
 قانون الجرائم اإللكترونیة األردني 

 ، الحالة : ساري و فق أحدث التعدیالت 2015لسنة  27قانون الجرائم اإللكترونیة األردني رقم 

 1المادة 

 .) ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة2015جرائم اإللكترونیة لسنة یسمى ھذا القانون (قانون ال

 2المادة 

 -:یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في ھذا القانون المعاني المخصصة لھا أدناه ما لم تدل القرینة على غیر ذلك

ات أو المعلومات الكترونیا، أو إرسالھا أو تسلمھا أو معالجتھا  نظام المعلومات: مجموعة البرامج واألدوات المعدة إلنشاء البیان
 .أو تخزینھا أو إدارتھا أو عرضھا بالوسائل اإللكترونیة

 .البیانات: األرقام أو الحروف أو الرموز أو األشكال أو األصوات أو الصور أو الرسومات التي لیس لھا داللة بذاتھا

 .ھا واصبح لھا داللةالمعلومات: البیانات التي تمت معالجت

 .الشبكة المعلوماتیة: ارتباط بین اكثر من نظام معلومات إلتاحة البیانات والمعلومات والحصول علیھا

 .الموقع اإللكتروني: حیز إلتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتیة من خالل عنوان محدد

لجمھور للدخول إلى أو استخدام نظام المعلومات أو الشبكة التصریح: اإلذن الممنوح من صاحب العالقة إلى شخص أو اكثر أو ل
لغاء أو حذف أو إضافة أو تغییر أو إعادة نشر بیانات أو معلومات أو حجب الوصول الیھا أو إالمعلوماتیة بقصد االطالع أو 

 .لغائھ أو تعدیل محتویاتھإإیقاف عمل األجھزة أو تغییر موقع الكتروني أو 

 .نظمة المعلوماتأمھمة قابلة للتنفیذ باستخدام   إلنجازاألوامر والتعلیمات الفنیة المعدة البرامج: مجموعة من 

 3المادة 

یعاقب كل من دخل قصداً إلى الشبكة المعلوماتیة أو نظام معلومات باي وسیلة دون تصریح أو بما یخالف أو یجاوز  -أ
) مائة دینار وال تزید على 100شھر أو بغرامة ال تقل عن (التصریح، بالحبس مدة ال تقل عن أسبوع وال تزید على ثالثة ا

 .) مائتي دینار أو بكلتا ھاتین العقوبتین200(

اذا كان الدخول المنصوص علیھ في الفقرة (أ) من ھذه المادة إللغاء أو حذف أو إضافة أو تدمیر أو إفشاء أو إتالف أو   -ب
معلومات أو توقیف أو تعطیل عمل الشبكة المعلوماتیة أو نظام معلومات  حجب أو تعدیل أو تغییر أو نقل أو نسخ بیانات أو 

) مائتي دینار  200الشبكة المعلوماتیة فیعاقب الفاعل بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة اشھر وال تزید على سنة وبغرامة ال تقل عن (
 .) الف دینار1000وال تزید على (

لتغییره أو إلغائھ أو إتالفھ أو تعدیل محتویاتھ أو إشغالھ أو انتحال صفتھ أو   یعاقب كل من دخل قصداً إلى موقع الكتروني -ج
) مائتي دینار وال تزید  200انتحال شخصیة مالكھ بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشھر وال تزید على سنة وبغرامة ال تقل عن (

 .) الف دینار1000على (

 4المادة 



اً برنامجا عن طریق الشبكة المعلوماتیة أو باستخدام نظام معلومات إللغاء أو حذف  یعاقب كل من ادخل أو نشر أو استخدم قصد
أو إضافة أو تدمیر أو إفشاء أو إتالف أو حجب أو تعدیل أو تغییر أو نقل أو نسخ أو التقاط أو تمكین اآلخرین من االطالع على 

معلومات أو الوصول الیھ أو تغییر موقع الكتروني أو  بیانات أو معلومات أو إعاقة أو تشویش أو إیقاف أو تعطیل عمل نظام
أو انتحال صفتھ أو انتحال شخصیة مالكھ دون تصریح أو بما یجاوز أو یخالف    إشغالھالغائھ أو إتالفھ أو تعدیل محتویاتھ أو 

)  1000وال تزید على ( ) مائتي دینار200التصریح بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة اشھر وال تزید على سنة وبغرامة ال تقل عن (
 .الف دینار

