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 لكترونية الفلسطيينقانون املعامالت اإل: 1ملحق رقم 

  

 مقدمة

 والسجالت املراسالت: مسائل تنظم مادة 54 من قانون املعامالت يتكون

 كما .اإللكتروين والتحويل والدفع والتصديق, اإللكتروين والتوقيع, اإللكترونية

 التعامالت نظم ومحاية, اإللكترونية املعامالت محاية ومسؤوليات التزامات ينظم

 السجل ومحاية, التشفري فحص يف املختصة اجلهات ومتكني, اإللكترونية

 عليها املترتبة والعقوبات اإللكترونية واجلرائم, اإللكترونية والتوقيعات واملعامالت

(2013)وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات, 
(1 )

. 

 كحجية اإللكترونية والسجالت واحملررات الرسائل استخدام يتيح القانون كما أن

 باالحتجاج يرغب الذي الطرف حق إثبات سيسهل ما وهو, القضاء أمام مقبولة

                                                           
. تاريخ لمعامالت اإللكترونيةمسودة مشروع قانون ا(. 2013وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. )  1

, من 2014يناير,  26االسترداد 

http://www.pmtit.ps/ar/cp/plugins/spaw/uploads/files/qanoonalmo3amlat.pdf 

1ملحق رقم   
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 التعامل جمال من املعامالت من طائفة يستثين مع العلم أن القانون .هبا

 املتعلقة واملعامالت, الشخصية باألحوال املتعلقة املعامالت وهي اإللكتروين

 املنقولة غري األموال ملكية بسندات والتصرف املنقولة غري األموال ملكية بسندات

شكالً  يستوجب هبا التعامل االستبعاد إىل أنهبا, ويرجع ذلك  والتصرف

 .إلكترونياً غري متوفر إالً بصورته الورقية مثل الشيكات البنكية وصكوك الطابو

من اجمللس التشريعي بشكل هنائي إقراره  القانون الذي متوفيما يلي نص 

يف صحيفة الوقائع رمسياً م, حيث مت نشره 2013 أغسطسالفلسطيين يف 

, بانتظار تفعيله من م2013شهر ديسمرب  والثمانون التاسع العـدديف الفلسطينية 

 قبل اجلهات التنفيذية.

     

 لسنة  ()قانون املعامالت االلكترونية رقم 

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

  ,وتعديالته بعد االطالع على القانون األساسي لسنة 

 ,لسنة  ()قانون االتصاالت السلكية والالسلكية رقم  وعلى

 ,لسنة  ()وعلى القانون املدين رقم 

 ,بشأن سلطة النقد الفلسطينية وتعديالته لسنة  ()وعلى قانون رقم 

  ,وتعديالته لسنة  ()وعلى قانون املصارف رقم 

 ,لسنة  ()وعلى قانون األوراق املالية رقم 

 ,لسنة  ()وعلى قانون البينات يف املواد املدنية والتجارية رقم 

 ,لسنة  ()وعلى قانون الشركات التجارية رقم 

  ,املعمول به يف الضفة الغربية لسنة  ()وعلى قانون التجارة رقم 

 ,هجرية املعمول به يف قطاع غزة وعلى قانون التجارة العثماين لسنة 

 منه, ()النظام الداخلي للمجلس التشريعي, السيما املادة  وعلى
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ــاري :       ــى مــا أقــره اجمللــس التشــريعي يف جلســته املنعقــدة بت ــاءع عل / /وبن

 م

مـن القـانون األساسـي لسـنة      ()وبعد أن أصـبح القـانون مصـدراً بقـوة املـادة      

 ,وتعديالته 

 صدر القانون التايل: ,باسم اهلل مث باسم الشعب العريب الفلسطيين

 

 تعريفات وأحكام عامة: الفصل األول

 ()مادة 

 تعريفات

يكون للعبارات والكلمات التالية أينما وردت يف هذا القانون املعاين املخصصة هلا 

 أدناه ما مل تدل القرينة على خالف ذلك:

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.  الوزارة:

 االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. وزير الوزير:

 و تنفيـذها بشـكل  أو اتفاقية يتم ابرامها أو عقد أأي تعامل  اإللكترونية: املعامالت

    االلكترونية.  و جزئي بواسطة املراسالتأكلي 

البيانات والنصـو  والصـور واألشـكال واألصـوات والرمـوز       املعلومات اإللكترونية:

 الربجميات وقواعد البيانات والكالم.و احلاسوبواخلرائط وبرامج 

بيانـات ثثلـه أو مرمـزه الكترونيـا سـواء علـى شـكل نـص أو          البيانات اإللكترونية:

ــرامج حاســب  يل أو غريهــا مــن       رمــز أو صــوت أو صــور أو رســوم أو خــرائط أو ب

قواعد البيانات.
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خـر  أىل إنقل البيانات بوسائل الكترونية مـن شـخص    تبادل البيانات اإللكترونية: 

 أو من منظومة الكترونية إىل منظومة الكترونية أخرى.

أية وسيلة تتصل بالتقنية احلديثـة وذات قـدرات كهربائيـة أو     الوسيلة اإللكترونية:

رقميه أو مغناطيسيه أو السـلكية أو بصـريه أو كهـرو مغناطيسـيه أو ةـوئية أو ايـة       

 قدرات ثاثله لذلك تستخدم يف تبادل البيانات وختزينها.

 جمموعــة املعلومــات أو البيانــات الــج تشــكل اجملــها وصــفاً  الســجل اإللكتــروين:

ــق بشــخص أو شــيء مــا والــج يــتم إنشــا ها أو إرســاهلا أو تســلمها أو       حلا لــه تتعل

 ختزينها بوسائل إلكترونية.

برنامج احلاسوب أو أي وسيلة إلكترونيـة أخـرى تسـتعمل مـن      الوسيط االلكتروين:

و ارســال أو تســلم رســالة أأجــل تنفيــذ إجــراء أو االســتجابة إلجــراء بقصــد انشــاء  

 .معلومات دون تدخل شخصي

رسـاهلا  إو أنشـاء رسـالة بيانـات    إو يتم بالنيابة عنه أالشخص الذي يقوم  املنشئ:

و ختزينها, وال يعد منشئاً لرسالة بيانات الشخص الـذي يتصـرف كوسـيط فيمـا     أ

  يتعلق بتلك الرسالة.

 االتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل أو وسائط الكترونيه. العقد اإللكتروين:

و رمـــوز أو أرقـــام أو أمـــة شخصـــية تتخـــذ شـــكل حـــروف عال التوقيـــع اإللكتـــروين:

أصــوات أو غريهــا تكــون ملحقــة أو مرتبطــة اعاملــة إلكترونيــة وهلــا طــابع يســمح    

بتحديــد هويــة الشــخص الــذي وقعهــا وهيــزه عــن غــريه ويكــون معتمــداً مــن جهــة     

 التصديق.

