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 2013( لسنة   رقم ) املعامالت االلكرتونية قانونمشروع 
 
 
 

 رئيس السلطت الْطٌيت الفلسطيٌيت

 ّتعديالتَ . 2003بعد االطالع على القاًْى األساسي الوعدل لسٌت 

 . 1991( لسٌت 3ّعلى قاًْى االتصاالث السلكيت ّالالسلكيت رقن )

 . 2012( لسٌت 4ّعلى القاًْى الودًي رقن )

 ت األحكام العدليت. ّعلى هجل

 بشأى سلطت الٌقد الفلسطيٌيت . 1991( لسٌت 2ّعلى قاًْى رقن )

 ّتعديالتَ . 2002( لسٌت 2ّعلى قاًْى الوصارف رقن )

 . 2004( لسٌت 12ّعلى قاًْى األّراق الواليت رقن )

 . 2001( لسٌت 4ّعلى قاًْى البيٌاث في الوْاد الودًيت ّالتجاريت رقن )

 . 2012( لسٌت 1ركاث التجاريت رقن )ّعلى قاًْى الش

 الوعوْل بَ في الضفت الغربيت . 1911( لسٌت 130ّعلى قاًْى التجارة رقن )

 ُجريت الوعوْل بِا في قطاع غزة. 1221ّعلى قاًْى التجارة العثواًي لسٌت 

 م 2013ّبٌاًء على ها أقرٍ الوجلس التشريعي في جلستَ الوٌعقدة بتاريخ:  /  / 

 ّتعديالتَ . 2003( هي القاًْى األساسي الوعدل لسٌت 41صبح القاًْى هصدراً بقْة الوادة )ّبعد أى أ 

 باسن هللا ثن باسن الشعب العربي الفلسطيٌي .

 صدر القاًًْي التالي :

 الفصؿ األكؿ
 كأحكاـ عامة تعريفات

 (1)مادة 
 تعريفات

عمػػخ خػػبلؼ  النرينػػةلهػػا أدنػػا  مػػا لػػـ تػػدؿ المخصصػػة لمعػػانه ا فػػه اػػلا النػػانكف كردتأينمػػا  التاليػػةيكػػكف لمعرػػارات كالكممػػات 
 للؾ:

   .كزارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات الوزارة:
 كزير االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات. الوزير:

تعامػػػؿ اك عنػػػد اك اتفاميػػػة يػػػتـ اررامهػػػا اك تنفيػػػلاا راػػػكؿ كمػػػه اك جز ػػػه ركا ػػػطة  ام   المعامالت اإللكترونية:
     االلكتركنية.  تالمرا بل

الريانػػات كالنصػػكص كالصػػكر كاألاػػكاؿ كاألصػػكات كالرمػػكز كالخػػرا ط كرػػرام  الحا ػػ            المعمومااات  اإللكترونيااة :
 كالررمجيات كمكاعد الريانات كالكبلـ .

أك ريانػػات ممهمػػ  أك مرمػػز  الكتركنيػػا  ػػكان عمػػخ اػػكؿ نػػص أك رمػػز أك صػػكت أك صػػكر    :اإللكترونيةالبيانات 
 الريانات.ر ـك أك خرا ط أك ررام  حا   آله أك غيراا مف مكاعد 

أك مػػػف منظكمػػػة الكتركنيػػػة إلػػػخ  رك ػػػا ؿ الكتركنيػػػة مػػػف اػػػخص الػػػخ اخػػػر الريانػػػاتننػػػؿ    :اإللكترونية البياناتتبادل  
 .منظكمة الكتركنية أخرل

أك رمميػػػػ  أك ميناطي ػػػػي  أك  را يػػػػةكهر كلات مػػػػدرات  الحديهػػػػةايػػػػة ك ػػػػيمة تتصػػػػؿ رالتننيػػػػة    :اإللكترونية الوسيمة
أك ايػػة مػػدرات مماهمػػ  لػػللؾ ت ػػتخدـ  ضػػك يةأك رصػػري  أك كهػػرك ميناطي ػػي  أك  ال ػػمكية

 كتخزينها. الرياناتفه ترادؿ 
التػػػه تاػػػكؿ رمجممهػػػا كصػػػفا لحالػػػ  تتعمػػػؽ راػػػخص أك أك الريانػػػات  مجمكعػػػة المعمكمػػػات   السجل اإللكتروني:

  الها أك ت ممها أك تخزينها رك ا ؿ إلكتركنية.اهن ما كالته يتـ إنااؤاا أك إر 
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ررنػػػػام  الحا ػػػػك  أك أم ك ػػػػيمة إلكتركنيػػػػة أخػػػػرل ت ػػػػتعمؿ مػػػػف أجػػػػؿ تنفيػػػػل إجػػػػران أك    الوسيط االلكتروني:
 اال تجارة إلجران رنصد اناان اك ار اؿ أك ت مـ ر الة معمكمات دكف تدخؿ اخصه 

اػػان ر ػػالة ريانػػات اك ار ػػالها اك تخزينهػػا  كال الاػػخص الػػلم ينػػـك اك يػػتـ رالنيارػػة عنػػ  ان المنشئ:
  يعد منا ان لر الة ريانات الاخص اللم يتصرؼ كك يط فيما يتعمؽ رتمؾ الر الة.

 رك ا ؿ أك ك ا ط الكتركني . انعناد اللم يتـ  االتفاؽ   العقد اإللكتروني:
أصػكات أك غيراػا تكػكف ممحنػة عبلمة اخصية تتخل اكؿ حػركؼ اك ارمػاـ اك رمػكز أك    التوقيع اإللكتروني:

إلكتركنية كلها طارع ي مح رتحديد اكيػة الاػخص الػلم كمعهػا كيميػز   رمعاممةاك مرترطة 
 عف غير  كيككف معتمدان مف جهة التصديؽ .

 ال هرػاتمػف مرمهػا  المفكضػةالتػه تصػدراا الػكزارة أك الجهػة  اإللكتركنيػة المصػادمةاػهادة    الشهادة:
 المكمع كريانات التكميع االلكتركنه. كاالرتراط ريف العبلمة

النظاـ اإللكتركنه الم تخدـ إلناان ر ا ؿ المعمكمات أك إر الها أك ت ػممها أك معالجتهػا    نظام معالجة المعمومات:
 أك تخزينها أك تجهيزاا عمخ ام كج  آخر.

 تركني  .الته يتـ ار الها اك ت ممها رك ا ؿ الك اإللكتركنيةالريانات    البيانات: رسالة
الاػػخص الطريعػػه أك المعنػػكم الحػػا ز عمػػخ ريانػػات إناػػان التكميػػع الكتركنػػه  الػػلم يكمػػع    الموقع:

 .عمخ الم تند االلكتركنه كيكمع عف نف   أك مف ينير  أك مف يمهم  مانكنان 
 .الكتركنية تكميع الكتركنه عمخ معامم  ال ناان تعمؿ ت اه منظكمة   :أداة التوقيع
   الر الة تكجي  ر الت  إلي . منائالاخص اللم مصد  :  المرسل إليه

عممػ   دكفأم ميد ماله يجرم عمخ ح ا  العميؿ نتيجة ر ػالة الكتركنيػ  أر ػمت را ػم     قيد غير مشروع:
 أك مكافنت  عميها أك دكف تفكيض من .