 5المادة 

أو حور أو شطب محتویات على ما ھو مرسل عن طریق  أعاقیعاقب كل من قام قصداً بالتقاط أو باعتراض أو بالتنصت أو 
 )200الشبكة المعلوماتیة أو أي نظام معلومات بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشھر وال تزید على سنة وبغرامة ال تقل عن (

 .) الف دینار1000مائتي دینار وال تزید على (

 6المادة 

یعاقب كل من حصل قصدا دون تصریح عن طریق الشبكة المعلوماتیة أو أي نظام معلومات على بیانات أو معلومات تتعلق  
لكترونیة بالحبس مدة ال  ببطاقات االئتمان أو بالبیانات أو بالمعلومات التي تستخدم في تنفیذ المعامالت المالیة أو المصرفیة اإل

 .) الفي دینار2000) خمسمائة دینار وال تزید على (500تقل عن سنة وال تزید على ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن (

 7المادة 

) من ھذا القانون إذا وقعت على نظام معلومات  6) و(5) و(4) و(3عال المنصوص علیھا في المواد (آالفیعاقب كل من قام بأحد 
ع الكتروني أو شبكة معلوماتیة تتعلق بتحویل األموال، أو بتقدیم خدمات الدفع أو التقاص أو التسویات أو باي من  أو موق

الخدمات المصرفیة المقدمة من البنوك والشركات المالیة باألشغال الشاقة المؤقتة مدة ال تقل عن خمس سنوات وبغرامة ال تقل  
 .) خمسة عشر الف دینار15000ن (دینار وال تزید ع آالف) خمسة 5000عن (

   8المادة 

 

) من ھذا القانون بحق كل من قام بارتكاب أي منھا  6) إلى (3تضاعف العقوبة على الجرائم المنصوص علیھا في المواد من (
 .أو عملھ أو باستغالل أي منھما وظیفتھبسبب تأدیتھ 

   9المادة 

 

یعاقب كل من ارسل أو نشر عن طریق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتیة قصداً كل ما ھو مسموع أو مقروء أو مرئي  -أ
مدة ال تقل عن ثالثة أشھر وال   یتضمن أعماال إباحیة وتتعلق باالستغالل الجنسي لمن لم یكمل الثامنة عشرة من العمر بالحبس

 .دینار آالف) خمسة 5000) ثالثمائة دینار وال تزید على (300تزید على سنة وبغرامة ال تقل عن (

یعاقب كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتیة في إنشاء أو إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو   -ب
نشطة أو أعمال إباحیة لغایات التأثیر على من لم یكمل الثامنة عشرة من العمر أو من ھو معوق نفسیا  طباعة أو نشر أو ترویج أ

) الف دینار 1000أو عقلیا، أو توجیھھ أو تحریضھ على ارتكاب جریمة، بالحبس مدة ال تقل عن سنتین وبغرامة ال تقل عن (
 .دینار آالف) خمسة 5000وال تزید على (



ام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتیة لغایات استغالل من لم یكمل الثامنة عشرة من العمر یعاقب كل من ق -ج
) خمسة 5000أو من ھو معوق نفسیا أو عقلیا، في الدعارة أو األعمال اإلباحیة باألشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة ال تقل عن (

 .الف دینار ) خمسة عشر15000دینار وال تزید على ( آالف

 10المادة 

یعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتیة أو أي نظام معلومات أو أنشأ موقعا الكترونیا للتسھیل أو الترویج للدعارة بالحبس مدة 
 .دینار آالف) خمسة 5000) ثالثمائة دینار وال تزید على (300ال تقل عن ستة اشھر وبغرامة ال تقل عن (

  (لتھدید اإللكترونيل عن ا( انظر مقا 11المادة 

و الموقع اإللكتروني  یعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بیانات أو معلومات عن طریق الشبكة المعلوماتیة أ
أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقیر أي شخص بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشھر وبغرامة ال تقل عن 

 .) الفي دینار2000) مائة دینار وال تزید على (100(

 12المادة 

بكة المعلوماتیة أو نظام معلومات باي وسیلة یعاقب كل من دخل قصداً دون تصریح أو بما یخالف أو یجاوز التصریح إلى الش -أ
كانت بھدف االطالع على بیانات أو معلومات غیر متاحة للجمھور تمس األمن الوطني أو العالقات الخارجیة للمملكة أو  

تزید   ) خمسمائة دینار وال500السالمة العامة أو االقتصاد الوطني بالحبس مدة ال تقل عن أربعة اشھر وبغرامة ال تقل عن (
 .دینار آالف) خمسة 5000على (