وةـة  شـهادة املصـادقة اإللكترونيـة الـج تصـدرها الـوزارة أو اجلهـة املف        الشهادة:

 من قبلها الثبات العالقة واالرتباط بني املوقع وبيانات التوقيع االلكتروين.
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النظام اإللكتروين املستخدم إلنشاء رسـائل املعلومـات أو    نظام معاجلة املعلومات:

 ي وجه  خر.أإرساهلا أو تسلمها أو معاجلتها أو ختزينها أو جتهيزها على 

ــات: ــالة البيانـ ــ رسـ ــات اإللكترونيـ ــتم البيانـ ــاهلا إة الـــج يـ ــائل  أرسـ ــلمها بوسـ و تسـ

 الكترونيه.

االلكتـروين  الشخص الطبيعي أو املعنوي احلائز على بيانات إنشـاء التوقيـع   املوقع: 

يوقــع علــى املســتند االلكتــروين ويوقــع عــن نفســه أو مــن ينيبــه أو مــن هثلــه     الــذي

 قانوناً.

 على معامله الكترونية.نشاء توقيع الكتروين هي منظومة تستعمل إل أداة التوقيع:

  الشخص الذي قصد منشئ الرسالة توجيه رسالته إليه.املرسل إليه: 

أي قيد مايل جيري على حساب العميل نتيجـة رسـالة الكترونيـه    قيد غري مشروع: 

 أرسلت بامسه دون علمه أو موافقته عليها أو دون تفويض منه.

و رموز غري معروفـة أو مبعثـرة   ىل شكل أإعملية حتويل بيانات الكترونيه التشفري: 

 صلية.ىل هيئتها األإعادهتا إيصعب قراءهتا وفهمها بدون 

البنــــك املــــرخص أو املؤسســــة املاليــــة املصــــر  هلــــا بالتعامــــل  املؤسســــة املاليــــة:

 بالتحويالت املالية وفق أحكام القوانني النافذة.

بعمليـات الـدفع    الوسيلة الج متكن صـاحبها مـن القيـام    وسيلة الدفع اإللكترونية:

 املباشر عن بعد عرب الشبكات العمومية لالتصاالت.

 و خدمة بطريقة الكترونية.أهو الشخص الذي يقوم بشراء سلعة  املستهلك:

هو الشخص أو اجلهة الج تقوم بتقدمي خدمات أو سـلع أو جتـارة    مقدم اخلدمة:

 بطريقة الكترونية.

 م عن بعد باستخدام وسيلة إلكترونية.كل معاملة جتارية تت التجارة اإللكترونية:
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أي جهاز إلكتروين ثابت أو منقول سلكي أو السلكي حيتوي على نظام  حاسب  يل:

ســتقباهلا أو تصـفحها يــؤدي وظــائ   إرســاهلا أو إمعاجلـة البيانــات أو ختزينـها أو   

 حمددة حبسب الربامج واألوامر املعطاة له.

التنفيذية هلذا القانون. الالئحةالالئحة: 

 ()مادة 

تســـري أحكـــام هـــذا القـــانون علـــى املعـــامالت االلكترونيـــة كافـــة اـــا يف ذلـــك     .

السجالت واملستندات والتوقيعات واملراسالت االلكترونية.

يستثىن من تطبيق أحكام هذا القانون املعامالت التالية:  .

 املعامالت املتعلقة باألحوال الشخصية. -أ 

املتعلقة بسندات ملكية األموال غري املنقولة.املعامالت  -ب 

موال غري املنقولة والتصرف فيها.املعامالت الج تتعلق ببيع وشراء األ -ج 

مام كاتب العدل.أأي مستندات يتطلب القانون تصديقها  -د 

ــام       -ه  ــي  واألحك ــات القضــائية ومــذكرات احلضــور واإلحضــار والتفت اإلعالن

القضائية.

م استثنا ها بنص القانون.أي مستندات أو معامالت يت -و 

 

 حجية السجالت اإللكترونية يف اإلثبات: الفصل الثاين

 ()مادة 

للسجالت اإللكترونية ذات احلجية املقـررة يف اإلثبـات للسـندات العرفيـة, وال      .

ينكـر األثــر القــانوين للمعلومــات الــواردة يف الســجالت اإللكترونيــة, مــن حيــث  
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يف شـكل   –كلياً أو جزئيـاً   –جملرد ورودها صحتها وإمكان العمل اقتضاها, 

سجل إلكتروين أو اإلشارة إليها يف هذا السجل.

علـى   قانونيـاً  إذا أوجب القانون أن تكون املعلومات ثابتة بالكتابة, أو رتب أثراً .

عدم االلتـزام بـذلك, فـون ورود املعلومـات يف سـجل إلكتـروين يفـي اتطلبـات         

علومــات قابلــة للــدخول عليهــا واســتخراجها  هــذا القــانون, بشــرط أن تكــون امل 

الحقاً عن طريق البث أو الطباعة أو غري ذلك.

ــون         . ــة, ف ــة بالكتاب إذا أوجــب القــانون أن تكــون املعلومــات املقدمــة إىل شــخص  خــر ثابت

تقدهها يف شكل سجل إلكتروين يفي هبذا الغرض إذا توافرت الشروط اآلتية:

يــتمكن املرســل إليــه مــن الــدخول علــى هــذه املعلومــات واســتخراجها  أن  -أ 

 الحقاً, سواء عن طريق البث أو الطباعة أو غري ذلك.

 أن يتمكن املرسل إليه من حفظ هذه املعلومات. -ب 

يراعى يف تقدير حجية السجل اإللكتروين يف اإلثبات, عند الزناع يف سـالمته   .

 مدى الثقة فيما يلي:

 هبا إنشاء أو حفظ أو بث السجل اإللكتروين.الطريقة الج مت  .أ 

 الطريقة الج مت هبا توقيع السجل اإللكتروين. .ب 

الطريقة الج استعملت يف احملافظـة علـى سـالمة املعلومـات الـج تضـمنها        .ج 

 السجل اإللكتروين.

 أية أمور أخرى ذات عالقة بسالمة السجل اإللكتروين. .د 
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 ()مادة 

 التعاقد اإللكتروين

العقود اإللكترونية صـحيحة ونافـذة عنـد ارتبـاط اإلجيـاب بـالقبول عـرب        تكون  .

رسـالة البيانات الج يتبـادل فيهــا املتعاقـدان التعـبري عـن إرادتـني متطـابقتني        

على وجه يثبت أثره يف املعقود عليه ويترتب عليـه التـزام كـل منـهما اـا وجـب       

عليه لآلخر.