 يصػػػع  أك رمػػػكز غيػػػر معركفػػػة أك مرعهػػػرة عمميػػػة تحكيػػػؿ ريانػػػات الكتركنيػػػ  الػػػخ اػػػكؿ   التشفير:
 .ردكف اعادتها الخ اي تها االصميةكفهمها نتها مرا

الرنؾ المرخص أك المؤ  ة المالية المصرح لها رالتعامؿ رػالتحكيبلت الماليػة كفػؽ أحكػاـ    المؤسسة المالية:
 .النكانيف النافلة

رػػر الاػػركات الك ػػيمة التػػه تمكػػف صػػاحرها مػػف النيػػاـ رعمميػػات الػػدفع المرااػػر عػػف رعػػد ع   وسيمة الدفع اإللكترونية:
 العمكمية لبلتصاالت.

 اك الاخص اللم ينـك راران  معة اك خدمة رطرينة الكتركنية  المستهمك:
 .رطرينة الكتركنيةأك تجارة الته تنـك رتنديـ خدمات أك  مع  الجهةأك  الاخصاك  :مقدم الخدمة

 نية.كؿ معاممة تجارية تتـ عف رعد را تخداـ ك يمة إلكترك  التجارة اإللكترونية :
أم جهاز إلكتركنه هارت أك مننكؿ  مكه أك ال مكه يحتكم عمخ نظػاـ معالجػة الريانػات  حاسب آلي:

كظػػػا ؼ محػػػددة رح ػػػ  الرػػػرام   يػػػؤدمأك تخزينهػػػا أك ار ػػػالها أك ا ػػػتنرالها أك تصػػػفحها 
 .ل  ةكاألكامر المعطا
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 (2مادة )
ال ػجبلت كالم ػتندات كالتكميعػات كالمرا ػبلت ه للػؾ رمػا فػكافػة المعػامبلت االلكتركنيػة عمػخ  ت رم أحكػاـ اػلا النػانكف (1

 .االلكتركنية
 :النانكف المعامبلت التالية الا ي تهنخ مف تطريؽ أحكاـ (2

 .الاخصية راألحكاؿالمعامبلت المتعمنة  . أ
  ندات ممكية األمكاؿ غير المننكلة.المعامبلت المتعمنة ر .  

 كلة كالتصرؼ فيها.المعامبلت الته تتعمؽ رريع كاران االمكاؿ غير المننج. 
 .أم م تندات يتطم  النانكف تصدينها اماـ كات  العدؿ د.

 النضا ية. كاألحكاـكالتفتيش  كاإلحضارلكرات الحضكر مالنضا ية ك  اإلعبلناتاػ. 
 م تندات أك معامبلت يتـ ا تهناؤاا رنص النانكف. أمك. 

 
 الهانهالفصؿ 
 (3مادة )

 حجية السجالت اإللكترونية في اإلثبات
العرفيػػػة   كال ينكػػػر األهػػػر النػػػانكنه لممعمكمػػػات  لم ػػػنداتلم ػػػجبلت اإللكتركنيػػػة لات الحجيػػػة المنػػػررة فػػػه اإلهرػػػات  -1

مكاف العمػؿ رمنتضػااا   لمجػرد كركداػا  فػه  –كميػان أك جز يػان  –الكاردة فه ال جبلت اإللكتركنية   مف حيث صحتها كا 
 جؿ.اكؿ  جؿ إلكتركنه أك اإلاارة إليها فه الا ال 

إلا أكجػػ  النػػانكف أف تكػػكف المعمكمػػات هارتػػة رالكتارػػة   أك رتػػ  أهػػرا مانكنيػػا عمػػخ عػػدـ االلتػػزاـ رػػللؾ   فػػ ف كركد  -2
المعمكمات فه  جؿ إلكتركنه يفه رمتطمرات الا النانكف   رارط أف تككف المعمكمات مارمة لمدخكؿ عميهػا كا ػتخراجها 

 للؾ .الحنان عف طريؽ الرث أك الطراعة أك غير 
إلا أكجػػ  النػػانكف أف تكػػكف المعمكمػػات المندمػػة إلػػخ اػػخص آخػػر هارتػػة رالكتارػػة   فػػ ف تنػػديمها فػػه اػػكؿ  ػػجؿ  -3

 إلكتركنه يفه رهلا اليرض إلا تكافرت الاركط اآلتية :
 أف يتمكف المر ؿ إلي  مف الػدخكؿ عمػخ اػل  المعمكمػات كا ػتخراجها الحنػان    ػكان عػف طريػؽ الرػث أك الطراعػة - أ

 أك غير للؾ .
 أف يتمكف المر ؿ إلي  مف حفظ ال  المعمكمات . -  

 ما يمه :مدل الهنة فييراعخ فه تندير حجية ال جؿ اإللكتركنه فه اإلهرات   عند النزاع فه  بلمت   -4
 أ ( الطرينة الته تـ رها إناان أك حفظ أك رث ال جؿ اإللكتركنه .

 لكتركنه . ( الطرينة الته تـ رها تكميع ال جؿ اإل
 ج ( الطرينة الته ا تعممت فه المحافظة عمخ  بلمة المعمكمات الته تضمنها ال جؿ اإللكتركنه .

 د ( أية أمكر أخرل لات عبلمة ر بلمة ال جؿ اإللكتركنه .
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 (4مادة )

 التعامد اإللكتركنه
الريانػػات التػػه يترػػادؿ فيهػػػا  تكػػكف العنػػكد اإللكتركنيػػة صػػحيحة كنافػػلة عنػػد ارترػػاط اإليجػػا  رػػالنركؿ عرػػر ر ػػػالة .1

المتعامداف التعرير عف إرادتيف متطارنتيف عمخ كج  يهرت أهر  فه المعنػكد عميػ  كيترتػ  عميػ  التػزاـ كػؿ منهمػا رمػا 
 كج  عمي  لآلخر .

 ال يفند العند صحت  أك مارميت  لمتنفيل لمجرد أن  أرـر ركا طة ر الة إلكتركنية كاحدة أك أكهر. .2
لمنيػاـ رمهػؿ اػل  مف خبلؿ منظكمته ريانات الكتركنية أك أكهر تكػكف معػدة كمررمجػة م ػرنا تعامد يجكز أف يتـ ال .3

عمػخ الػرغـ مػف عػدـ التػدخؿ الاخصػه أك المرااػر ألم  النانكنيةالمهاـ كيككف التعامد صحيحا كنافلا كمنتجا اهار  
 .العبلمة اخص طريعه فه عممية ارراـ العند ما لـ يتعارض مع النكانيف األخرل لات

انػ  يتعامػؿ مػع منظكمػة  يعمػـ  الا كػاف طريعػهلية كاػخص آيجكز اف يتـ التعامد ريف منظكمة ريانات الكتركنية  .4
 . آلية  تتكلخ ارراـ العند أك تنفيل 

 أك ت مـ أك ا تعماؿ  جؿ أك تكميع الكتركنه ردكف مكافنت  عمخ للؾ. ر ر اؿم اخص أال يمـز الا النانكف  .5
إللكتركنيػػة لات االهػػار النانكنيػػة المتعمنػػة رػػالعنكد التػػه ترػػـر راأل ػػالي  العاديػػة مػػف حيػػث اإلهرػػات كالصػػحة كيكػػكف لمعنػػكد ا

 كالنارمية لمتنفيل كغير للؾ مف األحكاـ.
 

