
 2015 لسنة 27قانون ا�جرائم اإللك��ونية رقم 

  

 1املادة 

 .) ويعمل بھ من تار�خ �شره �� ا�جر�دة الرسمية2015�س�ى هذا القانون (قانون ا�جرائم اإللك��ونية لسنة 

 2املادة 

القر�نة ع�� غ�� ي�ون لل�لمات والعبارات التالية حيثما وردت �� هذا القانون املعا�ي ا�خصصة لها أدناه ما لم تدل 

 -:ذلك

نظام املعلومات: مجموعة ال��امج واألدوات املعدة إل�شاء البيانات أو املعلومات الك��ونيا، أو إرسالها أو �سلمها أو 

 .معا�ج��ا أو تخز���ا أو إدار��ا أو عرضها بالوسائل اإللك��ونية

 .و الصور أو الرسومات ال�ي ليس لها داللة بذا��االبيانات: األرقام أو ا�حروف أو الرموز أو األش�ال أو األصوات أ

 .املعلومات: البيانات ال�ي تمت معا�ج��ا واصبح لها داللة

 .الشبكة املعلوماتية: ارتباط ب�ن اك�� من نظام معلومات إلتاحة البيانات واملعلومات وا�حصول عل��ا

 .ية من خالل عنوان محدداملوقع اإللك��و�ي: ح�� إلتاحة املعلومات ع�� الشبكة املعلومات

التصر�ح: اإلذن املمنوح من صاحب العالقة إ�� �خص أو اك�� أو ل�جمهور للدخول إ�� أو استخدام نظام 

املعلومات أو الشبكة املعلوماتية بقصد االطالع أو الغاء أو حذف أو إضافة أو �غي�� أو إعادة �شر بيانات أو 

 .مل األجهزة أو �غي�� موقع الك��و�ي أو الغائھ أو �عديل محتو�اتھمعلومات أو حجب الوصول ال��ا أو إيقاف ع

 .ال��امج: مجموعة من األوامر والتعليمات الفنية املعدة النجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام انظمة املعلومات

 

 



 3املادة 

 إ�� الشبكة املعلوماتية أو نظام معلومات باي وسيلة دون  -أ
ً
تصر�ح أو بما يخالف أو �عاقب �ل من دخل قصدا

) مائة دينار وال 100يجاوز التصر�ح، با�حبس مدة ال تقل عن أسبوع وال تز�د ع�� ثالثة اشهر أو �غرامة ال تقل عن (

 .) مائ�ي دينار أو ب�لتا هات�ن العقو�ت�ن200تز�د ع�� (

و إضافة أو تدم�� أو إفشاء أو اذا �ان الدخول املنصوص عليھ �� الفقرة (أ) من هذه املادة إللغاء أو حذف أ -ب

إتالف أو حجب أو �عديل أو �غي�� أو نقل أو ��خ بيانات أو معلومات أو توقيف أو �عطيل عمل الشبكة املعلوماتية 

أو نظام معلومات الشبكة املعلوماتية فيعاقب الفاعل با�حبس مدة ال تقل عن ثالثة اشهر وال تز�د ع�� سنة 

 .) الف دينار1000ائ�ي دينار وال تز�د ع�� () م200و�غرامة ال تقل عن (

 إ�� موقع الك��و�ي لتغي��ه أو إلغائھ أو إتالفھ أو �عديل محتو�اتھ أو إشغالھ أو  -ج
ً
�عاقب �ل من دخل قصدا

انتحال صفتھ أو انتحال �خصية مالكھ با�حبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تز�د ع�� سنة و�غرامة ال تقل عن 

 .) الف دينار1000دينار وال تز�د ع�� ( ) مائ�ي200(

 4املادة 

 برنامجا عن طر�ق الشبكة املعلوماتية أو باستخدام نظام معلومات 
ً
�عاقب �ل من ادخل أو �شر أو استخدم قصدا

إللغاء أو حذف أو إضافة أو تدم�� أو إفشاء أو إتالف أو حجب أو �عديل أو �غي�� أو نقل أو ��خ أو التقاط أو 

اآلخر�ن من االطالع ع�� بيانات أو معلومات أو إعاقة أو �شويش أو إيقاف أو �عطيل عمل نظام معلومات أو تمك�ن 

الوصول اليھ أو �غي�� موقع الك��و�ي أو الغائھ أو إتالفھ أو �عديل محتو�اتھ أو اشغالھ أو انتحال صفتھ أو انتحال 

با�حبس مدة ال تقل عن ثالثة اشهر وال تز�د ع�� سنة  �خصية مالكھ دون تصر�ح أو بما يجاوز أو يخالف التصر�ح

 .) الف دينار1000) مائ�ي دينار وال تز�د ع�� (200و�غرامة ال تقل عن (

 5املادة 

 بالتقاط أو باع��اض أو بالتنصت أو اعاق أو حور أو شطب محتو�ات ع�� ما هو مرسل 
ً
�عاقب �ل من قام قصدا

نظام معلومات با�حبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تز�د ع�� سنة و�غرامة عن طر�ق الشبكة املعلوماتية أو أي 

