنت قدرة  حّد منأو  ،من دون علم صاحبو

بيانوات التسوجيل موثاًل دون علوم صواحب الموقوع  تغييربسم موقع إلكتروني مسّجل، من يقوم بشغل اكل على تنطبق هذه الفقرة  .6ت
 النطاق. على اإلنترنت من التحكّْم في هذامنع أو إعاقة مالك نطاق األصلي، أو على كل من يقوم بفعل من شأنو 

 المخّولوة، أو أي مون الجهوات األخورى تدخل في نطاق هوذه الموادة اإلجوراءات التوي تتخوذها الهيئوة الوطنيوة لخودمات الشوبكة وال .2ت
 بحق المواقع اإللكترونية التي تخالف الشروط والقواعد المعتمدة. بتسجيل النطاقات،
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 إعاقة الوصول إلى الخدمة -  17 المادة
، بأي والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من أعاق أو منع قصداً  سنتينإلى  أشهربالحبس من ثالثة يُعاق ب 

، بأي وسيلة أعاق أو منع قصداً أو أو عّطلها أو أوقفها عن العمل، ، أو الشبكة معلوماتيةإلى منظومة الدخول  وسيلة كانت،
 .الوصول إلى الخدمات أو البرامج أو المواقع اإللكترونية أو مصادر البيانات أو المعلومات عليها كانت،

، سووواء كليووًا أو جزئيوواً  ،تعطيوول وظائفهووا أو إلووى الشووبكة، أو منظومووة معلوماتيووة إعاقووة الوودخول إلووى أيتنطبووق هووذه الفقوورة علووى  .6ت
 بوأي بقطوع االتصوال عنهوا، أمأكان ذلك بتخريب البرمجيات أو البيانات، أم بإغراق المنظومة المعلوماتية بما يفوق طاقتها، أم 

 تحووووودثت العرضوووووية التوووووي الحووووواال ُتسوووووتثنىف ومووووون ثووووومّ لووووودى الفاعووووول،  القصووووود هنوووووا تووووووّفرفتووووورض وسووووويلة معلوماتيوووووة أخووووورى. وي
 الخطأ. بطريق

 اعتراض المعلومات -  18 المادة
والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية، كول مون اعتورض أو الوتقط قصودًا،  سنتينإلى  أشهربالحبس من ثالثة يُعاق ب  (أ)

 .، أو تنّصت عليهامنظومة معلوماتية أو الشبكةبوجو غير مشروع، المعلومات المتداولة على 
أو التقواط المعلوموات المتداولوة علوى منظوموة اعتوراض  علوى مون أقودم قصودًا، بوجوو غيور مشوروع،كول تنطبق هوذه الفقورة علوى  .6ت

منظومة معلوماتية، سواء  فيعند نقلها من أو إلى أو وذلك  ،معلوماتيةبوسائل  أو التنّصت عليها، معلوماتية أو على الشبكة،
المعنيووة غيوور متاحووة أصوواًل المعلومووات أن تكووون  أيضوواً  هووذا الفعوولفووي يفتوورض وُ . أجوورى اسووتغالل هووذه المعلومووات الحقووًا أم ال

 .بذلك المخّولينإليها إال من قبل  الوصوليمكن  ال، أي عليها الجمهورعامة  الّطالع

ذلووك إلووى التقوواط معلومووات سوورية  حالووة التقوواط المعلومووات ألغووراض إحصووائية فقووط، علووى أاّل يووؤدي فوويال تنطبووق هووذه المووادة  .2ت
 .تنتهك الخصوصية أو

والغراموة مون مئوة ألوف إلوى خمسومئة ألوف ليورة سوورية، كول مون اسوتخدم الخوداع للحصوول  ستة أشهرشهر إلى بالحبس من يُعاق ب  (ب)
 .، يمكن استغاللها ألغراض إجراميةمنظومة معلوماتية أو الشبكةعلى معلومات شخصية أو سرية من المستخدمين على 

رية موون المسووتخدمين علووى منظومووة اسووتخدم الخووداع للحصووول علووى معلومووات شخصووية أو سووموون كوول تنطبووق هووذه الفقوورة علووى  .6ت
اإللكترونيووة، أم بووأي أو محتوووى المواقووع  أسووماءأم بانتحووال ذلووك باسووتخدام البريوود اإللكترونوي، سووواء أكووان  ،معلوماتيوة أو الشووبكة

 وسيلة أخرى.