جملـــرد أنـــه أبـــرم بواســـطة رســـالة  ال يفقـــد العقـــد صـــحته أو قابليتـــه للتنفيـــذ .

إلكترونية واحدة أو أكثر.

لكترونية أو أكثر تكون معدة إجيوز أن يتم التعاقد من خالل منظومج بيانات  .

 ونافــذاً للقيــام اثــل هــذه املهــام ويكــون التعاقــد صــحيحاً       ومربجمــة مســبقاً 

ثاره القانونية على الرغم من عدم التـدخل الشخصـي أو املباشـر ألي      ومنتجاً

برام العقد ما مل يتعارض مع القوانني األخـرى ذات  إشخص طبيعي يف عملية 

العالقة.

ذا إلكترونية  لية وشخص طبيعـي,  إن يتم التعاقد بني منظومة بيانات أجيوز  .

عقد أو تنفيذه.برام الإنه يتعامل مع منظومة  لية ستتوىل أكان يعلم 

ال يلزم هـذا القـانون أي شـخص بورسـال أو تسـلم أو اسـتعمال سـجل أو توقيـع          .

لكتروين بدون موافقته على ذلك.إ

ثـــار القانونيــة املتعلقـــة بــالعقود الـــج تـــربم   يكــون للعقـــود اإللكترونيــة ذات اآل   .

باألساليب العادية من حيث اإلثبات والصحة والقابلية للتنفيذ وغري ذلـك مـن   

حكام.األ
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 املعامالت واملراسالت االلكترونية: الفصل الثالث

 ()مادة 

 تعترب الرسالة اإللكترونية صادرة عن املنشئ يف احلاالت اآلتية:

 إذا كان املنشئ هو الذي أصدرها بنفسه. .

تعترب الرسالة اإللكترونية صادرة عن املنشـئ   فيما بني املنشئ واملرسل إليه , .

 إذا مت إرساهلا بواسطة:

شــخص لــه صــالحية التصــرف نيابــة عــن املنشــئ فيمــا يتعلــق بالرســالة           . أ

 اإللكترونية املعنية.

لنظام معلومـات  يل مـربمج مـن قبـل املنشـئ أو نيابـة        إذا مت إرساهلا وفقاً . ب

 .عنه ليعمل تلقائياً

ــل . ــئ وأن      للمرسـ ــن املنشـ ــدرت عـ ــد صـ ــة قـ ــالة اإللكترونيـ ــرب الرسـ ــه أن يعتـ إليـ

 يتصرف على أساس ذلك االفتراض يف احلالتني اآلتيتني:

إذا طبــق املرســل إليــه بدقــة إجــراء ســبق أن وافــق عليــه املنشــئ ألجــل           - أ

 التحقق من أن الرسالة اإللكترونية صادرة عن املنشئ.

املرســـل إليـــه, ناجتـــة عـــن  إذا كانـــت الرســـالة اإللكترونيـــة كمـــا تســـلمها - ب

تصرفات شخص متكن بصـورة مشـروعة حبكـم عالقتـه باملنشـئ أو بـأي       

وكيل للمنشـئ مـن الوصـول إىل طريقـة يسـتخدمها املنشـئ للتعريـ  بـأن         

 الرسالة اإللكترونية ختصه.

 وال يسري هذا البند اعتباراً من:

لة اإللكترونية الوقت الذي تسلم فيه املرسل إليه إخطاراً من املنشئ بأن الرسا (

 مل تصدر عنه وأتيح للمرسل إليه وقت معقول للتصرف وفقاً لذلك.



 

 

: قانون املعامالت اإللكترونية الفلسطيين1ملحق رقم  | 193   

الوقت الذي علم فيه املرسـل إليـه أو كـان يـتعني عليـه أن يعلـم إذا بـذل عنايـة          (

ــة أو اســتخدم إجــراءع متفقــاً عليــه أن الرســالة اإللكترونيــة مل تكــن مــن       معقول

 املنشئ.

ــد إذا مل يكــن م    ــه أن الرســالة    كمــا ال يســري هــذا البن ــرب املرســل إلي ــوالً أن يعت قب

 اإللكترونية ختص املنشئ أو يتصرف بناء على ذلك االفتراض.

وللمرسل إليه أن يعترب كل رسالة إلكترونية يتسلمها على أهنا مراسلة مستقلة وأن 

على ذلك االفتراض وحده, إال إذا علم أو كان ينبغـي عليـه أن يعلـم     يتصرف بناءع

معقولـة أو اســتخدم أي إجـراء متفــق عليـه أن الرســالة اإللكترونيــة     إذا بـذل عنايــة 

 كانت نسخة مكررة.

 ()مادة 

إذا طلـــب املنشـــئ مـــن املرســـل إليـــه أو اتفـــق معـــه, عنـــد أو قبـــل إرســـال رســـالة    

إلكترونية, أو عن طريق تلك الرسـالة اإللكترونيـة أن يـتم اإلقـرار بتسـلم الرسـالة       

 من هذا القانون مع مراعاة اآليت:  ()ة اإللكترونية, تطبق أحكام املاد

إذا ذكـــر املنشـــئ أن الرســـالة اإللكترونيـــة مشـــروطة بتســـلم اإلقـــرار, تعامـــل   

الرســـالة اإللكترونيـــة فيمـــا يتعلـــق بترتيـــب احلقـــوق وااللتزامـــات بـــني املنشـــئ 

واملرسل إليه كما لو مل ترسل إىل حني تسلم املنشئ لإلقرار.

بتسلم الرسالة اإللكترونية ولكنه مل يـذكر أن الرسـالة   إذا طلب املنشئ إقراراً  

اإللكترونية مشروطة بتسلم اإلقرار خالل الوقت احملدد أو املتفق عليه, أو إذا 

مل يتم حتديد وقت حمـدد أو متفـق عليـه, فـون للمنشـئ أن يوجـه إىل املرسـل        

وحيـدد  إخطاراً يذكر فيه عـدم تلقـي اإلقـرار بتسـلم الرسـالة اإللكترونيـة        إليه

وقتاً معقوالً يتعني يف غضونه تسلم اإلقرار , فوذا مل يتم تسلم اإلقـرار خـالل   
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الوقت احملدد أو املتفق عليه, جاز للمنشئ بعد توجيه إخطار إىل املرسل إليـه  

, أن يعامل الرسالة اإللكترونية كأهنا مل ترسل.

ا مل يثبــت مــ -عنــدما يتســلم املنشــئ إقــــرار املرســل إليــه بالتســلم , يفتــرض   

أن املرسل إليه قد تسلم الرسالة اإللكترونية ذات الصلة ولكـن ذلـك    -العكس 

ــراض ال يــدل ةــمنًا علــى أن حمتــوى الرســالة اإللكترونيــة املرســلة مــن         االفت

املنشئ يتطابق مع حمتوى الرسالة اإللكترونية الج تسلمها املرسل إليه.

