
 3102( لسنة 6قانون المعامالت االلكترونية رقم )
 

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
 وتعديالته،  3002بعد االطالع على القانون األساسي لسنة 

 ،6991( لسنة 2وعلى قانون االتصاالت السلكية والالسلكية رقم )
 ،3063( لسنة 4وعلى القانون المدني رقم )

 بشأن سلطة النقد الفلسطينية وتعديالته، 6999( لسنة 3وعلى قانون رقم )
 وتعديالته،  3003( لسنة 3وعلى قانون المصارف رقم )

 ،3004( لسنة 63وعلى قانون األوراق المالية رقم )
 ،3006( لسنة 4وعلى قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم )

 ، 3063( لسنة 9وعلى قانون الشركات التجارية رقم )
 المعمول به في الضفة الغربية،  6911( لسنة 620قانون التجارة رقم )وعلى 

 هجرية المعمول به في قطاع غزة، 6331وعلى قانون التجارة العثماني لسنة 
 ( منه،96وعلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي، السيما المادة )

 م3062/ 30/01وبناًء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ: 
 وتعديالته، 3002( من القانون األساسي لسنة 46وبعد أن أصبح القانون مصدرًا بقوة المادة )

 باسم الله ثم باسم الشعب العربي الفلسطيني، 
 صدر القانون التالي:

 الفصل األول
 تعريفات وأحكام عامة

 (6مادة )
 تعريفات
القوانون المعواني المخصصوة لأوا أدنواه موا لووم  يكوون للعبوارات والكلموات التاليوة أينموا وردت فوي هو ا

 تدل القرينة على خالف  لك:
 الوزارة: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. 
 الوزير: وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

المعامالت اإللكترونيوة: أ  تعامول أو عقود أو اتفاقيوة يوتم ابرامأوا أو تنفيو ها بشوكل كلوي أو جز وي 
   االلكترونية.  المراسالت بواسطة



المعلومووووات اإللكترونيووووة: البيانووووات والنصووووو  والصووووور واألشووووكال واألصوووووات والرموووووز والخوووورا   
 وبرامج الحاسب والبرمجيات وقواعد البيانات والكالم.

البيانات اإللكترونية: بيانات ممثله أو مرمزه الكترونيا سواء على شكل ن  أو رمز أو صووت أو 
 سوم أو خرا   أو برامج حاسب آلي أو غيرها من قواعد البيانات.صور أو ر 

تبادل البيانات اإللكترونية: نقل البيانات بوسا ل الكترونية من شوخ  للوى أخور أو مون منظوموة  
 الكترونية للى منظومة الكترونية أخرى.

أو رقميوووووه أو الوسوووويلة اإللكترونيوووووة: أيوووووة وسووووويلة تتصووووول بالتقنيوووووة الحديثوووووة و ات قووووودرات كأربا يوووووة 
مغناطيسووويه أو السووولكية أو بصوووريه أو كأووورو مغناطيسووويه أو ضوووو ية أو ايوووة قووودرات مماثلوووه لووو لك 

 تستخدم في تبادل البيانات وتخزينأا.
السوووجل اإللكترونوووي: مجموعوووة المعلوموووات أو البيانوووات التوووي تشوووكل بمجملأوووا وصوووفًا لحالوووه تتعلووو  

 أو تسلمأا أو تخزينأا بوسا ل للكترونية.بشخ  أو شيء ما والتي يتم لنشاؤها أو لرسالأا 
الوسي  االلكتروني: برنامج الحاسوب أو أ  وسيلة للكترونية أخرى تستعمل من أجل تنفيو  لجوراء 

 أو االستجابة إلجراء بقصد انشاء أو ارسال أو تسلم رسالة معلومات دون تدخل شخصي.
لة بيانوات أو لرسوالأا أو تخزينأوا، وال المنشئ: الشخ  ال   يقووم أو يوتم بالنيابوة عنوه لنشواء رسوا

  يعد منش ًا لرسالة بيانات الشخ  ال   يتصرف كوسي  فيما يتعل  بتلك الرسالة.
 العقد اإللكتروني: االتفاق ال   يتم انعقاده بوسا ل أو وسا   الكترونيه.

غيرهووا التوقيووا اإللكترونووي: عالمووة شخصووية تتخوو  شووكل حووروف أو أرقووام أو رموووز أو أصوووات أو 
تكووون ملحقووة أو مرتبطووة بمعاملووة للكترونيووة ولأووا طووابا يسوومح بتحديوود هويووة الشووخ  الوو   وقعأووا 

 ويميزه عن غيره ويكون معتمدًا من جأة التصدي .
الشوأادة: شووأادة المصووادقة اإللكترونيوة التووي تصوودرها الووزارة أو الجأووة المفوضووة مون قبلأووا الثبووات 

 نات التوقيا االلكتروني.العالقة واالرتباط بين الموقا وبيا
نظووام معالجووة المعلومووات: النظووام اإللكترونووي المسووتخدم إلنشوواء رسووا ل المعلومووات أو لرسووالأا أو 

 تسلمأا أو معالجتأا أو تخزينأا أو تجأيزها على أ  وجه آخر.
 رسالة البيانات: البيانات اإللكترونية التي يتم لرسالأا أو تسلمأا بوسا ل الكترونيه.

: الشخ  الطبيعي أو المعنو  الحوا ز علوى بيانوات لنشواء التوقيوا االلكترونوي  الو   يوقوا الموقا
 على المستند االلكتروني ويوقا عن نفسه أو من ينيبه أو من يمثله قانونًا.

 أداة التوقيا: هي منظومة تستعمل إلنشاء توقيا الكتروني على معامله الكترونية.
 شئ الرسالة توجيه رسالته لليه. المرسل لليه: الشخ  ال   قصد من



قيد غير مشوروع: أ  قيود موالي يجور  علوى حسواب العميول نتيجوة رسوالة الكترونيوه أرسولت باسومه 
 دون علمه أو موافقته عليأا أو دون تفويض منه.

التشوووفير: عمليوووة تحويووول بيانوووات الكترونيوووه للوووى شوووكل أو رمووووز غيووور معروفوووة أو مبعثووورة يصوووعب 
 لعادتأا للى هي تأا األصلية. قراءتأا وفأمأا بدون 

المؤسسووة الماليووة: البنووك الموورخ  أو المؤسسووة الماليووة المصوور  لأووا بالتعاموول بووالتحويالت الماليووة 
 وف  أحكام القوانين الناف ة.