 .) الف دينار1000) مائ�ي دينار وال تز�د ع�� (200ال تقل عن (

 

 



 6املادة 

�عاقب �ل من حصل قصدا دون تصر�ح عن طر�ق الشبكة املعلوماتية أو أي نظام معلومات ع�� بيانات أو 

االئتمان أو بالبيانات أو باملعلومات ال�ي �ستخدم �� تنفيذ املعامالت املالية أو املصرفية معلومات تتعلق ببطاقات 

) خمسمائة دينار وال 500اإللك��ونية با�حبس مدة ال تقل عن سنة وال تز�د ع�� ثالث سنوات و�غرامة ال تقل عن (

 .) الفي دينار2000تز�د ع�� (

 7املادة 

) من هذا القانون إذا وقعت ع�� نظام 6) و(5) و(4) و(3املنصوص عل��ا �� املواد (�عاقب �ل من قام بأحد األفعال 

معلومات أو موقع الك��و�ي أو شبكة معلوماتية تتعلق بتحو�ل األموال، أو بتقديم خدمات الدفع أو التقاص أو 

الشاقة املؤقتة مدة ال تقل التسو�ات أو باي من ا�خدمات املصرفية املقدمة من البنوك والشر�ات املالية باألشغال 

 .) خمسة عشر الف دينار15000) خمسة آالف دينار وال تز�د عن (5000عن خمس سنوات و�غرامة ال تقل عن (

 8املادة 

) من هذا القانون بحق �ل من قام بارت�اب أي 6) إ�� (3تضاعف العقو�ة ع�� ا�جرائم املنصوص عل��ا �� املواد من (

 .ة أو عملھ أو باستغالل أي م��مام��ا �سبب تأديتھ وظيفت

 9املادة 

 �ل ما هو مسموع أو مقروء  -أ
ً
�عاقب �ل من ارسل أو �شر عن طر�ق نظام معلومات أو الشبكة املعلوماتية قصدا

أو مرئي يتضمن أعماال إباحية وتتعلق باالستغالل ا�جن��ي ملن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر با�حبس مدة ال 

) خمسة االف 5000) ثالثمائة دينار وال تز�د ع�� (300شهر وال تز�د ع�� سنة و�غرامة ال تقل عن (تقل عن ثالثة أ

 .دينار

 باستخدام نظام معلومات أو الشبكة املعلوماتية �� إ�شاء أو إعداد أو حفظ أو  -ب
ً
�عاقب �ل من قام قصدا

غايات التأث�� ع�� من لم يكمل الثامنة عشرة معا�جة أو عرض أو طباعة أو �شر أو ترو�ج أ�شطة أو أعمال إباحية ل

من العمر أو من هو معوق نفسيا أو عقليا، أو توج��ھ أو تحر�ضھ ع�� ارت�اب جر�مة، با�حبس مدة ال تقل عن 

 .) خمسة االف دينار5000) الف دينار وال تز�د ع�� (1000سنت�ن و�غرامة ال تقل عن (



 باستخدام نظام -ج
ً
معلومات أو الشبكة املعلوماتية لغايات استغالل من لم يكمل  �عاقب �ل من قام قصدا

الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا أو عقليا، �� الدعارة أو األعمال اإلباحية باألشغال الشاقة املؤقتة 

 .) خمسة عشر الف دينار15000) خمسة االف دينار وال تز�د ع�� (5000و�غرامة ال تقل عن (

 10املادة 

�عاقب �ل من استخدم الشبكة املعلوماتية أو أي نظام معلومات أو أ�شأ موقعا الك��ونيا للتسهيل أو ال��و�ج 

) خمسة 5000) ثالثمائة دينار وال تز�د ع�� (300للدعارة با�حبس مدة ال تقل عن ستة اشهر و�غرامة ال تقل عن (

 .االف دينار

 11املادة 

عادة إرسال أو �شر بيانات أو معلومات عن طر�ق الشبكة املعلوماتية أو �عاقب �ل من قام قصدا بإرسال أو إ

املوقع اإللك��و�ي أو أي نظام معلومات تنطوي ع�� ذم أو قدح أو تحق�� أي �خص با�حبس مدة ال تقل عن ثالثة 

 .) الفي دينار2000) مائة دينار وال تز�د ع�� (100أشهر و�غرامة ال تقل عن (

 12املادة 

 دون تصر�ح أو بما يخالف أو يجاوز التصر�ح إ�� الشبكة املعلوماتية أو نظام  �عاقب -أ
ً
�ل من دخل قصدا

معلومات باي وسيلة �انت ��دف االطالع ع�� بيانات أو معلومات غ�� متاحة ل�جمهور تمس األمن الوط�ي أو 

ة ال تقل عن أر�عة اشهر و�غرامة ال العالقات ا�خارجية للمملكة أو السالمة العامة أو االقتصاد الوط�ي با�حبس مد

 .) خمسة االف دينار5000) خمسمائة دينار وال تز�د ع�� (500تقل عن (

اذا �ان الدخول املشار اليھ �� الفقرة (أ) من هذه املادة، بقصد الغاء تلك البيانات أو املعلومات أو إتالفها أو  -ب

