
١

  ٢٠٠١ لسنة ٨٥قانون المعامالت االلكترونیة المؤقت رقم 

  ٣/١٢/٢٠٠١ بتاریخ ٤٥٢٤ من عدد الجریدة الرسمیة رقم ٦٠١٠المنشور على الصفحة 

  
  ) :١(المادة 

ویعمل بھ بعد ثالثة اشھر من ) ٢٠٠١قانون المعامالت االلكترونیة لسنة ( یسمى ھذا القانون 

  .تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة 

  
   :)٢(المادة 

یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في ھذا القانون المعاني المخصصة لھا ادناه ما 

  : لم تدل القرینة على غیر ذلك 

  اجراء ، او مجموعة من االجراءات ، یتم بین طرفین او اكثر النشاء التزامات : المعامالت 

 من طرف ویتعلق بعمل تجاري على طرف واحد او التزامات تبادلیة بین اكثر

  . او التزام مدني او بعالقة مع أي دائرة حكومیة 

  . المعامالت التي تنفذ بوسائل الكترونیة : المعامالت االلكترونیة 

تقنیة استخدام وسائل كھربائیة او مغناطیسیة او ضوئیة او الكترومغناطیسیة او : االلكتروني 

  . ت وتخزینھا أي وسائل مشابھة في تبادل المعلوما

البیانات والنصوص والصور واالشكال واالصوات والرموز وقواعد البیانات : المعلومات 

  . وبرامج الحاسوب وما شابھ ذلك 

نقل المعلومات الكترونیا من شخص الى اخر باستخدام نظم : تبادل البیانات االلكترونیة 

  . معالجة المعلومات 

 یتم انشاؤھا او ارسالھا او تسلمھا او تخزینھا بوسائل المعلومات التي: رسالة المعلومات 

الكترونیة او بوسائل مشابھة بما في ذلك تبادل البیانات الكترونیة او 

  . البرید االلكتروني او البرق او التلكس او النسخ البرقي 

و تسلمھا القید او العقد او رسالة المعلومات التي یتم انشاؤھا او ارسالھا ا: السجل االلكتروني 

  .او تخزینھا بوسائل الكترونیة 

  . االتفاق الذي یتم انعقاده بوسائل الكترونیة ، كلیا او جزئیا : العقد االلكتروني 

البیانات التي تتخذ ھیئة حروف او ارقام او رموز او اشارات او غیرھا : التوقیع االلكتروني 

لة اخرى وتكون مدرجة بشكل الكتروني او رقمي او ضوئي او أي وسی

مماثلة في رسالة معلومات او مضافة علیھا او مرتبطة بھا ولھا طابع 



٢

یسمح بتحدید ھویة الشخص الذي وقعھا ویمیزه عن غیره من اجل 

  . توقیعھ وبغرض الموافقة على مضمونھ 

النظام االلكتروني المستخدم النشاء رسائل المعلومات او ارسالھا : نظام معالجة المعلومات 

ا او معالجتھا او تخزینھا او تجھیزھا على اي وجھ اخر او تسلمھ

 .  

برنامج الحاسوب او أي وسیلة الكترونیة اخرى تستعمل من اجل تنفیذ : الوسیط االلكتروني 

اجراء او االستجابة الجراء بقصد انشاء او ارسال او تسلم رسالة 

  . معلومات دون تدخل شخصي 

 بواسطة من ینیبھ ، بانشاء او ارسال رسالة الشخص الذي یقوم ، بنفسھ او: المنشئ 

  . المعلومات قبل تسلمھا وتخزینھا من المرسل الیھ 

  . الشخص الذي قصد المنشئ تسلیمھ رسالة المعلومات : المرسل الیھ 

االجراءات المتبعة للتحقق من ان التوقیع االلكتروني او السجل : اجراءات التوثیق 

خص معین ، او لتتبع التغیرات واالخطاء االلكتروني قد تم تنفیذه من ش

التي حدثت في سجل الكتروني بعد انشائھ بما في ذلك استخدام وسائل 

التحلیل للتعرف على الرموز والكلمات واالرقام وفك التشفیر 

واالستعادة العكسیة واي وسیلة او اجراءات اخرى تحقق الغرض 

  . المطلوب 

عن جھة مختصة مرخصة او معتمدة الثبات نسبة توقیع الشھادة التي تصدر : شھادة التوثیق 

  . الكتروني الى شخص معین استنادا الى اجراءات توثیق معتمدة 

الرمز الذي تخصصھ الجھة المرخصة او المعتمدة لتوثیق العقود االلكترونیة : رمز التعریف 