وسيلة الدفا اإللكترونية: الوسيلة التوي تمكون صواحبأا مون القيوام بعمليوات الودفا المباشور عون بعود 
 التصاالت.عبر الشبكات العمومية ل

 المستألك: هو الشخ  ال   يقوم بشراء سلعة أو خدمة بطريقة الكترونية.
 مقدم الخدمة: هو الشخ  أو الجأة التي تقوم بتقديم خدمات أو سلا أو تجارة بطريقة الكترونية.

 التجارة اإللكترونية: كل معاملة تجارية تتم عن بعد باستخدام وسيلة للكترونية.
للكترونووي ثابووت أو منقووول سوولكي أو السوولكي يحتووو  علووى نظووام معالجووة  حاسووب آلووي: أ  جأوواز

البيانوووات أو تخزينأوووا أو لرسوووالأا أو لسوووتقبالأا أو تصوووفحأا يوووؤد  وظوووا   محوووددة بحسوووب البووورامج 
 واألوامر المعطاة له.

 الال حة: الال حة التنفي ية لأ ا القانون.

 (3مادة )
لكترونية كافة بموا فوي  لوك السوجالت والمسوتندات تسر  أحكام ه ا القانون على المعامالت اال  .6

 والتوقيعات والمراسالت االلكترونية.
 يستثنى من تطبي  أحكام ه ا القانون المعامالت التالية:  .3
 المعامالت المتعلقة باألحوال الشخصية. -أ
 المعامالت المتعلقة بسندات ملكية األموال غير المنقولة. -ب
 األموال غير المنقولة والتصرف فيأا. المعامالت التي تتعل  ببيا وشراء -ج
 أ  مستندات يتطلب القانون تصديقأا أمام كاتب العدل. -د
 اإلعالنات القضا ية وم كرات الحضور واإلحضار والتفتيش واألحكام القضا ية. -ه
 أ  مستندات أو معامالت يتم استثناؤها بن  القانون. -و

 الفصل الثاني
 حجية السجالت اإللكترونية في اإلثبات

 (2ادة )م



للسوووجالت اإللكترونيووووة  ات الحجيووووة المقوووررة فووووي اإلثبووووات للسوووندات العرفيووووة، وال ينكوووور األثوووور  .6
مكوووان العموووول  القوووانوني للمعلوموووات الوووواردة فووووي السوووجالت اإللكترونيوووة، مووون حيوووو  صوووحتأا وا 

فوي شوكل سووجل للكترونوي أو اإلشوارة لليأوا فووي  –كليووًا أو جز يوًا  –بمقتضواها، لمجورد ورودهوا 
 سجل.ه ا ال

ل ا أوجووب القووانون أن تكووون المعلومووات ثابتووة بالكتابووة، أو رتووب أثوورًا قانونيووًا علووى عوودم االلتووزام  .3
ب لك، فإن ورود المعلومات في سوجل للكترونوي يفوي بمتطلبوات هو ا القوانون، بشورط أن تكوون 
 .المعلومات قابلة للدخول عليأا واستخراجأا الحقًا عن طري  الب  أو الطباعة أو غير  لك

ل ا أوجب القانون أن تكوون المعلوموات المقدموة للوى شوخ  آخور ثابتوة بالكتابوة، فوإن تقوديمأا  .2
 في شكل سجل للكتروني يفي بأ ا الغرض ل ا توافرت الشروط اآلتية:

أن يوتمكن المرسول لليوه موون الودخول علوى هو ه المعلومووات واسوتخراجأا الحقوًا، سوواء عوون   -أ
 طري  الب  أو الطباعة أو غير  لك.

 أن يتمكن المرسل لليه من حفظ ه ه المعلومات. -ب
يراعى في تقدير حجية السجل اإللكتروني في اإلثبات، عند النزاع في سالمته مدى الثقة فيموا  .4

 يلي:
 الطريقة التي تم بأا لنشاء أو حفظ أو ب  السجل اإللكتروني. .أ
 الطريقة التي تم بأا توقيا السجل اإللكتروني. .ب
ي المحافظووووة علووووى سووووالمة المعلومووووات التووووي تضوووومنأا السووووجل الطريقووووة التووووي اسووووتعملت فوووو .ج

 اإللكتروني.
 أية أمور أخرى  ات عالقة بسالمة السجل اإللكتروني. .د

 (4مادة )
 التعاقد اإللكتروني

تكووون العقووود اإللكترونيووة صووحيحة ونافوو ة عنوود ارتبوواط اإليجوواب بووالقبول عبوور رسوووالة البيانووات  .6
يور عون لرادتوين متطوابقتين علوى وجوه يثبوت أثوره فوي المعقوود التي يتبادل فيأووا المتعاقودان التعب

 عليه ويترتب عليه التزام كل منأما بما وجب عليه لآلخر.
 ال يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفي  لمجرد أنه أبرم بواسطة رسالة للكترونية واحدة أو أكثر. .3
ر تكووون معوودة ومبرمجووة يجوووز أن يووتم التعاقوود موون خووالل منظووومتي بيانووات للكترونيووة أو أكثوو .2

مسبقًا للقيام بمثل ه ه المأام ويكون التعاقد صوحيحًا ونافو ًا ومنتجوًا آثواره القانونيوة علوى الورغم 
مووون عووودم التووودخل الشخصوووي أو المباشووور أل  شوووخ  طبيعوووي فوووي عمليوووة لبووورام العقووود موووا لوووم 

 يتعارض ما القوانين األخرى  ات العالقة.



بيانووات للكترونيوة آليووة وشووخ  طبيعوي، ل ا كووان يعلووم أنووه يجووز أن يووتم التعاقوود بوين منظومووة  .4
 يتعامل ما منظومة آلية ستتولى لبرام العقد أو تنفي ه.

ال يلوزم هو ا القووانون أ  شوخ  بإرسووال أو تسولم أو اسووتعمال سوجل أو توقيووا للكترونوي بوودون  .5
 موافقته على  لك.

لعقود التي تبرم باألساليب العادية من يكون للعقود اإللكترونية  ات اآلثار القانونية المتعلقة با .1
 حي  اإلثبات والصحة والقابلية للتنفي  وغير  لك من األحكام.

