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وزير االتصاالت والتقانة
بناء على أحكام المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم  /71/لعام  ،0270المرفق بقق ققانون ظتن قيم التواصق
على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتيةظ
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم  /53/تاريخ  0222/3/73المتضمّن تحديد مهام وزارة االتصاالت والتقانة
وعلى ما جرت مناقشتق في مجلس الوزراء في جلستق المنعقدة بتاريخ 0270/7/02
يقرّ ر ما يلي:
المادة األولىُ :تط َّب ق التعليمققات التوضققيحية والتنفيذيققة المرفقققة لقققانون ظتن ققيم التواص ق علققى الشققبكة ومكافحققة
الجريمة المعلوماتيةظ.
المادة الثانية :يُنشر هذا القرار ،ويُع ّد نافذا مع نفاذ القانون.

وزير االتصاالت والتقانة
عماد الصابوني

التعليمات التوضيحية والتنفيذية

لقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية
الفصل األول :تعاريف
المادة  - 1تعاريف
يُقصد بالمصطلحات اآلتية ،في معرض تطبيق أحكام هذه التعليمات التوضيحية والتنفيذية ،المعاني المبيّنة إلى جانب كل منها ،ما لم
النص على خالف ذلك:
يد ّل سياق
ّ
القانون :قانون "تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية" ،الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  /67/لعام .2562
التعليمات التنفيذية :التعليمات التنفيذية للقانون.

الهيئة :الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة في و ازرة االتصاالت والتقانة ،المحدثة بموجب قانون التوقيع اإللكتروني وخدمات الشبكة
ذي الرقم  /4/لعام .2552

المعلومات :العالمات أو اإلشارات أو النصوص أو الرسائل أو األصوات أو الصور الثابتة أو المتحركة التي تحمل معنى قابالً
لإلدراك ،مرتبطاً بسياق َّ
محدد.
جهاز حاسوبي  :computer deviceأي جهاز يستخدم التقانات اإللكترونية أو الكهرطيسية أو الضوئية أو الرقمية أو أي
تقانات أخرى مشابهة بغرض توليد المعلومات أو جمعها أو حفظها أو الوصول إليها أو معالجتها أو توجيهها أو تبادلها.

ت .6يد ّل الجهاز الحاسووبي علوى أي جهواز ،سولكي أو السولكي ،مهموا كوان نوعوو أو شوكلو ،يملوك معالجواً للمعلوموات ،مثول المخ ّودم
 serverوالحاس وووب الشخص ووي  ،personal computerوالمس وواعد الرقم ووي الشخص ووي  ،PDAواله وواتف ال ووذكي smart
المسير الشبكي  ،routerالخ.
 ،phoneو ّ

برمجيات حاسوبية  :computer softwareسلسلة متّسقة من التعليمات المرمّزة التي يمكن تنفيذها على جهاز حاسوبي ،بغية
تمكينو من أداء الوظائف والتطبيقات المطلوبة.

ت .2البرمجيووات الحاسوووبية قوود تكووون مضو ّومنة فووي الجهوواز الحاسوووبي عنوود تصوونيعو ،وقوود تكووون أساسووية أو تطبيقيووة يمكوون تصووميمها
وتطويرها وتحميلها على الجهاز الحاسوبي.
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منظومة معلوماتية  :information systemمجموعة متّسقة من األجهزة والبرمجيات الحاسوبية والمعدّات الملحقة بها.

ت .6موون األمثلووة علووى المنظومووات المعلوماتيووة :جهوواز حاسوووبي مووع برمجياتووو المضو ّومنة و/أو األساسووية والتطبيقيووة؛ مجموعووة موون
موزع وة distributed system؛ مخو ّودم تتصوول بووو حواسوويب طرفيووة؛ حاسوووب مووع
األجه وزة الحاسوووبية المترابطووة فووي منظومووة ّ
المعدات الملحقة بو ،كالمودم  modemوالطابعة والماسح الضوئي scanner؛ الخ.
ّ

الشبكة  :networkترابط من األجهزة الحاسوبية والمنظومات المعلوماتية يسمح بتبادل المعلومات أو التشارك فيها بين ِ
مرسل
ومستقِبل أو مجموعة من المستقبلين ،وفق إجراءات َّ
محددة.

ت .4م و و و وون األمثل و و و ووة عل و و و ووى الش و و و ووبكات :اإلنترن و و و ووت؛ ش و و و ووبكات المعلوم و و و ووات الداخلي و و و ووة intranet؛ ش و و و ووبكات تب و و و ووادل المعطي و و و ووات
data communication network؛ الش و و و و و و و و ووبكات النقّال و و و و و و و و ووة mobile network؛ الش و و و و و و و و ووبكات الهاتفي و و و و و و و و ووة الذكي و و و و و و و و ووة
intelligent network؛ الخ.

يعرفها ،وتتضمّن معلومات أو خدمات يمكن الوصول
موقع إلكتروني  :electronic siteمنظومة معلوماتية ،لها اسم أو عنوان ِّ
إليها عن طريق الشبكة ،وبخاصة اإلنترنت.

الوب  websiteعلى اإلنترنت.
ت .0من أهم األمثلة على المواقع اإللكترونية :مواقع ّ

التواصل على الشبكة  :on-line communicationاستخدام الشبكة ،أو أي منظومة معلوماتية مشابهة ،لوضع معلومات

أو خدمات ،ليس لها طابع المراسالت الشخصية ،في متناول عامّة الجمهور أو فئة منو ،بحيث يمكن ألي فرد الوصول إليها
باتّباع إجراءات َّ
محددة.

ت .1يوود ّل التواصوول علووى الشووبكة علووى تقووديم الخوودمات التووي يمكوون للعموووم  publicالوصووول إليهووا؛ وهووو يختلووف عوون الم ارسووالت
الشخصية بين ِ
مرسل ومستقبِل َّ
النصية القصيرة).
محدد ،واحد أو أكثر (مثل البريد اإللكتروني أو الرسائل
ّ

المحتوى  :contentالمعلومات أو الخدمات التي يمكن الوصول إليها وتداولها في إطار التواصل على الشبكة.

النصوي
ت .7موون أصووناف المحتوووى الموضوووع علووى الشووبكة :المعلومووات الموضوووعة علووى المواقووع اإللكترونيووة (المحتوووى اإلعالمووي،
ّ

ودونات  blogsوالصوفحات
والسمعي والبصري ،والمحتوى الموسوعي ،والمحتوى التجاري ،الوخ).؛ المعلوموات المنشوورة علوى الم ّ
الشخصية؛ الخدمات اإللكترونية (التجارة اإللكترونية ،الحكوموة اإللكترونيوة ،الوخَّ ).
المقدموة علوى اإلنترنوت أو شوبكات الهواتف،
أياً كان نوعها (تسويق ،بيع/شراء ،معامالت ،الخ).؛ خدمات التعليم عن بعد؛ الخ.

مقدِّم الخدمات على الشبكة  :on-line service providerأي من مقدّمي الخدمات الذين يعملون في إطار التواصل على
الشبكة؛ ومن أصنافهم :مقدّم خدمات النفاذ إلى الشبكة ،ومقدّم خدمات التواصل على الشبكة ،ومقدّم خدمات االستضافة
على الشبكة.
الصفة االحترافية :الصفة التي يتّصف بها مقدّم الخدمات على الشبكة عندما يمارس نشاطاً مهنياً أو ربحياً ،وفق نموذج
أعمال َّ
محدد.

تتوخى أي شوكل مون
ت .8يتّ ّ
صف بالصفة االحترافية األشخاص الطبيعيون أو االعتباريون الذين يستخدمون الشبكة ألغراض مهنية ّ
أشووكال الوربح ،سوواء أكووان مباشو اًر (بيووع المعلومووات أو الخوودمات للمسووتهلك) أم غيوور مباشوور (ناتجواً عوون اإلعالنووات ،أو امووتالك
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المعطيوات ذات القيموة التجاريوة ،الوخ ،).وكوذلك ألي نشواط رخور ذي طوابع مهنوي ،وذلوك كلوو حسوب نمووذج األعموال المعتموود.
عد متّصفاً بالصفة االحترافية من يستخدم مثالً الموقع اإللكتروني الخاص بو ألغراض أو اهتمامات شخصية.
وال ُي ّ

مقدّم خدمات التواصل على الشبكة  :on-line communication providerمقدّم الخدمات الذي يتيح التواصل على الشبكة،
وذلك عن طريق موقع إلكتروني أو أكثر ،أو أي منظومة معلوماتية مشابهة.

يدل على كل من يق ّودم معلوموات أو خودمات علوى الشوبكة ،أيواً كوان نوعهوا ،لعاموة الجمهوور أو فئوة
ت .2
مقدم التواصل على الشبكة ّ
ّ
منو ،على موقع إلكتروني أو أكثر ،أو أي منظومة معلوماتية مشوابهة ،سوواء أكوان ذلوك يتطلّوب اشوتراكاً أم ال يتطلّوب ،أو كوان
مجاناً أم في مقابل أجر ،أو كان تفاعلياً أم لم يكن.