على أن يتم اإلقرار بشكل معـني أو  إذا مل يكن املنشئ قد اتفق مع املرسل إليه  

بطريقة معينة جيوز اإلفصا  عن اإلقرار بالتسلم عن طريق أيـة مراسـلة مـن    

جانب املرسل إليه سواء بوسيلة الكترونية أو بوسيلة  لية أو بأية وسيلة أخرى, 

أو أي سلوك من جانب املرسل إليه يكون كافيـاً ألن يؤكـد للمنشـئ أن الرسـالة     

 د مت تسلمها.اإللكترونية ق

عنـدما يـنص اإلقـرار الـذي يتسـلمه املنشـئ علـى أن الرسـالة اإللكترونيــة ذات          

الصلة قد استوفت املتطلبات الفنية, سـواء املتفـق عليهـا أو املبينـة يف املعـايري      

 أن تلك املتطلبات قد استوفيت. -ما مل يثبت العكس -املطبقة, يفترض 

 

 () املادة

 عدم اإلخالل بأي اتفاق بني املنشئ واملرسل إليه: مع

تعترب الرسالة اإللكترونيـة قـد أرسـلت عنـدما تـدخل نظامـًا للمعلومـات خـارج            .

 سيطرة املنشئ أو الشخص الذي أرسل الرسالة نيابة عنه.

 يتحدد وقت تسلم الرسالة اإللكترونية على النحو اآليت:  .

ات لغــرض تســلم رســالة إلكترونيــة, إذا عــني املرســل إليــه نظامــاً للمعلومــ -أ 

يتم التسلم يف الوقت الذي تدخل فيه الرسالة اإللكترونية نظام املعلومات 

ــابع      ــات تـ ــام معلومـ ــة إىل نظـ ـــة اإللكترونيـ ــلت الرسالـــ ــني, و إذا أرسـ املعـ

 -للمرسل إليه خبالف نظام املعلومات املعني لتسلم الرسـالة اإللكترونيـة   
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ت الذي يتم فيه استخراج الرسالة اإللكترونية يتحدد وقت التسلم يف الوق

 بواسطة املرسل إليه.

إذا مل يعني املرسل إليه نظـام معلومـات, يـتم تسـلم الرسـالة اإللكترونيـة        -ب 

 عندما تدخل نظام معلومات تابع للمرسل إليه.

تعتــرب الرســالة اإللكترونيــة قــد أرســلت مــن املكــان الــذي يقــع فيــه مقــر عمــل         .

مت يف املكان الذي يقع فيه مقر عمل املرسـل إليـه حـإ وإن    املنشئ و أهنا تسل

كان املكان الذي وةع فيه نظام املعلومات خيتل  عن املكان الذي يفترض أن 

 تكون الرسالة اإللكترونية قد سلمت فيه.

. إذا كان للمنشئ أو املرسل إليه أكثر من مقر عمل , فونـه يعتـد بـاملقر األوثـق       

ــة امل  ــة باملعامل ــة      عالق ــاك معامل ــر العمــل الرئيســي إذا مل تكــن هن ــة, أو مق عني

معينـــة, وإذا مل يكـــن للمنشـــئ أو املرســـل إليـــه مقـــر عمـــل, فونـــه يعتـــد اقـــر  

 اإلقامة.

 ()مادة 

ثبات واقعة إرسـال الرسـالة   إتقتصر األحكام اخلاصة باملراسالت اإللكترونية على 

ىل معاجلة اآلثار القانونية الج اإللكترونية أو استالمها, وال تتعدى هذه األحكام إ

 قد تترتب على رسالة البيانات ذاهتا أو مضموهنا. 

 ()مادة 

ــواردة يف الرســالة االلكترونيــة أثرهــا القــانوين كوهنــا وردت        ــد املعلومــات ال ال تفق

موجزة, مإ مت اإلشارة بشكل واةح يف الرسـالة اإللكترونيـة إىل كيفيـة االطـالع     

املعلومات, وكان االطالع متاحاً, حبيث يتم الوصول إليها على حنـو  على تفاصيل 

من قبل كل شخص له حق الوصول إىل هذه  يتيح استخدامها والرجوع إليها الحقاً

ــل عبئــاً      ــت طريقــة الوصــول ال متث غــري معقــول علــى    املعلومــات واســتخدامها وكان

 املرسل إليه.
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 ()مادة 

املُنشـئ إذا أرسـله بنفسـه, أو أرسـله شـخص  خـر نيابـة        يعد السـجل االلكتـروين صـادراً مـن    

برجمهـا املُنشـئ لتعمـل بشـكل تلقـائي بالنيابـة عنـه وال        عنه, أو أرسل بواسـطة منظومـة  ليـة   

الالئحة اإلجراءات واألحكام املتعلقة بذلك.يعد الوسيط منشئاً للسجل, وحتدد

 ()مادة 

ــدما يـــدخل منظو   . ــد الســـجل االلكتـــروين مرســـالً عنـ ــع  يعـ ــات ال ختضـ ــة بيانـ مـ

لسيطرة املنشئ, وتوةح الالئحة املعايري الفنيـة ملنظومـة البيانـات, وطريقـة     

حتديد وقت ومكان إرسال السجل اإللكتروين أو تسلمه.

األشـكال الـج حتـددها الالئحـة, مـا مل       يكون اإلقـرار بالتسـلم بـأي شـكل مـن      .

 ل.الشك يتفق املنشئ مع املرسل إليه على حتديد هذا

تطبــق الشــروط الــواردة يف الفقــرة الســابقة مــن هــذه املــادة علــى املعلومــات  ال  .

املرافقة للسجل الج يكون القصد منها تسهيل الرسالة وتسلمها.

 ()مادة 

يعد السجل االلكتروين أصـاًل بذاتـه عنـدما تسـتخدم وسـائل وشـروط فنيـة تؤكـد         

بشـكله النـهائي علـى أنـه     سالمة املعلومات الواردة فيه من الوقت الذي أنشئ فيه 

ســجل إلكتــروين, وتســمح بعــرض املعلومــات املطلــوب تقــدهها مــإ طلــب ذلــك,  

 وحتدد الالئحة الوسائل والشروط الفنية املطلوبة.