 الفصل الثال 
 المعامالت والمراسالت االلكترونية

 (5مادة )
 تعتبر الرسالة اإللكترونية صادرة عن المنشئ في الحاالت اآلتية:

 ل ا كان المنشئ هو ال   أصدرها بنفسه. .6
المنشئ والمرسل لليه ، تعتبر الرسالة اإللكترونية صادرة عن المنشئ ل ا توم لرسوالأا  فيما بين .3

 بواسطة:
 شخ  له صالحية التصرف نيابة عن المنشئ فيما يتعل  بالرسالة اإللكترونية المعنية. .أ
ل ا توووم لرسوووالأا وفقوووًا لنظوووام معلوموووات آلوووي مبووورمج مووون قبووول المنشوووئ أو نيابوووة عنوووه ليعمووول  .ب

 تلقا يًا.
مرسل لليه أن يعتبور الرسوالة اإللكترونيوة قود صودرت عون المنشوئ وأن يتصورف علوى أسواس لل .2

  لك االفتراض في الحالتين اآلتيتين:
ل ا طبووو  المرسووول لليوووه بدقوووة لجوووراء سوووب  أن وافووو  عليوووه المنشوووئ ألجووول التحقووو  مووون أن  -أ

 الرسالة اإللكترونية صادرة عن المنشئ.
لمأا المرسووول لليوووه، ناتجوووة عووون تصووورفات شوووخ  ل ا كانوووت الرسوووالة اإللكترونيوووة كموووا تسووو -ب

تمكوون بصووورة مشووروعة بحكووم عالقتووه بالمنشووئ أو بووأ  وكيوول للمنشووئ موون الوصووول للووى 
 طريقة يستخدمأا المنشئ للتعري  بأن الرسالة اإللكترونية تخصه.

 وال يسر  ه ا البند اعتبارًا من:
لرسوالة اإللكترونيوة لوم تصودر عنوه الوقت ال   تسلم فيه المرسل لليه لخطارًا من المنشئ بأن ا (6

 وأتيح للمرسل لليه وقت معقول للتصرف وفقًا ل لك.
الوقوووت الووو   علوووم فيوووه المرسووول لليوووه أو كوووان يتعوووين عليوووه أن يعلوووم ل ا بووو ل عنايوووة معقولوووة أو  (3

 استخدم لجراًء متفقًا عليه أن الرسالة اإللكترونية لم تكن من المنشئ.



كوون مقبووواًل أن يعتبوور المرسوول لليووه أن الرسووالة اإللكترونيووة تخوو  كمووا ال يسوور  هوو ا البنوود ل ا لووم ي
 المنشئ أو يتصرف بناء على  لك االفتراض.

وللمرسل لليه أن يعتبور كول رسوالة للكترونيوة يتسولمأا علوى أنأوا مراسولة مسوتقلة وأن يتصورف بنواًء 
نايوووة معقولوووة أو علووى  لوووك االفتوووراض وحووده، لال ل ا علوووم أو كوووان ينبغووي عليوووه أن يعلوووم ل ا بوو ل ع

 استخدم أ  لجراء متف  عليه أن الرسالة اإللكترونية كانت نسخة مكررة.
 (1المادة )

ل ا طلووب المنشووئ موون المرسوول لليووه أو اتفوو  معووه، عنوود أو قبوول لرسووال رسووالة للكترونيووة، أو عوون 
( 65المادة ) طري  تلك الرسالة اإللكترونية أن يتم اإلقرار بتسلم الرسالة اإللكترونية، تطب  أحكام

 من ه ا القانون ما مراعاة اآلتي: 
ل ا  كوور المنشووئ أن الرسووالة اإللكترونيووة مشووروطة بتسوولم اإلقوورار، تعاموول الرسووالة اإللكترونيووة  .6

فيما يتعل  بترتيب الحقووق وااللتزاموات بوين المنشوئ والمرسول لليوه كموا لوو لوم ترسول للوى حوين 
 تسلم المنشئ لإلقرار.

رًا بتسووولم الرسوووالة اإللكترونيوووة ولكنوووه لوووم يووو كر أن الرسوووالة اإللكترونيوووة ل ا طلوووب المنشوووئ لقووورا .3
مشروطة بتسلم اإلقرار خالل الوقت المحدد أو المتف  عليوه، أو ل ا لوم يوتم تحديود وقوت محودد 
أو متفوو  عليوووه، فوووإن للمنشوووئ أن يوجوووووووووه للوووووووووووى المرسوول لليووووووه لخطوووووووووارًا ي كوووووور فيوووه عووودم تلقوووي 

رار بتسلم الرسالة اإللكترونية ويحدد وقتًا معقواًل يتعين في غضونه تسولم اإلقورار ، فوإ ا لوم اإلق
يوتم تسوولم اإلقوورار خوالل الوقووت المحوودد أو المتفوو  عليوه، جوواز للمنشووئ بعود توجيووه لخطووار للووى 

 المرسل لليه ، أن يعامل الرسالة اإللكترونية كأنأا لوووم ترسل.
أن المرسل  -ما لم يثبت العكس  -ر المرسل لليه بالتسلم ، يفترض عندما يتسلم المنشئ لقوورا .2

لليووه قووود تسووولم الرسووالة اإللكترونيوووة  ات الصووولة ولكوون  لوووك االفتوووراض ال يوودل ضووومنًا علوووى أن 
محتوى الرسالة اإللكترونية المرسلة مون المنشوئ يتطواب  موا محتووى الرسوالة اإللكترونيوة التوي 

 تسلمأا المرسل لليه.



ن المنشووئ قوود اتفوو  مووا المرسوول لليووه علووى أن يووتم اإلقوورار بشووكل معووين أو بطريقوووووووة ل ا لووم يكوو .4
معينة يجوز اإلفصا  عن اإلقرار بالتسلم عن طري  أية مراسلة من جانب المرسل لليه سوواء 
بوسيلة الكترونيوة أو بوسويلة آليوة أو بأيوة وسويلة أخورى، أو أ  سولوك مون جانوب المرسول لليوه 

 يؤكد للمنشئ أن الرسالة اإللكترونية قد تم تسلمأا. يكون كافيًا ألن
عندما ين  اإلقرار ال   يتسلمه المنشئ على أن الرسالة اإللكترونية  ات الصلة قد استوفت  .5

موا لوم يثبوت  -المتطلبات الفنية، سواء المتف  عليأا أو المبينة في المعايير المطبقة، يفتورض 
 أن تلك المتطلبات قد استوفيت. -العكس

 
 
 (9المادة )