للشخص المعني الستعمالھ من المرسل الیھ من اجل تمییز السجالت 

  . ن ذلك الشخص من غیرھا الصادرة ع

البنك المرخص او المؤسسة المالیة المصرح لھا بالتعامل بالتحویالت : المؤسسة المالیة 

  . المالیة وفق احكام القوانین النافذة 

أي قید مالي على حساب العمیل نتیجة رسالة الكترونیة ارسلت باسمھ : القید غیر المشروع 

  .ض منھدون علمھ او موافقتھ او دون تفوی

  

  

  



٣

  

   : )٣(المادة 

  :احكام عامة 

یھدف ھذا القانون الى تسھیل استعمال الوسائل االلكترونیة في اجراء المعامالت وذلك مع . أ 

  . مراعاة احكام أي قوانین اخرى ودون تعدیل او الغاء الي من ھذه االحكام 

ي ذات العالقة یراعى عند تطبیق احكام ھذا القانون قواعد العرف التجاري الدول. ب

  .بالمعامالت االلكترونیة ودرجة التقدم في تقنیة تبادلھا

  
   : )٤(المادة 

  : تسري احكام ھذا القانون على ما یلي 

المعامالت االلكترونیة والسجالت االلكترونیة والتوقیع االلكتروني واي رسالة معلومات . أ 

  . الكترونیة 

أي دائرة حكومیة او مؤسسة رسمیة بصورة كلیة او المعامالت االلكترونیة التي تعتمدھا . ب

  .جزئیة 

  
  : )٥(المادة 

تطبق احكام ھذا القانون على المعامالت التي یتفق اطرافھا على تنفیذ معامالتھم بوسائل . أ 

  . الكترونیة ما لم یرد فیھ نص صریح یقضي بغیر ذلك 

على اجراء معامالت محددة لمقاصد ھذه المادة ال یعتبر االتفاق بین اطراف معینة . ب

  .بوسائل الكترونیة ملزما الجراء معامالت اخرى بھذه الوسائل 

  
  : )٦(المادة 

  : ال تسري احكام ھذا القانون على ما یلي 

العقود والمستندات والوثائق التي تنظم وفقا لتشریعات خاصة بشكل معین او تتم . أ 

  : باجراءات محددة ومنھا 

  . دیلھا انشاء الوصیة وتع. ١

  . انشاء الوقف وتعدیل شروطھ . ٢

     معامالت التصرف باالموال غیر المنقولة بما في ذلك الوكاالت المتعلقة بھا وسندات . ٣

  . ملكیتھا وانشاء الحقوق العینیة علیھا باستثناء عقود االیجار الخاصة بھذه االموال 

   .الوكاالت والمعامالت المتعلقة باالحوال الشخصیة . ٤



٤

االشعارات المتعلقة بالغاء او فسخ عقود خدمات المیاه والكھرباء والتامین الصحي . ٥

  . والتامین على الحیاة 

  . لوائح الدعاوى والمرافعات واشعارات التبلیغ القضائیة وقرارات المحاكم . ٦

االوراق المالیة اال ما تنص علیھ تعلیمات خاصة تصدر عن الجھات المختصة استنادا . ب

  .لقانون االوراق المالیة النافذ المفعول

  
  : )٧(المادة 

  :السجل والعقد والرسالة والتوقیع االلكتروني 

یعتبر السجل االلكتروني والعقد االلكتروني والرسالة االلكترونیة والتوقیع االلكتروني . أ 

قیع الخطي منتجا لالثار القانونیة ذاتھا المترتبة على الوثائق والمستندات الخطیة والتو

  . بموجب احكام التشریعات النافدة من حیث الزامھا الطرافھا او صالحیتھا في االثبات 

من ھذه المادة النھا اجریت ) أ(ال یجوز اغفال االثر القانوني الي مما ورد في الفقرة . ب

  .بوسائل الكترونیة شریطة اتفاقھا مع احكام ھذا القانون

  
  :)٨(المادة 

االلكتروني اثره القانوني ویكون لھ صفة النسخة االصلیة اذا توافرت فیھ یستمد السجل . أ 