السوابقة موون حوال الحصوول علووى المعلوموات الشخصوية أو السوورية عون طريوق اعتراضووها أو التنّصوت عليهوا، فُتطبَّووق الفقورة فوي  .2ت
 هذه المادة.

 واستخدامها البرمجيات الخبيثةتصميم  -  19 المادة
 يقووومكوول موون  ،الغرامووة موون خمسوومئة ألووف إلووى مليووونين ونصووف مليووون ليوورة سوووريةو  إلووى خمووس سوونوات ثووالثيُعاق ووب بووالحبس موون  (أ)

 .ألغراض إجراميةتصميم البرمجيات الخبيثة وترويجها ب
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البرمجيووات  اسووتخدمموون ، كوول الغرامووة موون مئتووي ألووف إلووى مليووون ليوورة سوووريةو  سوونواتبووالحبس موون سووتة أشووهر إلووى ثووالث يُعاق ووب  (ب)
 .معلوماتية أو الشبكةال اتمنظومالأو  ةحاسوبيبقصد اإلضرار باألجهزة البأي وسيلة كانت، و ، أيًا كان نوعها ،الخبيثة

البرمجيووات الخبيثووة، أيووًا كووان نوعهووا، وبووأي وسوويلة كانووت، بقصوود اإلضوورار بوواألجهزة  اسووتخدمموون كوول تنطبووق هووذه الفقوورة علووى  .6ت
اسووتها ألغووراض البحووث والتطوووير، أي أن اسووتخدام البرمجيووات الخبيثووة أو در  ؛الحاسوووبية أو المنظومووات المعلوماتيووة أو الشووبكة

 يدخل في نطاق تطبيق هذه الفقرة. بهدف التصدي لها، ال أو

 الواغلإرسال البريد  -  21 المادة
إذا كان المتلقي إلى الغير،  بإرسال بريد واغل، كل من يقوم ليرة سورية عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة سوريةمن الغرامة بيُعاق ب 

 .إضافية ةنفق كان إيقاف وصولو مرتبطًا بتحمّل المتلقي أو ،إليو صولوإيقاف و ال يستطيع 
، تسوووويقالتووورويج أو ال إلوووى الغيووور، سوووواء أكوووان ذلوووك بغووورضريووود واغووول بتنطبوووق هوووذه الفقووورة علوووى كووول مووون أقووودم علوووى إرسوووال  .6ت

إذا كان المتلقي ال يستطيع إيقاف وصولو إليو، أو كان إيقاف وصولو مرتبطًا بتحمّل المتلقي  أي غرض رخر،اإلغراق، أم  أم
والشوووبكة المعلوماتيوووة  للمنظومووواتأصوووبح مرهقوووًا  أنوووو درجوووةإلوووى  ،شوووائعًا جوووداً  البريووود الواغووول اليوووومقووود أصوووبح و  ؛نفقوووة إضوووافية
 .الفعل هذا يقتضي تجريمهو ما ، و ومستخدميها

 أما إذا كان استخدام البريد الواغل هو بهدف خوداع المسوتخدمين علوى منظوموة معلوماتيوة أو الشوبكة للحصوول علوى معلوموات .2ت
 .، حسب الحالمن القانون 26أو المادة  68شخصية أو سرية من المستخدمين، فتطبَّق أحكام المادة 

 االحتيال عن طريق الشبكة -  21 المادة
 ،كول مون اسوتولى ،والغرامة من خمسمئة ألوف إلوى مليوونين ونصوف مليوون ليورة سوورية الحبس من ثالث إلى خمس سنواتبيُعاق ب  (أ)

ن تعهودًا أو سوند يتضومّ  ،أو معلومات أو برامج ذات قيمة ماليوة ،، على مال منقول أو عقارةة أو الشبكيجهزة الحاسوباأل باستخدام
طرة المجنووي لسووي منظومووة معلوماتيووة خاضووعةأو إبووراء أو أي امتيوواز مووالي رخوور، وذلووك عوون طريووق خووداع المجنووي عليووو أو خووداع 