 ()مادة 

إذا اشتَرط وجود توقيع خطي على أي مستند, فـون التوقيـع اإللكتـروين الـذي يـتم      

ط, ويعــد التوقيــع اإللكتــروين اثابــة وفقــاً هلــذا القــانون يعــد مســتوفياً هلــذا الشــر 

 التوقيع اخلطي, وله اآلثار القانونية نفسها.
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 ()مادة 

ــاء     تعتـــرب الـــوزارة اجلهـــة الناظمـــة ملعـــامالت التوقيـــع االلكتـــروين واملخولـــة بوعطـ

ــع اإل إصــالحيات  ــامالت اإل  صــدار التواقي ــة املســتخدمة للمع ــة ذات لكتروني لكتروني

الطابع الرمسي والج يتطلب التعامل هبا أمام اجلهات الرمسية. 

 ()مادة 

جيب على املوقع عند استخدام أداة توقيعه إلحداث توقيع له أثـر قـانوين أن يقـوم    

بذلك وفقًا ألحكام هـذا القـانون والضـوابط والشـروط واملواصـفات الـج حتـددها        

 الالئحة وعليه مراعاة ما يلي:

 استخدام أداة إنشاء التواقيع املخصصة من قبل اجلهات املختصة. .

 نشاء التوقيع.إسيطرة املوقع  دون غريه على أداة  .

 احلفاظ على أداة توقيعه لتفادي استخدامه استخداماً غري مصر  به. .

إخطار األشخا  املعنيني واجلهات املختصة بدون تأخري, إذا كانت الظروف  .

 دل على أن أداة توقيعه قد مت اإلخالل هبا.والدالئل لدى املوقع ت

ثبـات أي تغـيري أو تعـديل حيـدث     إتوفر اإلمكانيـة الفنيـة الالزمـة الكتشـاف أو      .

 لكتروين املرتبط هبا.بعد وقت التوقيع على الرسالة املوقعة والتوقيع اإل

 

 ()مادة 

قدمـه  على املوقع اختاذ كافة اإلجراءات الالزمة لضمان دقة واكتمال كـل مـا ي   .

مــن بيانــات وتصــرحيات جوهريــة ذات صــلة بالشــهادة طيلــة فتــرة ســرياهنا,   

 وذلك يف احلاالت الج تستلزم فيها أداة التوقيع استخدام شهادة.

عــن تقصــريه يف اســتيفاء املتطلبــات الــج حــددهتا هــذه    يكــون املوقــع  مســئوالً .

املادة. 
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ــع اإل  . ــاة الشـــروط واملعـــايري الـــج   لالعتمـــاد علـــى التوقيـ لكتـــروين جيـــب مراعـ

حتددها جهة التصديق على التوقيعات.

 

 ()مادة 

بشـهادة, فـون الطـرف الـذي يعتمـد علـى ذلـك         إذا كان التوقيـع اإللكتـروين معـززاً   

التوقيـــع يتحمـــل نتـــائج إخفاقـــه يف اختـــاذ اخلطـــوات الالزمـــة للتأكـــد مـــن صـــحة  

لقة أو ملغاة مع مراعاة أيـة قيـود فيمـا يتعلـق     الشهادة ونفاذها, فيما إذا كانت مع

 بتلك الشهادة.

 ()مادة 

مع عـدم اإلخـالل بأحكـام االتفاقيـات الدوليـة النافـذة يف فلسـطني ومبـدأ املعاملـة          

ــة معاملــة         ــات أجنبي ــراخيص الصــادرة للمــرخص هلــم مــن جه ــل, تعامــل الت باملث

فر الضمانات احملددة التراخيص الوطنية بذات الشروط والضوابط واا يكفل توا

 وفقا ألحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة اوجبه.

 ()مادة 

جيوز االعتراف بالتوقيعات الج تستويف شـروط القـوانني اخلاصـة بدولـه أخـرى,      

ذا اشترطت إ ,ألحكام هذا القانون واعتبارها يف مستوى التوقيعات الصادرة وفقاً

ــة األ  ــى األ   خــرى مســتوى مــن اال  قــوانني الدول ــوازي عل ــى التوقيعــات ي قــل عتمــاد عل

 املستوى الذي يشترطه هذا القانون لتلك التوقيعات.

 ()مادة 

توةح الالئحة كل ما يتعلق بأحكام التواقيع اإللكترونية فيمـا مل يـرد فيـه نـص يف     

 هذا القانون.
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 ()مادة 

واملصـدرة للتواقيـع   تعترب الوزارة  اجلهة الناظمة و املخولـة باملصـادقة اإللكترونيـة    

لكترونية ذات الطابع الرمسي والج يتطلـب التعامـل هبـا    املستخدمة للمعامالت اإل

 أمام اجلهات الرمسية.

 ()مادة 

 للوزير احلق يف منح أي جهة صالحيات القيام اهمات املصادقة اإللكترونية.

 ()مادة 

 اإللكترونية.الالئحة اإلجراءات واألحكام املتعلقة باملصادقة  حتدد

 الدفع االلكتروين والتحويل االلكتروين: الفصل الرابع

 ()مادة 

 حتويل األموال

يعترب حتويل األموال بوسائل إلكترونية وسيلة مقبولـة إلجـراء الـدفع, وال يـؤثر      .

ــى      ــوق األشـــخا  املقـــررة اقتضـ ــورة كانـــت علـــى حقـ ــانون بـــأي صـ هـــذا القـ

 املفعول.التشريعات ذات العالقة النافذة 

ــدفع اإل      . ــة وســيلة مــن وســائل ال ــاء االلكتــروين بأي ــروين صــحيحاً يكــون للوف  لكت

 قانونيه. وتترتب عليه أثاراً

لكتروين املعتمـدة هـي الوسـائل املتداولـة والـج تعتمـدها       تكون وسائل الدفع اإل .

سلطة النقد.
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 ()مادة 

ألحكـام   ماليـة متـارس أعمـال التحويـل اإللكتـروين ل مـوال وفقـًا        على كـل مؤسسـة  

 -هذا القانون واألنظمة الصادرة اقتضاه االلتزام اا يلي:

التقيــد بأحكــام قــانون ســلطة النقــد وقــانون املصــارف والقــوانني ذات العالقــة   .

 هلا. واألنظمة والتعليمات الصادرة استناداً

خــدمات مأمونــة للعمــالء واحلفــاظ علــى     اختــاد اإلجــراءات الكفيلــة بتقــدمي     .

السرية.

 ()مادة 

يعتــرب عميــل املؤسســة املاليــة مســؤوالً عــن أي اســتعمال غــري مشــروع حلســابه     .

بواســطة التحويــل اإللكتــروين إذا ثبــت أن إسالــه قــد ســاهم يف ذلــك بصــوره   

رئيســـيه وأن املؤسســـة قـــد قامـــت بواجباهتـــا للحيلولـــة دون أي اســـتعمال غـــري 

 ك احلساب.مشروع لذل

ال يعترب العميل مسؤوالً عن أي قيد غري مشروع على حسابه بواسـطة التحويـل    .