  : مجتمعة الشروط التالیة 

 ان تكون المعلومات الواردة في ذلك السجل قابلة لالحتفاظ بھا وتخزینھا بحیث یمكن ، . ١

  . في أي وقت ، الرجوع الیھا 

 بھ انشاؤه او ارسالھ او تسلمھ او امكانیة االحتفاظ بالسجل االلكتروني بالشكل الذي تم. ٢

ھ عند انشائھ او ارسالھ او باي شكل یسھل بھ اثبات دقة المعلومات التي وردت فی

  تسلمھ

تسلمھ وتاریخ ووقت ارسالھ داللة المعلومات الواردة في السجل على من ینشاه او ی. ٣

  .وتسلمھ

 المعلومات المرافقة للسجل من ھذه المادة على) أ(ال تطبق الشروط الواردة في الفقرة . ب

  . التي یكون القصد منھا تسھیل ارسالھ وتسلمھ 

من ھذه المادة بواسطة ) أ(یجوز للمنشئ او المرسل الیھ اثبات الشروط الواردة في الفقرة . ج

  .الغیر 

  



٥

  

   :)٩(المادة 

ھذه اذا اتفقت االطراف على اجراء معاملة بوسائل الكترونیة یقتضي التشریع الخاص ب. أ 

المعاملة تقدیم المعلومات المتعلقة بھا او ارسالھا او تسلیمھا الى الغیر بوسائل خطیة 

فیجوز لھذه الغایة اعتبار اجرائھا بوسائل الكترونیة متفقا مع متطلبات تلك التشریعات 

اذا كان المرسل الیھ قادرا على طباعة تلك المعلومات وتخزینھا والرجوع الیھا في وقت 

  . سائل المتوافرة لدیھ الحق بالو

اذا حال المرسل دون امكانیة قیام المرسل الیھ بطباعة السجل االلكتروني وتخزینھ . ب

  .واالحتفاظ بھ یصبح ھذا السجل غیر ملزم للمرسل الیھ 

  
  :)١٠(المادة 

اذا استوجب تشریع نافذ توقیعا على المستند او نص على ترتیب اثر على خلوه من . أ 

  . التوقیع االلكتروني على السجل االلكتروني یفي بمتطلبات ذلك التشریع التوقیع فان 

یتم اثبات صحة التوقیع االلكتروني ونسبتھ الى صاحبھ اذا توافرت طریقة لتحدید ھویتھ . ب

والداللة على موافقتھ على المعلومات الواردة في السجل االلكتروني الذي یحمل توقیعھ 

یعول علیھا لھذه الغایة في ضوء الظروف المتعلقة بالمعاملة اذا كانت تلك الطریقة مما 

  .بما في ذلك اتفاق االطراف على استخدام تلك الطریقة

  
   :)١١(المادة 

اذا استوجب تشریع نافذ االحتفاظ بمستند لغایات التوثیق او االثبات او التدقیق او أي غرض 

، اال اذا نص في تشریع الحق على اخر مماثل یجوز االحتفاظ بسجل الكتروني لھذه الغایة 

  .وجوب االحتفاظ بالسجل خطیا 

  
   :)١٢(المادة 

  : من ھذا القانون في أي من الحاالت التالیة ) ١١- ٧(یجوز عدم التقید باحكام المواد من 

اذا كان تشریع نافذ یقتضي ارسال او تقدیم معلومات معینة بصورة خطیة الى شخص ذي . أ 

  . تشریع االتفاق على غیر ذلك عالقة واجاز ھذا ال

تاز او السریع او بالبرید اذا اتفق على ارسال او توجیھ معلومات معینة بالبرید المم. ب

  .العادي

  



٦

   :)١٣(المادة 

تعتبر رسالة المعلومات وسیلة من وسائل التعبیر عن االرادة المقبولة قانونا البداء االیجاب 

  .او القبول بقصد انشاء التزام تعاقدي 

  
  :)١٤(المادة 

تعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ سواء صدرت عنھ ولحسابھ او بوساطة وسیط 

  .الكتروني معد للعمل اتوماتیكیا بوساطة المنشئ او بالنیابة عنھ

  
  :)١٥(المادة 

للمرسل الیھ ان یعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ وان یتصرف على ھذا . أ 

