قانون اجلرامئ الالكرتونية رمق  72لس نة 7102
املادة 0
يسمى هذا القانون ( قانون اجلرامئ الالكرتونية لس نة  ) 7102ويعمل به من اترخي نرشه يف اجلريدة
الرمسية.
املادة 7
يكون لللكامت والعبارات التالية حيامث وردت يف هذا القانون املعاين اخملصصة لها ادانه ما مل تدل القرينة
عىل غري ذكل :
نظام املعلومات  :مجموعة الربامج والادوات املعدة النشاء البياانت او املعلومات الكرتونيا  ،او ارسالها
او تسلمها او معاجلهتا او ختزيهنا او ادارهتا او عرضها ابلوسائل الالكرتونية.
البياانت  :الارقام او احلروف او الرموز او الاشاكل او الاصوات او الصور او الرسومات اليت ليس
لها دالةل بذاهتا.
املعلومات :البياانت اليت متت معاجلهتا واصبح لها دالةل.
الش بكة املعلوماتية :ارتباط بني اكرث من نظام معلومات الاتحة البياانت واملعلومات واحلصول علهيا.
املوقع الالكرتوين  :حزي الاتحة املعلومات عىل الش بكة املعلوماتية من خالل عنوان حمدد.
الترصحي الاذن  :املمنوح من صاحب العالقة اىل خشص او اكرث او للجمهور لدلخول اىل او اس تخدام
نظام املعلومات او الش بكة املعلوماتية بقصد الاطالع او الغاء او حذف او اضافة او تغيري او اعادة
نرش بياانت او معلومات او جحب الوصول الهيا او ايقاف معل الاهجزة او تغيري موقع الكرتوين او الغائه
او تعديل حمتوايته .
الربامج  :مجموعة من الاوامر والتعلاميت الفنية املعدة الجناز هممة قابةل للتنفيذ ابس تخدام انظمة
املعلومات .

املادة 3
أ .يعاقب لك من دخل قصدا اىل الش بكة املعلوماتية او نظام معلومات ابي وس يةل دون ترصحي او مبا
خيالف او جياوز الترصحي ،ابحلبس مدة ال تقل عن اس بوع وال تزيد عىل ثالثة اشهر او بغرامة ال تقل
عن ( )011مائة دينار وال تزيد عىل ( )711مائيت دينار او بلكتا هاتني العقوبتني.
ب .اذا اكن ادلخول املنصوص عليه يف الفقرة (أ) من هذه املادة اللغاء او حذف او اضافة او تدمري او
افشاء او اتالف او جحب او تعديل او تغيري او نقل او نسخ بياانت او معلومات او توقيف او تعطيل
معل الش بكة املعلوماتية او نظام معلومات الش بكة املعلوماتية فيعاقب الفاعل ابحلبس مدة ال تقل عن
ثالثة اشهر وال تزيد عىل س نة وبغرامة ال تقل عن ( )711مائيت دينار وال تزيد عىل ( )0111الف
دينار.
ج .يعاقب لك من دخل قصدا اىل موقع الكرتوين لتغيريه او الغائه او اتالفه او تعديل حمتوايته او
اشغاهل او انتحال صفته او انتحال خشصية مالكه ابحلبس مدة ال تقل عن ثالثة اشهر وال تزيد عىل س نة
وبغرامة ال تقل عن ( )711مائيت دينار وال تزيد عىل ( )0111الف دينار.
املادة 4
يعاقب لك من ادخل او نرش او اس تخدم قصدا برانجما عن طريق الش بكة املعلوماتية او ابس تخدام
نظام معلومات هبدف الغاء او حذف او اضافة او تدمري او افشاء او اتالف او جحب او تعديل او
تغيري او نقل او نسخ او التقاط او متكني الاخرين من الاطالع عىل بياانت او معلومات او اعاقة او
تشويش او ايقاف او تعطيل معل نظام معلومات او الوصول اليه او تغيري موقع الكرتوين او الغائه او
اتالفه او تعديل حمتوايته او اشغاهل او انتحال صفته او انتحال خشصية مالكه دون ترصحي او مبا جياوز
او خيالف الترصحي يعاقب ابحلبس مدة ال تقل عن ثالثة اشهر وال تزيد عىل س نة وبغرامة ال تقل عن
( )711مائيت دينار وال تزيد عىل ( )0111الف دينار .