مقدّم خدمات االستضافة على الشبكة  :on-line hosting providerمقدّم الخدمات الذي يوفّر ،مباشرة أو عن طريق وسيط،
البيئة والموارد المعلوماتية الالزمة لتخزين المحتوى ،بغية وضع موقع إلكتروني على الشبكة؛ ويُسمّى اختصا ارً المضيف .host
مقدّم خدمات النفاذ إلى الشبكة  :on-line access providerمقدّم الخدمات الذي يتيح للمشتركين لديو النفاذ إلى الشبكة
والوصول إلى المعلومات والخدمات المتوفّرة عليها.

قدمو خدمات اإلنترنت ).Internet service provider (ISP
مقدمي خدمات النفاذ إلى الشبكة :م ّ
ت .65من أهم أشكال ّ

مصممة إللحاق الضرر باألجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية
برمجيات خبيثة  :malwareبرمجيات حاسوبية
َّ
أو المواقع اإللكترونية أو الشبكة ،أو تعطيل عملها أو تبطئتو ،أو تخريب محتوياتها أو مواردها ،أو جمع معلومات عنها أو عن
مالكيها أو مستخدميها أو عن بياناتهم دون إذنهم ،أو إتاحة الدخول إليها أو استخدامها أو استخدام مواردها بصورة

غير مشروعة.

ت .66م وون أكث وور أص ووناف البرمجي ووات الخبيث ووة ش وويوعاً :الفيروس ووات  ،virusوالدي وودان ،worm ،وأحص وونة ط ووروادة Trojan horse؛
والبرمجيات التي تتيح التح ّكم في جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية من دون علوم صواحبها ،سوواء أكوان ذلوك بغورض سورقة
المعلومات الموجودة عليها ،أو استخدامها في مهاجمة أجهزة حاسوبية أو منظومات معلوماتية أخرى؛ الخ.

البريد الواغل  :spamأي شكل من أشكال الرسائل ،مهما كان محتواها ،التي تُرسل على الشبكة إلى الغير ،دون رغبة المتلقي
في وصولها إليو.

يدخل على القوم في طعامهم وشرابهم من غير أن ي ْد ُعوه إِليو" [لسان العرب] ،وهي ترجمة مقترحة تعبِّر جيداً
(الواغل هو "الذي ُ
عن مصطلح )spam

ت .62للبري وود الواغ وول أغو وراض متع ووددة ،مث وول الدعاي ووة واإلع ووالن ،أو به وودف خ ووداع المس ووتخدم لتق ووديم معلوم ووات حساس ووة أو شخص ووية
 ،phishingأو إلغراق الشبكة أو موقع إلكتروني أو منظومة معلوماتية ما ،الخ.

ومسجلة وفق قواعد َّ
َّ
محددة،
اسم موقع إلكتروني  :electronic site nameمجموعة من الرموز األبجدية والرقمية ،مخصّصة
وتد ّل على موقع إلكتروني على الشبكة ،وبخاصة اإلنترنت ،وتسمح بالوصول إليو.

ت .66مثالًwww.moct.gov.sy :

نطاق على اإلنترنت  :Internet domainزمرة من أسماء المواقع اإللكترونية على اإلنترنت ،تخضع لسلطة إدارية واحدة،
وتندرج تحت اسم واحد هو اسم النطاق.
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ت .64مثالًsyrgov.sy :

كون
اسم النطاق العُلوي  :top-level domain (TLD) nameأوسع نطاق ينتمي إليو موقع إلكتروني ما على اإلنترنت ،ويُ ِّ
الحقل األخير من اسم هذا الموقع.
اسم النطاق العُلوي الوطني  :country-code top-level domain (ccTLD) nameاسم نطاق عُلوي قياسي تندرج تحتو
جميع المواقع اإللكترونية أو موارد اإلنترنت التي تديرها سلطة واحدة ذات صبغة وطنية.
اسم النطاق العُلوي السوري :اسم النطاق العُلوي الوطني للجمهورية العربية السورية؛ وهو ".سورية" و " ،"sy.أو أي نطاق
إضافي يُعتمد الحقاً.
الجريمة المعلوماتية  :cyber-crimeجريمة تُرتكب باستخدام األجهزة الحاسوبية أو الشبكة ،أو تقع على المنظومات المعلوماتية
أو الشبكة.

ت .60تنقسووم الج ورائم المعلوماتيووة (أو ج ورائم "الفضوواء السووبراني") عموم واً إلووى نوووعين أساسوويين :األول هووو الووذي يكووون فيووو الحاسوووب
أو الشوبكة مجوورد وسوويلة تسوومح بارتكواب الجريمووة ،وهووي غالبواً جورائم اعتياديووة (مثوول جريمووة التهديود عوون طريووق اإلنترنووت) ،لكو ّون
الضرر منها عادة ما يكون أعظم؛ والثاني هو الذي تكون فيو المنظومة المعلوماتية أو الشبكة موضوعاً للجريمة (مثل اختراق
النص على أركانها ومعاقبتها.
بد من
المنظومات المعلوماتية وتخريبها) ،وهي غالباً جرائم مستحدثة ال ّ
ّ

المخزنة في األجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية ،أو المنقولة
الدليل الرقمي  :digital evidenceالبيانات الرقمية
ّ
بواسطتها ،والتي يمكن استخدامها في إثبات أو نفي جريمة معلوماتية.

ت .61يجووري عووادة اسووتخراج األدلووة الرقميووة وتحليلهووا وتوثيقهووا بواسووطة تقنيووات معلوماتيووة خاصووة تُعوورف باسووم "الجنائيووات الحاسوووبية"
.computer forensics

بيانات الحركة  :traffic dataأي معلومات يجري تداولها في إطار التواصل على الشبكة تحدّد ،بوجو خاص ،مصدر االتصال
ووجهتو ومساره والمواقع اإللكترونية التي يجري الدخول إليها ووقت االتصال ومدتو.
التقصّي اإللكتروني  :lawful interceptionالوصول ،المأذون بو قانوناً ،إلى المعلومات أو بيانات الحركة المتداولة على
المنظومات المعلوماتية أو الشبكة ألغراض التعقّب أو الضبط أو التحقيق.
الخصوصية  :privacyحقّ الفرد في حماية أس ارره الشخصية والمالصقة للشخصية والعائلية ،ومراسالتو ،وسمعتو ،وحرمة منزلو،
وملكيتو الخاصة ،وفي عدم اختراقها أو كشفها دون موافقتو.
العصابة المنظّمة :جماعة أشخاص أو فعّاليات ،عادة ما تكون ذات تنظيم مركزي ،تهدف إلى ممارسة األنشطة اإلجرامية ،سواء
على الصعيد الوطني أو اإلقليمي أو الدولي.
بطاقة الدفع  :payment cardبطاقة ذات أبعاد قياسية ،تصدرها عادة المصارف أو المؤسسات المالية وما بحكمها ،وتُستخدم
في عمليات الدفع أو االئتمان أو سحب األموال أو تحويلها عن طريق حساب أو محفظة مصرفية.

ت .67من أهوم أنوواع بطاقوات الودفع :بطاقوات االئتموان  ،credit cardوبطاقوات السوحب المباشور  ،debit cardوالبطاقوات السوابقة
المخزن و ووة  ،stored-value cardوبطاق و ووات ال و وودعم  .subsidy cardوتقس و ووم
ال و وودفع  ،pre-paid cardsوبطاق و ووات القيم و ووة
ّ
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بطاقووات الوودفع موون ناحيووة التقانووة المسووتخدمة فيهووا أساس واً إل ووى :البطاقووات الممغنطووة  ،magnetic stripe cardوالبطاقووات

الذكية ( smart cardالتي تحتوي على شريحة معالجة) ،والبطاقات الالتماسية  ،contactless cardالخ.

