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قانون رقم 20 لسنة 2014
في شأن المعامالت اإللكترونية

	 بعد االطالع على الد�ستور، 
وعل���ى املر�سوم االأمريي رق���م )5( ل�سنة 1959	  بقانون الت�سجيل العق���اري والقوانني املعدلة 

له، 

وعلى القانون رقم )16( ل�سنة 1960	  باإ�سدار قانون اجلزاء والقوانني املعدلة له، 

وعل���ى القانون رق���م )17( ل�سن���ة 1960	  باإ�سدار قان���ون االإجراءات واملحاكم���ات اجلزائية 

والقوانني املعدلة له، 

وعلى القانون رقم )4( ل�سنة 1961	  باإ�سدار قانون التوثيق والقوانني املعدلة له، 

وعلى القانون رقم )5( ل�سنة 1961	  بتنظيم العالقات القانونية ذات العن�سر االأجنبي، 

وعل���ى القانون رقم )32( ل�سنة  1968	  يف �ساأن النق���د وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة 

امل�سرفية والقوانني املعدلة له، 

وعل���ى املر�سوم بالقانون رق���م )15( ل�سنة 1979	  يف �ساأن اخلدم���ة املدنية والقوانني املعدلة 

له، 

وعل���ى املر�سوم بالقانون رقم )38( ل�سن���ة 1980	  باإ�سدار قانون املرافعات املدنية والتجارية 

والقوانني املعدلة له، 

وعل���ى املر�س���وم بالقانون رقم )39( ل�سن���ة 1980	  ب�ساأن االإثبات يف امل���واد املدنية والتجارية 

والقوانني املعدلة له، 

وعل���ى املر�سوم بالقانون رق���م )67( ل�سنة 1980	  باإ�سدار القانون امل���دين والقوانني املعدلة 

له، 

وعل���ى املر�سوم بالقانون رقم )68( ل�سن���ة 1980	  باإ�سدار قانون التج���ارة والقوانني املعدلة 

له، 
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قانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن  المعامالت اإللكترونية

وعلى القانون رقم )22( ل�سنة 1982	  يف �ساأن نظام املعلومات املدنية، 

وعلى القانون رقم )51( ل�سنة 1984	  يف �ساأن االأحوال ال�سخ�سية والقوانني املعدلة له، 

وعلى القانون رقم )1( ل�سنة 1993	  ب�ساأن حماية االأموال العامة والقوانني املعدلة له، 

وعلى القانون رقم )64( ل�سنة 1999	  يف �ساأن حقوق امللكية الفكرية، 

وعل���ى القان���ون رقم )7( ل�سنة 2010	  ب�ساأن اإن�ساء هيئة اأ�س���واق املال وتنظيم ن�ساط االأوراق 

املالية، 

وعلى املر�سوم بالقانون رقم )24( ل�سنة 2012	  ب�ساأن اإن�ساء الهيئة العامة ملكافحة الف�ساد، 

وعل���ى املر�سوم بالقانون رقم )25( ل�سنة 2012	  باإ�سدار قانون ال�سركات، والقوانني املعدلة 

له، 

وعلى القانون رقم )106( ل�سنة 2013	  يف �ساأن مكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب، 

وعلى املر�سوم ال�سادر يف 1979/4/4	  يف �ساأن نظام اخلدمة املدنية، 

وعل���ى املر�س���وم رق���م )266( ل�سن���ة 2006	  باإن�ساء اجله���از املركزي لتكنولوجي���ا املعلومات 

واملرا�سيم املعدلة له، 

	 وافق جمل�س االأمة على القانون االآتي ن�سه، وقد �سدقنا عليه واأ�سدرناه: 
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الفصل األول
تعريفات

مادة )1(

	 يف تطبي���ق اأحكام هذا القان���ون يق�سد بامل�سطلحات االآتية املعاين املبينة قرين كل منها 
وفقًا ملا يلي: 

إلكترون��ي:	  كل ما يت�س���ل بتكنولوجي���ا املعلومات وذو ق���درات كهربائي���ة اأو رقمية اأو 
مغناطي�سي���ة اأو ب�سري���ة اأو كهرومغناطي�سي���ة اأو �سوئية اأو و�سائل اأخ���رى م�سابهة �سلكية 

كانت اأو ال�سلكية وما قد ي�ستحدث من تقنيات يف هذا املجال. 

الكتابة االلكترونية:	  كل ح���روف اأو اأرقام اأو رموز اأو اأي عالمات اأخرى تثبت على 
دعام���ة الكرتوني���ة اأو رقمي���ة اأو �سوئية اأو اأية و�سيل���ة اأخرى م�سابهة وتعط���ي داللة قابلة 

لالإدراك، وميكن ا�سرتجاعها الحقًا. 

البيانات االلكترونية:	  بيانات ذات خ�سائ�س الكرتونية يف �سكل ن�سو�س اأو رموز اأو 
اأ�سوات اأو ر�سوم اأو �سور اأو برامج ح�ساب اآيل اأو قواعد للبيانات. 

نظ��ام املعاجلة االلكتروني��ة للبيانات:	  نظ���ام الك���رتوين الإن�س���اء اأو اإدخال اأو 
ا�سرتج���اع اأو اإر�سال اأو ا�ستالم اأو ا�ستخ���راج اأو تخزين اأو عر�س اأو معاجلة املعلومات اأو 

الر�سائل الكرتونيا. 

الو�سط واالآلية االلكرتونية التي ت�ستخدم يف حفظ املعلومات  الدعامة االلكترونية: 	 
االلكرتونية. 

جمموعة بيانات اأو معلومات يتم اإن�ساوؤها اأو  املس��تند أو الس��جل االلكتروني: 	 
تخزينه���ا اأو ا�ستخراجه���ا اأو ن�سخها اأو اإر�ساله���ا اأو اإبالغها اأو ا�ستقباله���ا كليًا اأو جزئيًا 

بو�سيل���ة الكرتوني���ة، على و�سيط ملمو����س اأو على اأي و�سيط الكرتوين اآخ���ر، وتكون قابلة 

لال�سرتجاع ب�سكل ميكن فهمه. 

الرسالة االلكترونية:	  بيانات الكرتونية تر�سل اأو ت�ستلم بو�سائل الكرتونية اأيًا كانت 
و�سيلة ا�ستخراجها يف املكان امل�ستلمة فيه. 

املنش��ئ:	  ال�سخ�س الطبيعي اأو املعنوي الذي يقوم اأو يتم بالنيابة عنه اإر�سال امل�ستند 
اأو ال�سج���ل عن طريق ر�سال���ة الكرتونية، اأو من يثبت قيامه باإن�س���اء اأو اإر�سال امل�ستند اأو 

ال�سجل قبل حفظه. 
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من�سئ���ًا - اجلهة الت���ي تقوم به مبهمة م���زود خدمات فيما يتعل���ق باإنتاج اأو  وال يعت���ر – 	 

معاجل���ة اأو اإر�س���ال اأو حفظ ذلك امل�ستند اأو ال�سجل االلكرتوين وغري ذلك من اخلدمات 

املتعلقة بها. 

املرسل إليه:	  ال�سخ�س الطبيعي اأو املعنوي الذي ق�سد من�سئ امل�ستند اأو ال�سجل توجيهه 
اإلي���ه، وال يعت���ر مر�ساًل اإليه ال�سخ�س الذي بقوم بتزويد اخلدمات فيما يتعلق با�ستقبال اأو 

معاجلة اأو حفظ امل�ستند اأو ال�سجل االلكرتوين وغري ذلك من اخلدمات املتعلقة بها. 

اأي تعامل اأو اتف���اق يتم اإبرام���ه اأو تنفيذه كلي���ًاَ اأو جزئيًا  املعامل��ة االلكتروني��ة: 	 
بوا�سطة و�سائل ومرا�سالت الكرتونية. 

برنام���ج اأو نظام الكرتوين حلا�س���ب اآيل مت اإعداده  النظ��ام االلكتروني املؤمتت: 	 
ليت�س���رف اأو ي�ستجيب لت�س���رف ب�سكل م�ستقل، كليًا اأو جزئيًا، دون تدخل اأو اإ�سراف اأي 

�سخ�س طبيعي يف الوقت الذي يتم فيه الت�سرف اأو اال�ستجابة له. 