 ما عدم اإلخالل بأ  اتفاق بين المنشئ والمرسل لليه:
تعتبر الرسالة اإللكترونية قد أرسلت عندما تدخل نظامًا للمعلوموات خوارج سويطرة المنشوئ أو   .6

 الشخ  ال   أرسل الرسالة نيابة عنه.
 يتحدد وقت تسلم الرسالة اإللكترونية على النحو اآلتي: .3

ه نظاموووًا للمعلوموووات لغووورض تسووولم رسوووالة للكترونيوووة، يوووتم التسووولم فوووي ل ا عوووين المرسووول لليووو -أ
الوقووووت الوووو   توووودخل فيووووه الرسووووالة اإللكترونيووووة نظووووام المعلومووووات المعووووين، و ل ا أرسوووولت 
الرسالووووووة اإللكترونيوووة للوووى نظوووام معلوموووات توووابا للمرسووول لليوووه بخوووالف نظوووام المعلوموووات 

ت التسلم في الوقوت الو   يوتم فيوه اسوتخراج يتحدد وق -المعين لتسلم الرسالة اإللكترونية 
 الرسالة اإللكترونية بواسطة المرسل لليه.

ل ا لم يعين المرسل لليه نظام معلومات، يتم تسلم الرسوالة اإللكترونيوة عنودما تودخل نظوام  -ب
 معلومات تابا للمرسل لليه.

لمنشوووئ و أنأوووا تعتبووور الرسوووالة اإللكترونيوووة قووود أرسووولت مووون المكوووان الووو   يقوووا فيوووه مقووور عمووول ا .2
ن كووان المكووان الوو   وضووا  تسولمت فووي المكووان الوو   يقووا فيوه مقوور عموول المرسوول لليووه حتوى وا 
فيه نظام المعلومات يختل  عن المكان ال   يفترض أن تكون الرسالة اإللكترونيوة قود سولمت 

 فيه.
قوووة . ل ا كوووان للمنشوووئ أو المرسووول لليوووه أكثووور مووون مقووور عمووول ، فإنوووه يعتووود بوووالمقر األوثووو  عال4 

بالمعاملة المعنية، أو مقر العمل الر يسي ل ا لم تكن هناك معاملة معينة، وا  ا لم يكن للمنشئ 
 أو المرسل لليه مقر عمل، فإنه يعتد بمقر اإلقامة.
 (8مادة )



تقتصر األحكام الخاصة بالمراسوالت اإللكترونيوة علوى لثبوات واقعوة لرسوال الرسوالة اإللكترونيوة أو 
دى ه ه األحكام للى معالجة اآلثار القانونية التي قد تترتب على رسوالة البيانوات استالمأا، وال تتع

  اتأا أو مضمونأا. 
 (9مادة )

ال تفقووود المعلوموووات الوووواردة فوووي الرسوووالة االلكترونيوووة أثرهوووا القوووانوني كونأوووا وردت مووووجزة، متوووى توووم 
تفاصويل المعلوموات، وكوان اإلشارة بشكل واضح في الرسالة اإللكترونية للى كيفيوة االطوالع علوى 

االطالع متاحًا، بحي  يتم الوصول لليأا على نحو يتيح اسوتخدامأا والرجووع لليأوا الحقوًا مون قبول 
كوول شووخ  لووه حوو  الوصووول للووى هوو ه المعلومووات واسووتخدامأا وكانووت طريقووة الوصووول ال تمثوول 

 عب ًا غير معقول على المرسل لليه.
 (60مادة )

الُمنشئ ل ا أرسله بنفسه، أو أرسله شخ  آخور نيابوة عنوه، أو  ًا منيعد السجل االلكتروني صادر 
برمجأووا الُمنشووئ لتعموول بشووكل تلقووا ي بالنيابووة عنووه وال يعوود الوسووي   أرسوول بواسووطة منظومووة آليووة

 الال حة اإلجراءات واألحكام المتعلقة ب لك. منش ًا للسجل، وتحدد
 (66مادة )

ل منظوموووة بيانوووات ال تخضوووا لسووويطرة المنشوووئ، يعووود السوووجل االلكترونوووي مرسووواًل عنووودما يووودخ .6
وتوضح الال حة المعايير الفنية لمنظومة البيانات، وطريقة تحديد وقوت ومكوان لرسوال السوجل 

 اإللكتروني أو تسلمه.
األشوكال التوي تحوددها الال حوة، موا لوم يتفو  المنشوئ موا  يكوون اإلقورار بالتسولم بوأ  شوكل مون .3

  .الشكل المرسل لليه على تحديد ه ا
ال تطبوو  الشووروط الووواردة فووي الفقوورة السووابقة موون هوو ه المووادة علووى المعلومووات المرافقووة للسووجل  .2

 التي يكون القصد منأا تسأيل الرسالة وتسلمأا.
 (63مادة )

يعد السجل االلكتروني أصواًل ب اتوه عنودما تسوتخدم وسوا ل وشوروط فنيوة تؤكود سوالمة المعلوموات 
فيوه بشوكله النأوا ي علوى أنوه سوجل للكترونوي، وتسومح بعورض الواردة فيه مون الوقوت الو   أنشوئ 

 المعلومات المطلوب تقديمأا متى طلب  لك، وتحدد الال حة الوسا ل والشروط الفنية المطلوبة.
 (62مادة )

ل ا اشَترط وجود توقيا خطي على أ  مستند، فإن التوقيا اإللكترونوي الو   يوتم وفقوًا لأو ا القوانون 
الشوورط، ويعوود التوقيووا اإللكترونووي بمثابووة التوقيووا الخطووي، ولووه اآلثووار القانونيووة يعوود مسووتوفيًا لأوو ا 

 نفسأا.



 (64مادة )
تعتبوور الوووزارة الجأووة الناظمووة لمعووامالت التوقيووا االلكترونووي والمخولووة بإعطوواء صووالحيات لصوودار 

طلوب التعامول التواقيا اإللكترونية المستخدمة للمعامالت اإللكترونية  ات الطوابا الرسومي والتوي يت
 بأا أمام الجأات الرسمية. 