 .، بأي وسيلة كانتعليو
جرم االحتيال أو الغ  عن طريق الشبكة بقصد إلحاق ضرر مالي بالغير. وال تخرج هذه الجريمة عون تنطبق هذه الفقرة على  .6ت

فوووي كونهوووا تسوووتخدم األجهوووزة الحاسووووبية أو الشوووبكة فوووي خوووداع المجنوووي عليوووو، أو خوووداع  إالّ  االعتياديوووةموووة االحتيوووال نطووواق جري
 منظومة معلوماتية خاضعة لسيطرة المجني عليو.

 في الحاالت التالية: ،والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف مليون ليرة سورية، االعتقال المؤّقتوتكون العقوبة  (ب)
 .على ثالثة أشخاص فأكثر الجريمةإذا وقعت  (1
 مبلغ الضرر مليون ليرة سورية. تجاوزإذا  (2
 مالية.مؤسسة أو  مصرفوقع االحتيال على إذا  (3

والغورض مون ذلوك أن الجورم فوي غيور هوذه  .تتحّول الجريمة في الحاالت المنصوص عليها في هذه الفقرة من جنحة إلى جناية .6ت
 المادة. ستوجب معاقبتها بأشّد من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذهتال  فرديةالحاالت قد يكون في حالة 

 ال تطّبق األسباب المخفّفة التقديرية إاّل إذا أسقط المضرور حقو الشخصي.و  (ج)
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 لبطاقات الدفعاالستعمال غير المشروع  -  22 المادة
حصول دون  كل مون ،ألف إلى مليونين ونصف مليون ليرة سورية خمسمئةوالغرامة من إلى سنتين  أشهرثالثة  من الحبسبيُعاق ب  (أ)

 .أو الشبكة وجو حق على بيانات أو أرقام بطاقة دفع باستخدام األجهزة الحاسوبية
 ُتشّدد هذه الفقرة عقوبة اعتراض المعلومات، إذا كانت تتضّمن بيانات أو أرقام بطاقة دفع. .6ت

 ، كل من:ألف إلى مليونين ونصف مليون ليرة سورية خمسمئةامة من والغر  الحبس من ثالث إلى خمس سنواتيُعاق ب ب (ب)
 .دفعقام بتزوير بطاقة  (1
 .سحب النقودالدفع أو رة أو مسروقة أو مفقودة في مزوّ  دفعاستعمل بطاقة  (2

صوورفية مزيفووة تسووتعمل مدفووع ويتضووّمن ذلووك صوونع أو إنتوواج بطاقووة تنطبووق هووذه الفقوورة علووى جوورم تزويوور أو تقليوود بطاقووة دفووع.  .6ت
 حسابات الغير بصورة غير مشروعة. للوصول إلى

العلوم  فوي حوال مفقودة في الدفع أو سحب النقود، دفع مزّورة أو مسروقة أوجرم استعمال بطاقة على  وتنطبق هذه الفقرة أيضاً  .2ت
 البطاقة.تلك بحقيقة 

اسوتعارها، كموا ال  ماسوتولى عليهوا أ ماشوتراها أ مصونعها بنفسوو أأ، سوواء الموزّورةطريقة حصوول الجواني علوى البطاقوة ب يعتدّ وال  .6ت
إلووى االسووتيالء علووى المووزّورة أدى اسووتعمال البطاقووة أن الجوورم يعتبوور واقعووًا سووواء إ أي ؛بطاقووة الوودفع المووزّورة اسووتعمال يعتووّد بووأثر

 ًا(.فارغمنو السحب الذي يحاول الجاني الحساب  يكونكأن )لسبب ال يعود للجاني  ،ال الغير أم أموال

 انتهاك حرمة الحياة الخاصة -  23 المادة
 عن طريق الشبكة كل من نشر ،ألف ليرة سوريةخمسمئة إلى ألف من مئة  الغرامةو ستة أشهر ب بالحبس من شهر إلى عاق  يُ 

 .صحيحةتلك المعلومات ولو كانت حتى شخص دون رضاه،  خصوصية أيمعلومات تنتهك 
خصوصوووية أي شوووخص عووون طريوووق الشوووبكة. وال يعتوووّد بكوووون المعلوموووات تنطبوووق هوووذه الفقووورة علوووى جووورم نشووور معلوموووات تنتهوووك  .6ت

 المنشورة صحيحة أم ال، إذا كان نشرها قد تّم من دون رضا الشخص المعني.

