قانون المعامالت اإللكترونية رقم (  ) 51لسنة 5151

المادة1
يسمى ىذا القانون (قانون المعامالت اإللكترونية لسنـة  )5115ويعمل بو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 5
يكون لمكممات والعبارات التالية حيثما وردت في ىذا القانون المعاني المخصصة ليا أدناه ما لم تدل القرينة عمى
غير ذلك:

لمعامالت:أي إجراء يقع بين طرف أو أكثر إلنشاء التزام عمى طرف واحد أو التزام تبادلي بين طرفين أو أكثر
سواء كان يتعمق ىذا اإلجراء بعمل تجاري أو مدني أو يكون مع دائرة حكومية.
المعامالت اإللكترونيـ ــة  :المعامالت التي تنفذ بوسائل إلكترونية.
الوسائل اإللكترونية:تقنية إستخدام وسائل كيربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو كيرومغناطيسية أو أي وسيمة
مشابية.
المعمومات االلكترونية :البيانات أو النصوص أو الصور أو الرسومات أو األشكال أو األصوات أو الرموز أو
قواعد البيانات و ما شابو ذلك .
نظام المعمومات اإللكترونية:مجموعة البرامج واألدوات المعدة إلنشاء المعمومات أو إرساليا أو تسميميا أو
معالجتيا أو تخزينيا أو إدارتيا أو عرضيا بوسائل إلكترونية.

رسالة المعمومات اإللكترونية:المعمومات التي يتم إنشاؤىا أو إرساليا أو تسمميا أو تخزينيا بأي وسيمة إلكترونية
ومنيا البريد اإللكتروني او الرسائل القصيرة أو أي تبادل لممعمومات الكترونياً.
السجل اإللكتروني:رسالة المعمومات التي تحتوي عمى قيد أو عقد أو أي مستند أو وثيقة من نوع آخر يتم إنشاء

أي منيا أو تخزينيا أو استخداميا أو نسخيا أو إرساليا أو تبميغيا أو تسمميا باستخدام الوسيط االلكتروني.
السنـ ــد اإللكترونــي  :السند الذي يتم إنشاؤه والتوقيع عميو وتداولو الكترونياً.

التوقيع اإللكتروني :البيانات التي تتخـذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرىا وتكون مدرجة بشكل
إلكتروني أو أي وسيمة أخرى مماثمة في السجل االلكتروني ،أو تكون مضافة عميو أو مرتبطة بو بيدف تحديد
ىوية صاحب التوقيع وانفراده باستخدامو وتمييزه عن غيره.

.

المنشئ:الشخص الذي يقوم بإنشاء رسالة المعمومات أو إرساليا.
الوسيط اإللكترونـي  :البرنامج اإللكتروني الذي يستعمل لتنفيذ إجراء أو االستجابة إلجراء بشكل تمقائي بقصد

إنشاء رسالة معمومات أو إرساليا أو تسمميا.

شيادة التوثيـق االلكتروني  :الشيادة الصادرة عن جية التوثيق االلكتروني إلثبات نسبة توقيع إلكتروني إلى
شخص معين إستناداً إلى إجراءات توثيق معتمدة.
التوثيق االلكتروني :التحقق من ىوية مستخدم شيادة التوثيق االلكتروني وصحتيا وصالحيتيا.
جية التوثيق االلكتروني :الجية المرخصة أو المعتمدة من ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت أو المخولة قانوناً

بإصدار شيادات التوثيق وتقديم أي خدمات متعمقة بيذه الشيادات وفقاً ألحكام ىذا القانون واألنظمة والتعميمات

الصادرة بموجبو.

المفتاح الخاص:الرمز الذي يستخدمو الشخص إلنشاء توقيع الكتروني في معاممة الكترونية أو رسالة معمومات أو

سجل الكتروني.