 (65مادة )
يجووب علووى الموقوووا عنوود اسوووتخدام أداة توقيعووه إلحووودا  توقيووا لووه أثووور قووانوني أن يقووووم بوو لك وفقوووًا 
 -ألحكام ه ا القانون والضواب  والشروط والمواصفات التي تحددها الال حة وعليه مراعاة ما يلي:

 استخدام أداة لنشاء التواقيا المخصصة من قبل الجأات المختصة. .6
 سيطرة الموقا  دون غيره على أداة لنشاء التوقيا. .3
 الحفاظ على أداة توقيعه لتفاد  استخدامه استخدامًا غير مصر  به. .2
لخطووار األشوووخا  المعنيووين والجأوووات المختصوووة بوودون توووأخير، ل ا كانووت الظوووروف والووودال ل  .4

 دل على أن أداة توقيعه قد تم اإلخالل بأا.لدى الموقا ت
توفر اإلمكانية الفنية الالزمة الكتشاف أو لثبات أ  تغيير أو تعديل يحد  بعود وقوت التوقيوا  .5

 على الرسالة الموقعة والتوقيا اإللكتروني المرتب  بأا.

 (61مادة )
دمووه موون بيانووات علووى الموقووا اتخووا  كافووة اإلجووراءات الالزمووة لضوومان دقووة واكتمووال كوول مووا يق .6

وتصريحات جوهريوة  ات صولة بالشوأادة طيلوة فتورة سوريانأا، و لوك فوي الحواالت التوي تسوتلزم 
 فيأا أداة التوقيا استخدام شأادة.

 يكون الموقا  مس واًل عن تقصيره في استيفاء المتطلبات التي حددتأا ه ه المادة.  .3
لمعايير التي تحددها جأوة التصودي  لالعتماد على التوقيا اإللكتروني يجب مراعاة الشروط وا .2

 على التوقيعات.

 (69مادة )
ل ا كان التوقيا اإللكتروني معززًا بشأادة، فإن الطرف ال   يعتمد على  لك التوقيا يتحمل نتوا ج 
لخفاقووه فووي اتخووا  الخطوووات الالزمووة للتأكوود موون صووحة الشووأادة ونفا هووا، فيمووا ل ا كانووت معلقووة أو 

 ود فيما يتعل  بتلك الشأادة.ملغاة ما مراعاة أية قي



 (68مادة )
مووا عوودم اإلخووالل بأحكووام االتفاقيووات الدوليووة النافوو ة فووي فلسووطين ومبوودأ المعاملووة بالمثوول، تعاموول 
التووراخي  الصووادرة للموورخ  لأووم موون جأووات أجنبيووة معاملووة التووراخي  الوطنيووة بوو ات الشووروط 

ام هوووو ا القووووانون واألنظمووووة الصووووادرة والضووووواب  وبمووووا يكفوووول توووووافر الضوووومانات المحووووددة وفقووووا ألحكوووو
 بموجبه.

 (19)مادة 
يجوووز االعتوووراف بالتوقيعوووات التوووي تسوووتوفي شوووروط القوووانين الخاصوووة بدولوووه أخووورى، واعتبارهوووا فوووي 
مسووتوى التوقيعووات الصووادرة وفقووًا ألحكووام هوو ا القووانون، ل ا اشووترطت قوووانين الدولووة األخوورى مسووتوى 

األقوووول المسووووتوى الوووو   يشووووترطه هوووو ا القووووانون لتلووووك  موووون االعتموووواد علووووى التوقيعووووات يووووواز  علووووى
 التوقيعات.

 (30مادة )
 توضح الال حة كل ما يتعل  بأحكام التواقيا اإللكترونية فيما لم يرد فيه ن  في ه ا القانون.

 (36مادة )
تعتبووور الووووزارة  الجأوووة الناظموووة و المخولوووة بالمصوووادقة اإللكترونيوووة والمصووودرة للتواقيوووا المسوووتخدمة 

 امالت اإللكترونية  ات الطابا الرسمي والتي يتطلب التعامل بأا أمام الجأات الرسمية.للمع

 (33مادة )
 للوزير الح  في منح أ  جأة صالحيات القيام بمأمات المصادقة اإللكترونية.

 (32مادة )
 الال حة اإلجراءات واألحكام المتعلقة بالمصادقة اإللكترونية. تحدد

 
 الفصل الرابا

 اللكتروني والتحويل االلكترونيالدفا ا
 (34مادة )

 تحويل األموال
يعتبر تحويل األموال بوسا ل للكترونية وسيلة مقبولة إلجراء الدفا، وال يؤثر ه ا القوانون بوأ   .6

 صورة كانت على حقوق األشخا  المقررة بمقتضى التشريعات  ات العالقة الناف ة المفعول.



ة مون وسوا ل الودفا اإللكترونوي صوحيحًا وتترتوب عليوه أثوارًا يكون للوفاء االلكترونوي بأيوة وسويل .3
 قانونيه.

 تكون وسا ل الدفا اإللكتروني المعتمدة هي الوسا ل المتداولة والتي تعتمدها سلطة النقد. .2
 (35مادة )

علوووى كووول مؤسسوووة ماليوووة تموووارس أعموووال التحويووول اإللكترونوووي لقمووووال وفقوووًا ألحكوووام هووو ا القوووانون 
 -بمقتضاه االلتزام بما يلي: واألنظمة الصادرة

التقيد بأحكام قانون سلطة النقد وقانون المصارف والقوانين  ات العالقوة واألنظموة والتعليموات  .6
 الصادرة استنادًا لأا.

 اتخاد اإلجراءات الكفيلة بتقديم خدمات مأمونة للعمالء والحفاظ على السرية. .3

 (31مادة )

ن أ  استعمال غيور مشوروع لحسوابه بواسوطة التحويول يعتبر عميل المؤسسة المالية مسؤواًل ع .6
اإللكترونوووي ل ا ثبوووت أن لهمالوووه قووود سووواهم فوووي  لوووك بصووووره ر يسووويه وأن المؤسسوووة قووود قاموووت 

 بواجباتأا للحيلولة دون أ  استعمال غير مشروع ل لك الحساب.
ني توم ال يعتبر العميل مسؤواًل عن أ  قيد غير مشروع على حسابه بواسطة التحويل اإللكترو  .3

بعوود تبليغووه المؤسسووة الماليووة عوون لمكانيووة دخووول الغيوور للووى حسووابه أو فقوودان بطاقتووه والطلووب 
 منأا وق  العمل بوسيلة التحويل اإللكترونية.

 (39مادة )

رها بضوياعأا أو سورقتأا أو ضوياع  .6 ودي يجب علوى صواحب وسويلة الودفا اإللكترونوي، لبوالد ُمص 
 أا وك لك كل استعمال مزي  لأا.أو سرقة الوسا ل التي تمكن من استعمال

ر وسوويلة الوودفا اإللكترونيووة تحديوود الوسووا ل المال مووة لأوو ا اإلبووالد فووي العقوود  .3 وودي يجووب علووى ُمص 
 المبرم ما صاحبأا.