 التعليمات التنفيذية لقانون اإلعالم. ُتراعى أيضًا هنا .2ت

 : الضابطة العدلية والدليل الرقميالرابعالفصل 

 ةالضابطة العدلية المختصّ  -  24 المادة
وووف باستقصووواء الجووورائم المعلوماتيوووة مختصّوووة ضوووابطة عدليوووةفوووي وزارة الداخليوووة تُحووودث  (أ) والقوووبض علوووى  ،وجموووع أدلتهوووا الرقميوووة ،تكلَّ

حالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم ،فاعليها  .وا 
وزارة الوودفاع، ووزارة العوودل،  تسووتعين الضووابطة العدليووة المشووار إليهووا فووي الفقوورة )أ( موون هووذه المووادة بخبووراء، دائمووين أو مووؤقتين، موون (ب)

 .ووزارة االتصاالت والتقانة، لتنفيذ المهام الموكلة إليها. ويقسم هؤالء الخبراء اليمين القانونية
 .تقوم الضابطة العدلية بالمهام المشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة إلى حين إحداث الضابطة العدلية المختّصة .6ت
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 حجية الدليل الرقمي -  25 المادة
 تحق ق ما يلي: يعود للمحكمة تقدير قيمة الدليل الرقمي، شريطة (أ)

 .عمل على نحو سليمالدليل تهذا  االمستمّد منه ةالمعلوماتي المنظوماتأو  ةالحاسوبي األجهزةكون أن ت (1

م إلى المحكمة أي تغيير خالل مدة حفظو (2  .أاّل يطرأ على الدليل المقدَّ

م إلى المحكمة مستجمعًا  (ب)  .ما لم يثبت العكس ،الواردين في الفقرة )أ( من هذه المادة لشرطينليعّد الدليل الرقمي المقدَّ
التأكود مون كوون األجهوزة وذلوك بتحقّوق شورطين: الغرض من هوذه الموادة تويّقن المحكموة مون سوالمة الودليل الرقموي المقوّدم إليهوا،  .6ت

يطورأ علوى هوذا أنوو لوم و  ، جزئيوًا أو كليوًا، علوى نحوو سوليم؛اتية المستمّد منهوا هوذا الودليل تعمولالحاسوبية أو المنظومات المعلوم
الوودليل الرقمووي المقوودَّم إلووى المحكمووة ويعووّد  .، موون شووأنو أن يغّيوور موون طبيعتووو أو موون محتووواهحفظووو الوودليل أي تغييوور خووالل موودة

 .، ما لم يثبت العكسلهذين الشرطينمستجمعًا 

 والتفتيش والضبط اإللكترونيالتقصي  -  26 المادة
 .السلطة القضائية المختّصةبناءً على إذن من  ،يلكتروناإلبعمليات التقصي يجوز للضابطة العدلية القيام  (أ)
وفووق القواعوود المنصوووص عليهووا فووي قووانون أصووول  ،موون األشووياء الماديووة التووي يجوووز تفتيشووها وضووبطهاالحاسوووبية البرمجيووات  تعوودّ  (ب)

 .المحاكمات الجزائية
الغرض من هذه الفقرة النّص على أن البرمجيات الحاسوبية، إلى جانب األشياء المادية األخورى )كواألجهزة الحاسووبية(، تكوون  .6ت

 خاضعة للتفتي  والضبط.