التوقي��ع االلكتروني:	  البيانات التي تتخذ هيئة حروف اأو اأرقام اأو رموز اأو اإ�سارات 
اأو غريه���ا وتك���ون مدرجة ب�سكل الكرتوين اأو رقمي اأو �سوئ���ي اأو اأي و�سيلة اأخرى مماثلة 

يف م�ستند اأو �سجل الكرتوين اأو م�سافة عليها اأو مرتبطة بها بال�سرورة ولها طابع ي�سمح 

بتحديد هوية ال�سخ�س الذي وقعها ومييزه عن غريه. 

( من  التوقيع االلكتروني احملمي: التوقيع االلكرتوين امل�ستويف ل�سروط املادة )19	 
هذا القانون. 

جهاز اأو بيانات الكرتونية معدة ب�سكل فريد لتعمل ب�سكل  أداة التوقيع االلكتروني: 	 
م�ستق���ل اأو باال�س���رتاك مع اأجهزة وبيان���ات الكرتونية اأخرى على و�س���ع توقيع الكرتوين 

ل�سخ����س معني، وت�سمل هذه العملي���ة اأية اأنظمة اأو اأجهزة تنت���ج اأو تلتقط بيانات فريدة 

مث���ل رموز اأو مناه���ج ح�سابية اأو حروف اأو اأرقام اأو مفاتي���ح خ�سو�سية اأو اأرقام تعريف 

ال�سخ�سية اأو خوا�سها. 

املوقع:	  ال�سخ�س الطبيعي اأو املعنوي احلائ���ز على بيانات واأداة اإن�ساء توقيع الكرتوين 
خا�س���ة ب���ه ويقوم بالتوقيع عن نف�سه اأو عمن ينيبه اأو ميثله قانونا على امل�ستند اأو ال�سجل 

االلكرتوين اأو الر�سالة االلكرتونية با�ستخدام هذه االأداة وتلك البيانات. 

عملية حتويل و�سداد النقود عن طريق الو�سائل االلكرتونية.  الدفع االلكتروني: 	 
الو�سيلة التي متكن �ساحبها من القيام بعمليات الدفع  وسيلة الدفع االلكتروني: 	 

االلكرتوين. 



9

املؤسس��ة املالية:	  البنك اأو �سركة التموي���ل اأو �سركة اال�ستثم���ار »ن�ساط متويل« اأو 
�سرك���ة ال�سراف���ة اخلا�سعني لرقابة بن���ك الكويت املرك���زي اأو اأي موؤ�س�س���ة ي�سرح لها 

باإجراء التحويالت النقدية اأو املدفوعات االلكرتونية وفقًا الأحكام القوانني النافذة. 

القيد غير املشروع:	  اأي قيد مايل على ح�ساب العميل نتيجة ر�سالة الكرتونية اأر�سلت 
با�سمه دون علمه اأو موافقته اأو دون تفوي�س منه. 

مزود خدم��ات التصديق:	  ال�سخ�س الطبيعي اأو املعن���وي املعتمد واملرخ�س له من 
اجلهة املخت�سة باإ�سدار �سهادات ت�سديق الكرتونية اأو اأية خدمات اأو مهمات متعلقة بها 

وبالتوقيعات االلكرتونية واملنظمة مبوجب اأحكام القانون. 

ش��هادة التصدي��ق االلكتروني:	  ال�سهادة الت���ي ت�سدر من اجله���ة املرخ�س لها 
والت���ي ت�سادق عل���ى اإثبات ن�سبة التوقيع االلك���رتوين اإىل �سخ�س معني وتثبيت االرتباط 

بني املوقع وبيانات اإن�ساء التوقيع ا�ستنادًا اإىل اإجراءات توثيق معتمدة. 

ختم الوقت:	  معلومات يتم توفريها عن طريق مزود خدمات الت�سديق يتم مبوجبها 
حتدي���د تاريخ ووقت اإن�ساء واإر�سال وت�سل���م امل�ستندات والر�سائل االلكرتونية بدقة بحيث 

تعتر حجة على الكافة. 

اجله���ة التي تعهد اإليه���ا الدولة االإ�سراف على اإ�س���دار الرتاخي�س  اجلهة اخملتصة: 	 
الالزم���ة ملزاول���ة خدم���ات الت�سديق االلك���رتوين والتوقي���ع االلكرتوين وغ���ري ذلك من 

االأن�سطة يف جمال املعامالت االلكرتونية واملعلومات. 

عملية حتويل ن�س ب�سيط اأو وثيقة ن�سية اأو ر�سالة الكرتونية اإىل رموز غري  التشفير: 	 
معروفة اأو مبعرثة ي�ستحيل قراءتها بدون اإعادتها اإىل هيئتها االأ�سلية. 

الوزير اخملتص:	  الوزير الذي يحدده جمل�س الوزراء. 
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الفصل الثاني
أحكام عامة

مادة )2(

والتوقيعات  وامل�ستندات  واملعامالت  والر�سائل  ال�سجالت  على  القانون  هذا  اأحكام  ت�سري 

عن  ين�ساأ  نزاع  كل  وعلى  واالإدارية،  والتجارية  املدنية  باملعامالت  العالقة  ذات  االلكرتونية 

ا�ستخدامها ما مل يتفق االأطراف على غري ذلك اأو يتبني اأن قانونًا اآخر هو الواجب التطبيق. 

وال ت�سري اأحكام هذا القانون على ما ياأتي: 

اأ - املعامالت وامل�سائل املتعلقة باالأحوال ال�سخ�سية والوقف والو�سية. 

ب - �سندات ملكية االأموال العقارية وما ين�ساأ عنها من حقوق عينية اأ�سلية اأو تبعية. 

ج - ال�سندات االأذنية والكمبياالت القابلة للتداول. 

د - اأي م�ستند ي�ستلزم القانون اإفراغه يف حمرر ر�سمي اأو توثيقه اأو ورد يف تنظيمه ن�س 

خا�س يف قانون اآخر. 

مادة )3(

يكون كل من ال�سجل االلكرتوين وامل�ستند االلكرتوين والر�سالة االلكرتونية واملعاملة االلكرتونية 

والتوقيع االلكرتوين يف جمال املعامالت املدنية والتجارية واالإدارية منتجا لذات االآثار القانونية 

يف  قوته  اأو  الأطرافه  اإلزامه  حيث  من  الكتابية  والتوقيعات  وامل�ستندات  الوثائق  على  املرتتبة 

االإثبات اأو حجيته متى اأجرى وفقًا الأحكام هذا القانون. 

مادة )4(

موافقة  وت�ستنتج  موافقته  بدون  االلكرتونية  بالو�سائل  التعامل  بقبول  �سخ�س  اأي  يلتزم  ال 

ال�سخ�س من �سلوكه االإيجابي الذي ال تدع ظروف احلال �سكا يف داللته على موافقته وبالن�سبة 

بالبيانات  يتعلق  فيما  �سريحًا  االلكرتوين  بالتعامل  قبولها  يكون  اأن  يجب  احلكومية  للجهات 

االلكرتونية التي تكون طرفًا فيها. 
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مادة )5( 

يجوز التعبري كليًا اأو جزئيًا عن االإيجاب والقبول وجميع االأمور املتعلقة بالعاقد مبا يف ذلك اأي 

تعديل اأو رجوع يف االإيجاب اأو القبول عن طريق املعامالت االلكرتونية، وال يفقد التعبري �سحته 

اأو اأثره اأو قابليته للتنفيذ ملجرد اأنه مت بوا�سطة مرا�سلة الكرتونية واحدة اأو اأكرث. 

مادة )6( 

اأو ال�سجل االلكرتوين حجة على الكافة اأمام  تعتر ال�سورة املن�سوخة على الورق من امل�ستند 

الق�ساء بالن�سبة للم�ستند الر�سمي وحجة على من ن�سب اإليه توقيعه االلكرتوين عليها بالن�سبة 

للم�ستند العريف بالقدر الذي تكون فيه كل منهما مطابقة الأ�سل امل�ستند وذلك متى كان امل�ستند 

لل�سروط  وفقًا  االلكرتونية  الدعامة  االلكرتوين موجودين على  والتوقيع  االلكرتوين  ال�سجل  اأو 

الواردة يف املادتني )19، 20( من هذا القانون. 