  :  الحاالت التالیة االساس في أي من

اذا استخدم المرسل الیھ نظام معالجة معلومات سبق ان اتفق مع المنشئ على . ١

  . استخدامھ لھذا الغرض للتحقق من ان الرسالة صادرة عن المنشئ 

اذا كانت الرسالة التي وصلت للمرسل الیھ ناتجة من اجراءات قام بھا شخص تابع . ٢

بالدخول الى الوسیلة االلكترونیة المستخدمة من للمنشئ او من ینوب عنھ ومخول 

  . أي منھما لتحدید ھویة المنشئ 

  : من ھذه المادة على أي من الحالتین التالیتین ) أ(ال تسري احكام الفقرة . ب

اذا استلم المرسل الیھ اشعارا من المنشئ یبلغھ فیھا ان الرسالة غیر صادرة عنھ . ١

صدورھا عن المنشئ ویبقى المنشئ مسؤوال عن فعلیھ ان یتصرف على اساس عدم 

  . أي نتائج قبل االشعار 

  . ، ان الرسالة لم تصدر عن المنشئاذا علم المرسل الیھ ، او كان بوسعھ ان یعلم. ٢

  

  

  :)١٦(المادة 

اذا طلب المنشئ من المرسل الیھ بموجب رسالة المعلومات اعالمھ بتسلم تلك الرسالة او . أ 

لى ذلك ، فان قیام المرسل الیھ باعالم المنشئ بالوسائل االلكترونیة او كان متفقا معھ ع

باي وسیلة اخرى او قیامھ باي تصرف او اجراء یشیر الى انھ قد استلم الرسالة یعتبر 

  . استجابة لذلك الطلب او االتفاق 



٧

ك اذا علق المنشئ اثر رسالة المعلومات على تسلمھ اشعار من المرسل الیھ بتسلم تل. ب

  .الرسالة ، تعامل الرسالة وكانھا لم تكن الى حین تسلمھ لذلك االشعار 

اذا طلب المنشئ من المرسل الیھ ارسال اشعار بتسلم رسالة المعلومات ولم یحدد اجال . ج

تسلمھ ذلك االشعار فلھ ، في حالة عدم تسلمھ االشعار لذلك ولم یعلق اثر الرسالة على 

خالل مدة معقولة ، ان یوجھ الى المرسل الیھ تذكیرا بوجوب ارسال االشعار خالل مدة 

  . محددة تحت طائلة اعتبار الرسالة ملغاة اذا لم یستلم االشعار خالل ھذه المدة 

 الرسالة التي تسلمھا المرسل الیھ ال یعتبر اشعار التسلم بحد ذاتھ دلیال على ان مضمون. د

  .مطابق لمضمون الرسالة التي ارسلھا المنشئ 

  
   :)١٧(المادة 

تعتبر رسالة المعلومات قد ارسلت من وقت دخولھا الى نظام معالجة معلومات ال یخضع . أ 

لسیطرة المنشئ او الشخص الذي ارسل الرسالة نیابة عنھ ما لم یتفق المنشئ او المرسل 

  . لى غیر ذلك الیھ ع

اذا كان المرسل الیھ قد حدد نظام معالجة معلومات لتسلم رسائل المعلومات فتعتبر . ب

الرسالة قد تم تسلمھا عند دخولھا الى ذلك النظام ، فاذا ارسلت الرسالة الى نظام غیر 

   .الذي تم تحدیده فیعتبر ارسالھا قد تم منذ قیام المرسل الیھ باالطالع علیھا الول مرة 

اذا لم یحدد المرسل الیھ نظام معالجة معلومات لتسلم رسائل المعلومات فیعتبر وقت تسلم . ج

  .الرسالة عند دخولھا الي أي نظام معالجة معلومات تابع للمرسل الیھ 

  
   :)١٨(المادة 

تعتبر رسالة المعلومات قد ارسلت من المكان الذي یقع فیھ مقر عمل المنشئ وانھا . أ 

المكان الذي یقع فیھ مقر عمل المرسل الیھ ، واذا لم یكن الي منھما مقر استلمت في 

عمل یعتبر مكان اقامتھ مقرا لعملھ ، ما لم یكن منشئ الرسالة والمرسل الیھ قد اتفقا على 

  . غیر ذلك 

اذا كان للمنشئ او المرسل الیھ اكثر من مقر العمالھ فیعتبر المقر االقرب صلة بالمعاملة . ب