المفتاح العـام  :الرمز الذي تخصصو او تعتمده جيات التوثيق االلكتروني لمستخدم شيادة التوثيق اإللكتروني
بيدف التحقق من صحة التوقيع االلكتروني.
صاحب التوقيع :الشخص الذي صدرت لو شيادة التوثيق االلكتروني من جية التوثيق االلكتروني والحائز عمى
المفتاح العام والمفتاح الخاص ،سواء قام بالتوقيع بنفسو أو من خالل من ينوب عنو أو يمثمو.

شيادة التوثيق االلكتروني الجذرية :شيادة التوثيق االلكتروني التي تصدرىا جيات التوثيق االلكتروني لنفسيا
لتمكين جيات التوثيق األخرى من الوثوق بالشيادات الصادرة عنيا.
منظومة التوثيق االلكتروني لمشيادة الجذرية:مجموعة عناصر مترابطة ومتكاممة تحتوي عمى الوسائط االلكترونية
التي يتم بواسطتيا إصدار شيادة التوثيق االلكترونية الجذرية وادارتيا.

المادة 3
أ -تسري أحكام ىذا القانون عمى المعامالت التي تتم بوسائل الكترونية .
ب-ال تسري أحكام ىذا القانون عمى ما يمي ما لم ينص أي قانون آخر عمى خالف ذلك:-
 .1إنشاء الوصية وتعديمي ــا.

 .5إنشاء الوقف وتعديل شروطو .

 .3معامالت التصرف في األموال غير المنقولة واالموال المنقولة التي تتطمب التشريعات تسجيميا بما في

ذلك الوكاالت المتعمقة بيا وسندات ممكيتيا وانشاء الحقوق العينية عمييا بإستثناء عقود اإليجار الخاصة
بيذه األموال .

 .4الوكاالت والمعامالت المتعمقة باألحوال الشخصية.

 .5اإلشعارات المتعمقة بإلغاء أو فسخ عقود خدمات المياه والكيرباء والتأمين الصحي والتأمين عمى الحياة.
 .6لوائح الدعاوى والمرافعات واشعارات التبميغ القضائية وق اررات المحاكم.

 .7األوراق الماليــة باستثناء ما تنص عميو تعميمات خاصة تصدر عـن الجيات المختصة إستناداً لقانون
األوراق المالية أو أي تشريع آخر

.

المادة 4
أ -يجوز ألي و ازرة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بمدية إجراء معامالتيا باستخدام الوسائل

االلكترونية شريطة توافر متطمبات التعامل االلكتروني الواردة في ىذا القانون واألنظمة والتعميمات الصادرة
بموجبو .
ب-تقوم كل و ازرة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بمدية عند إجراء أي من معامالتيا بالوسائل

االلكترونية بتحديد األحكام واإلجراءات المتعمقة باألمور المبينة أدناه بموجب تعميمات تصدرىا ليذه الغاية:-
 .1إنشاء السجالت االلكترونية أو إيداعيا أو حفظيا أو إصدارىا .
 .5استخدام التوقيع االلكتروني و أي شروط أخرى متعمقة بو.

 .3أمن السجالت والمعامالت االلكترونية وحمايتيا وسريتيا وسالمتيا.
 .4تاريخ مباشرة إجراء معامالتيا بالوسائل االلكترونية .

المادة 5
أ -تعتبر و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات جية التوثيق االلكتروني لمو ازرات والمؤسسات الرسمية العامة
والمؤسسات العامة والبمديات وتقوم بإصدار شيادات التوثيق االلكتروني الستخداميا في معامالت أي منيا.

ب -لمجمس الوزراء بناء عمى تنسيب وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات أن يعيد إلى أي ىيئة أو مؤسسة
رسمية عامة او جية حكومية بالميام المبينة في الفقـ ـرة ( أ) من ىذه المادة

.