أو إفشا��ا، فيعاقب الفاعل باألشغال الشاقة املؤقتة و�غرامة ال تدم��ها أو �عديلها أو �غي��ها أو نقلها أو ��خها 

 .) خمسة االف دينار5000) الف دينار وال تز�د ع�� (1000تقل عن (

 إ�� موقع الك��و�ي لالطالع ع�� بيانات أو معلومات غ�� متاحة ل�جمهور تمس باألمن  -ج
ً
�عاقب �ل من دخل قصدا

لكة أو السالمة العامة أو االقتصاد الوط�ي با�حبس مدة ال تقل عن أر�عة اشهر الوط�ي أو العالقات ا�خارجية للمم

 .) خمسمائة دينار500و�غرامة ال تقل عن (



اذا �ان الدخول املشار اليھ �� الفقرة (ج) من هذه املادة إللغاء تلك البيانات أو املعلومات أو إتالفها أو تدم��ها  -د

) الف 1000أو ��خها، فيعاقب الفاعل باألشغال الشاقة املؤقتة و�غرامة ال تقل عن (أو �عديلها أو �غي��ها أو نقلها 

 .) خمسة آالف دينار5000دينار وال تز�د ع�� (

 13املادة 

مع مراعاة الشروط واألح�ام املقررة �� التشريعات النافذة ومراعاة حقوق املشت�ى عليھ ال�خصية، يجوز  -أ

ا�حصول ع�� اذن من املد�� العام ا�ختص أو من ا�حكمة ا�ختصة، الدخول إ�� ملوظفي الضابطة العدلية، �عد 

أي م�ان �ش�� الدالئل إ�� استخدامھ الرت�اب أي من ا�جرائم املنصوص عل��ا �� هذا القانون، كما يجوز لهم تفتيش 

الدالئل �� استخدامها الرت�اب  األجهزة واألدوات وال��امج وأنظمة التشغيل والشبكة املعلوماتية والوسائل ال�ي �ش��

أي من تلك ا�جرائم، و�� جميع األحوال ع�� املوظف الذي قام بالتفتيش أن ينظم محضرا بذلك و�قدمھ إ�� املد�� 

 .العام ا�ختص

مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه املادة ومراعاة حقوق اآلخر�ن ذوي النية ا�حسنة، و�استثناء املرخص لهم وفق  -ب

نون االتصاالت ممن لم �ش���وا باي جر�مة منصوص عل��ا �� هذا القانون، يجوز ملوظفي الضابطة أح�ام قا

العدلية ضبط األجهزة واألدوات وال��امج وأنظمة التشغيل والشبكة املعلوماتية والوسائل املستخدمة الرت�اب أي 

��ا والتحفظ ع�� املعلومات والبيانات من ا�جرائم املنصوص عل��ا أو �شملها هذا القانون واألموال املتحصلة م

 .املتعلقة بارت�اب أي م��ا

للمحكمة ا�ختصة ا�حكم بمصادرة األجهزة واألدوات والوسائل واملواد وتوقيف أو �عطيل عمل أي نظام  -ج

 معلومات أو موقع الك��و�ي مستخدم �� ارت�اب أي من ا�جرائم املنصوص عل��ا أو �شملها هذا القانون ومصادرة

 .األموال املتحصلة من تلك ا�جرائم وا�حكم بإزالة ا�خالفة ع�� نفقة الفاعل

 14املادة 

 باالش��اك أو التدخل أو التحر�ض ع�� ارت�اب أي من ا�جرائم املنصوص عل��ا �� هذا 
ً
�عاقب �ل من قام قصدا

 .القانون بالعقو�ة ا�حددة فيھ ملرتكب��ا

 15املادة 

معاقب عل��ا بموجب أي �شريع نافذ باستخدام الشبكة املعلوماتية أو أي نظام معلومات �ل من ارتكب أي جر�مة 

 .أو موقع الك��و�ي أو اش��ك أو تدخل أو حرض ع�� ارت�ا��ا، �عاقب بالعقو�ة املنصوص عل��ا �� ذلك التشريع



 16املادة 

 .ئم املنصوص عل��ا فيھتضاعف العقو�ة املنصوص عل��ا �� هذا القانون �� حال تكرار أي من ا�جرا

 17املادة 

تقام دعوى ا�حق العام وا�حق ال�خ��ي ع�� املشت�ى عليھ أمام ا�حاكم األردنية اذا ارتكبت أي من ا�جرائم 

املنصوص عل��ا �� هذا القانون باستخدام أنظمة معلومات داخل اململكة أو ا�حقت أضرارا باي من مصا�حها أو 

 .أثار ا�جر�مة ف��ا، �ليا أو جزئيا، أو ارتكبت من احد األ�خاص املقيم�ن ف��ا بأحد املقيم�ن ف��ا أو ترتبت

 18املادة 

 .رئيس الوزراء والوزراء م�لفون بتنفيذ أح�ام هذا القانون 

4/5/2015 
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