اإللكتروين مت بعد تبليغه املؤسسة املالية عن إمكانيـة دخـول الغـري إىل حسـابه     

أو فقدان بطاقته والطلب منها وق  العمل بوسيلة التحويل اإللكترونية.

 ()مادة 

ــدفع اإل    . ــى صــاحب وســيلة ال ــدضرها بضــياعها أو   جيــب عل ــالص مِصه ــروين, إب لكت

ســرقتها أو ةــياع أو ســرقة الوســائل الــج متكــن مــن اســتعماهلا وكــذلك كــل      

استعمال مزي  هلا.

ــد الوســائل املالئمــة هلــذا        . ــة حتدي ــدضر وســيلة الــدفع اإللكتروني ــى مِصه جيــب عل

اإلبالص يف العقد املربم مع صاحبها.

ائج ةـياع أو سـرقة وسـيلة الـدفع أو     يتحمل صاحب وسيلة الدفع اإللكتروين نتـ  .
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استعماهلا املزور من قبل الغري وحإ تاري  إبالغه املُصهدضر, باسـتثناء حـاالت   

التدليس.

 ()مادة 

تصدر سلطة النقد التعليمات الالزمة لتنظيم أعمال التحويـل اإللكتـروين ل مـوال    

النـاتج عـن التحويـل    اا يف ذلـك اعتمـاد وسـائل الـدفع اإللكتـروين واعتمـاد القيـد        

غري املشروع وإجراءات تصحيح األخطاء واإلفصا  عن املعلومات وأية أمور أخرى 

تتعلق باألعمال املصرفية اإللكترونية اا يف ذلـك املعلومـات الـج تلـزم املؤسسـات      

 املالية بتزويدها.

 

 املعامالت التجارية اإللكترونية: الفصل اخلامس

 ()مادة 

يــوفر مقــدم اخلدمــة للمســتهلك للمعــامالت التجاريــة اإللكترونيــة قبــل إبــرام      .

العقد املعلومات التالية:

اسم وعنوان وهات  مقدم اخلدمة. -أ 

تفصيالً ملراحل إجناز املعاملة التجارية. -ب 

طبيعة ومواصفات وسعر املنتج. -ج 

نفقات تسليم املنتج ومبلغ تأمينه وأية نفقات أخرى. -د 

خالهلا املنتج معروةاً باألسعار احملددة.الفترة الج يكون  -ه 

شروط الضمانات التجارية واخلدمة بعد البيع. -و 

طرق وإجراءات الدفع. -ز 

طـــرق و جـــال التســـليم وتنفيـــذ العقـــد واآلثـــار املترتبـــة علـــى عـــدم تنفيـــذ   -  

االلتزامات.
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إمكانية العدول عن الشراء وأجله. -ط 

كيفية إقرار الصفقة. -ي 

إرجاع املبلغ.طرق إرجاع املنتج أو إبداله و -ك 

نفقات استعمال تقنيات االتصال أو النفقات اخلاصة بالتوصيل. -ل 

شروط فس  العقد إذا كان ملدة غري حمددة أو تزيد على السنة. -م 

احلــد األدمل ملــدة العقــد, فيمــا خيــص العقــود املتعلقــة بتزويــد املســتهلك     -ن 

منتج أو خدمة خالل مدة طويلة أو بصفة دورية.

مـن هـذه املـادة إلكترونيـاً بشـكل       ()املبينة يف الفقـرة   جيب توفري املعلومات  .

واةــح يســهل علــى املســتهلك الوصــول واالطــالع ووةــعها علــى ذمــة املســتهلك  

لالطالع عليها يف مجيع مراحل املعاملة.

 ()مادة 

جيب على مقدم اخلدمة أن يـوفر للمسـتهلك, بعـد امتـام الطلـب, خـالل العشـرة        

ــرام     ــى إب ــة عل ــام التالي ــة      أي ــات تتضــمن كاف ــة أو رســالة بيان العقــد, رســالة مكتوب

 املعلومات املتعلقة بعملية البيع أو التعاقد.

 ()مادة 

ــرام العقــد, متكــني املســتهلك مــن املراجعــة           ــى مقــدم اخلدمــة, قبــل إب جيــب عل

 النهائية جلميع اختياراته ومتكينه من إقرار البيع أو تغيريه حسب إرادته.

 ()مادة 

جيوز للمستهلك إرجاع املنتج على حالته إذا كان غري مطابق لشروط البيـع أو إذا  

مل حيترم مقدم اخلدمة  جال تسليمه وذلك خالل عشرة أيام حتتسب من تـاري   

ــدفوع      ــغ املـ ــاع املبلـ ــة إرجـ ــى مقـــدم اخلدمـ ــليم, ويف هـــذه احلالـــة, جيـــب علـ التسـ
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أيـام مـن تـاري  إرجـاع     واملصاري  النامجة عـن ذلـك إىل املسـتهلك خـالل عشـرة      

املنتج, ويف مجيع األحوال يلتزم مقدم اخلدمة بالتعويض عن األةرار الج يكـون  

قد سببها للمستهلك إذا كان هناك مقتضى.

 ()مادة 

مــن هــذا القــانون, هكــن للمســتهلك العــدول عــن  ()مــع مراعــاة أحكــام املــادة 

هلك للبضاعة أو من تاري  الشراء خالل عشرة أيام حتتسب من تاري  تسلم املست

إبرام العقد بالنسبة لتقدمي اخلدمة, ويتم إخطار مقدم اخلدمة بالعدول بواسطة 

مجيــع الوســائل املنصــو  عليهــا مســبقاً يف العقــد ويف هــذه احلالــة, جيــب علــى     

مقدم اخلدمة إرجاع املبلغ املدفوع إىل املستهلك يف مدة أقصاها عشـرة أيـام مـن    

أو العــدول عـــن اخلدمــة, ويتحمـــل املســتهلك املصـــاري      تــاري  إرجــاع البضـــاعة  

 النامجة عن إرجاع البضاعة.

 ()مادة 

من هذا القانون وباستثناء حاالت العيوب الظـاهرة   ()مع مراعاة أحكام املادة 

أو اخلفية, ال جيوز للمستهلك العدول عن الشراء يف احلاالت التالية:

مواصـــفات شخصـــية أو تزويـــده    إذا مت تزويـــد املســـتهلك انتوجـــات حســـب    .

انتوجات ال هكن إعـادة إرسـاهلا أو تكـون قابلـة للتلـ  أو اهلـالك أو الفسـاد        

النتهاء مدة صالحيتها.

ــتهلك بـــزنع األختـــام عـــن التســـجيالت الســـمعية أو البصـــرية أو    . إذا قـــام املسـ

الربجميات واملواد اإلعالمية.