المادة 6
مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة ( )3من ىذا القانون  ،إذا استوجب أي تشريع تقديم أي قيد أو عقد أو

مستند أو وثيقة بشكل خطي أو كتابي فيعتبر تقديم السجل االلكتروني الخاص بأي منيا منتجاً لآلثار القانونية

ذاتيا شريطة ما يمي:

أ -إمكانية االطالع عمى معمومات السجل االلكتروني.
ب -إمكانية تخزين السجل االلكتروني والرجوع اليو في أي وقت دون إحداث أي تغيير عميو

.

المادة 7
أ-اذا اشترط أي تشريع تقديم النسخة األصمية من أي قيد أو عقد أو مستند أو وثيقة فيعتبر السجل االلكتروني
مستوفياً ليذا الشرط بتوافر ما يمي:
 .1حفظو بالشكل الذي تم بو إنشاؤه أو إرسالو أو تسممو وبشكل يضمن عدم إجراء أي تغيير أو تعديل عمى
محتواه .
 .5حفظو عمى نحو يتيح الوصول إلى المعمومات الواردة فيو واستخداميا والرجوع إلييا في أي وقت.
 .3التمكن من التعرف عمى المنشئ والمرسل إليو وتاريخ ووقت إنشائو أو إرسالو أو تسممو.
ب -ال تطبق الشروط الواردة في الفقرة (أ) من ىذه المادة عمى المعمومات المرافقة لمسجل االلكتروني التي يكون

القصد منيا تسييل إرسالو وتسممو.

ج -يجوز لممنشئ أو المرسل إليو إثبات الشروط الواردة في الفقرة (أ) من ىذه المادة بوسائل اإلثبات كافة مع
مراعاة القواعد المقررة بموجب القوانين ذات العالقة

.

المادة 8
إذا استوجب القانون االحتفاظ بمستند ألي سبب فيعتبر االحتفاظ بو عمى شكل سجل إلكتروني منتجاً آلثاره عمى
ان تتوافر فيو الشروط المنصوص عمييا في المادة ( )7من ىذا القانون .

المادة 9
تعتبر رسالة المعمومات وسيمة من وسائل التعبير عن اإلرادة المقبولة قانوناً إلبداء اإليجاب أو القبول بقصد إنشاء

التزام تعاقدي .

المادة 11
تعتبر رسالة المعمومات صادرة عن المنشئ سواء صدرت عنو ولحسابو أو بالنيابة عنو أو بوساطة وسيط
الكتروني معد لمعمل بشكل تمقائي من المنشئ أو بالنيابة عنو

.

المادة 11
أ -لممرسل إليو أن يعتبر رسالة المعمومات صادرة عن المنشئ في أي من الحالتين التاليتين:
 .1إذا اتبع المرسل إليو أي إجراء سبق أن اتفق مع المنشئ عمى اتباعو لمتحقق من أن رسالة المعمومات قد
صدرت عن المنشئ ليذا الغرض.

 .5إذا كانت رسالة المعمومات كما تسمميا المرسل إليو ناتجة من إجراءات قام بيا أي شخص تابع لممنشئ
أو ينوب عنو أو مخول بالدخول إلى الوسيط اإللكتروني الذي يستخدمو المنشئ.
ب -عمى المرسل إليو أن يتصرف عمى أساس عدم صدور رسالة المعمومات عن المنشئ في أي من الحالتين
التاليتين:
 .1إذا استمم المرسل إليو اشعا اًر من المنشئ يبمغو فيو أن الرسالة غير صادرة عنو وذلك من تاريخ ذلك
اإلشعار ووقت تسممو ويبقى المنشئ مسؤوالً عن أي نتائج قبل تسمم اإلشعار .

 .5إذا عمم المرسل إليو أن الرسالة لم تصدر عن المنشئ .