ن االرسال او التسلم ، وعند تعذر الترجیع یعتبر مقر العمل الرئیس ھو مكان ھو مكا

  .االرسال او التسلم 

  
   :)١٩(المادة 

  :السند االلكتروني القابل للتحویل 



٨

  
یكون السند االلكتروني قابال للتحویل اذا انطبقت علیھ شروط السند القابل للتداول وفقا . أ 

ء شرط الكتابة ، شریطة ان یكون الساحب قد وافق على الحكام قانون التجارة باستثنا

  . قابلیتھ للتداول 

اذا امكن استرجاع البیانات الواردة على صفحتي الشیك ، یعتبر االحتفاظ بالشیك . ب

  . من ھذا القانون اجراء قانونیا ) ٨(الكترونیا وفقا الحكام المادة 

من ھذا القانون على ) ٢٤(و) ٢٣(و) ٢٢(و ) ٢١(و) ٢٠(ال تسري احكام المواد . ج

الشیكات االلكترونیة اال بموافقة من البنك المركزي تحدد اسسھا بمقتضى تعلیمات 

  .یصدرھا لھذه الغایة 

  
   :)٢٠(المادة 

یعتبر حامل السند مخوال باستعمال الحقوق المتعلقة بالسند القابل للتحویل اذا كان نظام 

سند وتحویلھ مؤھال الثبات تحویل الحق في ذلك السند معالجة المعلومات المستخدم النشاء ال

  .وعلى التحقق من شخصیة المستفید او المحول الیھ 

  
   : )٢١(المادة 

یعتبر نظام المعالجة االلكتروني مؤھال الثبات تحویل الحق في السند تطبیقا الحكام المادة . أ 

د االلكتروني وحفظھ وتحویلھ من ھذا القانون اذا كان ذلك النظام یسمح بانشاء السن) ٢٠(

  : وذلك بتوافر الشرطین التالیین مجتمعین

اذا كانت النسخة المعتمدة من السند القابل للتحویل محددة بصورة غیر قابلة للتغییر . ١

  . من ھذه المادة ) ج(وذلك مع مراعاة احكم الفقرة 

تم سحب السند اذا كانت النسخة المعتمدة من السند تدل على اسم الشخص الذي . ٢

  . لمصلحتھ وان السند قابل للتحویل وتضمنت اسم المستفید 

ترسل النسخة المعتمدة وتحفظ من قبل االشخاص الذي یملك الحق فیھا او الشخص . ب

  . المودعة لدیھ لمصلحة صاحب الحق في السند 

فة بموافقة تعتمد النسخ الماخوذة عن النسخة المعتمدة التي حدث علیھا تغییر او اضا. ١. ج

  . من الشخص الذي یملك حق التصرف في السند 

  . یؤشر على كل نسخة ماخوذة من السند بانھا معتمدة او غیر معتمدة . ٢

  .نھا نسخة مطابقة للنسخة المعتمدةتعرف كل نسخة ماخوذة من النسخة المعتمدة با. ٣

  



٩

   :)٢٢(المادة 

ابل للتحویل ومخوال بجمیع الحقوق یعتبر حامل السند االلكتروني صاحب الحق في سند ق

والدفوع التي یتمتع بھا حامل السند العادي وفقا الي تشریع نافذا اذا كان مستوفیا لجمیع 

  .شروطھ وذلك ما لم یتم االتفاق على غیر ذلك 

  
   :)٢٣(المادة 

ن بسند یتمتع المدین بسند الكتروني قابل للتحویل بالحقوق والدفوع نفسھا التي یتمتع بھا المدی

  .خطي قابل للتحویل 

  
   :)٢٤(المادة 

اذا اعترض شخص على تنفیذ سند الكتروني قابل للتحویل فعلى طالب التنفیذ تقدیم اثبات 

كاف على انھ الحامل الحقیقي لھ ، ولھ اثبات ذلك بابراز النسخة المعتمدة من السند القابل 

  .تحقق من شروط السند وھویة حاملھ للتحویل وسجالت النشاط التجاري التي تتعلق بالسند لل

  
   :)٢٥(المادة 

  :التحویل االلكتروني لالموال 

یعتبر تحویل االموال بوسائل الكترونیة وسیلة مقبولة الجراء الدفع ، وال یؤثر ھذا القانون 