الفصل الثاني :تنظيم التواصل على الشبكة
المادة  - 2مسؤوليات عامة
(أ)

علوى مقودّمي الخودمات علوى الشوبكة حفوظ نسوخة مون المحتووى المخو ّوزن لوديهم ،فوي حوال وجووده ،وحفوظ بيانوات الحركوة التوي تسوومح
بالتحقّق من هويوة األشوخاص الوذين يسوهمون فوي وضوع المحتووى علوى الشوبكة ،وذلوك لمودة تح ِّوددها الهيئوة .وتخضوع هوذه البيانوات
والمحتوى لسر المهنة .وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية الالزمة لتطبيق أحكوام هوذه الفقورة ،بعود التنسويق موع المجلوس الووطني
نص عليو قانون اإلعالم النافذ.
لإلعالم في ما
يخص وسائل التواصل على الشبكة ،وفق ما ي ّ
ّ

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

ت .2تضووع الهيئ ووة النو وواظم والمعووايير التقني ووة الالزم ووة لتطبيووق أحك ووام ه ووذه الفقو ورة ،بع وود التنس وويق م ووع المجلووس ال وووطني لإلع ووالم ف ووي
يخص وسائل التواصل على الشبكة؛ وتصدر هذه النواظم بقرار عن مجلس اإلدارة فيها.
ما
ّ
تتضمن هذه النواظم أصناف البيانات المطلوبة ،وطريقة تخزينها ،ورليات التأكد من مطابقة المحتوى المنسوخ لألصول ،ودوريوة
ت .6
ّ
تحديثو ،وغير ذلك مما تراه الهيئة ضرورياً لضمان حسن تطبيق أحكام هذه الفقرة.

ت .4للهيئووة ،قبوول إق ورار الن وواظم والمعووايير التقنيووة المشووار إليهووا فووي هووذه الفق ورة ،عقوود مشوواورات مووع مقو ّودمي الخوودمات علووى الشووبكة
المرخص لهم في سورية لتوضيح هذه النواظم والمعايير وتحديد إمكانيات التنفيذ.
ّ

(ب) على مقدّمي الخدمات على الشبكة تقديم أي معلومات تطلبها منهم السلطات القضائية المختصّة.
المادة  - 3مسؤوليات مقدّم خدمات النفاذ إلى الشبكة
(أ)

يجوز لمقدّم خدمات النفاذ إلى الشبكة تخزين المعلومات المتبادلة عن طريقو تخزيناً مؤقتاً ،مباشرة أو عن طريوق العهودة بوذلك إلوى
الغير ،شريطة أن يكون ذلك بغرض تحسين تقديم الخدمة ،وأالّ يوؤدي إلوى انتهواك خصوصوية المسوتخدمين أو بيانواتهم الشخصوية؛
المخزن لديو ،وأن يتّخذ جميع اإلجراءات الالزمة لضمان عدم الوصول غير المشروع إلى
وعليو أال يقوم بأي تغيير على المحتوى
ّ
المخزن ،والعمل علوى إتالفوو فوور انتفواء الحاجوة إليوو .وتضوع الهيئوة النوواظم والمعوايير التقنيوة الالزموة لتطبيوق أحكوام
هذا المحتوى
ّ
هذه الفقرة.

ت .6تضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية الالزمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة؛ وتصدر هذه النواظم بقرار عن مجلس اإلدارة فيها.
تتضمن هذه النوواظم كول موا يخوص عمليوات خبايوة المحتووى  ،cachingومنهوا مودة الخبايوة المسوموه بهوا ،ورليوات التحقوق مون
ت .2
ّ
سالمة المحتوى المخبوء ،ومن عدم انتهاك السرية والخصوصية ،ورليات إتالف المحتوى المخبوء عند انتهاء الحاجة إليو.
ت .6يجب أالّ تؤدي عملية الخباية إلى تزويد المستخدمين بمعلومات خاطئة أو منتهية الصالحية.
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ت .4ال يكون مق ّودم خودمات النفواذ إلوى الشوبكة مسوؤوالً عون حودوث تغييور فوي المحتووى المخ ّوزن لديوو إذا كوان ذلوك لسوبب خوارج عون
إرادتو ،كما في حالة اختراق منظوماتو المعلوماتية أو قرصنتها.
ت .0للهيئووة ،قبوول إق ورار الن وواظم والمعووايير التقنيووة المشووار إليهووا فووي هووذه الفق ورة ،عقوود مشوواورات مووع مقو ّودمي الخوودمات علووى الشووبكة
المرخص لهم في سورية لتوضيح هذه النواظم والمعايير وتحديد إمكانيات التنفيذ.
ّ

َّ
المخزن لديو أو لدى من يعهد إليوو بوذلك
(ب) مقدّم خدمات النفاذ إلى الشبكة غير مسؤول عن مراقبة المحتوى المتبادل عن طريقو ،أو
وفق الفقرة (أ) من هذه المادة ؛ لكن عليو أن يمنع الوصول إلى أي جوزء مون هوذا المحتووى ،خوالل مهلوة أربوع وعشورين سواعة ،فوي
حال ورود أمر بذلك من السلطة القضائية المختصّة.

(ج)

يوووفّر مقوودّم خوودمات النفوواذ إلووى الشووبكة الوسووائل التقنيووة التووي تسوومح للمشووتركين لديووو بمنووع وصووولهم إلووى بعووض المواقووع اإللكترونيووة
أو بع ووض أص ووناف المحت وووى عل ووى الش ووبكة ،عن وود رغب ووتهم ب ووذلك .وتض ووع الهيئ ووة النو وواظم والمع ووايير التقني ووة الالزم ووة لتطبي ووق أحك ووام
هذه الفقرة.

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

تتضمن هذه النوواظم أنوواع الوسوائل المشوار إليهوا ،بحسوب تط ّوور التقانوات المسوتخدمة فوي ذلوك عالميواً ،وبحيوث ُيضومن تطبيوق
ت .2
ّ
مبررة.
أحكام هذه المادة من دون تحميل ّ
مقدمي خدمات النفاذ إلى الشبكة أي أعباء غير ّ
ت .6للهيئووة ،قبوول إق ورار الن وواظم والمعووايير التقنيووة المشووار إليهووا فووي هووذه الفق ورة ،عقوود مشوواورات مووع مقو ّودمي الخوودمات علووى الشووبكة
المرخص لهم في سورية لتوضيح هذه النواظم والمعايير وتحديد إمكانيات التنفيذ.

المادة  - 4مسؤوليات مقدّم خدمات االستضافة على الشبكة
(أ)

المخزن لديو إال من ِقبل صاحب هذا المحتوى
ال يجوز لمقدّم خدمات االستضافة على الشبكة أن يسمح بأي تغيير على المحتوى
ّ
أو المسؤول المعني بهذا المحتوى ،أو بطلب أو بموافقة من أحدهما.

ت .6يكووون تغييوور المحتوووى المخو ّوزن لوودى مقو ّودم خوودمات االستضووافة علووى الشووبكة (المضوويف) إموا مباشورة موون قبوول صوواحب المحتوووى
أو المسووؤول المعنووي بووو (مثووال :الموودير المسووؤول فووي وسوويلة إعالميووة للتواصوول علووى الشووبكة) ،وذلووك عوون طريووق رليووة يضووعها
المضوويف فووي تصو ّورف الزبووون صوواحب المحتوووى؛ أو موون قبوول المضوويف ،عنوودما يتلقّووى طلبواً بهووذا الشووأن موون صوواحب المحتوووى
أو المسووؤول المعنووي بووو؛ أو عنوودما يبوودي صوواحب المحتوووى أو المسووؤول المعنووي بووو موافقتووو الص وريحة علووى أي تغييوور علووى
المحتوى ،أياً كانت الجهة التي اقترحت هذا التغيير.

ت .2ال يكوون المضوويف مسوؤوالً عوون حودوث تغييوور فوي المحتوووى المخ ّوزن لديووو إذا كوان ذلووك لسوبب خووارج عون إرادتووو ،كموا فووي حالووة
اختراق منظوماتو المعلوماتية أو قرصنتها.
وام المتعلّقوة
ت .6ال تنطبق علوى سوحب المحتووى مون التوداول أو علوى منوع الوصوول إليوو ،فوي الحواالت التوي يح ّوددها القوانون ،األحك ُ
المخزن لدى المضيف ،الواردة في هذه الفقرة.
بتغيير المحتوى
ّ

المخزن لديو؛ وعليو أن يسحب أي جوزء مون هوذا المحتووى
(ب) مقدّم خدمات االستضافة على الشبكة غير مسؤول عن مراقبة المحتوى
ّ
من التداول أو يمنع الوصول إليو ،خالل مهلة أربع وعشرين ساعة ،في أي من الحاالت التالية:
)1

ورود طلب من صاحب ذلك المحتوى أو المسؤول المعني بهذا المحتوى.
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)2
)3

ورود أمر من السلطة القضائية المختصّة.

حصول معرفتو الفعلية بالطابع غير المشروع لذلك المحتوى ،وفق أحكام هذا القانون وتعليماتو التنفيذية.

ت .6مقو ّودم خوودمات االستضووافة علووى الشووبكة (المضوويف) غيوور مسووؤول ،موون حيووث المبوودأ ،عوون أي مخالفووة للقووانين واألنظمووة النافووذة
يسببها المحتوى المخ ّوزن لديوو ،موا لوم يكون هوو ذاتوو صواحب هوذا المحتووى أو المسوؤول المعنوي بوو .ولكون عليوو أن يسوحب أي
ّ
جزء من هذا المحتوى من التداول أو يمنع الوصول إليو ،خالل مهلة أربوع وعشورين سواعة ،فوي أي مون الحواالت الموذكورة فوي

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

(ج)

يمكن لمقدّم خدمات النفاذ إلى الشبكة أو مقدّم خدمات التواصل على الشبكة أن يمارس في الوقت نفسو تقديم خودمات االستضوافة
على الشبكة.