املادة 2
يعاقب لك من قام قصدا ابلتقاط او ابعرتاض او ابلتنصت او اعاق او حور او شطب حمتوايت عىل ما
هو مرسل عن طريق الش بكة املعلوماتية او أي نظام معلومات ابحلبس مدة ال تقل عن ثالثة اشهر وال
تزيد عىل س نة او بغرامة ال تقل عن ( )711مائيت دينار وال تزيد عىل ( )0111الف دينار.
املادة 6
يعاقب لك من حصل قصدا دون ترصحي عن طريق الش بكة املعلوماتية او أي نظام معلومات عىل
بياانت او معلومات تتعلق ببطاقات االئامتن او ابلبياانت او ابملعلومات اليت تس تخدم يف تنفيذ
املعامالت املالية او املرصفية الالكرتونية ابحلبس مدة ال تقل عن س نة وال تزيد عىل ثالث س نوات
وبغرامة ال تقل عن ( )211مخسامئة دينار وال تزيد عىل ( )7111الفي دينار.
املادة 2
يعاقب لك من قام ابحد الافعال املنصوص علهيا يف املواد ( )3و( )4و ( )2و( )6من هذا القانون اذا
وقعت عىل نظام معلومات او موقع الكرتوين او ش بكة معلوماتية تتعلق بتحويل الاموال ،او بتقدمي
خدمات ادلفع او التقاص او التسوايت او ابي من اخلدمات املرصفية املقدمة من البنوك والرشاكت
املالية ابالشغال الشاقة املؤقتة مدة ال تقل عن مخس س نوات وبغرامة ال تقل عن ( )2111مخسة الاف
دينار وال تزيد عن ( )02111مخسة عرش الف دينار.
املادة 8
تضاعف العقوبة عىل اجلرامئ املنصوص علهيا يف املواد من ( )3اىل ( )6من هذا القانون حبق لك من قام
ابرتاكب أي مهنا بسبب اتديته وظيفته او معهل او ابس تغالل أي مهنام.

املادة 9
أ .يعاقب لك من ارسل او نرش عن طريق نظام معلومات او الش بكة املعلوماتية قصدا لك ما هو
مسموع او مقروء او مريئ يتضمن اعامال اابحية او تتعلق ابالس تغالل اجلنيس ملن مل يمكل الثامنة
عرشة من العمر ابحلبس مدة ال تقل عن ثالثة اشهر وال تزيد عىل س نة وبغرامة ال تقل عن ()311
ثالمثائة دينار وال تزيد عىل ( )2111مخسة الاف دينار.
ب .يعاقب لك من قام قصدا ابس تخدام نظام معلومات او الش بكة املعلوماتية يف انشاء او اعداد او
حفظ او معاجلة او عرض او طباعة او نرش او تروجي انشطة او اعامل اابحية لغاايت التاثري عىل من مل
يمكل الثامنة عرشة من العمر او من هو معوق نفس يا او عقليا  ،او توجهيه او حتريضه عىل ارتاكب
جرمية  ،ابحلبس مدة ال تقل عن س نتني وبغرامة ال تقل عن ( )0111الف دينار وال تزيد عىل
( )2111مخسة الاف دينار.
ج .يعاقب لك من قام قصدا ابس تخدام نظام معلومات او الش بكة املعلوماتية لغاايت اس تغالل من مل
يمكل الثامنة عرشة من العمر او من هو معوق نفس يا او عقليا  ،يف ادلعارة او الاعامل الاابحية
ابالشغال الشاقة املؤقتة وبغرامة ال تقل عن ( )2111مخسة الاف دينار وال تزيد عىل ()02111
مخسة عرش الف دينار.
املادة 01
يعاقب لك من اس تخدم الش بكة املعلوماتية او أي نظام معلومات او انشا موقعا الكرتونيا للتسهيل او
الرتوجي لدلعارة ابحلبس مدة ال تقل عن س تة اشهر وبغرامة ال تقل عن ( )311ثالمثائة دينار وال تزيد
عىل ( )2111مخسة الاف دينار.