المادة 15
أ -إذا طمب المنشئ من المرسل إليو بموجب رسالة معمومات إعالمو بتسمم تمك الرسالة أو كان متفقاً معو عمى

ذلك دون تحديد وسيمة معينة ليذه الغاية فإن قيام المرسل إليو بإعالم المنشئ بالوسائــل اإللكترونية أو بأي وسيمة
أخرى بتسمم الرسالة يعتبر إستجابة لذلك الطمب أو اإلتفاق .
ب-إذا عمق المنشئ أثر رسالة المعمومات عمى تسممو إشعا اًر من المرسل إليو بتسمم تمك الرسالة ،فتعامل الرسالة

وكأنيا لم تكن إلى حين تسممو ذلك اإلشعار.
ال لذلك ولم يعمق أثر
ج-إذا طمب المنشئ من المرسل إليو إرسال إشعار بتسمم رسالة المعمومات ولم يحدد أج ً

رسالة المعمومات عمى تسممو ذلك اإلشعار فمو في حالة عدم تسممو اإلشعار خالل مدة معقولـة أن يوجو إلى

المرسل إليو تذكي ًار بوجوب إرسال اإلشعار خالل مدة محددة تحت طائمة اعتبار رسالة المعمومات ممغاة إذا لم

يستمم اإلشعار خالل ىذه المدة.

د -ال يعتبر إشعار التسمم بحد ذاتو دليالً عمى أن مضمون رسالة المعمومات التي تسمميا المرسل إليو مطابق

لمضمون رسالة المعمومات التي أرسميا المنشئ .

المادة 13
أ -تعتبر رسالة المعمومات قد أرسمت من وقت دخوليا إلى نظام معمومات ال يخضع لسيطرة المنشئ أو الشخص

أو الوسيط االلكتروني الـذي أرسل الرسالة نيابة عنو ما لم يتفق المنشئ أو المرسل إليو عمى غير ذلك.
ب -يتم تحديد وقت تسمم رسالة المعمومات عمى النحو التالي:

 .1إذا كان المرسل إليو قد حدد نظام معمومات لتسمم رسائل المعمومات فتعتبر الرسالة قد تم تسمميا عند
دخوليا إلى ذلك النظام.

 .5إذا لم يحدد المرسل إليو نظام معمومات لتسمم رسائل المعمومات فيعتبر وقت تسمم الرسالة عند دخوليا
إلى أي نظام معمومات يتبع لممرسل إليو .

المادة 14
أ -تعتبر رسالة المعمومات قد أرسمت من المكان الذي يقع فيو مقر عمل المنشئ وأنيا استممت في المكان الذي
يقع فيو مقر عمـل المرسل إليو ،واذا لم يكن ألي منيما مقر عمل يعتبر مكان إقامتو مق اًر لعممو ،ما لم يكن
منشئ الرسالة والمرسل إليو قد إتفقا عمى غير ذلك.

ب-إذا كان لممنشئ أو المرسل إليو أكثر من مقر عمل فيعتبر المقر األقرب صمة بالمعاممة ىو مكان اإلرسال أو

التسمم ،وعند تعذر الترجيح يعتبر مقر العمل الرئيس ىو مكان اإلرسال أو التسمم

.

المادة 15
يعتبر التوقيع االلكتروني محمياً إذا توافرت فيو الشروط التالية مجتمعة:
أ .إذا انفرد بو صاحب التوقيع ليميزه عن غيره.
ب .إذا كان يحدد ىوية صاحب التوقيع.

ج .إذا كان المفتاح الخاص خاضعاً لسيطرة صاحب التوقيع وقت إجراء التوقيع.

د .إذا ارتبط بالسجل االلكتروني بصورة ال تسمح بإجراء تعديل عمى ذلك السجل االلكتروني بعد توقيعو
دون إحداث تغيير عمى ذلك التوقيع .