مقدم خدمات االستضافة على الشبكة أعمال تقديم خودمات النفواذ إلوى الشوبكة أو خودمات التواصول علوى الشوبكة،
ت .6عند ممارسة ّ
تنطبق عليو األحكام الناظمة لتلك الحاالت معاً.

المادة  - 5التعريف عن الموقع اإللكتروني لمقدّم خدمات التواصل على الشبكة
(أ)

علو ووى كو وول مو وون يقو وودّم خو وودمات التواصو وول علو ووى الشو ووبكة بالصو ووفة االحترافيو ووة أن يضو ووع فو ووي موضو ووع بو ووارز فو ووي موقعو ووو اإللكترونو ووي
البيانات التالية:
)1
)2
)3
)4

اسم صاحب الموقع اإللكتروني أو مقدّم خدمات التواصل على الشبكة وعنوانو ،وسجلّو التجاري في حال وجوده.
اسم المدير المسؤول في الموقع اإللكتروني وعنوانو ،ووسيلة وبيانات االتصال بو.

أي بيانات مطلوبة في أي قانون رخر ،وبوجو خاص قانون اإلعالم النافذ.
أي بيانات أخرى ِّ
تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

تُ .6يضاف مبدئياً إلى البيانوات المطلوبوة فوي هوذه الفقورة :اسوم مق ّودم أو مق ّودمي خودمات االستضوافة علوى الشوبكة (المضويف) الوذي
مقدم خدمات التواصل على الشبكة ذي الصفة االحترافية ،ووسيلة وبيانوات االتصوال بهوم .وللهيئوة ،عنودما تتووفّر
يتعامل معهم ّ
والتعرف عل ووى المض وويفين ال ووذين يتعام وول معه ووم مق و ّودمو خ وودمات التواص وول عل ووى الش ووبكة أن تلغ ووي
ل ووديها اآللي ووات الت ووي تس وومح ب و ّ

هذا الشرط.

(ب) ال يُلزم من يقدّم خدمات التواصل على الشبكة بغير الصفة االحترافية باإلعالن عن البيانات الواردة في الفقرة (أ) مون هوذه الموادة؛
إنموا عليوو أن يُعلوم مقودّمي خودمات االستضوافة الوذين يتعامول معهوم باسوم صواحب الموقوع أو مقودّم خودمات التواصول علوى الشووبكة،
وعنوانو ،ووسيلة وبيانات االتصال بوو .وتخضوع هوذه البيانوات المقدّموة لسور المهنوة ،علوى أنوو يجوب تقوديمها إلوى السولطة القضوائية
عندما تأمر ذلك.

يقدم خدمات التواصل على الشبكة بغير الصفة االحترافية باستخدام اسمو الصريح أو أي اسم مستعار يختاره.
تُ .6يسمح لمن ّ

المادة  - 6اإلخبار عن الطابع غير المشروع لمحتوى على الشبكة
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(أ)

متضرر إخبار مقدّم خدمات التواصل على الشبكة أو مقودّم خودمات االستضوافة علوى الشوبكة بالطوابع الوذي يفتورض أنوو
يحقّ ألي
ّ
غير مشروع ألي محتوى يضعو مقدّم الخدمات المعني على الشبكة ،مع المطالبة بحذفو أو تعديلو أو تصحيحو .وتحدّد التعليمات
التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنّها هذا اإلخبار ،واآلليات الواجب اتّباعها لتوثيقو.

يحق ألي شخص ،طبيعي أو اعتباري ،يرى نفسو متض ّور اًر ،إبوال مق ّودم خودمات التواصول علوى الشوبكة بالطوابع الوذي يفتورض
ت .6
ّ
مقدم الخدمات المعني علوى الشوبكة ،والمطالبوة بحذفوو أو تعديلوو أو تصوحيحو .ويجوب أن
أنو غير مشروع ألي محتوى يضعو ّ
يتضمن البال البيانات التالية:
ّ
 )6تاريخ اإلبال .

 )2في حال كون صاحب اإلبال شخصاً طبيعياً :اسمو وعنوانو ومحل إقامتو ورقم هاتفو وطبيعة عملو؛ وفي حال كونو
شخصاً اعتبارياً :اسمو وعنوانو ورقم هاتفو وسجلو التجاري وطبيعة نشاطو.

 )6وصف المحتوى التي يفترض صاحب اإلبال طابعو غير المشروع ،ومكان وتاريخ نشره ،وأسباب ذلك االفت ارض،
متضمنة اإلشارة إلى أي نصوص قانونية تتعلق بذلك.
ّ
 )4الطلب بالحذف أو التعديل أو التصحيح.
متضر اًر ،إبال مق ّودم خودمات االستضوافة علوى الشوبكة (المضويف) بالطوابع
يحق ألي شخص ،طبيعي أو اعتباري ،يرى نفسو
ت .2
ّ
ّ
الووذي يفتوورض أنووو غيوور مشووروع للمحتوووى المخو ّوزن لوودى المضوويف المعنووي ،والمطالبووة بحذفووو أو بمنووع الوصووول إليووو .ويجووب أن
يتضمن البال البيانات التالية:
ّ
 )6تاريخ اإلبال .

 )2في حال كون صاحب اإلبال شخصاً طبيعياً :اسمو وعنوانو ومحل إقامتو ورقم هاتفو وطبيعة عملو؛ وفي حال كونو
شخصاً اعتبارياً :اسمو وعنوانو ورقم هاتفو وسجلو التجاري وطبيعة نشاطو.

 )6وصف المحتوى الذي يفترض صاحب اإلبال طابعو غير المشروع ،ومكان وتاريخ نشره ،وأسباب ذلك االفتراض،
متضمنة اإلشارة إلى أي نصوص قانونية تتعلق بذلك.
ّ
 )4الطلب بالحذف أو التعديل أو التصحيح.
 )0صورة عن اإلبال الموجو سابقاً من صاحب اإلبال إلى مؤلّف المحتوى المفترض طابعو غير المشروع ،أو إلى
مقدم خدمات التواصل على الشبكة الذي وضع هذا المحتوى ،يعلمو فيو بالطابع المفترض غير المشروع للمحتوى،
ّ
مقدم
وضرورة حذفو أو تعديلو أو تصحيحو؛ أو ما يثبت عدم تم ّكن صاحب اإلبال من االتصال بمؤلّف المحتوى أو ّ
عنيين.
خدمات التواصل على الشبكة الم ّ

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

تعد حاصلةً المعرفة الفعلية بالطابع غير المشروع للمحتووى ،المشوار إليهوا فوي الفقورة (ب) مون الموادة  4مون القوانون ،فوي حوال
ت .6
ّ
كون اإلخبار متوافقاً مع األحكام المنصوص عليها رنفاً في الفقرة السابقة من هذه التعليمات التنفيذية.

8

(ج)

المتضرر من اللجووء إلوى القضواء وفوق القواعود العاموة؛ وال تحورم مقودّم
وفي جميع األحوال ،ال تمنع األحكام الواردة في هذه المادة
ّ
خوودمات التواصوول علووى الشووبكة أو مقوودّم خوودمات االستضووافة علووى الشووبكة موون حقووو فووي إثبووات عوودم صووحة مووا تضوومّنو اإلخبووار

والمطالبة بالتعويض.

المادة  - 7حجب موقع إلكتروني
ال يُحجب الموقع اإللكتروني ،أو أي منظومة مشابهة يستخدمها مقدّم خدمات التواصل على الشبكة ،حجباً كلياً أو جزئياً ،دائماً
أو مؤقتاً ،إال في إحدى الحالتين التاليتين:
)1
)2

بأمر من السلطة القضائية.

في حال إخالل مقدّم خدمات التواصل على الشبكة بالتزاماتو بوضع بيانات التعريف عن الموقع اإللكتروني الخواص
بو ،مخالفاً أحكام المادة  0من هذا القانون ،وذلك إلى حين إزالة المخالفة.

بناء على شكوى تردها ،بالطلب من مق ّودمي خودمات النفواذ
ت .6للهيئة ،تنفيذاً للبند  )2من هذه الفقرة ،أن تقوم ،من تلقاء نفسها ،أو ً
(مقدمي خدمات اإلنترنت) حجب الموقع اإللكتروني الذي يخ ّل بالتزاماتو بوضوع بيانوات التعريوف المشوار إليهوا فوي
إلى الشبكة ّ
المادة  0من القانون ،وذلك إلى حين إزالة المخالفة.