انية العدول عن الشراء.اذا قام مقدم اخلدمة بالتوةيح صراحةً بعدم إمك .

عند شراء الكتب والصح  واجملالت. .
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 ()مادة 

كانت عملية الشراء ناجتة كلياً أو جزئياً عن قـرض ثنـو  إىل املسـتهلك مـن      إذا

قبل مقدم اخلدمة أو الغري على أساس عقد مربم بني مقدم اخلدمة والغري, فون 

عدول املستهلك عن الشراء يفس  عقد القرض بدون تعويض.

 ()مادة 

ج قـد يتعـرض   يتحمل مقدم اخلدمة يف حالة البيـع مـع التجربـة, األةـرار الـ      .

إليها املنتج وذلك حـإ انتـهاء مـدة جتربتـه باسـتثناء حـاالت سـوء االسـتعمال         

من قبل املستهلك أو ألسباب خارجية.

 ()يعترب الغياً كل شرط لإلعفاء من املسؤولية يكون خمالفاً ألحكـام الفقـرة    .

من هذه املادة.

 () مادة

أو اخلدمة املطلوبة إبـالص   جيب على مقدم اخلدمة, يف حالة عدم توفر املنتج .

ساعة قبل تاري  التسليم املنصو  عليه  املستهلك بذلك يف مدة أقصاها 

يف العقد وإرجاع كامل املبلغ املدفوع إىل صاحبه.

يفســ  العقــد إذا أخــل مقــدم اخلدمــة بالتزاماتــه, ويســترجع املســتهلك املبلــغ    .

ــويض يف حالــة الضــرر       ــدفوع مــع احتفاظــه حبقــه يف التع إال إذا كــان هــذا  امل

اإلخالل أو الضرر ناتج عن القوة القاهرة.

 ()مادة 

ــة إىل القـــوانني        ــادالت والتجـــارة اإللكترونيـ ــة باملبـ ــدفع املتعلقـ ــات الـ ــع عمليـ ختضـ

 واألنظمة سارية املفعول.
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 التزامات ومسئوليات محاية املعامالت االلكترونية: الفصل السادس

 ()مادة 

لكترونيــة اســتخدام كافــة الطــرق الكفيلــة  علــى مقــدمي خدمــة املعــامالت اإل  جيــب

 لكترونية.حبماية نظم املعلومات املستخدمة يف املعامالت اإل

 ()مادة 

مفاتيح التشفري الج تتعلق باألمن الوطين, جيوز للموظ  الذي حتـدده   باستثناء

اجلهــات املختصــة وبقــرار مــن احملكمــة أن يطلــب مــن صــاحب أي مفتــا  تشــفري      

متكينه من فحص املعلومات الضرورية املتعلقة بـذلك املفتـا  وجيـب علـى صـاحب      

 ذلك املفتا  تسليمه إىل املوظ .

 ()مادة 

تروين حممـي مـن تـاري  التحقـق منـه, اذا مت تطبيـق اجـراءات        لكيعترب السجل اإل

حتقق حمدده ومتفق عليها بني االطراف للتحقق من أنـه مل يـتم تغـيريه منـذ وقـت      

 حمدد.

 

 املعامالت االلكترونية احلكومية: الفصل السابع

 ()مادة 

اإللكترونية جيوز ألية دائرة أو جهة تابعة للحكومة بواسطة استخدام الوسائل  .

 تقوم اا يلي: أن

ــتندات يف شـــكل ســـجالت    -أ  قبـــول إيـــداع أو تقـــدمي أو إنشـــاء أو حفـــظ مسـ

 إلكترونية.
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ــهاد  -ب  ــرار أو شـــ ــرخيص أو قـــ ــظ   ةإصـــــدار أي إذن أو تـــ ــاء أو حفـــ أو إنشـــ

مستندات.

و أية مدفوعات.أقبول الرسوم  -ج 

 طر  املناقصات وتسليم العطاءات املتعلقة باملشتريات احلكومية. -د 

للحكومــة إذا قــررت تنفيــذ أي مــن املهــام املــذكورة يف الفقــرة الســابقة     جيــوز .

 أن حتدد ما يلي: إلكترونياً

الوسيلة الج يتم بواسطتها إنشـاء أو إيـداع أو حفـظ أو تقـدمي أو إصـدار       -أ 

 تلك السجالت.

اإلجــراءات الـــج يـــتم هبـــا طـــر  املناقصـــات وتســـلم العطـــاءات وإجنـــاز   -ب 

 املشتريات احلكومية.

ن يسـتخدم املنشـئ   أالتوقيع اإللكتروين املطلوب اا يف ذلك اشـتراط   نوع -ج 

 .إلكترونياً توقيعاً

الطريقة والشكل الذي سيتم هبا تثبيـت التوقيـع  اإللكتـروين علـى السـجل       -د 

اإللكتروين واملعيار الذي جيب أن يستوفيه مزود خدمات التصـديق الـذي   

يقدم له املستند للحفظ أو اإليداع.

ــة املناســبة للتحقــق مــن ســالمة وأمــن وســرية     عمليــات وإجــ  -ه  راءات الرقاب

السجالت اإللكترونية أو املدفوعات أو الرسوم.

خـرى إلرسـال املسـتندات الورقيـة إذا     أأية مواصفات أو شـروط أو أحكـام    -و 

فيما يتعلق بالسجالت اإللكترونيـة اخلاصـة باملـدفوعات     كان ذلك مطلوباً

 والرسوم.
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 اجلرائم والعقوبات: الفصل الثامن

() مادة

شد وردت يف أي قانون  خر, يعاقب بالسجن مدة ال أمع عدم اإلخالل بأية عقوبة 

ــا          ــار أردين أو م ــ  دين ــد عــن عشــرين أل ــد عــن عشــر ســنوات وبغرامــة ال تزي تزي

 يعادهلا بالعملة املتداولة قانوناً أو بوحدى هاتني العقوبتني كل من:

يس نظامـاً ملعلومـات حاسـب  يل خـا  بـالغري و      اقتحم بطريق الغـ  أو التـدل   .

أبقــى االتصــال بالنظــام بصــورة غــري مشــروعة ونــتج عــن ذلــك تعطيــل تشــغيل  

النظام أو حمو املعلومات الج حيتوي عليها أو تعديلها.

نشـــاء توقيــــع  إلكتــــروين أو منظومـــة  إاســـتوىل لنفســـه أو لغــــريه علـــى توقيـــع      .