مادة )7( 

و�سورها  والعرفية،  الر�سمية  االلكرتونية  ال�سجالت  اأو  امل�ستندات  �سحة  اإثبات  يف  ت�سري 

املن�سوخة على الورق، والتوقيع االلكرتوين والكتابة االلكرتونية فيما مل يرد يف �ساأنه ن�س يف 

هذا القانون اأو يف الئحته التنفيذية، االأحكام املن�سو�س عليها يف قانون االإثبات يف املواد املدنية 

والتجارية. 
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الفصل الثالث 
المستند أو السجل االلكتروني 

مادة )8( 

اأكرث  اأو  الكرتونية  بيانات  نظامي  مت�سمنة  موؤمتتة  الكرتونية  نظم  بني  التعاقد  يتم  اأن  يجوز 

تكون معدة ومرجمة م�سبقًا للقيام مبثل هذه املهمات، ويقع التعاقد �سحيحًا ونافذًا ومنتجًا 

الآثاره القانونية متى حتققت �سرائطه ومتى اأدت تلك النظم وظائفها على ال�سكل املطلوب على 

الرغم من عدم التدخل ال�سخ�سي اأو املبا�سر الأي �سخ�س طبيعي يف عملية اإبرام العقد، كما 

يجوز اأن يتم الت�سرف القانوين بني نظام الكرتوين يعود اإىل �سخ�س طبيعي اأو معنوي وبني 

اأن ذلك النظام �سيتوىل مهمة  اأن يعلم  اأو من املفرت�س  اإذا كان االأخري يعلم  �سخ�س طبيعي 

اإمتام الت�سرف القانوين. 

مادة )9( 

ي�سرتط يف امل�ستند اأو ال�سجل االلكرتوين املنتج الآثاره القانونية توافر ال�سروط االآتية جمتمعة: 

اأ - اإمكان االحتفاظ به بال�سكل الذي مت اإن�ساوؤه عليه اأو اإر�ساله اأو ت�سلمه اأو باأي �سكل ي�سهل 

به اإثبات دقة البيانات التي وردت فيه عند االإن�ساء واالإر�سال اأو الت�سليم. 

ب - اأن تكون البيانات الواردة فيه قابلة لالحتفاظ بها وتخزينها بحيث ميكن الرجوع اإليها 

يف اأي وقت. 

اأو  ج - اأن تدل البيانات الواردة فيه على هوية من ين�سئه وي�ستلمه وتاريخ ووقت االإر�سال 

الت�سلم. 

د - اأن يتم احلفظ يف �سكل م�ستند اأو �سجل الكرتوين طبقًا لل�سرائط واالأ�س�س التي حتددها 

اجلهة املخت�سة التي يخ�سع هذا الن�ساط الإ�سرافها. 

وال تخل اأحكام هذه املادة باأحكام اأي قانون اآخر ين�س �سراحة على حفظ امل�ستند اأو ال�سجل اأو 

البيانات اأو املعلومات يف �سكل اإلكرتوين وفق نظام معاجلة اإلكرتوين معني اأو باإتباع اإجراءات 

معينة اأو حفظها اأو اإر�سالها عر و�سيط الكرتوين معني، كما ال تتنافى مع اأي متطلبات اإ�سافية 

تقررها اجلهات احلكومية حلفظ ال�سجالت االلكرتونية التي تخ�سع الخت�سا�سها. 
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مادة )10( 

ال يلزم اأن تتوافر يف البيانات املرافقة للم�ستند اأو ال�سجل التي يكون الغر�س منها ت�سهيل اإر�ساله 

اأو ت�سلمه ال�سروط الواردة باملادة ال�سابقة. 

ويجوز الأي �سخ�س اأن ي�ستعني بخدمات �سخ�س اآخر مرخ�س له يف حفظ امل�ستندات والبيانات 

اأو ا�سرتجاعها اإذا تطلب القانون حفظها ب�سرط توافر ال�سروط الواردة يف املادة ال�سابقة. 

وال تخل اأحكام تلك املادة باأحكام القوانني االأخرى اأو مبا تقرره اجلهات احلكومية من اإتباع 

اإجراءات خا�سة لالحتفاظ بامل�ستندات. 

مادة )11( 

يعتر امل�ستند اأو ال�سجل االلكرتوين �سادرا عن املن�سئ �سواء �سدر منه �سخ�سيًا اأو من الغري 

حل�سابه عن طريق نظام الكرتوين معد للعمل تلقائيًا بوا�سطة املن�سئ اأو بالنيابة عنه. 

ويعتر امل�ستند اأو ال�سجل االلكرتوين حجة على املن�سئ ل�سالح املر�سل اإليه يف اأي من احلاالت 

االآتية: 

اأ -  اإذا كان املن�سئ قد اأ�سدره بنف�سه. 

ب - اإذا ا�ستخدم املر�سل اإليه نظام املعاجلة االلكرتونية للبيانات �سبق اأن اتفق مع املن�سئ 

على ا�ستخدامه لهذا الغر�س. 

ج - اإذا كان امل�ستند اأو ال�سجل االلكرتوين قد و�سل اإىل املر�سل اإليه نتيجة اإجراءات قام بها 

�سخ�س تابع للمن�سئ اأو نائب عنه وخمول بالدخول اإىل الو�سيلة االلكرتونية امل�ستخدمة 

من اأي منهما لتحديد هوية املن�سئ. 

وال يعتر امل�ستند اأو ال�سجل االلكرتوين حجة على املن�سئ يف احلالتني االآتيتني: 

االلكرتوين  ال�سجل  اأو  امل�ستند  اأن  فيه  يبلغه  املن�سئ  من  اإخطارا  اإليه  املر�سل  ا�ستالم   -  1

غري �سادر عنه، فعليه اأن يت�سرف على اأ�سا�س عدم �سدوره من املن�سئ، ويكون املن�سئ 

م�سئواًل عن اأي نتائج حدثت قبل ا�ستالم هذا االإخطار، ما مل يثبت عدم �سدور امل�ستند 

اأو ال�سجل االلكرتوين عنه فعليًا من االأ�سا�س. 

2 - اإذا علم املر�سل اإليه اأو كان بو�سعه اأن يعلم اأن امل�ستند اأو ال�سجل االلكرتوين مل ي�سدر 

عن املن�سئ. 

واأن  م�ستقلة  مرا�سلة  اأنها  على  يت�سلمها  الكرتونية  ر�سالة  كل  يعتر  اأن  اإليه  وللمر�سل   -  3

بذل  اإذا  يعلم  اأن  عليه  ينبغي  كان  اأو  علم  اإذا  اإال  وحده  االفرتا�س  ذلك  على  يت�سرف 
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عناية ال�سخ�س املعتاد اأو ا�ستخدام اأي اإجراء متفق عليه باأن الر�سالة االلكرتونية كانت 

ن�سخة مكررة.  

مادة )12( 

اإذا طلب املن�سئ من املر�سل اإليه مبوجب م�ستند اأو �سجل الكرتوين اإعالمه بت�سليم هذا امل�ستند 

اأو ال�سجل االلكرتوين اأو كان متفقا معه على ذلك، فاإن قيام املر�سل اإليه باإبالغ املن�سئ بو�سيلة 

الكرتونية اأو باأي و�سيلة اأخرى اأو قيامه باأي ت�سرف اأو اإجراء ي�سري اإىل اأنه قد ا�ستلم امل�ستند 

اأو ال�سجل االلكرتوين يعتر اإيجابا لذلك الطلب اأو تنفيذا لالتفاق. 

واإذا علق املن�سئ اأثر امل�ستند اأو ال�سجل االلكرتوين على ت�سلمه اإخطارا من املر�سل اإليه بت�سلم 

هذا  بت�سلم  اإال  اأثره  االلكرتوين  ال�سجل  اأو  امل�ستند  ينتج  فال  االلكرتوين  ال�سجل  اأو  امل�ستند 

االإخطار. 

على  االلكرتوين  ال�سجل  اأو  امل�ستند  بت�سلم  اإخطار  اإر�سال  اإليه  املر�سل  من  املن�سئ  طلب  واإذا 

ت�سلمه ذلك االإخطار، فله يف حالة عدم ت�سلمه االإخطار خالل مدة معقولة، اأن يوجه اإىل املر�سل 

اإليه تنبيها بوجوب اإر�سال االإخطار خالل مدة حمددة واإال اعتر امل�ستند اأو ال�سجل االلكرتوين 

الغيا اإذا مل ي�ستلم االإخطار خالل هذه املدة. 