المادة  - 8اإلخالل بااللتزام بحفظ نسخة من المحتوى وبيانات الحركة
(أ)

يُعاقوب مقودّم الخوودمات علوى الشووبكة ،الوذي يهمول تنفيووذ الت ازموو بحفووظ نسوخة موون المحتووى المخ ّوزن لديووو وحفوظ بيانووات الحركوة التووي
تسوومح بووالتحقّق موون هويووة األشووخاص الووذين يسووهمون فووي وضووع المحتوووى علووى الشووبكة ،بالغ ارمووة موون مئووة ألووف إلووى خمسوومئة ألووف
ليرة سورية.

(ب) إذا كووان اإلهمووال المشووار إليووو فووي الفقورة (أ) موون هووذه المووادة مقصوووداً ،وأدّى إلووى عرقلووة التحقيووق فووي جريمووة أو فووي الشووروع فيهووا،
أو إلووى عوودم الووتم ّكن موون وقووف وقوعهووا ،تكووون العقوبووة الحووبس موون ثالثووة أشووهر إلووى سوونتين والغ ارمووة م ون مئتووي ألووف إلووى مليووون
ليرة سورية.
لمقدم الخدمات على الشبكة في تنفيذ الت ازموو بحفوظ نسوخة مون المحتووى المخ ّوزن
ت .6
يؤدي اإلهمال المقصود ّ
تشدد العقوبة ،عندما ّ
ّ
لديووو وحفووظ بيانووات الحركووة التووي تسوومح بووالتحقّق موون هويووة األشووخاص الووذين يسووهمون فووي وضووع المحتوووى علووى الشووبكة ،إلووى
عرقلووة التحقيووق فووي جريمووة مووا ،أو فووي الشووروع فيهووا (كووأن تكووون هووذه البيانووات مفيوودة فووي التحقيقووات) ،أو إلووى عوودم الووتم ّكن موون

وقف وقوعها.

المادة  - 9إفشاء البيانات والمعلومات
المخزنة لديو ،مخالفاً بذلك التزامات
يُعاقب مقدّم الخدمات على الشبكة ،الذي يقوم بإفشاء المحتوى أو البيانات أو المعلومات
ّ
المتضرر بالمطالبة بالتعويض.
المحافظة على سر المهنة ،بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية ،مع حفظ حق
ّ
المادة  - 11تغيير المحتوى
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المخزنة لديو،
يُعاقب مقدّم الخدمات على الشبكة ،الذي يقوم بصورة غير مشروعة بتغيير المحتوى أو البيانات أو المعلومات
ّ
المتضرر
بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات والغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية ،مع حفظ حق
ّ
بالمطالبة بالتعويض.

المخزنووة لوودى مقو ّودم الخوودمات علووى الشووبكة ،بصووورة غيوور مشووروعة ،شووكالً موون
ت .6يعو ّود تغييوور المحتوووى أو البيانووات أو المعلومووات
ّ
أشكال التزوير.

المادة  - 11االمتناع عن إجابة أمر السلطة القضائية
المخزن لديو من
يُعاقب مقدّم الخدمات على الشبكة ،الذي يمتنع عن إجابة أمر السلطة القضائية بسحب أي جزء من المحتوى
ّ
التداول أو بمنع الوصول إليو ،بالعقوبة المنصوص عليها على جرم االمتناع عن تنفيذ قرار السلطة القضائية.

ت .6تُطبَّق في هذه الحالة المادة  616من قانون العقوبات النافذ.

المادة  - 12االمتناع عن حذف محتوى غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه
(أ)

يُعاقب مقدّم الخدمات على الشبكة ،الذي يمتنع عن حذف محتوى غير مشروع أو تعديلو أو تصحيحو بعد حصول معرفتو الفعليوة
بذلك ،وفق أحكام هذا القانون ،بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية.

(ب)

إذا أدى االمتناع المشار إليو في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى عرقلة التحقيق في جريمة أو في الشوروع فيهوا ،أو إلوى عودم الوتم ّكن

تعد حاصلةً المعرفة الفعلية بالطابع غير المشروع للمحتووى ،المشوار إليهوا فوي الفقورة (ب) مون الموادة  4مون القوانون ،فوي حوال
ت .6
ّ
كون اإلخبار متوافقاً مع األحكام المنصوص عليها رنفاً في المادة  1من هذه التعليمات التنفيذية.

من وقف وقوعها ،تكون العقوبة الحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية.

مقدم الخدمات على الشبكة عن حذف محتوى غير مشروع أو تعديلوو أو تصوحيحو بعود حصوول
ت .6
تشدد العقوبة ،إذا ّأدى امتناع ّ
ّ
معرفتو الفعلية بذلك ،إلى عرقلة التحقيق في جريمة أو في الشروع فيها (كأن تكون هذه البيانات مفيدة في التحقيقات) ،أو إلى
عدم التم ّكن من وقف وقوعها.

(ج)

ونص
ويُعاقوب بالعقوبووة المنصوووص عليهووا فووي الفقورة (أ) موون هووذه المووادة ،كوول موون قووام باإلخبووار عوون محتوووى غيوور مشووروع وفووق مووا تو ّ
عليو المادة  1من هذا القانون ،في حال ثبوت علمو بعدم صحة هذا اإلخبار.

المادة  - 13تطبيق قانون التجارة
يُعدّ تقديم الخدمات على الشبكة بالصفة االحترافية عمالً تجارياً بالمفهوم الوارد في قانون التجارة النافذ.

مقدم الخدمات بالصفة االحترافية ،بوجو خاص ،أن ينظّم دفاتر التجارة ،وفق األحكام الواردة في الفصل الثاني من
ت .6يجب على ّ
الباب الثالث من قانون التجارة النافذ ذي الرقم  /66/لعام  2557وتعديالتو.
المختصووة وفووق القووانين واألنظمووة النافووذة ،وبحضووور صوواحب
ت .2تخضووع هووذه الوودفاتر للتفتووي المووالي واإلداري موون قبوول السوولطات
ّ
يقدما جميع اإليضاحات التي تُطلب منهما عن مضمون هذه الدفاتر.
مقدم الخدمات أو مديره المسؤول ،اللذين عليهما أن ّ
ّ

المادة  - 14مراعاة حقوق المؤلّف والملكية
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تُطبَّق على أي محتوى يوضع على الشبكة القوانين النافذة المتعلّقة بحماية حقوق المؤلّف والحقوق المجاورة ،وحماية حقوق
الملكية الفكرية والتجارية والصناعية وبراءات االختراع.
الفصل الثالث :مكافحة الجريمة المعلوماتية
المادة  - 15الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية
(أ)

يُعاقووب بالغ ارمووة موون عش ورين ألووف إلووى مئووة ألووف لي ورة سووورية ،كوول موون دخوول قصووداً ،بطريقووة غيوور مشووروعة ،إلووى جهوواز حاسوووبي
أو منظومة معلوماتية أو موقع إلكتروني على اإلنترنت ،دون أن يكون لو الحقّ أو يملك الصالحية أو التصريح بالقيام بذلك.

واز حاسووبياً أو منظوموة معلوماتيوة أو موقوع إلكترونوي ،سوواء أكوان ذلوك
ت .6تنطبق هذه الفقرة بوجو خاص على كل من يختورق جه اً
عو وون بعو وود ،أي عو وون طريو ووق الشو ووبكة ،بو ووأي وسو وويلة كانو ووت ،أم مباش و ورة ،أي بالو وودخول كمسو ووتخدم ال يملو ووك الحو ووق أو الصو ووالحية

أو التصريح الالزم للقيام بوذلك ،ومون ذلوك سورقة بيانوات الودخول .وال ينطبوق الحكوم الموذكور فوي هوذه الفقورة علوى الودخول غيور
المقصود ،الذي ال ينطوي على إجراءات يقوم بها الفاعل بهدف تجاوز الحمايات الموضوعة أو االلتفاف عليها.

(ب) وتكووون العقوبووة الحووبس موون ثالثووة أشووهر إلووى سوونتين والغ ارمووة موون مئووة ألووف إلووى خمسوومئة ألووف لي ورة سووورية ،إذا قووام الفاعوول بنسووخ
البيانات أو المعلومات أو التصاميم التي وصل إليها ،أو إلغائها أو تغييرها أو تشويهها أو تزييفها أو استخدامها أو إفشائها.

ت .6تُشو ّودد العقوبووة فووي حووال أُضوويف إلووى االخت وراق المووذكور فووي الفق ورة السووابقة نسووخ أي شووكل موون أشووكال المعلومووات التووي جوورى
الحصول عليهوا ،أو تغييرهوا أو تزويرهوا بوأي صوورة كانوت ،أو اسوتخدامها أو إفشوائها .وتنطبوق هوذه الفقورة ،علوى سوبيل المثوال،
ووب ،أو يقووتحم قاعوودة بيانووات ،س وواء أكووان ذلووك عوون بعوود أم مباش ورة ،بغوورض
علووى موون يشو ّووه تصووميم موقووع إلكترونووي علووى الو ّ
استغالل المعطيات الموجودة فيها.