المادة 16
يعتبر التوقيع اإللكتروني موثقاً إذا تحققت فيو جميع الشروط المذكورة في المادة ( )15من ىذا القانون وكان

مرتبطاً بشيادة توثيق إلكتروني صادرة وفقاً ألحكام ىذا القانون واألنظمة والتعميمات الصادرة بمقتضاه  ،وقت

إنشاء التوقيع االلكتروني عن أي من الجيات التالية:
أ .جية توثيق الكتروني مرخصة في المممكة.
ب .جية توثيق الكتروني معتمدة.

ج .أي جية حكومية سواء كانت و ازرة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بمدية يوافق ليا مجمس
الوزراء عمى ذلك شريطة استيفاء متطمبات ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت.

د .و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.

ه .البنك المركزي األردني فيما يتعمق باألعمال المصرفية أو المالية االلكترونية .

المادة 17
أ .يكون لمسجل االلكتروني المرتبط بتوقيع الكتروني محمي الحجية ذاتيا المقررة لمسند العادي ويجوز
ألطراف المعاممة االلكترونية االحتجاج بو.
ب .يكون لمسجل االلكتروني المرتبط بتوقيع الكتروني موثق الحجية ذاتيا المقررة لمسند العادي ويجوز
ألطراف المعاممة االلكترونية والغير االحتجاج بو.

ج .في غير الحاالت المنصوص عمييا في الفقرتين (أ) و(ب) من ىذه المادة يكون لمسجل االلكتروني الذي
يحمل توقيعاً الكترونياً الحجية ذاتيا المقررة لمسند العادي في مواجية أطراف المعاممة االلكترونية  ،وفي
حال اإلنكار يقع عبء اإلثبات عمى من يحتج بالسجل االلكتروني.

د .يكون لمسجل اإللكتروني غير المرتبط بتوقيع الكتروني حجية األوراق غير الموقعة في اإلثبات .

ه .يجوز إصدار أي سند رسمي أو تصديقو بالوسائل االلكترونية شريطة ارتباط السجل االلكتروني الخاص
بو بتوقيع الكتروني موثق .

المادة 18
أ -يكون السند اإللكتروني قابالً لمتحويل إذا انطبقت عميو شروط السند القابل لمتداول المحددة بقانون التجارة
باستثناء شرط الكتابة ،عمى أن يكون الساحب قد وافق عمى قابمية ىذا السند لمتداول.

ب -يعتبر حامل السند اإللكتروني مخوالً بإستعمال الحقوق المتعمقة بسند إلكتروني قابل لمتحويل إذا كان

الساحب قد وافق عمى قابمية ىذا السند لمتداول وشريطة أن يكون موقعاً توقيعاً الكترونياً موثقاً

.

المادة 19
يعتبر حامل السند اإللكتروني صاحب الحق في سند قابل لمتحويل ومخوالً بالحقوق والدفوع التي يتمتع بيا حامل

السند العادي وفقاً ألي تشريع نافذ إذا كان ىذا السند مستوفياً لجميع شروطو ما لم يتم االتفاق عمى غير ذلك

.

المادة 51
يتمتع المدين بسند الكتروني قابل لمتحويل بالحقوق والدفوع نفسيا التي يتمتع بيا المدين بسند ورقي قابل لمتداول.

المادة 51
أ -يعتبر تحويل األموال بوسائل إلكترونية وسيمة مقبولة إلجراء الدفع.
ب -يحدد البنك المركزي األردني وبمقتضى نظام يصدر ليذه الغاية ما يمي:-
 .1إجراءات عمل أنظمة الدفع االلكتروني ومتطمباتيا الفنية والتقنية ومتطمبات إصدار النقود االلكترونية
وشروط التعامل بيا وتسوية النزاعات التي تنشأ بين أطراف معاممة تحويل األموال الكترونياً.

 .5الشروط واإلجراءات والمتطمبات الفنية والتقنية لمشيكات االلكترونية ومواصفات النظام االلكتروني الواجب
التطبيق لتقديم الشيكات وعرضيا وتقاصيا الكترونياً .