 
 الهالثالفصؿ 

 االلكتركنيةكالمرا بلت المعامبلت 
 (5مادة )

 تعترر الر الة اإللكتركنية صادرة عف المنائ فه الحاالت اآلتية:
 إلا كاف المنائ اك اللم أصدراا رنف   . .1
 ف المنائ إلا تـ إر الها ركا طة:فيما ريف المنائ كالمر ؿ إلي    تعترر الر الة اإللكتركنية صادرة ع .2
 . اخص ل  صبلحية التصرؼ نيارة عف المنائ فيما يتعمؽ رالر الة اإللكتركنية المعنية .أ 
 له مررم  مف مرؿ المنائ أك نيارة عن  ليعمؿ تمنا يا .. إلا تـ إر الها كفنا لنظاـ معمكمات آ  

لممر ػػؿ إليػػ  أف يعترػػر الر ػػالة اإللكتركنيػػة مػػد صػػدرت عػػف المناػػئ كأف يتصػػرؼ عمػػخ أ ػػاس للػػؾ االفتػػراض فػػه الحػػالتيف 
 اآلتيتيف :

لكتركنيػة صػادرة عػف . إلا طرؽ المر ؿ إلي  ردمة إجران  رؽ أف كافػؽ عميػ  المناػئ ألجػؿ التحنػؽ مػف أف الر ػالة اإل 1 / 
 المنائ .

. إلا كانت الر الة اإللكتركنية كمػا ت ػممها المر ػؿ إليػ    ناتجػة عػف تصػرفات اػخص تمكػف رصػكرة ماػركعة رحكػـ  2/  
 عبلمت  رالمنائ أك رأم ككيؿ لممنائ مف الكصكؿ إلخ طرينة ي تخدمها المنائ لمتعريؼ رأف الر الة اإللكتركنية تخص .

 ند اعتراران مف :كال ي رم الا الر
. الكمػػت الػػلم ت ػػمـ فيػػ  المر ػػؿ إليػػ  إخطػػاران مػػف المناػػئ رػػأف الر ػػالة اإللكتركنيػػة لػػـ تصػػدر عنػػ  كأتػػيح لممر ػػؿ إليػػ  1 

 كمت معنكؿ لمتصرؼ كفنان لللؾ.
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نػان عميػ  أف . الكمت اللم عمـ في  المر ؿ إلي  أك كاف يتعيف عمي  أف يعمـ إلا رلؿ عناية معنكلػة أك ا ػتخدـ إجػرانن متف2 
 الر الة اإللكتركنية لـ تكف مف المنائ.

كما ال ي ػرم اػلا الرنػد إلا لػـ يكػف منرػكالن أف يعترػر المر ػؿ إليػ  أف الر ػالة اإللكتركنيػة تخػص المناػئ أك يتصػرؼ رنػان 
 عمخ للؾ االفتراض .

تصػػرؼ رنػػان عمػػخ للػػؾ االفتػػراض كلممر ػػؿ إليػػ  أف يعترػػر كػػؿ ر ػػالة إلكتركنيػػة يت ػػممها عمػػخ أنهػػا مرا ػػمة م ػػتنمة كأف ي
كحػػػد    إال إلا عمػػػـ أك كػػػاف ينريػػػه عميػػػ  أف يعمػػػـ إلا رػػػلؿ عنايػػػة معنكلػػػة أك ا ػػػتخدـ أم إجػػػران متفػػػؽ عميػػػ  أف الر ػػػالة 

 اإللكتركنية كانت ن خة مكررة .
 

 (6المادة )
عػػػف طريػػػؽ تمػػػؾ الر ػػػالة  إلا طمػػػ  المناػػػئ مػػػف المر ػػػؿ إليػػػ  أك اتفػػػؽ معػػػ    عنػػػد أك مرػػػؿ إر ػػػاؿ ر ػػػالة إلكتركنيػػػة   أك

 ( مف الا النانكف مع مراعاة اآلته: 15اإللكتركنية أف يتـ اإلمرار رت مـ الر الة اإللكتركنية  تطرؽ أحكاـ المادة )
إلا لكػػر المناػػئ أف الر ػػالة اإللكتركنيػػة ماػػركطة رت ػػمـ اإلمػػرار  تعامػػؿ الر ػػالة اإللكتركنيػػة فيمػػا يتعمػػؽ رترتيػػ   -1

 ف المنائ كالمر ؿ إلي  كما لك لـ تر ؿ إلخ حيف ت مـ المنائ لئلمرار.الحنكؽ كااللتزامات ري
إلا طمػػ  المناػػئ إمػػراران رت ػػمـ الر ػػالة اإللكتركنيػػة كلكنػػ  لػػـ يػػلكر أف الر ػػالة اإللكتركنيػػة ماػػركطة رت ػػمـ اإلمػػرار  -2

مناػئ أف يكجػػػػػػػ  إلػػػػػػػػػخ خبلؿ الكمت المحدد أك المتفؽ عمي   أك إلا لـ يتـ تحديد كمت محدد أك متفؽ عميػ   فػ ف لم
المر ؿ إليػػػ  إخطػػػػػػاران يلكػػػر في  عدـ تمنه اإلمرار رت مـ الر الة اإللكتركنية كيحػدد كمتػان معنػكالن يتعػيف فػه غضػكن  
ت مـ اإلمرار   ف لا لـ يتـ ت مـ اإلمرار خػبلؿ الكمػت المحػدد أك المتفػؽ عميػ   جػاز لممناػئ رعػد تكجيػ  إخطػار إلػخ 

 لمر ؿ إلي    أف يعامؿ الر الة اإللكتركنية كأنها لػػػـ تر ؿ.ا
أف المر ؿ إلي  مػد ت ػمـ الر ػالة  -ما لـ يهرت العكس  -عندما يت مـ المنائ إمػػرار المر ؿ إلي  رالت مـ   يفترض  -3

ر ػػػمة مػػػف اإللكتركنيػػػة لات الصػػػمة كلكػػػف للػػػؾ االفتػػػراض ال يػػػدؿ ضػػػمنان عمػػػخ أف محتػػػكل الر ػػػالة اإللكتركنيػػػة الم
 المنائ يتطارؽ مع محتكل الر الة اإللكتركنية الته ت ممها المر ؿ إلي .

 إلا لػـ يكػف المناػئ مػد اتفػؽ مػع المر ػؿ إليػ  عمػخ أف يػتـ اإلمػرار راػكؿ معػيف أك رطرينػػػػػػة معينػة يجػكز اإلفصػػاح -4
نيػة أك رك ػيمة آليػة أك رأيػػة عػف اإلمػرار رالت ػمـ عػف طريػػؽ أيػة مرا ػمة مػف جانػػ  المر ػؿ إليػ   ػكان رك ػػيمة الكترك 

ك ػػيمة أخػػرل  أك أم  ػػمكؾ مػػف جانػػ  المر ػػؿ إليػػ  يكػػكف كافيػػان ألف يؤكػػد لممناػػئ أف الر ػػالة اإللكتركنيػػة مػػد تػػـ 
 ت ممها.

عنػدما يػنص اإلمػػرار الػلم يت ػمم  المناػػئ عمػخ أف الر ػالة اإللكتركنيػػة لات الصػمة مػد ا ػػتكفت المتطمرػات الفنيػػة   -5
أف تمػػػؾ المتطمرػػػات مػػػد  -مػػػا لػػػـ يهرػػػت العكػػػس  -ك المرينػػػة فػػػه المعػػػايير المطرنػػػة  يفتػػػرض  ػػػكان المتفػػػؽ عميهػػػا أ

 ا تكفيت.