ضمن حدود الواقعة المسندة إلى  ،أيًّا كان مكان وجودها ،فيوالمشتبو بأجهزة المتصلة  الحاسوبيةوالبرمجيات األجهزة يجوز تفتي   (ج)
 .فيومشتبو ال

ة فووووي االلتووووزام بالحفوووواظ علووووى سوووورية اإلجووووراءات التووووي تقوووووم بهووووا الضووووابطة العدليووووة المختصّوووو علووووى الشووووبكةالخدمووووة مقووووّدمي علووووى  (د)
 .الحاالت جميع

معلوماتيوة تُرتكوب جريموة معلوماتيوة باسوتخدام منظومتوو، أن يتويح للضوابطة العدليوة تفتوي   منظوموةعلى كل صاحب أو مودير أي  (ه)
وضووبط البيانووات والمعلومووات والبرمجيووات الحاسوووبية، والحصووول علووى نسووخة منهووا؛ ويمكوون فووي حوواالت الضوورورة ضووبط األجهووزة 

 .والبرمجيات الحاسوبية المستخدمة أو جزء من مكوّناتها
 .يخالف أحكام هذه المادةكل من  ،سوريةليرة  ألف خمسمئةئة ألف إلى الغرامة من مو ستة أشهر شهر إلى  س منبالحبيُعاق ب  (و)
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 : أحكام عامة وختاميةالخامسالفصل 

 القانون على مقّدمي الخدمات على الشبكة تطبيق -  27 المادة

الجمهورية العربية السورية مركز إدارة فعلي على أي مقّدم خدمات على الشبكة لو في هذا القانون الفصل الثاني من تُطبَّق أحكام 
مركز ثابت يمارس فيو نشاطًا اقتصاديًا راهنًا، وذلك بصرف النظر عن جنسيتو، وعن مكان تأسيسو ومقرّه الرئيسي إذا كان  أو

 شخصًا اعتباريًا، وعن المكان الذي توجد فيو التجهيزات التقنية التي يستخدمها.
هذا الفصل، بجنسية مقّدم خدمات على الشبكة، أو مكان تأسيسو أو مقّره الرئيسوي إذا كوان شخصوًا  ال ُيعتّد، في تطبيق أحكام .6ت

مركوز ثابوت يموارس فيوو نشواطًا اقتصواديًا  اعتباريًا، إنما ُيكتفى بأن يكون لو في الجمهورية العربية السورية مركز إدارة فعلي أو
تتعلّووق  سووورية، أو ين يقووّدمون خوودمات توودار عوون بعوود موونالشووبكة الووذ راهنووًا، وبخاصووة فووي حالووة مقووّدمي خوودمات التواصوول علووى

 بنشاط اقتصادي يمار س في سورية.

وال يعتووّد أيضووًا بالمكووان أو البلوود الووذي توجوود فيووو التجهيووزات التقنيووة التووي يسووتخدمها مقووّدم الخوودمات علووى الشووبكة، وبخاصووة فووي  .2ت
 .مقّدمي خدمات االستضافة على الشبكة حالة

 القوانين الجزائية تطبيق -  28 المادة
 .هي أشد العقوبة التي تُطبَّقالنافذة على إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون،  الجزائيةفي القوانين إذا انطبق نّص  (أ)
 إحوووودىللعقوبووووة المقووووّررة ألي موووون الجوووورائم المنصوووووص عليهووووا فووووي القوووووانين الجزائيووووة النافووووذة األخوووورى فووووي  ُيضوووواعف الحووووّد األدنووووى (ب)

 :التاليتين الحالتين

 .إذا ارتُكبت الجريمة باستخدام الشبكة أو وقعت على الشبكة (1

المعلوموووات علوووى أو  ،عملهوووا التوووأثير علوووى بقصووودمعلوماتيوووة،  ةأو منظومووو حاسووووبي جهوووازإذا وقعوووت الجريموووة علوووى  (2
 .ليهاعالبيانات المخّزنة  وأ

ارُتكوب المنصووص عليهوا فوي القووانين الجزائيوة النافوذة األخورى، إذا  الجورائم على معاقبوة النّص  الجامعة هذه الفقرة الغرض من .6ت
علوى جهواز حاسووبي أو منظوموة معلوماتيوة  وقع النشاط الجرمويإذا  أو على الشبكة، باستخدام الشبكة أو وقع النشاط الجرمي