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

المادة  - 16شغل اسم موقع إلكتروني
يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية ،كل من شغل اسم موقع إلكتروني
من دون علم صاحبو ،أو حدّ من قدرة مالك نطاق على اإلنترنت على التح ّكم في هذا النطاق.

مسجل ،بتغيير بيانوات التسوجيل موثالً دون علوم صواحب الموقوع
ت .6تنطبق هذه الفقرة على كل من يقوم بشغل اسم موقع إلكتروني ّ
األصلي ،أو على كل من يقوم بفعل من شأنو منع أو إعاقة مالك نطاق على اإلنترنت من التح ّكْم في هذا النطاق.

المخولوة
ت .2وال تدخل في نطاق هوذه الموادة اإلجوراءات التوي تتخوذها الهيئوة الوطنيوة لخودمات الشوبكة ،أو أي مون الجهوات األخورى
ّ
بتسجيل النطاقات ،بحق المواقع اإللكترونية التي تخالف الشروط والقواعد المعتمدة.
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المادة  - 17إعاقة الوصول إلى الخدمة
يُعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية ،كل من أعاق أو منع قصداً ،بأي
وسيلة كانت ،الدخول إلى منظومة معلوماتية أو الشبكة ،أو عطّلها أو أوقفها عن العمل ،أو أعاق أو منع قصداً ،بأي وسيلة
كانت ،الوصول إلى الخدمات أو البرامج أو المواقع اإللكترونية أو مصادر البيانات أو المعلومات عليها.

ت .6تنطبووق هووذه الفق ورة علووى إعاقووة الوودخول إلووى أي منظومووة معلوماتيووة أو إلووى الشووبكة ،أو تعطيوول وظائفهووا ،كليواً أو جزئيواً ،سوواء
أكان ذلك بتخريب البرمجيات أو البيانات ،أم بإغراق المنظومة المعلوماتية بما يفوق طاقتها ،أم بقطوع االتصوال عنهوا ،أم بوأي

وسو وويلة معلوماتيو ووة أخو وورى .ويفتو وورض هنو ووا تو وووفّر القصو وود لو وودى الفاعو وول ،ومو وون ثو و ّوم فتُسو ووتثنى الحو وواالت العرضو ووية التو ووي تحو وودث
بطريق الخطأ.

المادة  - 18اعتراض المعلومات
(أ)

يُعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية ،كول مون اعتورض أو الوتقط قصوداً،
بوجو غير مشروع ،المعلومات المتداولة على منظومة معلوماتية أو الشبكة ،أو تنصّت عليها.

ت .6تنطبق هوذه الفقورة علوى كول مون أقودم قصوداً ،بوجوو غيور مشوروع ،علوى اعتوراض أو التقواط المعلوموات المتداولوة علوى منظوموة

التنصت عليها ،بوسائل معلوماتية ،وذلك عند نقلها من أو إلى أو في منظومة معلوماتية ،سواء
معلوماتية أو على الشبكة ،أو
ّ
أجوورى اسووتغالل هووذه المعلومووات الحق واً أم الُ .ويفتوورض فووي هووذا الفعوول أيض واً أن تكووون المعلومووات المعنيووة غيوور متاحووة أص والً

المخولين بذلك.
الطّالع عامة الجمهور عليها ،أي ال يمكن الوصول إليها إال من قبل
ّ
ت .2ال تنطبووق هووذه المووادة فووي حالووة التقوواط المعلومووات ألغ وراض إحصووائية فقووط ،علووى أالّ يووؤدي ذلووك إلووى التقوواط معلومووات س ورية
أو تنتهك الخصوصية.

(ب) يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغ ارموة مون مئوة ألوف إلوى خمسومئة ألوف ليورة سوورية ،كول مون اسوتخدم الخوداع للحصوول
على معلومات شخصية أو سرية من المستخدمين على منظومة معلوماتية أو الشبكة ،يمكن استغاللها ألغراض إجرامية.
ت .6تنطبووق هووذه الفقورة علووى كوول موون اسووتخدم الخووداع للحصووول علووى معلومووات شخصووية أو سورية موون المسووتخدمين علووى منظومووة
معلوماتيوة أو الشووبكة ،سوواء أكووان ذلووك باسووتخدام البريوود اإللكترونوي ،أم بانتحووال أسووماء أو محتوووى المواقووع اإللكترونيووة ،أم بووأي

وسيلة أخرى.

التنصوت عليهوا ،فتُ َّ
طبووق الفقورة السوابقة موون
ت .2فوي حوال الحصوول علووى المعلوموات الشخصوية أو السورية عون طريوق اعت ارضووها أو
ّ
هذه المادة.

المادة  - 19تصميم البرمجيات الخبيثة واستخدامها
(أ)

يُعاقووب بووالحبس موون ثووالث إلووى خمووس سوونوات والغ ارمووة موون خمسوومئة ألووف إلووى مليووونين ونصووف مليووون ليورة سووورية ،كوول موون يقوووم
بتصميم البرمجيات الخبيثة وترويجها ألغراض إجرامية.
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(ب) يُعاقووب بووالحبس موون سووتة أشووهر إلووى ثووالث سوونوات والغ ارمووة موون مئتووي ألووف إلووى مليووون لي ورة سووورية ،كوول موون اسووتخدم البرمجيووات
الخبيثة ،أياً كان نوعها ،وبأي وسيلة كانت ،بقصد اإلضرار باألجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية أو الشبكة.
ت .6تنطبووق هووذه الفق ورة علووى كوول موون اسووتخدم البرمجيووات الخبيثووة ،أي واً كووان نوعهووا ،وبووأي وسوويلة كانووت ،بقصوود اإلض ورار بوواألجهزة

درسووتها ألغ وراض البحووث والتطوووير،
الحاسوووبية أو المنظومووات المعلوماتيووة أو الشووبكة؛ أي أن اسووتخدام البرمجيووات الخبيثووة أو ا

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

المادة  - 21إرسال البريد الواغل
يُعاقب بالغرامة من عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة سورية ليرة سورية ،كل من يقوم بإرسال بريد واغل إلى الغير ،إذا كان المتلقي
ال يستطيع إيقاف وصولو إليو ،أو كان إيقاف وصولو مرتبطاً بتحم ّل المتلقي نفقة إضافية.

ت .6تنطبووق ه ووذه الفقو ورة عل ووى ك وول م وون أق وودم عل ووى إرس ووال بريوود واغ وول إل ووى الغي وور ،سو وواء أك ووان ذل ووك بغ وورض الت وورويج أو التس ووويق،

أم اإلغراق ،أم أي غرض رخر ،إذا كان المتلقي ال يستطيع إيقاف وصولو إليو ،أو كان إيقاف وصولو مرتبطاً بتحم ّل المتلقي
نفق ووة إض ووافية؛ وق وود أص ووبح البري وود الواغ وول الي وووم ش ووائعاً ج ووداً ،إل ووى درج ووة أن ووو أص ووبح مرهقو واً للمنظوم ووات المعلوماتي ووة والش ووبكة

ومستخدميها ،وهو ما يقتضي تجريم هذا الفعل.

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

المادة  - 21االحتيال عن طريق الشبكة
(أ)

يُعاقب بالحبس من ثالث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألوف إلوى مليوونين ونصوف مليوون ليورة سوورية ،كول مون اسوتولى،
باستخدام األجهزة الحاسوبية أو الشبكة ،على مال منقول أو عقار ،أو معلومات أو برامج ذات قيمة ماليوة ،أو سوند يتضومّن تعهوداً
أو إب وراء أو أي امتيوواز مووالي رخوور ،وذلووك عوون طريووق خووداع المجنووي عليووو أو خووداع منظومووة معلوماتيووة خاضووعة لسوويطرة المجنووي

عليو ،بأي وسيلة كانت.

ت .6تنطبق هذه الفقرة على جرم االحتيال أو الغ

عن طريق الشبكة بقصد إلحاق ضرر مالي بالغير .وال تخرج هذه الجريمة عون

نطوواق جريمووة االحتيووال االعتياديووة إالّ فووي كونهووا تسووتخدم األجه وزة الحاسوووبية أو الشووبكة فووي خووداع المجنووي عليووو ،أو خووداع
منظومة معلوماتية خاضعة لسيطرة المجني عليو.

(ب) وتكون العقوبة االعتقال المؤقّت ،والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف مليون ليرة سورية ،في الحاالت التالية:
)1
)2
)3

إذا وقعت الجريمة على ثالثة أشخاص فأكثر.

إذا تجاوز مبلغ الضرر مليون ليرة سورية.

إذا وقع االحتيال على مصرف أو مؤسسة مالية.