 (7المادة )
 ما لـ يتفؽ المنائ كالمر ؿ إلي  عمخ خبلؼ للؾ :

تعترػػر الر ػػالة اإللكتركنيػػة مػػد أر ػػمت عنػػدما تػػدخؿ نظامػػان لممعمكمػػات خػػارج  ػػيطرة المناػػئ أك الاػػخص الػػلم أر ػػؿ   .1  
 ة نيارة عن  .الر ال

 . يتحدد كمت ت مـ الر الة اإللكتركنية عمخ النحك اآلته :2  
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إلا عيف المر ؿ إلي  نظامان لممعمكمات ليرض ت مـ ر الة إلكتركنية  يتـ الت مـ فه الكمت الػلم تػدخؿ فيػ  الر ػالة  .أ 
معمكمػػػات تػػػارع لممر ػػػؿ إليػػػ   اإللكتركنيػػػة نظػػػاـ المعمكمػػػات المعػػػيف  ك إلا أر ػػػمت الر الػػػػػػة اإللكتركنيػػػة إلػػػخ نظػػػاـ

يتحػدد كمػت الت ػمـ فػه الكمػت الػلم يػتـ فيػ  ا ػتخراج  -رخبلؼ نظاـ المعمكمات المعيف لت مـ الر ػالة اإللكتركنيػة 
 الر الة اإللكتركنية ركا طة المر ؿ إلي .

مػػات تػػارع لممر ػػؿ إلا لػـ يعػػيف المر ػػؿ إليػػ  نظػػاـ معمكمػػات  يػػتـ ت ػػمـ الر ػػالة اإللكتركنيػػة عنػػدما تػػدخؿ نظػػاـ معمك  .  
 إلي  .

. تعترر الر ػالة اإللكتركنيػة مػد أر ػمت مػف المكػاف الػلم ينػع فيػ  منػر عمػؿ المناػئ ك أنهػا ت ػممت فػه المكػاف الػلم ينػع 3 
ف كػػاف المكػػاف الػػلم كضػػع فيػػ  نظػػاـ المعمكمػػات يختمػػؼ عػػف المكػػاف الػػلم يفتػػرض أف  فيػػ  منػػر عمػػؿ المر ػػؿ إليػػ  حتػػخ كا 

 ة مد  ممت في .تككف الر الة اإللكتركني
د. إلا كاف لممنائ أك المر ؿ إلي  أكهر مف منر عمؿ   ف ن  يعتد رػالمنر األكهػؽ عبلمػة رالمعاممػة المعنيػة  أك منػر العمػؿ   

لا لـ يكف لممنائ أك المر ؿ إلي  منر عمؿ  ف ن  يعتد رمنر اإلمامة.  الر ي ه إلا لـ تكف اناؾ معاممة معينة  كا 

 (8مادة )

  كال تتعػدل اػل  هاـ الخاصة رالمرا بلت اإللكتركنيػة عمػخ اهرػات كامعػة إر ػاؿ الر ػالة اإللكتركنيػة أك ا ػتبلمتنتصر األحكا
   األحكاـ إلخ معالجة اآلهار النانكنية الته مد تترت  عمخ ر الة الريانات لاتها أك مضمكنها.

 (9مادة )
انكنه ككنهػػا كردت مػػكجزة  متػػخ تػػـ اإلاػػارة راػػكؿ كاضػػح فػػه ال تفنػػد المعمكمػػات الػػكاردة فػػه الر ػػالة االلكتركنيػػة أهراػػا النػػ

متاحان  رحيث يػتـ الكصػكؿ إليهػا عمػخ نحػك  االطبلععمخ تفاصيؿ المعمكمات  ككاف  االطبلعإلخ كيفية  اإللكتركنيةالر الة 
انػت طرينػػة كك هاكا ػتخدامإلػخ اػل  المعمكمػػات يتػيح ا ػتخدامها كالرجػكع إليهػػا الحنػا مػف مرػؿ كػػؿ اػخص لػ  حػػؽ الكصػكؿ 

 غير معنكؿ عمخ المر ؿ إلي . االكصكؿ ال تمهؿ عر 
 
 (10مادة )

 ػطة منظكمػة اإلا أر ػم  رنف ػ   أك أر ػم  اػخص آخػر نيارػة عنػ   أك أر ػؿ رك  ئناػالم   يعػد ال ػجؿ االلكتركنػه صػادران مػف
البل حػة اإلجػرانات كاألحكػاـ  حػددلتعمػؿ راػكؿ تمنػا ه رالنيارػة عنػ  كال يعػد الك ػيط مناػ ان لم ػجؿ. كت ئناػررمجهػا الم   آليػة

 .المتعمنة رللؾ
 (11مادة )

عنػػدما يػػدخؿ منظكمػػة ريانػػات ال تخضػػع ل ػػيطرة المناػػئ  كتكضػػح البل حػػة المعػػايير  مر ػػبلن يعػػد ال ػػجؿ االلكتركنػػه  (1
 الفنية لمنظكمة الريانات  كطرينة تحديد كمت كمكاف إر اؿ ال جؿ اإللكتركنه أك ت مم .

مػع المر ػؿ إليػ  عمػخ تحديػد  ئاألاػكاؿ التػه تحػدداا البل حػة  مػا لػـ يتفػؽ المناػ رػأم اػكؿ مػف اإلمػرار رالت ػمـ يكػكف (2
  .الاكؿ الا

مػػف اػػل  المػػادة عمػػخ المعمكمػػات المرافنػػة لم ػػجؿ التػػه يكػػكف النصػػد منهػػا ال ػػارنة تطرػػؽ الاػػركط الػػكاردة فػػه الفنػػرة  ال (3
 ت هيؿ الر الة كت ممها.
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 (12مادة )
صبلن رلات  عندما ت تخدـ ك ا ؿ كاركط فنية تؤكد  بلمة المعمكمات الػكاردة فيػ  مػف الكمػت الػلم يعد ال جؿ االلكتركنه أ

كتحػدد ات المطمػك  تنػديمها متػخ طمػ  للػؾ  أنائ فيػ  راػكم  النهػا ه عمػخ أنػ   ػجؿ إلكتركنػه  كت ػمح رعػرض المعمكمػ
 البل حة الك ا ؿ كالاركط الفنية المطمكرة.

 (13مادة )
يعػد م ػتكفيان لهػلا الاػرط   تركنػه الػلم يػتـ كفنػان لهػلا النػانكف  ف ف التكميع اإللكأم م تند تكميع خطه عمخإلا ااَترط كجكد 

 نف ها. النانكنيةكيعد التكميع اإللكتركنه رمهارة التكميع الخطه  كل  اآلهار 

 (14مادة )

االلكتركنيػػػة لتكاميػػػع صػػػبلحيات اصػػػدار ار عطػػػان كالمخكلػػػة االلكتركنػػػه الناظمػػػة لمعػػػامبلت التكميػػػع  تعترػػػر الػػػكزارة الجهػػػة
   الم تخدمة لممعامبلت االلكتركنية لات الطارع الر مه كالته يتطم  التعامؿ رها أماـ الجهات الر مية.