املادة 00
يعاقب لك من قام قصدا ابرسال او اعادة ارسال او نرش بياانت أو معلومات عن طريق الش بكة
املعلوماتية او املوقع الالكرتوين او اي نظام معلومات تنطوي عىل ذم او قدح او حتقري اي خشص
ابحلبس مدة ال تقل عن ثالثة اشهر وبغرامة ال تقل عن ( )011مائة دينار وال تزيد عىل ( )7111الفي
دينار.
املادة 07
أ .يعاقب لك من دخل قصدا دون ترصحي او مبا خيالف او جياوز الترصحي اىل الش بكة املعلوماتية او
نظام معلومات ابي وس يةل اكنت هبدف الاطالع عىل بياانت او معلومات غري متاحة للجمهور متس
الامن الوطين او العالقات اخلارجية للمملكة او السالمة العامة او الاقتصاد الوطين ابحلبس مدة ال
تقل عن اربعة اشهر وبغرامة ال تقل عن ( )211مخسامئة دينار وال تزيد عىل ( )2111مخسة الاف
دينار.
ب .اذا اكن ادلخول املشار اليه يف الفقرة (أ) من هذه املادة بقصد الغاء تكل البياانت او املعلومات او
اتالفها او تدمريها او تعديلها او تغيريها او نقلها او نسخها أو افشاهئا  ،فيعاقب الفاعل ابالشغال الشاقة
املؤقتة وبغرامة ال تقل عن ( )0111الف دينار وال تزيد عىل ( )2111مخسة الاف دينار.
ج .يعاقب لك من دخل قصدا اىل موقع الكرتوين لالطالع عىل بياانت معلومات غري متاحة للجمهور
متس ابالمن الوطين او العالقات اخلارجية للمملكة او السالمة العامة او الاقتصاد الوطين ابحلبس مدة
ال تقل عن اربعة اشهر وبغرامة ال تقل عن ( )211مخسامئة دينار.
د .اذا اكن ادلخول املشاراليه يف الفقرة (ج) من هذه املادة اللغاء تكل البياانت او املعلومات او اتالفها
او تدمريها او تعديلها او تغيريها او نقلها او نسخها  ،فيعاقب الفاعل ابالشغال الشاقة املؤقتة وبغرامة ال
تقل عن ( )0111الف دينار وال تزيد عىل ( )2111مخسة الاف دينار.

املادة 03
أ .مع مراعاة الرشوط والاحاكم املقررة يف الترشيعات النافذة ومراعاة حقوق املش تىك عليه الشخصية،
جيوز ملوظفي الضابطة العدلية ،بعد احلصول عىل اذن من املدعي العام اخملتص او من احملمكة اخملتصة،
ادلخول اىل أي ماكن تشري ادلالئل اىل اس تخدامه الرتاكب أي من اجلرامئ املنصوص علهيا يف هذا
القانون  ،كام جيوز هلم تفتيش الاهجزة والادوات والربامج وانظمة التشغيل والش بكة املعلوماتية
والوسائل اليت تشري ادلالئل يف اس تخداهما الرتاكب أي من تكل اجلرامئ  ،ويف مجيع الاحوال عىل
املوظف اذلي قام ابلتفتيش ان ينظم حمرضا بذكل ويقدمه اىل املدعي العام اخملتص.
ب .مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه املادة ومراعاة حقوق الاخرين ذوي النية احلس نة  ،وابس تثناء
املرخص هلم وفق احاكم قانون االتصاالت ممن مل يشرتكوا ابي جرمية منصوص علهيا يف هذا القانون ،
جيوز ملوظفي الضابطة العدلية ضبط الاهجزة والادوات والربامج وانظمة التشغيل والش بكة املعلوماتية
والوسائل املس تخدمة الرتاكب أي من اجلرامئ املنصوص علهيا او يشملها هذا القانون والاموال
املتحصةل مهنا والتحفظ عىل املعلومات والبياانت املتعلقة ابرتاكب أي مهنا.
ج .للمحمكة اخملتصة احلمك مبصادرة الاهجزة والادوات والوسائل واملواد وتوقيف او تعطيل معل أي
نظام معلومات او موقع الكرتوين مس تخدم يف ارتاكب أي من اجلرامئ املنصوص علهيا او يشملها هذا
القانون ومصادرة الاموال املتحصةل من تكل اجلرامئ واحلمك ابزاةل اخملالفة عىل نفقة الفاعل.
املادة 04
يعاقب لك من قام قصدا ابالشرتاك او التدخل او التحريض عىل ارتاكب أي من اجلرامئ املنصوص علهيا
يف هذا القانون ابلعقوبة احملددة فيه ملرتكبهيا.

املادة 02
لك من ارتكب أي جرمية معاقب علهيا مبوجب أي ترشيع انفذ ابس تخدام الش بكة املعلوماتية او أي
نظام معلومات او موقع الكرتوين او اشرتك او تدخل او حرض عىل ارتاكهبا يعاقب ابلعقوبة املنصوص
علهيا يف ذكل الترشيع.
املادة 06
تضاعف العقوبة املنصوص علهيا يف هذا القانون يف حال تكرار أي من اجلرامئ املنصوص علهيا فيه.
املادة 02
تقام دعوى احلق العام واحلق الشخيص عىل املش تىك عليه امام احملامك الاردنية اذا ارتكبت أي من
اجلرامئ املنصوص علهيا يف هذا القانون ابس تخدام انظمة معلومات داخل اململكة او احلقت ارضارا ابي
من مصاحلها او ابحد املقميني فهيا او ترتبت ااثر اجلرمية فهيا  ،لكيا او جزئيا  ،او ارتكبت من احد
الاشخاص املقميني فهيا.
املادة 08
رئيس الوزراء والوزراء ملكفون بتنفيذ احاكم هذا القانون.