وال يعتر اإخطار الت�سلم يف حد ذاته دليال على اأن م�سمون امل�ستند اأو ال�سجل االلكرتوين الذي 

ت�سلمه املر�سل اإليه مطابق مل�سمون امل�ستند اأو ال�سجل االلكرتوين الذي اأر�سله املن�سئ. 

مادة )13( 

يكون امل�ستند اأو ال�سجل االلكرتوين غري ملزم للمر�سل اإليه اإذا حال املن�سئ دون اإمكانية قيام 

املر�سل اإليه با�سرتجاع اأو طباعة امل�ستند اأو ال�سجل االلكرتوين وتخزينه واالحتفاظ به. 

مادة )14( 

يجوز االحتفاظ بامل�ستند اأو ال�سجل االلكرتوين لغايات االإثبات اأو التوثيق اأو الأي غاية اأخرى، 

ويكون حجة بني اأطرافه وذلك كله ما مل يرد ن�س خا�س بقانون اآخر يوجب االحتفاظ مب�ستند 

كتابي. 
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مادة )15(

ال  بيانات  معاجلة  نظام  اإىل  دخوله  وقت  من  اأر�سل  قد  االإلكرتوين  ال�سجل  اأو  امل�ستند  يعتر 

يخ�سع ل�سيطرة املن�سئ اأو ال�سخ�س الذي اأر�سل امل�ستند اأو ال�سجل االلكرتوين نيابة عنه ما مل 

يتفق املن�سئ واملر�سل اإليه على خالف ذلك. 

واإذا كان املر�سل اإليه قد اتفق مع املن�سئ على نظام املعاجلة االلكرتونية للبيانات لت�سلم امل�ستند 

اأو ال�سجل االلكرتوين عند دخوله اإىل ذلك  اأو ال�سجل االلكرتوين فيكون قد مت ت�سلم امل�ستند 

النظام، فاإذا اأر�سلت الر�سالة اإىل نظام غري الذي مت االتفاق عليه يعتر اإر�سالها قد مت منذ 

قيام املر�سل اإليه باالإطالع الأول مرة. 

وقت  فيكون  البيانات  ر�سائل  لت�سلم  معاجلة  نظام  على  املن�سئ  مع  اإليه  املر�سل  يتفق  واإذا مل 

ت�سلم الر�سائل هو وقت دخولها اإىل اأي نظام املعاجلة االلكرتونية للبيانات التابع للمر�سل اإليه، 

للبيانات،  االلكرتونية  املعاجلة  نظام  ي�ستخدمان ذات  اإليه  واملر�سل  املن�سئ  يكن  ما مل  وذلك 

فيكون االإر�سال يف هذه احلالة قد مت من وقت دخول امل�ستند اأو ال�سجل االلكرتوين حيز انتباه 

املر�سل اإليه. 

مادة )16(

يعتر امل�ستند اأو ال�سجل االلكرتوين قد اأر�سل من املكان الذي يقع فيه مقر عمل املن�سئ، واأنه 

ا�ستلم يف املكان الذي يقع فيه مقر عمل املر�سل اإليه، واإذا مل يكن الأي منهما مقر عمل يعتر 

حمل اإقامته مقرا لعمله ما مل يكن من�سئ امل�ستند اأو ال�سجل االلكرتوين واملر�سل اإليه قد اتفقا 

على خالف ذلك. 

واإذا كان للمن�سئ اأو املر�سل اإليه اأكرث من مقر عمل فيعتر املقر االأقرب �سلة باملعاملة هو مكان 

االإر�سال اأو الت�سلم، وعند تعذر الرتجيح يعتر مقر العمل الرئي�سي لكل منهما هو مكان االإر�سال 

اأو الت�سلم. 

مادة )17( 

ويعتر ختم الوقت الذي يتم اإ�سافته من قبل مزود خدمات الت�سديق على اأي م�ستند اأو �سجل 

االلكرتوين  ال�سجل  اأو  امل�ستند  اإن�ساء  ووقت  تاريخ  اإثبات  يف  حجة  الكرتونيا،  موقع  الكرتوين 

واإر�ساله وت�سلمه. 
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الفصل الرابع 
التوقيع االلكتروني 

مادة )18( 

ال يجوز اإغفال االأثر القانوين للتوقيع االلكرتوين من حيث �سحته واإمكان العمل به ملجرد وروده 

والتجارية  املدنية  املعامالت  نطاق  يف  املحمي  االلكرتوين  للتوقيع  ويكون  الكرتوين،  �سكل  يف 

االإثبات يف  قانون  اأحكام  املن�سو�س عليها يف  الكتابي  للتوقيع  املقررة  واالإدارية ذات احلجية 

املواد املدنية والتجارية متى روعي يف اإن�سائه واإمتامه ال�سوابط الفنية الواردة يف هذا القانون 

والئحته التنفيذية. 

مادة )19( 

يعامل التوقيع على اأنه توقيع الكرتوين حممي اإذا توافرت فيه ال�سروط االآتية: 

اأ - اإمكانية حتديد هوية املوقع. 

ب - ارتباط التوقيع باملوقع نف�سه دون غريه.  

ج - تنفيذ التوقيع با�ستخدام اأداة توقيع اآمنة وتقع حتت �سيطرة املوقع وحده دون غريه وقت 

التوقيع. 

د - اإمكانية ك�سف اأي تغيري يف البيانات املرتبطة بالتوقيع املحمي اأو يف العالقة بني البيانات 

واملوقع. 

وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون ال�سوابط الفنية الالزمة لذلك. 

مادة )20( 

االلكرتوين  الت�سديق  �سهادة  تقدمي  املحمي  االلكرتوين  بالتوقيع  يتم�سك  من  عاتق  على  يقع 

الدالة على �سحته وفقًا لطبيعة القيود وال�سروط املفرو�سة على ال�سهادة. 

اأي  التوقيع وال�سهادة و�سريانها، ومع مراعاة  للتحقق من �سحة  مع اتخاذ اخلطوات الالزمة 

الت�سديق على ما حتويه من  ال�سهادة وجهة  بهذه  يحتج  الذي  للطرف  �سابق  تعامل  اأو  اتفاق 

بيانات اأو املن�سوب اإليه اإ�سدارها. 
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مادة )21( 

يجب على املوقع مراعاة االأمور التالية: 

اأ - اأن يتخذ قدرًا معقواًل من العناية واالحتياط لتفادي ا�ستخدام الغري اأداة وبيانات توقيعه 

ا�ستخدامًا غري م�سروع. 

ب - اأن يبادر دون تاأخري اإىل اإخطار اجلهة املخت�سة واالأ�سخا�س املعنيني متى توافرت لديه 

دالئل كافية على اأن توقيعه االلكرتوين قد تعر�س ال�ستخدام غري م�سروع. 

ج - اأن يبذل عناية ال�سخ�س احلري�س يف ا�ستخدام �سهادة الت�سديق االلكرتوين، ل�سمان دقة 

واكتمال كل ما يقدمه من بيانات جوهرية ذات �سلة بهذه ال�سهادة طوال فرتة �سريانها. 

مادة )22(

وخدمات  االلكرتوين  الت�سديق  خدمات  مزاولة  تنظيم  اإليها  امل�سار  املخت�سة  اجلهة  تتوىل 

التوقيع االلكرتوين – وتبا�سر هذه اجلهة على وجه اخل�سو�س – ما يلي: 

االلكرتوين  الت�سديق  خدمات  اأن�سطة  ملزاولة  الالزمة  الرتاخي�س  وجتديد  اإ�سدار   - اأ 

والتوقيع االلكرتوين ومراقبة اأن�سطة مزودي خدمات الت�سديق واالإ�سراف عليها، وفقًا 

الأحكام القانون والئحته التنفيذية واللوائح املنظمة لهذه اجلهة. 

ب - حتديد معايري الت�سديق االلكرتوين والتوقيع االلكرتوين مبا يوؤدي اإىل �سبط موا�سفاته 

الفنية. 

ما  واتخاذ  االلكرتوين  والتوقيع  االلكرتوين  الت�سديق  باأن�سطة  املتعلقة  ال�سكاوي  تلقي  ج - 

يلزم ب�ساأنها. 