المادة 55
أ -1-مع مراعاة قانون البنوك ،عمى كل شركة دفع وتحويل الكتروني لؤلموال الحصول عمى ترخيص من البنك
المركزي األردني.

2تحدد شروط الترخيص وحاالت إلغائو والرسوم والغرامات والعقوبات اإلدارية والحد األدنى لرأس المالوالكفاالت ومدد توفيق األوضاع وحاالتو لمشركات القائمة قبل نفاذ أحكام ىذا القانون وغيرىا من األمور المتعمقة
بأنظمة الدفع والتحويل االلكتروني لؤلموال بمقتضى نظام يصدر ليذه الغاية.
ب -تخضع شركات الدفع والتحويل االلكتروني لؤلموال في ممارسة نشاطيا لرقابة البنك المركزي األردني
واشرافو.
ج -لغايات ىذه المادة يقصد بشركة الدفع والتحويل االلكتروني لؤلموال ،الشركة التي تمارس خدمات الدفع أو

التحويل أو التسويات المالية أو التقاص الكترونياً أو إصدار أدوات وأنظمة الدفع االلكتروني وادارتيا وفقاً ألحكام
ىذا القانون واألنظمة والتعميمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات األخرى ذات العالقة

.

المادة 53
أ -تكون و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات مسؤولة عن إدارة منظومة التوثيق اإللكتروني لمشيادة الجذرية.
ب -تكون ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت الجية المختصة بترخيص جيات التوثيق االلكتروني واعتمادىا وتنظيم

أعماليا وفقاً لؤلنظمة والتعميمات التي تصدر بموجب أحكام ىذا القانون .

المادة 54
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشير وال تزيد عمى ثالث سنوات أو بغرامة ال تقل عن ( )1111ألف دينار
وال تزيد عمى ( )5111خمسة آالف دينار أو بكمتا ىاتين العقوبتين كل من:

أ-أنشأ أو نشر أو قدم شيادة توثيق الكتروني بغرض احتيالي أو ألي غرض غير مشروع.
ب -قدم إلى جية التوثيق اإللكتروني معمومات غير صحيحة بقصد إصدار شيادة توثيق أو وقف سريانيا أو
إلغائيا .

المادة 55
تعاقب أي من جيات التوثيق االلكتروني المرخصة أو المعتمدة بغرامة ال تقل عن ( )51111خمسين ألف دينار
وال تزيد عمى ( )111111مائة ألف دينار باإلضافة إلى إلغاء ترخيصيا أو اعتمادىا إذا قدمت معمومات غير

صحيحة في طمب الترخيص أو االعتماد أو أفشت أسرار احد عمالئيا أو استغمت المعمومات المتوافرة لدييا عن

طالب شيادة التوثيق االلكتروني ألغراض أخرى غير أنشطة التوثيق االلكتروني دون الحصول عمى موافقة طالب

الشيادة الخطية المسبقة .

المادة 56
يعاقب كل من يمارس نشاط جيات التوثيق االلكتروني داخل المممكة ،دون الحصول عمى ترخيص أو اعتماد
وفقاً ألحكام ىذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة ال تقل عن ( )51111خمسين ألف دينار وال تزيد

عمى ( )111111مائة ألف دينار .
المادة 57

يصدر مجمس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام ىذا القانون بما في ذلك نظام ترخيص جيات التوثيق
االلكتروني واعتمادىا والرسوم الواجب استيفاؤىا .

المادة 58
يمغى قانون المعامالت االلكترونية المؤقت رقم ( )85لسنة  5111عمى أن يستمر العمل باألنظمة والتعميمات
الصادرة بمقتضاه إلى أن تمغى أو تعدل أو يستبدل غيرىا بيا وفقاً ألحكام ىذا القانون في موعد أقصاه سنة من

تاريخ نفاذ أحكام ىذا القانون .

المادة 59
رئيس الوزراء والوزراء مكمفون بتنفيذ أحكام ىذا القانون.