يتحمووول صووواحب وسووويلة الووودفا اإللكترونوووي نتوووا ج ضوووياع أو سووورقة وسووويلة الووودفا أو اسوووتعمالأا  .2
دي   ر، باستثناء حاالت التدليس.المزور من قبل الغير وحتى تاريخ لبالغه الُمص 

 
 (38مادة )

تصوودر سوولطة النقوود التعليمووات الالزموووة لتنظوويم أعمووال التحويوول اإللكترونوووي لقموووال بمووا فووي  لوووك 
جراءات تصحيح  اعتماد وسا ل الدفا اإللكتروني واعتماد القيد الناتج عن التحويل غير المشروع وا 



ى تتعلوو  باألعمووال المصوورفية اإللكترونيووة بمووا األخطوواء واإلفصووا  عوون المعلومووات وأيووة أمووور أخوور 
 في  لك المعلومات التي تلزم المؤسسات المالية بتزويدها.
 الفصل الخامس

 المعامالت التجارية اإللكترونية
 (39مادة )

يوووفر مقوودم الخدمووة للمسووتألك للمعووامالت التجاريووة اإللكترونيووة قبوول لبوورام العقوود المعلومووات  .6
 التالية:

 ت  مقدم الخدمة.اسم وعنوان وها -أ
 تفصياًل لمراحل لنجاز المعاملة التجارية. -ب
 طبيعة ومواصفات وسعر المنتج. -ج
 نفقات تسليم المنتج ومبلغ تأمينه وأية نفقات أخرى. -د
 الفترة التي يكون خاللأا المنتج معروضًا باألسعار المحددة. -ه
 شروط الضمانات التجارية والخدمة بعد البيا. -و
جراءات الدفا. -ز  طرق وا 
 وآجال التسليم وتنفي  العقد واآلثار المترتبة على عدم تنفي  االلتزامات.طرق  - 
 لمكانية العدول عن الشراء وأجله. -ط
 كيفية لقرار الصفقة. - 
رجاع المبلغ. -ك  طرق لرجاع المنتج أو لبداله وا 
 نفقات استعمال تقنيات االتصال أو النفقات الخاصة بالتوصيل. -ل
 دة أو تزيد على السنة.شروط فسخ العقد ل ا كان لمدة غير محد -م
الحووود األدنوووى لمووودة العقووود، فيموووا يخووو  العقوووود المتعلقوووة بتزويووود المسوووتألك منوووتج أو خدموووة  -ن

 خالل مدة طويلة أو بصفة دورية.
( مون هو ه الموادة للكترونيوًا بشوكل واضوح يسوأل 6يجوب تووفير المعلوموات المبينوة فوي الفقورة )  .3

المسووتألك لالطووالع عليأووا فووي جميووا  علووى المسووتألك الوصووول واالطووالع ووضووعأا علووى  مووة
 مراحل المعاملة.

 (20مادة )
يجب على مقدم الخدمة أن يوفر للمستألك، بعد اتمام الطلب، خالل العشرة أيام التالية على لبرام 

 العقد، رسالة مكتوبة أو رسالة بيانات تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بعملية البيا أو التعاقد.



 (26مادة )
مقدم الخدمة، قبل لبرام العقد، تمكين المسوتألك مون المراجعوة النأا يوة لجميوا اختياراتوه  يجب على

 وتمكينه من لقرار البيا أو تغييره حسب لرادته.
 (23مادة )

يجوز للمستألك لرجاع المنتج على حالته ل ا كان غير مطاب  لشروط البيا أو ل ا لم يحترم مقدم 
شورة أيوام تحتسوب مون تواريخ التسوليم، وفوي هو ه الحالوة، يجوب الخدمة آجوال تسوليمه و لوك خوالل ع

على مقدم الخدمة لرجاع المبلغ المدفوع والمصاري  الناجمة عن  لك للى المسوتألك خوالل عشورة 
أيام من تاريخ لرجاع المنتج، وفي جميا األحوال يلتزم مقدم الخدمة بالتعويض عن األضرار التي 

 هناك مقتضى. يكون قد سببأا للمستألك ل ا كان
 (22مادة )

( مون هو ا القوانون، يمكون للمسوتألك العودول عون الشوراء خوالل عشورة 39ما مراعاة أحكام الموادة )
أيام تحتسب من تواريخ تسولم المسوتألك للبضواعة أو مون تواريخ لبورام العقود بالنسوبة لتقوديم الخدموة، 

عليأا مسوبقًا فوي العقود وفوي ويتم لخطار مقدم الخدمة بالعدول بواسطة جميا الوسا ل المنصو  
ه ه الحالة، يجب على مقدم الخدموة لرجواع المبلوغ المودفوع للوى المسوتألك فوي مودة أقصواها عشورة 
أيام من تاريخ لرجاع البضاعة أو العدول عن الخدمة، ويتحمل المستألك المصاري  الناجمة عن 

 لرجاع البضاعة.
 (24مادة )

القووانون وباسووتثناء حوواالت العيوووب الظوواهرة أو الخفيووة، ال ( موون هوو ا 23مووا مراعوواة أحكووام المووادة )
 يجوز للمستألك العدول عن الشراء في الحاالت التالية:

ل ا تووم تزويوود المسووتألك بمنتوجووات حسووب مواصووفات شخصووية أو تزويووده بمنتوجووات ال يمكوون  .6
 لعادة لرسالأا أو تكون قابلة للتل  أو الأالك أو الفساد النتأاء مدة صالحيتأا.

ل ا قووام المسووتألك بنوووزع األختووام عووون التسووجيالت السوومعية أو البصووورية أو البرمجيووات والموووواد  .3
 اإلعالمية.

 ا ا قام مقدم الخدمة بالتوضيح صراحًة بعدم لمكانية العدول عن الشراء. .2
 عند شراء الكتب والصح  والمجالت. .4

 (25مادة )

نو  للى المستألك من قبل مقدم الخدموة ل ا كانت عملية الشراء ناتجة كليًا أو جز يًا عن قرض مم
أو الغير على أساس عقد مبرم بين مقودم الخدموة والغيور، فوإن عودول المسوتألك عون الشوراء يفسوخ 

 عقد القرض بدون تعويض.