غاء تلك البیانات أو المعلومات أو إتالفھا أو تدمیرھا أو  إلاذا كان الدخول المشار الیھ في الفقرة (أ) من ھذه المادة، بقصد  -ب
) الف دینار 1000عن ( تعدیلھا أو تغییرھا أو نقلھا أو نسخھا أو إفشائھا، فیعاقب الفاعل باألشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة ال تقل

 .دینار آالف) خمسة 5000وال تزید على (

یعاقب كل من دخل قصداً إلى موقع الكتروني لالطالع على بیانات أو معلومات غیر متاحة للجمھور تمس باألمن الوطني  -ج
بعة اشھر وبغرامة ال تقل عن أو العالقات الخارجیة للمملكة أو السالمة العامة أو االقتصاد الوطني بالحبس مدة ال تقل عن أر

 .) خمسمائة دینار500(

اذا كان الدخول المشار الیھ في الفقرة (ج) من ھذه المادة إللغاء تلك البیانات أو المعلومات أو إتالفھا أو تدمیرھا أو تعدیلھا أو   -د
) الف دینار وال تزید على  1000ن (تغییرھا أو نقلھا أو نسخھا، فیعاقب الفاعل باألشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة ال تقل ع

 .دینار آالف) خمسة 5000(

   13المادة 

مع مراعاة الشروط واألحكام المقررة في التشریعات النافذة ومراعاة حقوق المشتكى علیھ الشخصیة، یجوز لموظفي   -أ
تص أو من المحكمة المختصة، الدخول إلى أي مكان تشیر  الضابطة العدلیة، بعد الحصول على اذن من المدعي العام المخ

الدالئل إلى استخدامھ الرتكاب أي من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون، كما یجوز لھم تفتیش األجھزة واألدوات  
تلك الجرائم، وفي   والبرامج وأنظمة التشغیل والشبكة المعلوماتیة والوسائل التي تشیر الدالئل في استخدامھا الرتكاب أي من
 .جمیع األحوال على الموظف الذي قام بالتفتیش أن ینظم محضرا بذلك ویقدمھ إلى المدعي العام المختص

مع مراعاة الفقرة (أ) من ھذه المادة ومراعاة حقوق اآلخرین ذوي النیة الحسنة، وباستثناء المرخص لھم وفق أحكام قانون  -ب
یمة منصوص علیھا في ھذا القانون، یجوز لموظفي الضابطة العدلیة ضبط األجھزة االتصاالت ممن لم یشتركوا باي جر

واألدوات والبرامج وأنظمة التشغیل والشبكة المعلوماتیة والوسائل المستخدمة الرتكاب أي من الجرائم المنصوص علیھا أو 
 .المتعلقة بارتكاب أي منھا یشملھا ھذا القانون واألموال المتحصلة منھا والتحفظ على المعلومات والبیانات

https://jordan-lawyer.com/2020/01/12/%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a/


للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة األجھزة واألدوات والوسائل والمواد وتوقیف أو تعطیل عمل أي نظام معلومات أو موقع   -ج
الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص علیھا أو یشملھا ھذا القانون ومصادرة األموال المتحصلة من تلك  

 .لحكم بإزالة المخالفة على نفقة الفاعلالجرائم وا

   14المادة 

 

یعاقب كل من قام قصداً باالشتراك أو التدخل أو التحریض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون 
 .بالعقوبة المحددة فیھ لمرتكبیھا

   15المادة 

 

كل من ارتكب أي جریمة معاقب علیھا بموجب أي تشریع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتیة أو أي نظام معلومات أو موقع  
 .الكتروني أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابھا، یعاقب بالعقوبة المنصوص علیھا في ذلك التشریع

   16المادة 

 

 .تضاعف العقوبة المنصوص علیھا في ھذا القانون في حال تكرار أي من الجرائم المنصوص علیھا فیھ

 17المادة 

منصوص علیھا تقام دعوى الحق العام والحق الشخصي على المشتكى علیھ أمام المحاكم األردنیة اذا ارتكبت أي من الجرائم ال
في ھذا القانون باستخدام أنظمة معلومات داخل المملكة أو الحقت أضرارا باي من مصالحھا أو بأحد المقیمین فیھا أو ترتبت  

 .أثار الجریمة فیھا، كلیا أو جزئیا، أو ارتكبت من احد األشخاص المقیمین فیھا

 18المادة 

 .لقانونرئیس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفیذ أحكام ھذا ا

4/5/2015 
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