باأن�سطة  املعنية  االأطراف  بني  تن�ساأ  قد  التي  املنازعات  ب�ساأن  الفنية  امل�سورة  ت�سديق   - د 

الت�سديق االلكرتوين والتوقيع االلكرتوين. 

مادة )23(

تتوىل الهيئة العامة للمعلومات املدنية – بالتن�سيق مع اجلهة املخت�سة – االإ�سراف على بناء 

وت�سميم واإدارة البنية التحتية لكل من الت�سديق والتوقيع االلكرتوين لدولة الكويت، وتلتزم 

اجلهات امل�سرح بها وفق املادة ال�سابقة من هذا القانون بالربط والتن�سيق مع الهيئة العامة 

املدنية  للمعلومات  العامة  الهيئة  ت�سعها  التي  وال�سروط  لل�سوابط  وفقًا  املدنية  للمعلومات 

بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة يف هذا ال�ساأن. 
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مادة )24(

بعد  اإال  االلكرتوين  الت�سديق  �سهادات  اإ�سدار  ن�ساط  مزاولة  اإ�سدار  ن�ساط  مزاولة  يجوز  ال 

احل�سول على ترخي�س من اجلهة املخت�سة وفقًا لالإجراءات وال�سروط وال�سمانات التي تبينها 

الالئحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون املرخ�س له م�سئواًل عن �سحة تنفيذ هذه االإجراءات 

وال�سروط وال�سمانات. 

وتتوىل اجلهة اعتماد اجلهات االأجنبية املخت�سة باإ�سدار �سهادات الت�سديق االلكرتوين ويف 

هذه احلالة تكون لهذه ال�سهادات ذات احلجية يف االإثبات املقررة ملا ت�سدره نظرياتها املحلية 

من �سهادات مماثلة وذلك كله وفقًا للقواعد واالإجراءات التي تقررها الالئحة التنفيذية. 

مادة )25( 

للجهة املخت�سة يف اأي وقت ويف حال وجود اأية خمالفات اأن ت�سدر قرارا باإلغاء الرتخي�س اأو 

ب�سحب االعتماد املقرر للجهة االأجنبية الإ�سدار �سهادات الت�سديق االلكرتوين اأو بوقف �سريان 

اأيهما حتى اإزالة اأ�سباب املخالفة، وعلى االأخ�س يف احلالتني االآتيتني: 

اأ - خمالفة �سروط الرتخي�س اأو االعتماد. 

ب - فقد اأي من ال�سروط اأو ال�سمانات التي �سدر الرتخي�س اأو االعتماد على اأ�سا�سها. ويكون 

ذلك وفقًا لالإجراءات والقواعد التي تبينها الالئحة التنفيذية لهذا القانون. 
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الفصل الخامس
االستخدام الحكومي للمستندات والتوقيعات االلكترونية

مادة )26(

مبا�سرة  �سبيل  يف  حكومية  جهة  الأية  يجوز  اآخر  قانون  يف  يرد  ن�س  باأي  االإخالل  عدم  مع 

اخت�سا�ساتها، اأن تقوم مبا يلي: 

اأ - قبول اإيداع اأو تقدمي امل�ستندات اأو اإن�سائها اأو االحتفاظ بها يف �سكل م�ستندات اأو �سجالت 

الكرتونية. 

ب - اإ�سدار اأي اإذن اأو ترخي�س اأو قرار اأو موافقة يف �سكل م�ستندات اأو �سجالت الكرتونية. 

ج - قبول الر�سوم اأو اأية مدفوعات اأخرى بطريقة الكرتونية. 

د - طرح العطاءات احلكومية اأيا كان نوعها وا�ستالمها بطريقة الكرتونية. 

مادة )27( 

الكرتوين  ب�سكل  ال�سابقة  املادة  املذكورة يف  املهام  اأي من  تنفيذ  اأية جهة حكومية  قررت  اإذا 

فيجوز لها اأن حتدد ما يلي: 

اأ - الطريقة اأو ال�سكل الذي �سيتم بوا�سطته اإن�ساء اأو اإيداع اأو حفظ اأو تقدمي اأو اإ�سدار تلك 

امل�ستندات االلكرتونية على اأن ال يتعار�س ذلك مع ما هو مقرر ب�ساأن خ�سو�سية وحماية 

البيانات من اأحكام. 

ب - الطريقة واالأ�سلوب والكيفية واالإجراءات التي يتم بها طرح العطاءات وا�ستالمها. 

ج - نوع التوقيع االلكرتوين املطلوب. 

د - الطريقة وال�سكل الذي �سيتم بها تثبيت ذلك التوقيع على امل�ستند اأو ال�سجل االلكرتوين 

واملعيار الذي يجب اأن ي�ستوفيه مزود خدمات الت�سديق الذي يقدم له امل�ستند اأو ال�سجل 

املخت�سة  اجلهة  التي حتددها  واملوا�سفات  املعايري  وذلك يف حدود  االإيداع  اأو  للحفظ 

وفقًا للمادة )22( من هذا القانون والئحته التنفيذية. 

امل�ستندات  و�سرية  واأمن  �سالمة  من  للتاأكد  املنا�سبة  الرقابة  واإجراءات  عمليات   - ه� 

وال�سجالت االلكرتونية اأو املدفوعات اأو الر�سوم. 

و - اأية خ�سائ�س اأو �سروط اأو اأحكام اأخرى مقررة الإر�سال امل�ستندات الورقة، وذلك وفقًا 

ملا تبينه الالئحة التنفيذية لهذا القانون. 
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قانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن  المعامالت اإللكترونية

الفصل السادس 
الدفع االلكتروني 

مادة )28( 

يعتر حتويل النقود بو�سائل الكرتونية و�سيلة مقبولة الإجراء الدفع وال يوؤثر هذا القانون باأي 

�سورة كانت على حقوق الغري املقررة مبقت�سى القوانني اأو اأية اتفاقات اأخرى. 

مادة )29( 

والئحته  القانون  هذا  الأحكام  وفقًا  االلكرتوين  الدفع  اأعمال  متار�س  مالية  موؤ�س�سة  كل  على 

التنفيذية، واالأنظمة ال�سادرة مبقت�ساه االلتزام مبا يلي: 

املركزي  الكويت  وبنك  النقد  �ساأن  1968 يف  ل�سنة  القانون رقم )32(  باأحكام  التقيد   - اأ 

وتنظيم املهنة امل�سرفية والقوانني االأخرى والتعليمات ال�سادرة يف هذا ال�ساأن، وكذلك 

القانون رقم )106( ل�سنة 2013 يف �ساأن غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب. 

ال�سرية  على  واحلفاظ  للعمالء  ماأمونة  خدمات  بتقدمي  الكفيلة  االإجراءات  اتخاذ   - ب 

امل�سرفية وفقًا للمعايري القانونية املتبعة يف هذا ال�ساأن. 

مادة )30( 

ال يعتر العميل م�سئوال عن اأي قيد غري م�سروع على ح�سابه امل�سريف بوا�سطة الدفع االلكرتوين 

اإذا بادر باإبالغ املوؤ�س�سة املالية قبل اإجراء هذا القيد بوقف العمل بتوقيعه االلكرتوين لتخوفه 

من اإمكانية دخول الغري اإىل هذا احل�ساب اأو بفقدانه لو�سيلة الدفع االلكرتوين اأو بثبوت معرفة 

االآخرين لتوقيعه االلكرتوين. 

ويعتر العميل م�سئواًل عن اأي ا�ستعمال غري م�سروع حل�سابه بوا�سطة الدفع االلكرتوين اإذا ثبت 

اأن اإهماله قد اأدى اأو �ساهم يف ذلك ب�سورة رئي�سية، واأن املوؤ�س�سة قد قامت بواجبها للحيلولة 

دون اأي ا�ستعمال غري م�سروع لذلك احل�ساب. 