 (15مادة )

أف ينػػـك رػػػللؾ كفنػػػان ألحكػػػاـ اػػػلا النػػػانكف حػػػداث تكميػػػع لػػػ  أهػػػر مػػػانكنه إليجػػ  عمػػػخ المكمػػػع عنػػػد ا ػػػتخداـ أداة تكميعػػ  
 -مراعاة ما يمه:لاركط كالمكاصفات الته تحدداا البل حة كعمي  كالضكارط كا

 .الجهات المختصةميع المخصصة مف مرؿ اا تخداـ أداة إناان التك  .1
 دكف غير  عمخ أداة اناان التكميع.  المكمع يطرة  .2
 غير مصرح ر . مان الحفاظ عمخ أداة تكميع  لتفادم ا تخدام  ا تخدا .3
تػدؿ عمػخ  المكمػعإلا كانػت الظػركؼ كالػدال ؿ لػدل كف تأخير   رد كالجهات المختصةاألاخاص المعنييف إخطار  .4

 . أف أداة تكميع  مد تـ اإلخبلؿ رها
الكتاػػػاؼ أك اهرػػػات أم تيييػػػر أك تعػػػديؿ يحػػػدث رعػػػد كمػػػت التكميػػػع عمػػػخ الر ػػػالة  البلزمػػػة الفنيػػػة اإلمكانيػػػةتػػػكفر  .5

 المكمعة كالتكميع االلكتركنه المرترط رها.

 (16مادة )
اتخػػال كافػػة اإلجػػرانات البلزمػػة لضػػماف دمػػة كاكتمػػاؿ كػػؿ مػػا يندمػػ  مػػف ريانػػات كتصػػريحات جكاريػػة لات عمػػخ المكمػػع  (1

 فيها أداة التكميع ا تخداـ اهادة. ت تمـزصمة رالاهادة طيمة فترة  ريانها  كللؾ فه الحاالت الته 
   .ال  المادة م  كال عف تنصير  فه ا تيفان المتطمرات الته حددتها  المكمع يككف (2
 .جهة التصديؽ عمخ التكميعات تحدداا  التهلبلعتماد عمخ التكميع االلكتركنه يج  مراعاة الاركط كالمعايير  (3

 (17مادة )
التكميػػػع اإللكتركنػػه معػػػززا راػػػهادة  فػػ ف الطػػػرؼ الػػػلم يعتمػػد عمػػػخ للػػػؾ التكميػػع يتحمػػػؿ نتػػػا   إخفامػػ  فػػػه اتخػػػال  إلا كػػاف

يػة ميػكد فيمػا يتعمػؽ رتمػؾ كانػت معمنػة أك مميػاة مػع مراعػاة أ   فيمػا إلاكنفالاػا  صػحة الاػهادةالخطكات البلزمة لمتأكد مف 
 الاهادة.
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 (18مادة )
الدكلية النافلة فػه فم ػطيف كمرػدأ المعاممػة رالمهػؿ  تعامػؿ التػراخيص الصػادرة لممػرخص  االتفامياتمع عدـ اإلخبلؿ رأحكاـ 

نية رلات الاركط كالضكارط كرمػا يكفػؿ تػكافر الضػمانات المحػددة كفنػا ألحكػاـ لهـ مف جهات أجنرية معاممة التراخيص الكط
 الا النانكف كاألنظمة الصادرة رمكجر .

 (19)مادة 
 الصػػادرةكاعتراراػا فػػه م ػػتكل التكميعػػات  ردكلػػ  أخػػرل  الخاصػػةيجػكز االعتػػراؼ رالتكميعػػات التػػه ت ػػتكفه اػركط النػػكانيف 

االخػػرل م ػػتكل مػػف االعتمػػاد عمػػخ التكميعػػات يػػكازم عمػػخ االمػػؿ  الدكلػػةترطت مػػكانيف كفنػػا ألحكػػاـ اػػلا النػػانكف   الا ااػػ
 الم تكل اللم ياترط  الا النانكف لتمؾ التكميعات .

 (20مادة )

 نص فه الا النانكف.في  ركنية فيما لـ يرد تتكضح البل حة كؿ ما يتعمؽ رأحكاـ التكاميع اإللك

 (21مادة )
لات لممعػػامبلت االلكتركنيػػة كالمصػػدرة لمتكاميػػع الم ػػتخدمة  رالمصػػادمة اإللكتركنيػػةالمخكلػػة ظمػػة ك النا الجهػػة الػػكزارة تعترػػر 

 الطارع الر مه كالته يتطم  التعامؿ رها أماـ الجهات الر مية.
 (22مادة )

 .اإللكتركنية المصادمةجهة صبلحيات النياـ رمهمات  ملمكزير الحؽ فه منح أ
 (23مادة )

 .رالمصادمة اإللكتركنيةرانات كاألحكاـ المتعمنة البل حة اإلج تحدد
 

 الرارعالفصؿ 
 كالتحكيؿ االلكتركنه الدفع االلكتركنه

 (24مادة )
 تحكيؿ األمكاؿ

يعترر تحكيؿ األمكاؿ رك ا ؿ إلكتركنية ك يمة منركلة إلجران الدفع  كال يػؤهر اػلا النػانكف رػأم صػكرة كانػت عمػخ حنػكؽ  (1
 اريعات لات العبلمة النافلة المفعكؿ.األاخاص المنررة رمنتضخ الت

 أهارا مانكني . عمي  ترت تيككف لمكفان االلكتركنه رأية ك يمة مف ك ا ؿ الدفع االلكتركنه صحيحا ك  (2
 .دتعتمداا  مطة الننالمعتمدة اه الك ا ؿ المتداكلة كالته تككف ك ا ؿ الدفع االلكتركنه  (3

 (25مادة )
كفنػػا ألحكػػاـ اػػلا النػػانكف كاألنظمػػة الصػػادرة رمنتضػػا   لؤلمػػكاؿتحكيػػؿ اإللكتركنػػه عمػػخ كػػؿ مؤ  ػػة ماليػػة تمػػارس أعمػػاؿ ال

 -رما يمه: االلتزاـ

كاألنظمػػة كالتعميمػػات الصػػادرة ا ػػتنادا  العبلمػػةالتنيػػد رأحكػػاـ مػػانكف  ػػمطة الننػػد كمػػانكف المصػػارؼ كالنػػكانيف لات  (1
 لها.
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 لحفاظ عمخ ال رية.اتخاد اإلجرانات الكفيمة رتنديـ خدمات مأمكنة لمعمبلن كا (2

 (26مادة )

 ػطة التحكيػؿ اإللكتركنػه إلا هرػت اعػف أم ا ػتعماؿ غيػر ماػركع لح ػار  رك  م ػؤكالن  ةالماليػ ةيعترر عميؿ المؤ   .1
م ا ػػتعماؿ غيػػر أف إامالػػ  مػػد  ػػااـ فػػه للػػؾ رصػػكر  ر ي ػػي  كأف المؤ  ػػة مػػد مامػػت ركاجراتهػػا لمحيمكلػػة دكف أ

 ماركع لللؾ الح ا .
عف أم ميد غير ماركع عمخ ح ار  ركا طة التحكيػؿ اإللكتركنػه تػـ رعػد ترمييػ  المؤ  ػة  م ؤكالن  يؿالعمال يعترر  .2

الماليػػػػة عػػػػف إمكانيػػػػة دخػػػػكؿ الييػػػػر إلػػػػخ ح ػػػػار  أك فنػػػػداف رطامتػػػػ  كالطمػػػػ  منهػػػػا كمػػػػؼ العمػػػػؿ رك ػػػػيمة التحكيػػػػؿ 
 اإللكتركنية.