 (21مادة )
يتحمل مقدم الخدمة في حالة البيا ما التجربة، األضرار التوي قود يتعورض لليأوا المنوتج و لوك  .6

ه باسوووتثناء حووواالت سووووء االسوووتعمال مووون قبووول المسوووتألك أو ألسوووباب حتوووى انتأووواء مووودة تجربتووو
 خارجية.

 ( من ه ه المادة.6يعتبر الغيًا كل شرط لإلعفاء من المسؤولية يكون مخالفًا ألحكام الفقرة ) .3
 (29مادة )

يجووب علووى مقوودم الخدمووة، فووي حالووة عوودم توووفر المنووتج أو الخدمووة المطلوبووة لبووالد المسووتألك  .6
رجواع كامول  34اها ب لك في مدة أقص ساعة قبل تاريخ التسوليم المنصوو  عليوه فوي العقود وا 

 المبلغ المدفوع للى صاحبه.
يفسخ العقد ل ا أخل مقودم الخدموة بالتزاماتوه، ويسوترجا المسوتألك المبلوغ المودفوع موا احتفاظوه  .3

بحقووه فوووي التعووويض فوووي حالوووة الضوورر لال ل ا كوووان هوو ا اإلخوووالل أو الضووورر نوواتج عووون القووووة 
 اهرة.الق

 (28مادة )
تخضوووا عمليوووات الووودفا المتعلقوووة بالمبوووادالت والتجوووارة اإللكترونيوووة للوووى القووووانين واألنظموووة سوووارية 

 المفعول.
 الفصل السادس

 التزامات ومس وليات حماية المعامالت االلكترونية
 (29مادة )

ة نظوووم يجوووب علوووى مقووودمي خدموووة المعوووامالت اإللكترونيوووة اسوووتخدام كافوووة الطووورق الكفيلوووة بحمايووو 
 المعلومات المستخدمة في المعامالت اإللكترونية.
 (40مادة )

باسووووتثناء مفوووواتيح التشووووفير التووووي تتعلوووو  بوووواألمن الوووووطني، يجوووووز للموظوووو  الوووو   تحوووودده الجأووووات 
المختصووووة وبقوووورار موووون المحكمووووة أن يطلووووب موووون صوووواحب أ  مفتووووا  تشووووفير تمكينووووه موووون فحوووو  

جووووب علووووى صوووواحب  لووووك المفتووووا  تسووووليمه للووووى المعلومووووات الضوووورورية المتعلقووووة بوووو لك المفتووووا  وي
 الموظ .

 (46مادة )
يعتبوور السووجل اإللكترونووي محمووي موون توواريخ التحقوو  منووه، ا ا تووم تطبيوو  اجووراءات تحقوو  محوودده 

 ومتف  عليأا بين االطراف للتحق  من أنه لم يتم تغييره من  وقت محدد.



 الفصل السابا
 المعامالت االلكترونية الحكومية

 (43مادة )
وز أليووة دا وورة أو جأووة تابعووة للحكومووة بواسووطة اسووتخدام الوسووا ل اإللكترونيووة أن تقوووم بمووا يجوو .6

 -يلي:
 قبول ليداع أو تقديم أو لنشاء أو حفظ مستندات في شكل سجالت للكترونية. -أ
 لصدار أ  ل ن أو ترخي  أو قرار أو شأادة أو لنشاء أو حفظ مستندات. -ب
 قبول الرسوم أو أية مدفوعات. -ج
 اقصات وتسليم العطاءات المتعلقة بالمشتريات الحكومية.طر  المن -د
يجوز للحكومة ل ا قررت تنفي  أ  من المأام الم كورة في الفقرة السابقة للكترونيًا أن تحدد موا  .3

 -يلي:
 الوسيلة التي يتم بواسطتأا لنشاء أو ليداع أو حفظ أو تقديم أو لصدار تلك السجالت. -أ
نجاز المشتريات الحكومية.اإلجراءات التي يتم بأا طر  ال -ب  مناقصات وتسلم العطاءات وا 
نوووووع التوقيووووا اإللكترونووووي المطلوووووب بمووووا فووووي  لووووك اشووووتراط أن يسووووتخدم المنشووووئ توقيعووووًا  -ج

 للكترونيًا.
الطريقوووة والشوووكل الووو   سووويتم بأوووا تثبيوووت التوقيوووا  اإللكترونوووي علوووى السوووجل اإللكترونوووي  -د

دي  ال   يقدم لوه المسوتند للحفوظ أو والمعيار ال   يجب أن يستوفيه مزود خدمات التص
 اإليداع.

جراءات الرقابة المناسبة للتحق  من سوالمة وأمون وسورية السوجالت اإللكترونيوة  -ه عمليات وا 
 أو المدفوعات أو الرسوم.

أية مواصفات أو شروط أو أحكام أخرى إلرسوال المسوتندات الورقيوة ل ا كوان  لوك مطلوبوًا  -و
 ة الخاصة بالمدفوعات والرسوم.فيما يتعل  بالسجالت اإللكتروني

 الفصل الثامن
 الجرا م والعقوبات

 (42مادة )
مووا عوودم اإلخووالل بأيووة عقوبووة أشوود وردت فووي أ  قووانون آخوور، يعاقووب بالسووجن موودة ال تزيوود عوون 
عشر سنوات وبغرامة ال تزيد عن عشرين أل  دينار أردني أو ما يعادلأوا بالعملوة المتداولوة قانونوًا 

 العقوبتين كل من:أو بإحدى هاتين 
اقتحم بطري  الغش أو التدليس نظامًا لمعلوموات حاسوب آلوي خوا  بوالغير و أبقوى االتصوال  .6



بالنظام بصورة غير مشوروعة ونوتج عون  لوك تعطيول تشوغيل النظوام أو محوو المعلوموات التوي 
 يحتو  عليأا أو تعديلأا.

وقيا للكتروني، أو اخترق أ  استولى لنفسه أو لغيره على توقيا للكتروني أو منظومة لنشاء ت .3
منأووا أو اعترضووأا أو عطلأووا عوون أداء وظيفتأووا بواسووطة الشووبكة المعلوماتيووة أو لحوودى وسووا ل 
تقنية المعلومات، و لك باالستعانة بطريقة لحتياليه أو باتخا  اسم كا ب أو لنتحال صفه غير 

  صحيحة تسبب في خداع المجني عليه.
أو نظام توقيا للكتروني للحكومة أو للأي وات أو للمؤسسوات  زور أو تالعب في توقيا أو أداة .2

العامة سواء تم  لك باصطناعه أو لتالفه أو تعييبه أو تعديله أو تحويره أو بأ  طريقة أخورى 
 تؤد  للى تغيير الحقيقية في بياناته.