ال�سجل  اأو  امل�ستند  على  تغيري  اأو  تعديل  اأي  اإجراء  يجوز  ال  االلكرتوين  الدفع  عمليات  ويف 

االلكرتوين متى ما مت اإر�ساله من قبل املن�سئ واأي عمليات اإلغاء يجب اأن تتم با�ستخدام م�ستند 

اأو �سجل الكرتوين م�ستقل. 
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مادة )31( 

الالزمة  التعليمات  لرقابته  اخلا�سعة  واملالية  امل�سرفية  للموؤ�س�سات  املركزي  البنك  ي�سدر 

وما  االلكرتوين  الدفع  و�سائل  اعتماد  ذلك  يف  مبا  لالأموال  االلكرتوين  الدفع  اأعمال  لتنظيم 

يرتتب علي القيد الناجت عن حتويل غري م�سروع، واإجراءات ت�سحيح االأخطاء واالإف�ساح عن 

البيانات، واأي اأمور اأخرى تتعلق باالأعمال امل�سرفية االلكرتونية مبا يف ذلك البيانات التي تلزم 

املوؤ�س�سات املالية بتزويده بها وذلك طبقًا للقانون. 

وتطبق على اجلهة املخالفة للتعليمات اجلزاءات املن�سو�س عليها يف املادة )85( من القانون 

رمق )32( ل�سنة 1968 امل�سار اإليه. 
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قانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن  المعامالت اإللكترونية

الفصل السابع 
الخصوصية وحماية البيانات 

مادة )32( 

ال يجوز يف – غري االأحوال امل�سرح بها قانونًا – للجهات احلكومية اأو الهيئات اأو املوؤ�س�سات 

العامة اأو ال�سركات اأو اجلهات غري احلكومية اأو العاملني بها االطالع دون وجه حق اأو اإف�ساء 

االلكرتونية  املعاجلة  اأنظمة  اأو  �سجالت  يف  م�سجلة  �سخ�سية  معلومات  اأو  بيانات  اأية  ن�سر  اأو 

املتعلقة بال�سئون الوظيفية اأو بال�سرية االجتماعية اأو باحلالة ال�سحية اأو بعنا�سر الذمة املالية 

لالأ�سخا�س اأو غري ذلك من البيانات ال�سخ�سية امل�سجلة لدى اأي من اجلهات املبينة يف هذه 

املادة اأو العاملني بها بحكم وظائفهم ما مل يتم ذلك مبوافقة ال�سخ�س املتعلقة به هذه البيانات 

اأو املعلومات اأو من ينوب عنه قانونًا، اأو بقرار ق�سائي م�سبب. 

البيانات  جميع  من  الغر�س  ببيان  املادة  هذه  من  االأوىل  الفقرة  يف  املبينة  اجلهات  وتلتزم 

واملعلومات املذكورة، واأن يتم جمع تلك البيانات واملعلومات يف حدود ذلك الغر�س. 

مادة )33( 

من  االلكرتونية  املعاجلة  واأنظمة  ب�سجالتها  االأمنية  احلكومية  اجلهات  تختزنه  ما  عدا  فيما 

يجوز  للبالد   – الوطني  باالأمن  تتعلق  العتبارات   – باالأ�سخا�س  تتعلق  معلومات  اأو  بيانات 

اأو  البيانات  على  اطالعه  ال�سابقة  باملادة  املذكورة  اجلهات  من  اأي  من  يطلب  اأن  لل�سخ�س 

املعلومات ال�سخ�سية امل�سجلة لديها الواردة يف املادة ال�سابقة واملتعلقة به اأو باأحد االأفراد الذين 

ينوب عنهم قانونًا وا�ستخراج بيان ر�سمي عنها، ويتعني على تلك اجلهات املذكورة اال�ستجابة 

لذلك الطلب. 

وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون االإجراءات وال�سوابط التي تنظم اإطالع االأفراد على 

البيانات واملعلومات ال�سخ�سية. 

مادة )34(

مع عدم االإخالل باأحكام املواد ال�سابقة يجوز للجهات احلكومية واالأ�سخا�س املعنوية اخلا�سة 

واالأفراد اأن يح�سلوا من اجلهات املبينة باملادة )32( على ما يحتاجونه من بيانات اأو معلومات 

بعد  اجلهة  موافقة  ب�سرط  بها،  اخلا�سة  االلكرتونية  املعاجلة  اأنظمة  اأو  �سجالتها  م�سجلة يف 
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واأي  منها  والغر�س  وجدواها  املعلومات  اأو  البيانات  هذه  وماهية  الطالب  �سفة  من  التحقق 

�سروط اأخرى تراها الزمة. 

وللجهة املقدم اإليها الطلب احلق يف رف�س الطلب واإخطار الطالب بذلك كتابة خالل ثالثني 

يومًا من تقدميه اإليها، ويعتر فوات املدة املحددة دون بت يف الطلب رف�سًا له. ويجوز للطالب 

التظلم من القرار ال�سادر بالرف�س اإىل رئي�س اجلهة التي اأ�سدرته خالل �ستني يومًا من اإبالغه 

بقرار الرف�س اأو فوات املدة املن�سو�س عليها يف الفقرة ال�سابقة دون بت يف الطلب. 

ويعتر قرار رئي�س اجلهة االإدارية بالرف�س اأو مرور ثالثني يومًا من تاريخ التظلم دون بت فيه 

قرارًا نهائيًا بالرف�س. 

ويحظر على من ح�سل على بيانات بناء على اأحكام هذه املادة اأن ي�ستخدمها يف غري الغر�س 

الذي وافقت اجلهة على اإعطائها له من اأجله. 

وبيان  اإتباعها يف هذا اخل�سو�س  الواجب  ال�سوابط  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  وحتدد 

الر�سوم املقررة. 

مادة )35(

ما يلي:  يحظر على اجلهات املذكورة باملادة )32( 
اأ - جمع اأو ت�سجيل اأو جتهيز اأي بيانات اأو معلومات �سخ�سية من تلك املن�سو�س عليها يف 

املادة )32( باأ�ساليب اأو طرق غري م�سروعة اأو بغري ر�ساء ال�سخ�س اأو من ينوب عنه. 

ب - ا�ستخدام البيانات اأو املعلومات ال�سخ�سية امل�سار اإليها وامل�سجلة لديها ب�سجالتها اأو 

باأنظمة معلوماتها يف غري االأغرا�س التي جمعت من اأجلها. 

وتلتزم تلك اجلهات باالآتي: 

اأ - التحقق من دقة البيانات اأو املعلومات ال�سخ�سية الوارد ذكرها يف املادة )32( وامل�سجلة 

لديها باأنظمة معلومات واملتعلقة باالأ�سخا�س وا�ستكمالها وحتديثها بانتظام. 

ب - اتخاذ التدابري املنا�سبة حلماية البيانات واملعلومات ال�سخ�سية امل�سار اإليها يف املادة 

)32( من كل ما يعر�سها للفقد اأو التلف اأو االإف�ساء اأو ا�ستبدالها ببيانات غري �سحيحة 

اأو اإدخال معلومات عليها على خالف احلقيقة. 

مادة )36( 

اأ - يجوز لالأفراد اأن يطلبوا من اجلهات املبينة باملادة )32( حمو اأو تعديل اأي مما تقدم من 
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قانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن  المعامالت اإللكترونية

البيانات اأو املعلومات ال�سخ�سية املتعلقة بهم، والتي تختزنها يف �سجالتها اأو اأنظمة املعاجلة 

االلكرتونية اخلا�سة بها، اإذ تبني عدم �سحة هذه البيانات اأو عدم تطابقها مع الواقع، وكذلك 

ال�ستبدالها وفقا ملا طراأ عليها من تعديل. 

ب - وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون االإجراءات وال�سوابط الواجب اإتباعها بخ�سو�س 

الطلبات التي تقدم من االأفراد ملحو اأو تعديل اأي من البيانات امل�سار اإليها امل�سجلة بخ�سو�سهم 

لدى اإحدى اجلهات �سالفة الذكر. 
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الفصل الثامن 
العقوبات 

مادة )37( 

مع عدم االإخالل باأي عقوبة اأ�سد من�سو�س عليها يف قانون اآخر يعاقب باحلب�س ملدة ال تزيد 

على ثالث �سنوات وبغرامة ال تقل عن خم�سة اآالف دينار وال تزيد على ع�سرين األف دينار اأو 

باإحدى هاتني العقوبتني كل من: 

اأو عطل الو�سول اإىل هذا  اأ - تعمد الدخول بغري وجه حق اإىل نظام املعاجلة االلكرتونية 

النظام اأو ت�سبب يف اإتالفه اأو ح�سل على اأرقام اأو بيانات بطاقات ائتمانية اأو غريها من 

البطاقات االلكرتونية ال�ستخدامها للح�سول على اأموال الغري. 