 (27مادة )

ا رضياعها أك  ػرمتها أك ضػياع أك  ػرمة الك ػا ؿ التػه يج  عمخ صاح  ك يمة الدفع اإللكتركنه  إربلغ م ْصِدرا .1
 تمكف مف ا تعمالها ككللؾ كؿ ا تعماؿ مزيؼ لها.

 يج  عمخ م ْصِدر ك يمة الدفع اإللكتركنية تحديد الك ا ؿ المبل مة لهلا اإلربلغ فه العند المرـر مع صاحرها. .2
الػػدفع أك ا ػػتعمالها المػػزكر مػػف مرػػؿ الييػػر يتحمػػؿ صػػاح  ك ػػيمة الػػدفع اإللكتركنػػه نتػػا   ضػػياع أك  ػػرمة ك ػػيمة  .3

 كحتخ تاريخ إربلغ  الم ْصِدر  را تهنان حاالت التدليس.
 

 (28مادة )
تصػػػدر  ػػػمطة الننػػػد التعميمػػػات البلزمػػػة لتنظػػػيـ أعمػػػاؿ التحكيػػػؿ اإللكتركنػػػه لؤلمػػػكاؿ رمػػػا فػػػه للػػػؾ اعتمػػػاد ك ػػػا ؿ الػػػػدفع 

جػػرانات تصػػحيح األخطػػان كاإلفصػػاح عػػف المعمكمػػات كأيػػالاإللكتركنػػه كاعتمػػاد النيػػد النػػات  عػػف التحكيػػؿ غيػػر   ةماػػركع كا 
 أمكر أخرل تتعمؽ راألعماؿ المصرفية اإللكتركنية رما فه للؾ المعمكمات الته تمـز المؤ  ات المالية رتزكيداا .

 
 الخامسالفصؿ 

 المعامبلت التجارية اإللكتركنية
 (29مادة )

 المعمكمات التالية: مرؿ إرراـ العند ارية اإللكتركنية لممعامبلت التج لمم تهمؾ مندـ الخدمةيكفر  (1
 ا ـ كعنكاف كااتؼ مندـ الخدمة. -أ 
 تفصيبلن لمراحؿ إنجاز المعاممة التجارية. -  
 طريعة كمكاصفات ك عر المنت . -ج 
 نفنات ت ميـ المنت  كمرمغ تأمين  كأية نفنات أخرل. -د 
 الفترة الته يككف خبللها المنت  معركضان راأل عار المحددة. -ق 
 اركط الضمانات التجارية كالخدمة رعد الريع. -ك 
جرانات الدفع. -ز   طرؽ كا 
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 طرؽ كآجاؿ الت ميـ كتنفيل العند كاآلهار المترترة عمخ عدـ تنفيل االلتزامات. -ح 
 إمكانية العدكؿ عف الاران كأجم . -ط 
 كيفية إمرار الصفنة. -م 
رجاع المرمغ. -ؾ   طرؽ إرجاع المنت  أك إردال  كا 
 النفنات الخاصة رالتكصيؿ.ك أصاؿ نفنات ا تعماؿ تننيات االت -ؿ 
 اركط ف خ العند إلا كاف لمدة غير محددة أك تزيد عمخ ال نة. -ـ 
الحػد األدنػخ لمػػدة العنػد  فيمػػا يخػص العنػػكد المتعمنػة رتزكيػد الم ػػتهمؾ منػت  أك خدمػػة خػبلؿ مػػدة طكيمػة أك رصػػفة  -ف 

 دكرية.

ككضػػعها عمػػػخ لمػػػة م ػػػتهمؾ الكصػػكؿ كاالطػػػبلع راػػكؿ كاضػػػح ي ػػهؿ عمػػػخ ال يجػػ  تػػػكفير اػػل  المعمكمػػػات إلكتركنيػػػان ( 2
 عميها فه جميع مراحؿ المعاممة. لبلطبلعالم تهمؾ 

 (30مادة )

الطمػ   خػبلؿ العاػرة أيػاـ التاليػة عمػخ إرػراـ العنػد  ر ػالة مكتكرػة أك  رعد اتمػاـأف يكفر لمم تهمؾ   مندـ الخدمةيج  عمخ 
 .أك التعامد ة الريعر الة ريانات تتضمف كافة المعمكمات المتعمنة رعممي

 (31مادة )

مػرار الريػع أك جميع اختيارات  كتمكينػ  مػف إالم تهمؾ مف المراجعة النها ية ل   مرؿ إرراـ العند  تمكيفمندـ الخدمةيج  عمخ 
 تييير  ح   إرادت .

 (32مادة )
آجػػاؿ ت ػػميم   منػػدـ الخدمػػةـ يجػػكز لمم ػػتهمؾ إرجػػاع المنػػت  عمػػخ حالتػػ  إلا كػػاف غيػػر مطػػارؽ لاػػركط الريػػع أك إلا لػػـ يحتػػر 

إرجػػػاع المرمػػػغ المػػػدفكع  منػػػدـ الخدمػػػةكفػػػه اػػػل  الحالػػػة  يجػػػ  عمػػػخ اػػػرة أيػػػاـ تحت ػػػ  مػػػف تػػػاريخ الت ػػػميـ  كللػػػؾ خػػػبلؿ ع
منػػدـ كفػػه جميػػع األحػػكاؿ يمتػػـز عاػػرة أيػػاـ مػػف تػػاريخ إرجػػاع المنػػت   كالمصػػاريؼ الناجمػػة عػػف للػػؾ إلػػخ الم ػػتهمؾ خػػبلؿ 

 ر الته يككف مد  ررها لمم تهمؾ إلا كاف اناؾ منتضخ.رالتعكيض عف األضرا الخدمة

 (33مادة )

مػػف اػػلا النػػانكف  يمكػػف لمم ػػتهمؾ العػػدكؿ عػػف الاػػران خػػبلؿ عاػػرة أيػػاـ تحت ػػ  مػػف تػػاريخ  (29مػػع مراعػػاة أحكػػاـ المػػادة )
رالعػدكؿ ركا ػطة جميػع  منػدـ الخدمػةكيػتـ إخطػار   ت مـ الم تهمؾ لمرضاعة أك مف تػاريخ إرػراـ العنػد رالن ػرة لتنػديـ الخدمػة

إرجػاع المرمػغ المػدفكع إلػخ الم ػتهمؾ  منػدـ الخدمػةالك ا ؿ المنصكص عميها م ػرنان فػه العنػد كفػه اػل  الحالػة  يجػ  عمػخ 
فه مدة أمصااا عارة أيػاـ مػف تػاريخ إرجػاع الرضػاعة أك العػدكؿ عػف الخدمػة  كيتحمػؿ الم ػتهمؾ المصػاريؼ الناجمػة عػف 

 إرجاع الرضاعة.
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 (34مادة )

مف الا النانكف كرا تهنان حاالت العيك  الظاارة أك الخفيػة  ال يجػكز لمم ػتهمؾ العػدكؿ عػف  (33)مع مراعاة أحكاـ المادة 
 الاران فه الحاالت التالية:

إلا تػػـ تزكيػػد الم ػػتهمؾ رمنتكجػػات ح ػػ  مكاصػػفات اخصػػية أك تزكيػػد  رمنتكجػػات ال يمكػػف إعػػادة إر ػػالها أك تكػػكف  (1
 هبلؾ أك الف اد النتهان مدة صبلحيتها.مارمة لمتمؼ أك ال