 يكوون فيهواال الحواالت التوي  فوي ّص الون ينطبق هوذا؛ وال فيهابقصد التأثير على عملها أو على المعلومات أو البيانات المخّزنة 
توحيود الونّص التشوريعي وعودم ذلك  والهدف من في وقوع الجريمة، كأن ُتستخدم لمجرد التواصل.الشبكة دور إيجابي  ستخدامال

هوذه  أشوكالومون أهوم  ؛تقع على المنظومات المعلوماتيوة ُترتكب بالوسائل المعلوماتية أو تكرار أشكال الجرائم االعتيادية عندما
 :، على سبيل المثال ال الحصرالجرائم

o على الشبكة )وبخاصة اإلنترنت(. ترويج المواد المخدرة 

o .)المقامرة على الشبكة )وبخاصة اإلنترنت 

o .الذم والقده 

o  على الشبكةاالشخاص تهديد. 

o خالق العامة.التعّرض لآلداب واأل 
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o  معلوماتية، أو توزيعو أو حيازتو.إنتاج محتوى يتعّلق بإباحية القاصرين على منظومة 

o .التحر  الجنسي بالقاصرين بوسيلة معلوماتية 

o بوسيلة معلوماتية. رتكاب الجرائمالتحريض على ا 

o الترويج لجرائم االّتجار باألشخاص. 

o .المساعدة أو التحريض بوسيلة معلوماتية على ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية 

o معلوماتية بوسيلة نشر وتوزيع المحتوى العنصري. 

o .بث بيانات تهدد األمن والسالمة العامة بوسيلة معلوماتية 

o بوسيلة معلوماتية. الترويج لإلرهاب 

 األعمال الدعائية والتحريض على ارتكاب الجرائم -  29 المادة
رة سووورية، كوول موون قووام بووالتحريض بووالحبس موون سووتة أشووهر إلووى ثووالث سوونوات والغرامووة موون مئووة ألووف إلووى خمسوومئة ألووف ليوويُعاق ووب  (أ)

 .الشبكةالرتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة باستخدام  بالترويج أو
 261هووو منصوووص عليووو فووي المووادتين حسووب مووا حموول أو محاولووة حموول شووخص رخوور علووى ارتكوواب جريمووة، التحووريض هووو  .6ت

 ،ارتكواب الجورائم باسوتخدام الشوبكة تحوريض علوىالغورض مون هوذه الموادة هوو تجوريم فعول المون قوانون العقوبوات. لكون  267 و
 من القانون. 28وذلك مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها المادة 

ل الدعايووة علووى ارتكوواب الجوورائم ال ترقووى إلووى مسووتوى التحووريض. ولكوون الشووبكة قوود تكووون وسوويطًا مالئمووًا ألعمووافووالدعايووة أمووا  .2ت
 .نيع المتفجرات(التعريف بطرق ارتكابها )مثال: الدعاية لتص أو

إذا ارتِكب الفعل المنصوص عليو فوي الفقورة )أ( مون  ،والغرامة عن مئتين وخمسين ألف ليرة سوريةسنة عقوبة الحبس عن  وال تقلّ  (ب)
 .هذه المادة باستخدام اإلنترنت

 تشديد العقوبة -  31 المادة
 النافذ، في الحاالت التالية:تشّدد العقوبات، وفق القواعد العامة للتشديد المنصوص عليها في قانون العقوبات 

 .الدولة أو السالمة العامة يمسّ موضوع الجريمة كان إذا  (1

 .إذا جرى ارتكاب الجريمة بواسطة عصابة منّظمة (2

 .إذا وقعت الجريمة على قاصر أو من في حكمو (3

 .إذا استغّل مرتكب الجريمة عملو الوظيفي الرتكاب الجريمة (4

 الشروع بالجريمة -  31 المادة
 .في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، وفق األحكام الواردة في قانون العقوبات النافذ يُعاقب على الشروع

ال يعاقوب علوى الشوروع فوي الجنحوة وعلوى الجنحوة الناقصوة إال فوي الحواالت " أنوو من قوانون العقوبوات علوى 256تنّص المادة  .6ت
ح المنصوووص عليهووا فووي هووذا جوورد الشووروع فووي الجوونوالوونّص هنووا يجعوول العقوواب يتنوواول م ."التووي يوونص عليهووا القووانون صووراحة