و اختـــرق أي منــــها أو اعترةـــها أو عطلــــها عـــن أداء وظيفتــــها    ألكتـــروين,  إ

حدى وسائل تقنية املعلومات, وذلك باالستعانة إبواسطة الشبكة املعلوماتية أو 

تسـبب   ةنتحـال صـفه غـري صـحيح    إحتياليه أو باختاذ اسم كـاذب أو  إبطريقة 

 يف خداع اجملين عليه.

لكتروين للحكومة أو للهيئات أو زور أو تالعب يف توقيع أو أداة أو نظام توقيع إ .

للمؤسسات العامة سـواء مت ذلـك باصـطناعه أو إتالفـه أو تعييبـه أو تعديلـه أو       

 حتويره أو بأي طريقة أخرى تؤدي إىل تغيري احلقيقية يف بياناته.

أنشــأ أو تواطــأ مــع الغــري إلنشــاء بيانــات توقيــع أو أداة نظــام توقيــع إلكتــروين    .

يف ذلـــك معلومـــات أو  لمؤسســـات العامـــة مســـتخدماًللحكومـــة أو للـــهيئات أو ل

 بيانات كاذبة أو خاطئة.

 استعمل املستند املزور مع علمه بتزويره. .

ــالتوقيع اإل    . ــق ب لكتــروين أو التصــديق  أصــدر شــهادات أو قــدم أي خــدمات تتعل

 اإللكتروين دون احلصول على ترخيص من الوزارة.
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 ()مادة 

يعاقب باحلبس ملدة ال شد وردت يف أي قانون  خر, أمع عدم اإلخالل بأية عقوبة 

تزيد عن ثالث سنوات وبغرامة ال تزيد عن سـتة  الف دينـار أردين أو مـا يعادهلـا     

 بالعملة املتداولة قانوناً أو بوحدى هاتني العقوبتني كل من:

كشــ  مفــاتيح لفــك التشــفري أو فــك تشــفري معلومــات بأيــة طريقــه يف غــري          .

.قانوناً حوال املصر  هبااأل

اســتعمل بصــفه غــري مشــروعة أداة إنشــاء توقيــع  أو عناصــر تشــفري شخصــية   .

 متعلقة بتوقيع شخص أخر.

ــه غــري صــحيح  إأنشــأ أو نشــر شــهادة أو زوور معلومــات    . لغــرض غــري   ةلكتروني

مشروع.

حصل بطريق الغ  على معلومات حممية من نظام حاسب  يل خا  بالغري. .

عليهـا أثنـاء تسـجيلها أو إرسـاهلا بأيـة       حصـل  -أفشى معلومات خاصـة بـالغري   .

ــة     وكــان مــن شــأن إفشــائها املســاس     –وســيلة مــن وســائل املعاجلــة املعلوماتي

بسمعة وخصوصيات صاحبها أو الغري.

أحـــد رجـــال الضـــبطية القضـــائية أو املخـــول هلـــم قانونـــاً بـــوجراء   منـــع عمـــداً .

التفتي  لنظام إلكتروين.

 ()مادة 

باحلبس مدة ال  يعاقبشد وردت يف أي قانون  خر, أمع عدم اإلخالل بأية عقوبة 

تزيد عن سنة وبغرامة ال تتجاوز ألفي دينار أردين أو ما يعادهلا بالعملـة املتداولـة   

 و بوحدى هاتني العقوبتني كل من:أقانوناً 

اقتحم نظاماً ملعلومات حاسوب خا  بالغري أو بقي فيه دون وجه مشروع. 

افشــى بوجـــه غــري مشـــروع معلومــات يف ســـجالت أو مســتندات أو مراســـالت      

لكترونيه مستغالً الصالحيات املمنوحة له.إ
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شغل خدمات انترنت او معلوماتية دون ترخيص أو إذن من الوزارة. 

عمــدًا بيانــات غــري صــحيحة عــن هويتــه إىل مــزود خــدمات املصــادقة          قــدم 

اإللكترونية بغرض طلب استصدار أو إلغاء أو إيقاف الشهادة.

ختل  عن إخطار الوزارة بأي تغيري يف البيانـات الـج حصـل بنـاء عليهـا علـى        

الترخيص بتقدمي خدمات تتعلق باملعامالت اإللكترونية للجمهور.

 

 ()مادة 

ــون         إذا ــرخيص أو خــال  أحكــام هــذا القــانون, ف ــه شــروط الت خــال  املــرخص ل

زالة أسباب املخالفـة وذلـك   إللوزارة إلغاء الترخيص, وهلا أن توق  سريانه حإ 

 ل حكام الج حتددها الالئحة التنفيذية هلذا القانون.  وفقاً

 ()مادة 

ــائية       ــبطية القضـ ــفة الضـ ــا صـ ــن موظفيهـ ــدد مـ ــنح عـ ــوزارة  مـ ــل  للـ ــدود كـ يف حـ

 اختصاصه فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 ()مادة 

يف حالة اإلدانة اوجب أحكام هذا القانون حتكم احملكمة باإلةافة إىل أي عقوبة 

أخرى, بالتعويض واصادرة األدوات الج استعملت يف ارتكاب اجلرهة.
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 أحكام هنائية: الفصل التاسع

() مادة

مجيع املعلومات والبيانات الشخصـية الـج تقـدم إىل أي منظومـة إلكترونيـة       تعترب

كليـة أو جزئيــة معلومــات ســرية خاصــة وال جيـوز إطــالع أي فــرد أو هيئــة عامــة أو   

خاصــة عليهــا أو اســتخدامها لغــري أغــراض املنظومــة وحســب االتفــاق املــربم بــني     

 .الشخص ومقدم اخلدمة

 ()مادة 

نية بالفصـــل يف املنازعـــات الناشـــئة عـــن تطبيـــق هـــذا   ختـــتص احملـــاكم الفلســـطي

أو بطريق التحكـيم طبقـاً للقواعـد     القانون, وجيوز االتفاق على تسوية الزناع ودياً

 املنصو  عليها يف قانون التحكيم.

 ()مادة 

فيما مل يرد بشأنه نص خـا  يف هـذا القـانون, تسـرى علـى املعـامالت والتجـارة        

 وةوعية اخلاصة هبا يف التشريعات املنظمة لكل منها.اإللكترونية األحكام امل

 ()مادة 

يصــدر جملــس الــوزراء اللــوائح واألنظمــة والقــرارات الالزمــة لتنفيــذ أحكــام هــذا    

 القانون.

 ()مادة 

 يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون. 

 ()مادة 
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ويعمـل   ,تنفيذ أحكام هذا القـانون  -كُلٌ فيما خيصه-كافة على اجلهات املختصة 

 به بعد ثالثني يوماً من تاري  نشره يف اجلريدة الرمسية.

 ميالدية.  //: صدر يف غزة بتاري 

 هجرية. //: املوافق             

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

  