 إلا ماـ الم تهمؾ رنزع األختاـ عف الت جيبلت ال معية أك الرصرية أك الررمجيات كالمكاد اإلعبلمية. (2
 إمكانية العدكؿ عف الاران.رعدـ  صراحةن رالتكضيح  مندـ الخدمةالا ماـ  (3
 اران الكت  كالصحؼ كالمجبلت.عند  (4

 (35مادة )

أك الييػػر عمػػخ أ ػػاس  منػػدـ الخدمػػةلاػػران ناتجػػة كميػػان أك جز يػػان عػػف مػػرض ممنػػكح إلػػخ الم ػػتهمؾ مػػف مرػػؿ إلا كانػػت عمميػػة ا
 .كاليير  ف ف عدكؿ الم تهمؾ عف الاران يف خ عند النرض ردكف تعكيض مندـ الخدمةعند مرـر ريف 

 
 

 (36مادة )
إليهػػا المنػػت  كللػػؾ حتػػخ انتهػػان مػػدة  فػػه حالػػة الريػػع مػػع التجررػػة  األضػػرار التػػه مػػد يتعػػرض منػػدـ الخدمػػةيتحمػػؿ  .1

 .مف مرؿ الم تهمؾ أك أل را  خارجيةتجررت  را تهنان حاالت  كن اال تعماؿ 
 ال  المادة.( مف 1الفنرة )الغيان كؿ ارط لئلعفان مف الم ؤكلية يككف مخالفان ألحكاـ  يعترر  .2

 
 

 (37مادة )
مػة المطمكرػة إرػبلغ الم ػػتهمؾ رػللؾ فػه مػدة أمصػػااا   فػػه حالػة عػدـ تػكفر المنػػت  أك الخدمنػدـ الخدمػةيجػ  عمػخ  .1

رجاع كامؿ المرمغ المدفكع إلخ صاحر . 24   اعة مرؿ تاريخ الت ميـ المنصكص عمي  فه العند كا 
رالتزاماتػػ   كي ػػترجع الم ػػتهمؾ المرمػػغ المػػدفكع مػػع احتفاظػػ  رحنػػ  فػػه التعػػكيض  منػػدـ الخدمػػةيف ػػخ العنػػد إلا أخػػؿ  .2

 كاف الا اإلخبلؿ أك الضرر نات  عف النكة الناارة.فه حالة الضرر إال إلا 
 
 (38مادة )

 .كاألنظمة  ارية المفعكؿ تخضع عمميات الدفع المتعمنة رالمرادالت كالتجارة اإللكتركنية إلخ النكانيف
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 ال ادسالفصؿ 
 التزامات كم  كليات حماية المعامبلت االلكتركنية

 (39مادة )
الم ػػػتخدمة فػػػه  نظػػػـ المعمكمػػاتااللكتركنيػػػة ا ػػتخداـ كافػػػة الطػػرؽ الكفيمػػػة رحمايػػة عمػػػخ منػػدمه خدمػػػة المعػػامبلت يجػػ   

 .االلكتركنية المعامبلت
 (40مادة )

أف  المحكمػةكرنػرار مػف الجهػات المختصػة الكطنه  يجكز لممكظؼ اللم تحػدد   راألمفرا تهنان مفاتيح التافير الته تتعمؽ 
المعمكمػػات الضػركرية المتعمنػػة رػللؾ المفتػػاح كيجػ  عمػػخ صػػاح   يطمػ  مػػف صػاح  أم مفتػػاح تاػفير تمكينػػ  مػف فحػػص

 للؾ المفتاح ت ميم  إلخ المكظؼ.
 (41مادة )

يعترر ال جؿ االلكتركنػه محمػه مػف تػاريخ التحنػؽ منػ    الا تػـ تطريػؽ اجػرانات تحنػؽ محػدد  كمتفػؽ عميهػا رػيف االطػراؼ 
 لمتحنؽ مف أن  لـ يتـ تييير  منل كمت محدد.

 عال ارالفصؿ 
 المعامبلت االلكتركنية الحككمية

 (42مادة )
 -أف تنـك رما يمه : اإللكتركنيةالك ا ؿ ركا طة ا تخداـ  يجكز ألية دا رة أك جهة تارعة لمحككمة (1

 .فه اكؿ  جبلت إلكتركنية تنديـ أك إناان أك حفظ م تندات أكمركؿ إيداع  أ.
 أك حفظ م تندات.إصدار أم إلف أك ترخيص أك مرار أك اهاد  أك إناان   .
 مركؿ الر ـك اك أية مدفكعات. ج.
 طرح المنامصات كت ميـ العطانات المتعمنة رالماتريات الحككمية. د.

 -ال ارنة إلكتركنيا أف تحدد ما يمه: فنرةيجكز لمحككمة إلا مررت تنفيل أم مف المهاـ الملككرة فه ال (2
 تنديـ أك إصدار تمؾ ال جبلت.الته يتـ ركا طتها إناان إك إيداع أك حفظ أك  الك يمة -أ 
نجاز الماتريات الحككمية. -    اإلجرانات الته يتـ رها طرح المنامصات كت مـ العطانات كا 
 تكميعا إلكتركنيا. المنائنكع التكميع اإللكتركنه المطمك  رما فه للؾ ااتراط اف ي تخدـ  -ج 
اإللكتركنػه كالمعيػار الػلم يجػ  أف ي ػتكفي  عمػخ ال ػجؿ اإللكتركنػه  الطرينة كالاكؿ اللم  يتـ رهػا تهريػت التكميػع  -د 

 مزكد خدمات التصديؽ اللم يندـ ل  الم تند لمحفظ أك اإليداع.
جرانات الرمارة المنا رة لمتحنؽ مف  بلمة كأمف ك رية ال جبلت اإل  -ق   .لكتركنية أك المدفكعات أك الر ـكعمميات كا 
كرميػػة إلا كػػاف للػػؾ مطمكرػػا فيمػػا يتعمػػؽ رال ػػجبلت اػػركط أك أحكػػاـ اخػػرل إلر ػػاؿ الم ػػتندات ال أيػػة مكاصػػفات أك -ك 

.  اإللكتركنية الخاصة رالمدفكعات كالر ـك
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 الهامفالفصؿ 
 جرا ـ كالعنكراتال

 (43مادة )
مع عدـ اإلخبلؿ رأية عنكرة ااد كردت فه أم مانكف آخر  يعامػ  رال ػجف مػدة ال تزيػد عػف عاػر  ػنكات كريرامػة ال تزيػد 

 دنه أك ما يعادلها رالعممة المتداكلة مانكنان أك ر حدل ااتيف العنكرتيف كؿ مف:عف عاريف ألؼ دينار أر 
امػػػتحـ رطريػػػؽ اليػػػش أك التػػػدليس نظامػػػان لمعمكمػػػات حا ػػػ  آلػػػه خػػػاص رػػػاليير ك أرنػػػخ االتصػػػاؿ رالنظػػػاـ رصػػػكرة غيػػػر  -1

 ماركعة كنت  عف للؾ تعطيؿ تاييؿ النظاـ أك محك المعمكمات الته يحتكم عميها أك تعديمها.
ا ػػػتكلخ لنف ػػػ  أك لييػػػر  عمػػػخ تكميػػػع الكتركنػػػه أك منظكمػػػة اناػػػان تكميػػػع الكتركنػػػه  اك اختػػػرؽ أم منهػػػا أك اعترضػػػها أك  -2

عطمها عف أدان كظيفتها ركا طة الاركة المعمكماتية أك احدل ك ا ؿ تننية المعمكمات  كللػؾ راال ػتعانة رطرينػة احتياليػ  
   ح  ت ر  فه خداع المجنه عمي .أك راتخال ا ـ كال  أك انتحاؿ صف  غير صحي

زكر أك تبلعػػػ  فػػػه تكميػػػع أك أداة أك نظػػػاـ تكميػػػع إلكتركنػػػه لمحككمػػػة أك لمهي ػػػات أك لممؤ  ػػػات العامػػػة  ػػػكان تػػػـ للػػػؾ  -3
 راصطناع  أك إتبلف  أك تعيير  أك تعديم  أك تحكير  أك رأم طرينة أخرل تؤدم إلخ تييير الحنينية فه ريانات .