تتحول الجريمة في الحاالت المنصوص عليها في هذه الفقرة من جنحة إلى جناية .والغورض مون ذلوك أن الجورم فوي غيور هوذه
ت .6
ّ
بأشد من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
الحاالت قد يكون في حالة فردية ال تستوجب معاقبتها ّ

(ج)

وال تطبّق األسباب المخفّفة التقديرية إالّ إذا أسقط المضرور حقو الشخصي.
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المادة  - 22االستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع
يُعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف مليون ليرة سورية ،كل مون حصول دون
وجو حق على بيانات أو أرقام بطاقة دفع باستخدام األجهزة الحاسوبية أو الشبكة.

(أ)

تتضمن بيانات أو أرقام بطاقة دفع.
شدد هذه الفقرة عقوبة اعتراض المعلومات ،إذا كانت
ت .6تُ ّ
ّ

(ب) يُعاقب بالحبس من ثالث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف مليون ليرة سورية ،كل من:
 )1قام بتزوير بطاقة دفع.
)2

مزورة أو مسروقة أو مفقودة في الدفع أو سحب النقود.
استعمل بطاقة دفع ّ

ت .6تنطبووق هووذه الفق ورة علووى جوورم تزويوور أو تقليوود بطاقووة دفووع .ويتضو ّومن ذلووك صوونع أو إنتوواج بطاقووة دفووع مص ورفية مزيفووة تسووتعمل
للوصول إلى حسابات الغير بصورة غير مشروعة.
مزورة أو مسروقة أو مفقودة في الدفع أو سحب النقود ،فوي حوال العلوم
ت .2وتنطبق هذه الفقرة أيضاً على جرم استعمال بطاقة دفع ّ
بحقيقة تلك البطاقة.
وزورة ،سوواء أصونعها بنفسوو أم اشوتراها أم اسوتولى عليهوا أم اسوتعارها ،كموا ال
ت .6وال ّ
يعتد بطريقة حصوول الجواني علوى البطاقوة الم ّ
وزورة إلووى االسووتيالء علووى
وزورة؛ أي إن الجوورم يعتبوور واقعواً سوواء أأدى اسووتعمال البطاقووة المو ّ
يعتو ّود بووأثر اسووتعمال بطاقووة الوودفع المو ّ
أموال الغير أم ال ،لسبب ال يعود للجاني (كأن يكون الحساب الذي يحاول الجاني السحب منو فارغاً).

المادة  - 23انتهاك حرمة الحياة الخاصة
يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية ،كل من نشر عن طريق الشبكة
معلومات تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه ،حتى ولو كانت تلك المعلومات صحيحة.

ت .6تنطبووق هووذه الفق ورة علووى جوورم نشوور معلومووات تنتهووك خصوصووية أي شووخص عوون طريووق الشووبكة .وال يعتو ّود بكووون المعلومووات
تم من دون رضا الشخص المعني.
المنشورة صحيحة أم ال ،إذا كان نشرها قد ّ
ت .2تُراعى أيضاً هنا التعليمات التنفيذية لقانون اإلعالم.

الفصل الرابع :الضابطة العدلية والدليل الرقمي
المادة  - 24الضابطة العدلية المختصّة
(أ)

تُحوودث ف ووي و ازرة الداخلي ووة ضووابطة عدلي ووة مختص ووة َّ
تكلووف باستقص وواء الجو ورائم المعلوماتيووة ،وجم ووع أدلته ووا الرقميووة ،والق ووبض عل ووى
ّ
فاعليها ،واحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم.

(ب)

تسووتعين الضووابطة العدليووة المشووار إليهووا فووي الفقورة (أ) موون هووذه المووادة بخبوراء ،دائمووين أو مووؤقتين ،موون و ازرة الوودفاع ،وو ازرة العوودل،

وو ازرة االتصاالت والتقانة ،لتنفيذ المهام الموكلة إليها .ويقسم هؤالء الخبراء اليمين القانونية.

المختصة.
ت .6تقوم الضابطة العدلية بالمهام المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى حين إحداث الضابطة العدلية
ّ
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المادة  - 25حجية الدليل الرقمي
يعود للمحكمة تقدير قيمة الدليل الرقمي ،شريطة تحقق ما يلي:

(أ)

)1
)2

أن تكون األجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية المستمدّ منها هذا الدليل تعمل على نحو سليم.
أالّ يط أر على الدليل َّ
المقدم إلى المحكمة أي تغيير خالل مدة حفظو.

(ب) يعدّ الدليل الرقمي َّ
المقدم إلى المحكمة مستجمعاً للشرطين الواردين في الفقرة (أ) من هذه المادة ،ما لم يثبت العكس.

ت .6الغرض من هوذه الموادة تويقّن المحكموة مون سوالمة الودليل الرقموي المق ّودم إليهوا ،وذلوك بتحقّوق شورطين :التأكود مون كوون األجهوزة
المستمد منهوا هوذا الودليل تعمول ،جزئيواً أو كليواً ،علوى نحوو سوليم؛ وأنوو لوم يطو أر علوى هوذا
الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية
ّ
يغيوور موون طبيعتووو أو موون محتوواه .ويعو ّود الوودليل الرقمووي المقو َّودم إلووى المحكمووة
الوودليل أي تغييوور خووالل موودة حفظووو ،موون شووأنو أن ّ
مستجمعاً لهذين الشرطين ،ما لم يثبت العكس.

المادة  - 26التقصي اإللكتروني والتفتيش والضبط
يجوز للضابطة العدلية القيام بعمليات التقصي اإللكتروني ،بناءً على إذن من السلطة القضائية المختصّة.

(أ)

(ب) تعوودّ البرمجيووات الحاسوووبية موون األشووياء الماديووة التووي يجوووز تفتيشووها وضووبطها ،وفووق القواعوود المنصوووص عليهووا فووي قووانون أصووول
المحاكمات الجزائية.

النص على أن البرمجيات الحاسوبية ،إلى جانب األشياء المادية األخورى (كواألجهزة الحاسووبية) ،تكوون
ت .6الغرض من هذه الفقرة
ّ
خاضعة للتفتي والضبط.

(ج)

يجوز تفتي

( د)

عل ووى مق وودّمي الخدم ووة عل ووى الش ووبكة االلتو وزام بالحف وواظ عل ووى سو ورية اإلجو وراءات الت ووي تق وووم به ووا الض ووابطة العدلي ووة المختصّو وة ف ووي
جميع الحاالت.

(ه)

على كل صاحب أو مودير أي منظوموة معلوماتيوة تُرتكوب جريموة معلوماتيوة باسوتخدام منظومتوو ،أن يتويح للضوابطة العدليوة تفتوي
وضووبط البيانووات والمعلومووات والبرمجيووات الحاسوووبية ،والحصووول علووى نسووخة منهووا؛ ويمكوون فووي حوواالت الضوورورة ضووبط األجه وزة

(و)

يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية ،كل من يخالف أحكام هذه المادة.

المشتبو فيو.

األجهزة والبرمجيات الحاسوبية المتصلة بأجهزة المشتبو فيو ،أيّاً كان مكان وجودها ،ضمن حدود الواقعة المسندة إلى

مكوناتها.
والبرمجيات الحاسوبية المستخدمة أو جزء من ّ
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الفصل الخامس :أحكام عامة وختامية
المادة  - 27تطبيق القانون على مقدّمي الخدمات على الشبكة
تُطبَّق أحكام الفصل الثاني من هذا القانون على أي مقدّم خدمات على الشبكة لو في الجمهورية العربية السورية مركز إدارة فعلي
ومقره الرئيسي إذا كان
أو مركز ثابت يمارس فيو نشاطاً اقتصادياً راهناً ،وذلك بصرف النظر عن جنسيتو ،وعن مكان تأسيسو ّ
شخصاً اعتبارياً ،وعن المكان الذي توجد فيو التجهيزات التقنية التي يستخدمها.

مقره الرئيسوي إذا كوان شخصواً
عتد ،في تطبيق أحكام هذا الفصل ،بجنسية ّ
ت .6ال ُي ّ
مقدم خدمات على الشبكة ،أو مكان تأسيسو أو ّ
اعتبارياً ،إنما ُيكتفى بأن يكون لو في الجمهورية العربية السورية مركز إدارة فعلي أو مركوز ثابوت يموارس فيوو نشواطاً اقتصوادياً
راهنواً ،وبخاصووة فووي حالووة مقو ّودمي خوودمات التواصوول علووى الشووبكة الووذين يقو ّودمون خوودمات توودار عوون بعوود موون سووورية ،أو تتعلّووق
بنشاط اقتصادي يمارس في سورية.