عات ذات العالقة النافدة باي صورة كانت على حقوق االشخاص المقررة بمقتضى التشری

  .المفعول

  

   :)٢٦(المادة 

على كل مؤسسة مالیة تمارس اعمال التحویل االلكتروني لالموال وفقا الحكام ھذا القانون 

  : واالنظمة الصادرة بمقتضاه االلتزام بما یلي 

التقید باحكام قانون البنك المركزي االردني وقانون البنوك واالنظمة والتعلیمات الصادرة . أ 

  . استنادا لھما 

  . الكفیلة بتقدیم خدمات مامونة للعمالء والحفاظ على السریة المصرفیة اتخاذ االجراءات. ب

  
   :)٢٧(المادة 

ال یعتبر العمیل مسؤوال عن أي قید غیر مشروع على حسابھ بواسطة التحویل االلكتروني تم 

بعد تبلیغھ المؤسسة المالیة عن امكانیة دخول الغیر الى حسابھ او فقدان بطاقتھ او احتمال 



١٠

لغیر لرمز التعریف المتعلق بھ والطلب منھا وقف العمل بوسیلة التحویل االلكترونیة معرفة ا

.  

  
   :)٢٨(المادة 

من ھذا القانون ، یعتبر العمیل مسؤوال عن أي استعمال ) ٢٧(على الرغم مما ورد في المادة 

 غیر مشروع لحسابھ بوساطة تحویل الكتروني اذا ثبت ان اھمالھ قد ساھم في ذلك بصورة

ي استعمال غیر مشروع لذلك رئیسة وان المؤسسة قد قامت بواجباتھا للحیلولة دون أ

  .الحساب

  
   :)٢٩(المادة 

یصدر البنك المركزي التعلیمات الالزمة لتنظیم اعمال التحویل االلكتروني لالموال بما في 

 واجراءات ذلك اعتماد وسائل الدفع االلكتروني واعتماد القید الناتج عن تحویل غیر مشروع

تصحیح االخطاء واالفصاح عن المعلومات واي امور اخرى تتعلق باالعمال المصرفیة 

  .االلكترونیة بما في ذلك المعلومات التي تلتزم المؤسسات المالیة بتزویده بھا 

  
   :)٣٠(المادة 

  :توثیق السجل والتوقیع االلكتروني 

  

 الى اي تعدیل منذ تاریخ معین ، فیعتبر لمقاصد التحقق من ان قیدا الكترونیا لم یتعرض. أ 

ھذا القید موثقا من تاریخ التحقق منھ اذا تم بموجب اجراءات توثیق معتمدة او اجراءات 

  . توثیق مقبولة تجاریا او متفق علیھا بین االطراف ذوي العالقة 

جاریة وتعتبر اجراءات التوثیق مقبولة تجاریا اذا تم عند تطبیقھا مراعاة الظروف الت. ب

  : الخاصة باطراف المعاملة بما في ذلك 

  . طبیعة المعاملة . ١

  . درجة درایة كل طرف من اطراف المعاملة . ٢

  . حجم المعامالت التجاریة المماثلة التي ارتبط بھا كل طرف من االطراف . ٣

  . توافر االجراءات البدیلة التي رفض أي من االطراف استعمالھا . ٤

  . ت البدیلة كلفة االجراءا. ٥

  .االجراءات المعتادة لمثل ھذه المعاملة . ٦

  



١١

   :)٣١(المادة 

اذا تبین نتیجة تطبیق اجراءات التوثیق المستخدمة انھا معتمدة او مقبولة تجاریا او متفقا 

  : علیھا بین االطراف فیعتبر التوقیع االلكتروني موثقا اذا اتصف بما یلي 

  . شخص صاحب العالقة تمیز بشكل فرید بارتباطھ بال. أ 

  . كان كافیا للتعریف بشخص صاحبھ . ب

  . تم انشاؤه بوسائل خاصة بالشخص وتحت سیطرتھ . ج

دون  جراء تعدیل على القید بعد توقیعھارتبط بالسجل الذي یتعلق بھ بصورة ال تسمح با. د

  .احداث تغییر في التوقیع 

  
   :)٣٢(المادة 

  :  یلي ما لم یثبت خالف ذلك یفترض ما. أ 

  . ان السجل االلكتروني الموثق لم یتم تغییره او تعدیلھ منذ تاریخ اجراءات توثیقھ . ١