الت�سديق االلكرتوين دون  اأي من خدمات  زاول  اأو  الكرتونية  �سهادة ت�سديق  اأ�سدر  ب - 

احل�سول على ترخي�س بذلك من اجلهة املخت�سة. 

ج - اأتلف اأو عيب توقيعًا اأو نظامًا اأو اأداة توقيع اأو م�ستندًا اأو �سجاًل الكرتونيًا اأو زور �سيئًا 

من ذلك بطريق اال�سطناع اأو التعديل اأو التحوير باأي طريقة اأخرى. 

د - ا�ستعمل توقيعًا اأو نظامًا اأو اأداة توقيع اأو م�ستندًا اأو �سجاًل الكرتونيًا معيبًا اأو مزورا مع 

علمه بذلك. 

ه� - تو�سل باأية و�سيلة – بغري حق – على توقيع اأو نظام اأو م�ستند اأو �سجل الكرتوين اأو 

اإخرتق هذا النظام اأو اعرتا�سه اأو عطله عن اأداء وظيفته. 

من   )35( املادة  من  االأوىل  الفقرة  من  »اأ،ب«  والبندين   ،)32( املادة  اأحكام  خالف   - و 

هذا القانون ويجوز احلكم مب�سادرة االأدوات اأو الرامج اأو االأجهزة التي ا�ستخدمت يف 

ارتكاب اجلرمية وذلك دون اإخالل بحقوق الغري ح�سني النية. 

ويف جميع االأحوال يحكم بن�سر ملخ�س احلكم النهائي ال�سادر باالإدانة يف �سحيفتني يوميتني 

�سادرتني باللغة العربية على نفقة املحكوم عليه، كما ين�سر على �سبكة االت�ساالت االلكرتونية 

املفتوحة وفقًا للقواعد التي حتددها الالئحة التنفيذية. 

وت�ساعف العقوبة يف حالة العود اإىل ارتكاب اأي من هذه اجلرائم. 

مادة )38( 

يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة والغرامة التي ال تقل عن ثالثة اآالف دينار وال تزيد على 



26

قانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن  المعامالت اإللكترونية

الت�سديق  باإ�سدار خدمات  له  العقوبتني كل من رخ�س  باإحدى هاتني  اأو  دينار،  اآالف  ع�سرة 

اجلهة  اإىل  يقدم  الذي  الت�سجيل  طلب  يف  �سحيحة  غري  بيانات  بتقدمي  قام  اإذا  االلكرتونية 

املخت�سة اأو خالف �سروط الرتخي�س. 

مادة )39( 

مع عدم االإخالل بامل�سئولية اجلزائية ال�سخ�سية ملرتكب اجلرمية، يعاقب امل�سئول عن االإدارة 

الفعلية لل�سخ�س املعنوي بذات العقوبات املقررة عن االأفعال التي ترتكب باملخالفة الأحكام هذا 

القانون اإذا كان اإهماله واإخالله بالواجبات التي تفر�سها عليه تلك االإدارة قد اأ�سهم يف وقوع 

اجلرمية مع علمه بذلك. 

اإذا  وتعوي�سات  مالية  عقوبات  من  به  يحكم  عما  بالت�سامن  م�سئواًل  املعنوي  ال�سخ�س  ويكون 

كانت املخالفة قد ارتكبت من اأحد العاملني با�سم ال�سخ�س املعنوي اأو ل�ساحله. 

مادة )40(

تخت�س النيابة العامة، دون غريها، بالتحقيق والت�سرف واالإدعاء يف جميع اجلرائم املن�سو�س 

عليها يف هذا القانون واجلرائم املرتبطة بها. 

مادة )41(

ال�سبطية  �سفة  ي�سدره،  بقرار  املخت�س  الوزير  يحددهم  الذين  املخت�سني  للموظفني  يكون 

الق�سائية ملراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات املنفذة له، وحترير املحا�سر الالزمة 

يف حالة خمالفة اأحكامه واإحالتها اإىل النيابة العامة للتحقيق والت�سرف. 

مادة )42(

يجوز للنيابة العامة قبول طلب ال�سلح ممن ارتكب للمرة االأوىل جرمية من اجلرائم املن�سو�س 

عليها يف هذا القانون، متى قام املتهم بتقدمي طلب ال�سلح للنيابة العامة ودفع مبلغ األف دينار 

انق�ساء  ال�سلح  قبول  على  ويرتتب  املخت�سة،  للمحكمة  الدعوى  اإحالة  قبل  املحكمة  خلزينة 

الدعوى اجلزائية وجميع اآثارها. 
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مادة )43(

ال تخل اأحكام هذا القانون باالأحكام التي ترد يف الت�سريعات اخلا�سة. 

مادة )44(

يف  ن�سره  تاريخ  من  اأ�سهر  �ستة  خال  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  املخت�س  الوزير  ي�سدر 

اجلريدة الر�سمية. 

مادة )45(

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�سه – تنفيذ هذا القانون. 

مادة )46(

ين�سر هذا القانون ويعمل به من تاريخ اإقرار الالئحة التنفيذية. 

اأمري الكويت

�سباح الأحمد اجلابر ال�سباح

�سدر بق�سر ال�سيف يف: 11 ربيع الآخر 1435 هـ 

املوافق: 11 فرباير 2014 
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المذكرة اإليضاحية 
للقانون رقم )20( لسنة 2014  في شأن

المعامالت االلكترونية 

 ي�سهد العامل تطورًا هائاًل يف جمال االت�ساالت التي تعتمد على تبادل املعلومات عر �سبكات 

االت�سال احلديثة، �سواء تلك التي متر من خالل �سبكة االت�ساالت الدولية )االنرتنت( اأو غريها 

من و�سائل االت�سال والنظم االلكرتونية املرتبطة تقنيًا باأجهزة احلا�سوب كو�سيلة لتبادل ون�سر 

املعلومات وبثها وحفظها وا�سرتجاعها، والتي اأ�سبح الدخول اإليها متاحًا للكافة، كما اأ�سحى 

�سائر  وا�سعًا يغطي  املتطورة مفهومًا  الو�سائل االلكرتونية  املعلومات عر هذه  وتبادل  للتعامل 

االأن�سطة التجارية وال�سناعية والثقافية والقانونية وكافة جماالت احلياة اليومية. 

وتتميز املعامالت التجارية االلكرتونية، �ساأنها �ساأن غريها من املعامالت االلكرتونية التي تتم 

الر�سائل  تعتمد على  واإمنا  الورقية  الوثائق  تلجاأ على  ال  باأنها  االت�سال احلديثة،  و�سائل  عر 

االلكرتونية التي تتكون من معلومات حم�سوبة، كما اأنها ترتبط باالأن�سطة التجارية ذات املفهوم 

الهيئات  اأو  الدولة  اأجهزة  تبا�سرها  التي  االلكرتونية  املعامالت  على  يقت�سر  ال  الذي  الوا�سع 

اأو املوؤ�س�سات اأو ال�سركات اأو االأفراد، كذلك فهي تخدم العمليات ذات الطبيعة الدولية نظرًا 

لعاملية و�سيلة االت�سال وهي )االنرتنت( وارتباطها بكافة الدول يف وقت واحد. 

من  كبرية  ن�سبة  ت�سكل  اأ�سبحت  بحيث  مت�ساعدًا  منوًا  االلكرتونية  املعامالت  اأحرزت  وقد 

جمموع املعامالت الدولية واملحلية ملا تتميز به من �سرعة اإبرام االتفاقيات والعقود واملعامالت 

وتنفيذها، وملا توفره من االت�سال الفوري والتوا�سل بني اأطراف املعامالت. 