ت .2وال يعتو ّود أيضواً بالمكووان أو البلوود الووذي توجوود فيووو التجهيوزات التقنيووة التووي يسووتخدمها مقو ّودم الخوودمات علووى الشووبكة ،وبخاصووة فووي
مقدمي خدمات االستضافة على الشبكة.
حالة ّ

المادة  - 28تطبيق القوانين الجزائية
(أ)

نص في القوانين الجزائية النافذة على إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ،تُطبَّق العقوبة التي هي أشد.
إذا انطبق ّ

(ب) يُض وواعف الح وودّ األدن ووى للعقوب ووة المق و ّوررة ألي م وون الجو ورائم المنص وووص عليه ووا ف ووي القو ووانين الجزائي ووة الناف ووذة األخ وورى ف ووي إح وودى
الحالتين التاليتين:
)1
)2

إذا ارتُكبت الجريمة باستخدام الشبكة أو وقعت على الشبكة.
إذا وقعووت الجريمووة علووى جهوواز حاس وووبي أو منظوم وة معلوماتيووة ،بقص وود الت ووأثير علووى عملهووا ،أو علووى المعلوم ووات

المخزنة عليها.
أو البيانات
ّ

النص على معاقبوة الجورائم المنصووص عليهوا فوي القووانين الجزائيوة النافوذة األخورى ،إذا ارتُكوب
ت .6الغرض من هذه الفقرة الجامعة
ّ
النشاط الجرمي باستخدام الشبكة أو وقع على الشبكة ،أو إذا وقع النشاط الجرموي علوى جهواز حاسووبي أو منظوموة معلوماتيوة
ص فوي الحواالت التوي ال يكوون فيهوا
بقصد التأثير على عملها أو على المعلومات أو البيانات
ّ
المخزنة فيها؛ وال ينطبق هوذا الون ّ
ونص التشوريعي وعودم
الستخدام الشبكة دور إيجابي في وقوع الجريمة ،كأن تُستخدم لمجرد التواصل .والهدف من ذلك توحيود ال ّ

تكرار أشكال الجرائم االعتيادية عندما تُرتكب بالوسائل المعلوماتية أو تقع على المنظومات المعلوماتيوة؛ ومون أهوم أشوكال هوذه
الجرائم ،على سبيل المثال ال الحصر:
 oترويج المواد المخدرة على الشبكة (وبخاصة اإلنترنت).
 oالمقامرة على الشبكة (وبخاصة اإلنترنت).
 oالذم والقده.
 oتهديد االشخاص على الشبكة.
التعرض لآلداب واألخالق العامة.
o
ّ
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 oإنتاج محتوى يتعلّق بإباحية القاصرين على منظومة معلوماتية ،أو توزيعو أو حيازتو.
 oالتحر الجنسي بالقاصرين بوسيلة معلوماتية.

 oالتحريض على ارتكاب الجرائم بوسيلة معلوماتية.

 oالترويج لجرائم االتّجار باألشخاص.
 oالمساعدة أو التحريض بوسيلة معلوماتية على ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية.
 oنشر وتوزيع المحتوى العنصري بوسيلة معلوماتية.
 oبث بيانات تهدد األمن والسالمة العامة بوسيلة معلوماتية.
 oالترويج لإلرهاب بوسيلة معلوماتية.

المادة  - 29األعمال الدعائية والتحريض على ارتكاب الجرائم
(أ)

يُعاقووب بووالحبس موون سووتة أشووهر إلووى ثووالث سوونوات والغ ارمووة موون مئووة ألووف إلووى خمسوومئة ألووف ليورة سووورية ،كوول موون قووام بووالتحريض
أو بالترويج الرتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة باستخدام الشبكة.

ت .6التح وريض هووو حموول أو محاولووة حموول شووخص رخوور علووى ارتكوواب جريمووة ،حسووب مووا هووو منصوووص عليووو فووي المووادتين 261
و  267مون قوانون العقوبوات .لكون الغورض مون هوذه الموادة هوو تجوريم فعول التحوريض علوى ارتكواب الجورائم باسوتخدام الشوبكة،
وذلك مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها المادة  28من القانون.

ت .2أمووا الدعايووة ف وال ترقووى إلووى مسووتوى التح وريض .ولكوون الشووبكة قوود تكووون وسوويطاً مالئم واً ألعمووال الدعايووة علووى ارتكوواب الج ورائم
أو التعريف بطرق ارتكابها (مثال :الدعاية لتصنيع المتفجرات).

(ب) وال تق ّل عقوبة الحبس عن سنة والغرامة عن مئتين وخمسين ألف ليرة سورية ،إذا ار ِتكب الفعل المنصوص عليو فوي الفقورة (أ) مون
هذه المادة باستخدام اإلنترنت.
المادة  - 31تشديد العقوبة
تشدّد العقوبات ،وفق القواعد العامة للتشديد المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ ،في الحاالت التالية:
يمس الدولة أو السالمة العامة.
 )1إذا كان موضوع الجريمة ّ
)2
)3
)4

إذا جرى ارتكاب الجريمة بواسطة عصابة منظّمة.
إذا وقعت الجريمة على قاصر أو من في حكمو.

إذا استغ ّل مرتكب الجريمة عملو الوظيفي الرتكاب الجريمة.

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

تنص المادة  256من قوانون العقوبوات علوى أنوو "ال يعاقوب علوى الشوروع فوي الجنحوة وعلوى الجنحوة الناقصوة إال فوي الحواالت
ت .6
ّ
ونص هنووا يجعوول العقوواب يتنوواول مجوورد الشووروع فووي الجوونح المنصوووص عليهووا فووي هووذا
التووي يوونص عليهووا القووانون ص وراحة" .والو ّ
التشدد في مكافحة الجرائم اإللكترونية.
القانون؛ والغرض من ذلك
ّ
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المادة  - 32العلنية على الشبكات المعلوماتية
تعدّ الشبكة من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية النافذة.

ت .6الغرض من هذه الفقرة تطبيق األحكام المتعلّقة بالعلنية ،المنصوص عليها في قانون العقوبات (المادة  )258والقوانين الجزائية
النافذة ،على الجرائم المرتكبة في التواصل على الشبكة؛ وال يدخل في ذلك المراسالت ذات الطابع الشخصي.

المادة  - 33االختصاص القضائي
(أ)

يُ َّ
طبووق عل ووى الجو ورائم المنص وووص عليه ووا ف ووي ه ووذا القووانون األحك ووام المتعلّق ووة بالص ووالحيات اإلقليمي ووة والذاتي ووة والشخص ووية والش وواملة
المنصوص عليها في قانون العقوبات.

ت .6الغوورض موون هووذه الفق ورة توسوويع االختصوواص القضووائي حسووب الصووالحيات اإلقليميووة والذاتيووة والشخصووية والشوواملة المنصوووص
عليهووا فووي قووانون العقوبووات النافووذ (الفصوول الثوواني مون البوواب األول موون الكتوواب األول) .ويسوومح ذلووك بنظوور كثيوور موون القضووايا
المنصوص عليها في القانون أمام القضاء السوري ،سواء أكانت األفعال قد ارتكبت داخول أو خوارج األرض السوورية ،مون قبول
السوريين أو األجانب.

(ب) يُعدّ النطاق العُلوي السوري في حكم األرض السورية في معرض تطبيق هذا القانون.

العلوووي السوووري إلووى تعريووف األرض السووورية (أي اإلقلوويم االعتب وواري السوووري) بحسووب
ت .6الغوورض موون هووذه الفق ورة ضو ّوم النطوواق ُ
ينص عليو قانون العقوبات (المادة .)67
ما ّ

المادة  - 34المصادرة
(أ)

مووع عوودم اإلخووالل بحقوووق الغيوور الحسووني النيووة ،تحكووم المحكمووة بمصووادرة األجه وزة والبرمجيووات الحاسوووبية ،أو أي وسووائل أخوورى

مستخدمة في ارتكاب أيً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

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

(ب) ويجوز أيضاً الحكم بوقف أو إغالق الموقع اإللكتروني المستخدم فوي ارتكواب أيً مون الجورائم المنصووص عليهوا فوي هوذا القوانون،
أو أي منظومة مشابهة ،إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم صاحب هذا الموقع أو المنظومة.
المادة  - 35أصول المحاكمات الجزائية
نص في األحكام اإلجرائية للجرائم الواردة في هذا القانون.
يُطبَّق قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ على كل ما لم يردّ عليو ّ
المادة  - 36توفيق األوضاع
على مقدّمي الخدمات على الشبكة توفيق أوضاعهم مع أحكام الفصل الثاني من هذا القانون خالل مدة ستة أشهر من
تاريخ نفاذه.

ت .6الغوورض موون هووذه المووادة موونح مهلووة لمقو ّودمي الخوودمات علووى الشووبكة الخاضووعين ألحكووام هووذا القووانون لتوفيووق أوضوواعهم مووع
االلتزامات المنصوص عليها في الفصل الثاني من القانون ،الخاص بتنظيم التواصل على الشبكة.
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