ان التوقیع االلكتروني الموثق صادر عن الشخص المنسوب الیھ ، وانھ قد وضع من قبلھ . ٢

  . للتدلیل على موافقتھ على مضمون السند 

  .كتروني موثقا فلیس لھ أي حجیة اذا لم یكن السجل االلكتروني او التوقیع االل. ب

  

  

   :)٣٣(المادة 

یعتبر السجل االلكتروني او أي جزء منھ یحمل توقیعا الكترونیا موثقا سجال موثقا بكاملھ او 

فیما یتعلق بذلك الجزء ، حسب واقع الحال ، اذا تم التوقیع خالل مدة سریان شھادة توثیق 

  . تلك الشھادة معتمدة ومطابقتھ مع رمز التعریف المبین في

  
   :)٣٤(المادة 

  : تكون شھادة التوثیق التي تبین رمز التعریف معتمدة في الحاالت التالیة 

  . صادرة عن جھة مرخصة او معتمدة . أ 

  . صادرة عن جھة مرخصة من سلطة مختصة في دولة اخرى ومعترف بھا . ب

  . لك صادرة عن دائرة حكومیة او مؤسسة او ھیئة مفوضة قانونا بذ. ج

  .صادرة عن جھة وافق اطراف المعاملة على اعتمادھا . د

  
  ) :٣٥(المادة 



١٢

  العقوبات 

یعاقب كل من یقوم بانشاء او نشر او تقدیم شھادة توثیق لغرض احتیالي او الي غرض غیر 

مشروع بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة اشھر وال تزید على سنتین او بغرامة ال تقل عن 

عشرة االف دینار او بكلتا ھاتین ) ١٠٠٠٠( دینار وال تزید على ثالثة االف) ٣٠٠٠(

  .العقوبتین 

  
   :)٣٦(المادة 

یعاقب كل من یقدم الى جھة تمارس اعمال توثیق المستندات معلومات غیر صحیحة بقصد 

اصدار شھادة توثیق او وقف سریانھا او الغائھا بالحبس مدة ال تقل عن شھر وال تزید على 

خمسة االف ) ٥٠٠٠(الف دینار وال تزید على ) ١٠٠٠(بغرامة ال تقل عن ستة اشھر او 

  .دینار او بكلتا ھاتین العقوبتین 

  
  

  

  

   :)٣٧(المادة 

خمسین الف ) ٥٠٠٠٠(تعاقب أي جھة تمارس اعمال توثیق المستندات بغرامة ال تقل عن 

رار احد عمالئھا دینار اذا قامت بتقدیم معلومات غیر صحیحة في طلب التسجیل او افشت اس

  .او خالفت االنظمة والتعلیمات التي تصدر استنادا الى ھذا القانون

  
   :)٣٨(المادة 

یعاقب كل من یرتكب فعال یشكل جریمة بموجب التشریعات النافذة بواسطة استخدام الوسائل 

االلكترونیة بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة اشھر وال تزید على سنة او بغرامة ال تقل عن 

عشرة االف دینار او بكلتا ھاتین ) ١٠٠٠٠(ثالثة االف دینار وال تزید على ) ٣٠٠٠(

العقوبتین ، ویعاقب بالعقوبة االشد اذا كانت العقوبات المقررة في تلك التشریعات تزید على 

  .العقوبة المقررة في ھذا القانون 

  
   :)٣٩(المادة 

  احكام ختامیة 



١٣

لوزراء الجھات المكلفة بمتابعة تطبیق احكام ھذا تحدد بمقتضى قرارات یصدرھا مجلس ا

  .القانون والمھام المنوطة باي منھا

  
   :)٤٠(المادة 

  : یصدر مجلس الوزراء االنظمة الالزمة لتنفیذ احكام ھذا القانون بما في ذلك ما یلي 

الرسوم التي تستوفیھا أي دائرة حكومیة او مؤسسة رسمیة مقابل اجراء المعامالت . أ 

  . لكترونیة اال

االجراءات المتعلقة باصدار شھادات التوثیق والجھة المختصة بذلك والرسوم التي یتم . ب

  .استیفاؤھا لھذه الغایة 

  
   :)٤١(المادة 

  . رئیس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفیذ احكام ھذا القانون 

  

٢٠٠١/ ١٢/ ١١