ييػػر إلناػػان ريانػػات تكميػػع أك أداة نظػػاـ تكميػػع إلكتركنػػه لمحككمػػة أك لمهي ػػات أك لممؤ  ػػات العامػػة أناػػأ أك تكاطػػأ مػػع ال  -4
 م تخدما فه للؾ معمكمات أك ريانات كالرة أك خاط ة.

 ا تعمؿ الم تند المزكر مع عمم  رتزكير  . -5
كف الحصػكؿ عمػخ تػرخيص مػف أصدر اهادات أك مدـ أم خػدمات تتعمػؽ رػالتكميع االلكتركنػه أك التصػديؽ اإللكتركنػه د -6

 الكزارة .
 (44مادة )
يعام  رالحرس لمدة ال تزيػد عػف هػبلث  ػنكات كريرامػة ال تزيػد مع عدـ اإلخبلؿ رأية عنكرة ااد كردت فه أم مانكف آخر  

 آالؼ دينار أردنه أك ما يعادلها رالعممة المتداكلة مانكنان أك ر حدل ااتيف العنكرتيف كؿ مف:  تةعف 
 ح لفؾ التافير أك فؾ تافير معمكمات رأية طرين  فه غير االحكاؿ المصرح رها مانكنا.كاؼ مفاتي .1
 ا تعمؿ رصف  غير ماركعة أداة إناان تكميع  أك عناصر تافير اخصية متعمنة رتكميع اخص أخر . .2
 أناأ أك نار اهادة أك زّكر معمكمات الكتركني  غير صحيح  ليرض غير ماركع. .3
 مكمات محمية مف نظاـ حا   آله خاص راليير.حصؿ رطريؽ اليش عمخ مع .4
حصػػػػؿ عميهػػػػا أهنػػػػان ت ػػػػجيمها أك إر ػػػػالها رأيػػػػة ك ػػػػيمة مػػػػف ك ػػػػا ؿ المعالجػػػػة  -أفاػػػػخ معمكمػػػػات خاصػػػػة رػػػػاليير .5

 ككاف مف اأف إفاا ها الم اس ر معة كخصكصيات صاحرها أك اليير. –المعمكماتية 
 كنان ر جران التفتيش لنظاـ إلكتركنه.منع عمدا أحد رجاؿ الضرطية النضا ية أك المخكؿ لهـ مان .6

 
 (45مادة )
 هرػالحرس مػدة ال تزيػد عػف  ػنة كريرامػة ال تتجػاكز ألفػ يعامػ مع عدـ اإلخبلؿ رأية عنكرة ااد كردت فه أم مػانكف آخػر  

 دينار أردنه أك ما يعادلها رالعممة المتداكلة مانكنان اك ر حدل ااتيف العنكرتيف كؿ مف:
 كمات حا ك  خاص راليير أك رنه في  دكف كج  ماركع.امتحـ نظامان لمعم  .1
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افاػػػخ ركجػػػ  غيػػػر ماػػػركع معمكمػػػات فػػػه  ػػػجبلت أك م ػػػتندات أك مرا ػػػبلت الكتركنيػػػ  م ػػػتيبلن الصػػػبلحيات  .2
 الممنكحة ل  .

 ايؿ خدمات انترنت اك معمكماتية دكف ترخيص أك إلف مف الكزارة . .3
مات المصػادمة اإللكتركنيػة ريػرض طمػ  ا تصػدار أك مدـ عمدان ريانات غير صحيحة عف اكيتػ  إلػخ مػزكد خػد .4

 إليان أك إيناؼ الاهادة.
تخمؼ عف إخطار الكزارة رػأم تيييػر فػه الريانػات التػه حصػؿ رنػان عميهػا عمػخ التػرخيص رتنػديـ خػدمات تتعمػؽ  .5

 رالمعامبلت اإللكتركنية لمجمهكر.
 (46مادة )
التػرخيص  كلهػا أف تكمػؼ  ػػريان   لمػكزارة إليػػان ففػ النػانكف  إلا خػالؼ المػرخص لػ  اػػركط التػرخيص أك خػالؼ أحكػاـ اػػلا 

 حتخ ازالة أ را  المخالفة كللؾ كفنا لؤلحكاـ الته تحدداا البل حة التنفيلية لهلا النانكف. 
 (47مادة )

 نكف.كؿ فه حدكد اختصاص  فيما يتعمؽ رتنفيل أحكاـ الا النا لمكزارة  منح عدد مف مكظفيها صفة الضرطية النضا ية ؛
 (48مادة )

فه حالة اإلدانػة رمكجػ  أحكػاـ اػلا النػانكف تحكػـ المحكمػة راإلضػافة إلػخ أم عنكرػة أخػرل  رػالتعكيض كرمصػادرة األدكات 
 الته ا تعممت فه ارتكا  الجريمة.

 التا عالفصؿ 
 أحكاـ نها ية

 (49مادة)
تركنية كمية أك جز يػة معمكمػات  ػرية خاصػة كال الته تندـ إلخ أم منظكمة إلكالاخصية  تعترر جميع المعمكمات كالريانات 

 رػػيف المنظكمػػة كح ػػ  االتفػػاؽ المرػػـرا ػػتخدامها لييػػر أغػػراض  يجػػكز إطػػبلع أم فػػرد أك اي ػػة عامػػة أك خاصػػة عميهػػا أك
 .مندـ الخدمةالاخص ك 

 (50مادة )
التفػاؽ عمػخ ت ػكية النػزاع كديػا تختص المحاكـ الفم طينية رالفصؿ فه المنازعات الناا ة عف تطريػؽ اػلا النػانكف  كيجػكز ا

 أك رطريؽ التحكيـ طرنان لمنكاعد المنصكص عميها فه مانكف التحكيـ.
 (51مادة )

  ت ػرل عمػخ المعػػامبلت كالتجػارة اإللكتركنيػة األحكػػاـ المكضػكعية الخاصػػة اػلا النػػانكففيمػا لػـ يػػرد راػأن  نػص خػػاص فػه 
 فه التاريعات المنظمة لكؿ منها.رها 

 (52مادة )

 الا النانكف. المكا ح كالنرارات البلزمة لتنفيل أحكاـ الكزرانر مجمس يصد
 
 
 

 (53مادة )
 يميخ كؿ ما يتعارض مع أحكاـ الا النانكف. 
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 (54مادة  )
عمػػخ جميػػع الجهػػات المختصػػة ك ػػؿه فيمػػا يخصػػ  تنفيػػل أحكػػاـ اػػلا النػػانكف كيعمػػؿ رػػ  رعػػد هبلهػػيف يكمػػان مػػف تػػاريخ ناػػر  فػػه 

 الجريدة الر مية.
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