 والغرض من ذلك التشّدد في مكافحة الجرائم اإللكترونية.القانون؛ 
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 على الشبكات المعلوماتية العلنية -  32 المادة
 .تعّد الشبكة من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية النافذة

والقوانين الجزائية  (258)المادة  تطبيق األحكام المتعّلقة بالعلنية، المنصوص عليها في قانون العقوبات الغرض من هذه الفقرة .6ت
 خصي.الش بعطاال ذاتالمراسالت  ؛ وال يدخل في ذلكالشبكة في التواصل علىالنافذة، على الجرائم المرتكبة 

 االختصاص القضائي -  33 المادة

القوووانون األحكوووام المتعلّقوووة بالصوووالحيات اإلقليميوووة والذاتيوووة والشخصوووية والشووواملة  علوووى الجووورائم المنصووووص عليهوووا فوووي هوووذايُطبَّوووق  (أ)
 .المنصوص عليها في قانون العقوبات

المنصوووص  الصووالحيات اإلقليميووة والذاتيووة والشخصووية والشوواملةحسووب توسوويع االختصوواص القضووائي الغوورض موون هووذه الفقوورة  .6ت
بنظوور كثيوور موون القضووايا ويسوومح ذلووك  .ن البوواب األول موون الكتوواب األول()الفصوول الثوواني موو النافووذ عليهووا فووي قووانون العقوبووات

رض السوورية، مون قبول قد ارتكبت داخول أو خوارج األكانت األفعال أ سواءالمنصوص عليها في القانون أمام القضاء السوري، 
 األجانب. السوريين أو

 .في معرض تطبيق هذا القانون ةالسوري األرضيُعّد النطاق العُلوي السوري في حكم  (ب)
بحسوووب  )أي اإلقلووويم االعتبووواري السووووري( الغووورض مووون هوووذه الفقووورة ضوووّم النطووواق الُعلووووي السووووري إلوووى تعريوووف األرض السوووورية .6ت

 .(67)المادة  ينّص عليو قانون العقوبات ما

 المصادرة -  34 المادة

والبرمجيوووات الحاسووووبية، أو أي وسوووائل أخووورى مووع عووودم اإلخوووالل بحقووووق الغيووور الحسوووني النيوووة، تحكوووم المحكموووة بمصوووادرة األجهوووزة  (أ)
 .م المنصوص عليها في هذا القانونمستخدمة في ارتكاب أًي من الجرائ

على أن البرمجيات الحاسوبية، إلوى جانوب األشوياء  النّص والغرض منها  .من قانون العقوبات 12تؤّكد هذه المادة على المادة  .6ت
 المادية األخرى )كاألجهزة الحاسوبية(، تكون خاضعة للمصادرة.

ويجوز أيضًا الحكم بوقف أو إغالق الموقع اإللكتروني المستخدم فوي ارتكواب أًي مون الجورائم المنصووص عليهوا فوي هوذا القوانون،  (ب)
 .قد ارتكبت بعلم صاحب هذا الموقع أو المنظومةأو أي منظومة مشابهة، إذا كانت الجريمة 

 أصول المحاكمات الجزائية -  35 المادة
 .القانون الواردة في هذايُطبَّق قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ على كل ما لم يرّد عليو نّص في األحكام اإلجرائية للجرائم 

 توفيق األوضاع -  36 المادة
أشهر من  ستةخالل مدة هذا القانون الفصل الثاني من أوضاعهم مع أحكام توفيق  مقّدمي الخدمات على الشبكةعلى 
 .نفاذه تاريخ

موووادة مووونح مهلوووة لمقوووّدمي الخووودمات علوووى الشوووبكة الخاضوووعين ألحكوووام هوووذا القوووانون لتوفيوووق أوضووواعهم موووع الغووورض مووون هوووذه ال .6ت
 على الشبكة.االلتزامات المنصوص عليها في الفصل الثاني من القانون، الخاص بتنظيم التواصل 