أو  أنشوووأ أو تواطوووأ موووا الغيووور إلنشووواء بيانوووات توقيوووا أو أداة نظوووام توقيوووا للكترونوووي للحكوموووة  .4
 للأي ات أو للمؤسسات العامة مستخدمًا في  لك معلومات أو بيانات كا بة أو خاط ة.

 استعمل المستند المزور ما علمه بتزويره. .5
أصوودر شووأادات أو قوودم أ  خوودمات تتعلوو  بووالتوقيا اإللكترونووي أو التصوودي  اإللكترونووي دون  .1

 الحصول على ترخي  من الوزارة.
 (44مادة )

يعاقووب بووالحبس لموودة ال تزيوود عوون يووة عقوبووة أشوود وردت فووي أ  قووانون آخوور، مووا عوودم اإلخووالل بأ
ثال  سنوات وبغرامة ال تزيد عن ستة آالف دينار أردني أو ما يعادلأا بالعملة المتداولة قانونًا أو 

 بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
المصور  بأوا كش  مفاتيح لفك التشفير أو فك تشفير معلومات بأية طريقوه فوي غيور األحووال  .6

 قانونًا.
اسووتعمل بصووفه غيوور مشووروعة أداة لنشوواء توقيووا  أو عناصوور تشووفير شخصووية متعلقووة بتوقيووا  .3

 شخ  أخر.
 أنشأ أو نشر شأادة أو زّور معلومات للكترونيه غير صحيحة لغرض غير مشروع. .2
 حصل بطري  الغش على معلومات محمية من نظام حاسب آلي خا  بالغير. .4
حصل عليأا أثناء تسجيلأا أو لرسالأا بأية وسيلة من وسا ل  -الغيرأفشى معلومات خاصة ب .5

وكووان موون شووأن لفشووا أا المسوواس بسوومعة وخصوصوويات صوواحبأا أو  –المعالجووة المعلوماتيووة 
 الغير.

منووووا عموووودًا أحوووود رجووووال الضووووبطية القضووووا ية أو المخووووول لأووووم قانونووووًا بووووإجراء التفتوووويش لنظووووام  .1
 للكتروني.



 (45مادة )
بالحبس مدة ال تزيد عون سونة  يعاقبل بأية عقوبة أشد وردت في أ  قانون آخر، ما عدم اإلخال

وبغراموووة ال تتجووواوز ألفوووي دينوووار أردنوووي أو موووا يعادلأوووا بالعملوووة المتداولوووة قانونوووًا أو بإحووودى هووواتين 
 العقوبتين كل من:

 اقتحم نظامًا لمعلومات حاسوب خا  بالغير أو بقي فيه دون وجه مشروع. .6
مشوروع معلوموات فوي سوجالت أو مسوتندات أو مراسوالت للكترونيوه مسوتغاًل  افشوى بوجوه غيور .3

 الصالحيات الممنوحة له.
 شغل خدمات انترنت او معلوماتية دون ترخي  أو ل ن من الوزارة. .2
قدم عمودًا بيانوات غيور صوحيحة عون هويتوه للوى موزود خودمات المصوادقة اإللكترونيوة بغورض  .4

 أادة.طلب استصدار أو للغاء أو ليقاف الش
تخلوو  عوون لخطووار الوووزارة بووأ  تغييوور فووي البيانووات التووي حصوول بنوواء عليأووا علووى التوورخي   .5

 بتقديم خدمات تتعل  بالمعامالت اإللكترونية للجمأور.
 (41مادة )

ل ا خووووال  المووووورخ  لوووووه شوووووروط التووووورخي  أو خوووووال  أحكووووام هووووو ا القوووووانون، فوووووإن للووووووزارة للغووووواء 
لووة أسووباب المخالفووة و لووك وفقووًا لقحكووام التووي تحووددها التوورخي ، ولأووا أن توقوو  سووريانه حتووى لزا

 الال حة التنفي ية لأ ا القانون. 
 (49مادة )

كول فوي حودود اختصاصوه فيموا يتعلو   للوزارة  منح عودد مون موظفيأوا صوفة الضوبطية القضوا ية  
 بتنفي  أحكام ه ا القانون.

 (48مادة )
محكموووة باإلضوووافة للوووى أ  عقوبوووة أخووورى، فوووي حالوووة اإلدانوووة بموجوووب أحكوووام هووو ا القوووانون تحكوووم ال

 بالتعويض وبمصادرة األدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة.
 الفصل التاسا
 أحكام نأا ية

 (49مادة)
تعتبر جميا المعلومات والبيانوات الشخصوية التوي تقودم للوى أ  منظوموة للكترونيوة كليوة أو جز يوة 

هي ووة عامووة أو خاصووة عليأووا أو اسووتخدامأا  معلومووات سوورية خاصووة وال يجوووز لطووالع أ  فوورد أو
 .لغير أغراض المنظومة وحسب االتفاق المبرم بين الشخ  ومقدم الخدمة

 (50مادة )



تخوووت  المحووواكم الفلسوووطينية بالفصووول فوووي المنازعوووات الناشووو ة عووون تطبيووو  هووو ا القوووانون، ويجووووز 
منصوووو  عليأوووا فوووي قوووانون االتفووواق علوووى تسووووية النوووزاع وديوووًا أو بطريووو  التحكووويم طبقوووًا للقواعووود ال

 التحكيم.
 (56مادة )

فيموووا لوووم يووورد بشوووأنه نووو  خوووا  فوووي هووو ا القوووانون، تسووورى علوووى المعوووامالت والتجوووارة اإللكترونيوووة 
 األحكام الموضوعية الخاصة بأا في التشريعات المنظمة لكل منأا.

 (53مادة )
 ه ا القانون. يصدر مجلس الوزراء اللوا ح واألنظمة والقرارات الالزمة لتنفي  أحكام

 (52مادة )
 يلغى كل ما يتعارض ما أحكام ه ا القانون. 

 (54مادة )
تنفيو  أحكوام هو ا القوانون، ويعمول بوه بعود ثالثوين  -ُكٌل فيما يخصوه-على الجأات المختصة كافة 

 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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