وملا كانت الكويت من الدول العربية الرائدة يف االأخذ بالنظم احلديثة لتطوير اأوجه الن�ساط 

نظام  لتطبيق  وت�سعى  عامليًا،  ماليًا  مركزًا  لتكون  تتهياأ  اأنها  كما  فيها،  والتجاري  االقت�سادي 

احلكومة االلكرتونية، وذلك دعمًا مل�سريتها يف التنمية ال�ساملة ودفعا للتطوير والتحديث لكافة 

جماالت احلياة فيها، ومن ثم، فقد بات من ال�سروري اأن تواكب هذا التطور املتعاظم يف و�سائل 

االت�ساالت االلكرتونية لال�ستفادة منه يف املعامالت التجارية وغريها وهو االأمر الذي اقت�سى 

اإعداد ت�سريع ينظم هذه املعامالت وي�سع لها القواعد وال�سوابط املنا�سبة، لذا فقد اأعد القانون 

اال�سرت�ساد  اإعداده  وقد روعي يف  املتقدمة،  واالأهداف  االعتبارات  ليكون من�سجمًا مع  املرفق 

بالقانون النموذجي ال�سادر عن االأمم املتحدة ف�ساًل عن قوانني املعامالت االلكرتونية املقارنة 

بالدول العربية والدول الغربية. 
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وي�سم القانون ثمانية ف�سول:

الف�سل االأول يف املادة )1( يت�سمن املق�سود ببع�س امل�سطلحات الفنية مبا يو�سح مدلولها 

فيما تناوله القانون من الن�سو�س، وقد روعي يف هذه التعريفات مرونتها بحيث تت�سع ملا قد 

ي�ستجد من و�سائل التقنية احلديثة. 

التطبيق  نطاق   )2( املادة  ت�سمن  حيث  العامة،  االأحكام  الثاين  الف�سل  يف  القانون  وينظم 

فاأر�ست القاعدة العامة يف �سريان اأحكام هذا القانون واملعامالت التي تنطبق عليها اأحكامه، 

كما تبني اأنواع املجاالت التي تنطبق عليها ن�سو�سه والتي تدور يف جمملها حول كل ما يتعلق 

يف  الطرفني  اتفاق  احرتام  وهي  هامة  قاعدة  وتر�سى  االلكرتونية،  والتوقيعات  بامل�ستندات 

اختيار تطبيق اأحكام هذا الت�سريع اأو ا�ستبعادها اإعماال ملبداأ �سلطان االإرادة، وتبني املعامالت 

وامل�ستندات التي ال ينطبق عليها القانون على �سبيل احل�سر، والتي ت�ستبعد من نطاق �سريانه 

ال�سخ�سية  االأحوال  م�سائل  وهي  القانون  هذا  طبيعة  مع  تتعار�س  التي  خل�سو�سيتها  نظرًا 

والوقف والو�سية وال�سندات واملعامالت املتعلقة باحلقوق العقارية اأو امل�ستندات القابلة للتداول 

اأو امل�ستندات التي يتطلب القانون اأن تفرغ يف �سكل حمررات ر�سمية اأو موثقة. 

والر�سالة  االلكرتوين  وامل�ستند  االلكرتوين  ال�سجل  من  كل  اعتبار  على   )3( املادة  ون�ست 

االلكرتونية واملعاملة االلكرتونية والتوقيع االلكرتوين منتجًا الآثاره القانونية متى اأجريت وفقًا 

الأحكام هذا القانون. 

كما اأر�ست املادة )4( مبداأ �سلطان االإرادة يف قبول التعامل بالو�سائل االلكرتونية امل�ستفاد من 

ال�سلوك االإيجابي الدال على ذلك القبول، وقد مت اإ�سافة الفقرة االأخرية يف هذه املادة التي 

ت�سرتط موافقة اجلهات احلكومية �سراحة على التعامل االلكرتوين. 

من  الورق  على  املن�سوخة  ال�سورة  بحجية  يتعلق  هام  مبداأ  برت�سيخ   )5( املادة  ن�ست  كذلك 

امل�ستند اأو ال�سجل االلكرتوين اأمام الق�ساء، �سواء كان امل�ستند ر�سميًا اأو عرفيًا بالقدر الذي 

تكون فيه مطابقة الأ�سلها، طاملا كان امل�ستند اأو ال�سجل االلكرتوين والتوقيع االلكرتوين موجودين 

على الدعامة. 

والعرفية  الر�سمية  االلكرتونية  امل�ستندات  �سحة  اإثبات  ت�سري يف  اأن  على  املادة )7(  ون�ست 

والتوقيع االلكرتوين والكتابة االلكرتونية القواعد العامة يف قانون االإثبات اإذا مل يكن يف القانون 

اأو الئحته التنفيذية ن�س يعالج هذا املو�سوع. 

القانوين  االعرتاف  نظم  وقد  االلكرتوين  ال�سجل  اأو  بامل�ستند  يتعلق  فهو  الثالث  الف�سل  اأما 

بامل�ستندات اأو ال�سجالت االلكرتونية يف املادتني )8، 9(، فتقرر املادة )8( جواز التعاقد بني 
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نظم الكرتونية. وتقرر املادة )9( �سروط امل�ستند االلكرتوين املنتج الآثاره، اأما الفقرة االأخرية 

فهي تعطي للحكومة حق اإ�سافة متطلبات حفظ امل�ستند االلكرتوين. 

اأو ال�سجل، التي يكون  اأن تتوافر يف املعلومات املرافقة للم�ستند  اأما املادة )10( فهي ال تلزم 

الغر�س منها ت�سهيل اإر�ساله اأو ت�سلمه، ال�سروط الواردة يف املادة ال�سابقة. 

واملادة )11( تقرر �سروط اعتبار امل�ستند حجة، ثم حاالت عدم اعتباره حجة على املن�سئ، وقد 

اأ�سيفت الفقرة االأخرية التي تعتر كل ر�سالة الكرتونية مرا�سلة م�ستقلة. 

وتنظم املادة )12( االإعالم بامل�ستند االلكرتوين. 

وتخزينه  طباعته  من  يتمكن  اأن  اإليه،  للمر�سل  ملزم  امل�ستند  يكون  لكي  تقرر،   )13( واملادة 

واالحتفاظ به. 

اأما املادة )14( فهي تقرر جواز االحتفاظ بامل�ستند لالإثبات اأو التوثيق. 

وتعالج املادة )15( وقت دخول امل�ستند اإىل نظام املعاجلة االلكرتونية للبيانات. 

وتن�س املادة )16( على اأن امل�ستند قد اأر�سل من املكان الذي يقع فيه مقر املن�سئ. 

اأما املادة )17( فهي تن�س على اأن ختم الوقت الذي ي�ساف من قبل مزود اخلدمات االلكرتونية 

يعتر حجة يف اإثبات تاريخ ووقت اإن�ساء امل�ستند اأو ال�سجل االلكرتوين. 

اأما الف�سل الرابع فيتناول التوقيع االلكرتوين، وقد حددت املادة )18( االأثر القانوين للتوقيع 

االلكرتوين، واأنه يت�ساوى متامًا يف احلجية مع التوقيع الكتابي. 

كما حددت املادة )19( �سروط التوقيع االلكرتوين املحمي. 

اأما املادة )20( فقد ا�سرتطت �سرورة تقدمي �سهادة الت�سديق االلكرتوين الدالة على �سحته 

من جانب من يتم�سك بالتوقيع االلكرتوين. 

وحددت املادة )21( التزامات املوقع يف اأن يتخذ قدرًا معقواًل من االحتياط، واأن يبادر باإخطار 

اجلهة املخت�سة اإذا توافرت لديه دالئل على االعتداء على توقيعه االلكرتوين، واأن يبذل عناية 

ال�سخ�س احلري�س يف ا�ستخدام �سهادة الت�سديق االلكرتوين. 

الت�سديق  خدمات  مزاولة  تنظيم  تتوىل  التي  هي  املخت�سة  اجلهة  اأن   )22( املادة  وقررت 

االلكرتوين. 

مع  بالتن�سيق  املدنية،  للمعلومات  العامة  الهيئة  اأن  وتقرر  م�سافة  مادة  فهي  املادة )23(  اأما 

اجلهات املخت�سة، هي التي تتوىل بناء وت�سميم البنية التحتية للت�سديق والتوقيع االلكرتوين 

يف الكويت. 

اإ�سدار  ن�ساط  ملزاولة  املخت�سة  اجلهة  من  ترخي�س  على  احل�سول  ت�سرتط   )24( واملادة 
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�سهادات الت�سديق االلكرتوين. 

واملادة )25( قررت اأن للجهة املخت�سة اإلغاء الرتخي�س اأو �سحب االعتماد، حال ظهور خمالفات 

من جانب اجلهة االأجنبية الإ�سدار �سهادات الت�سديق االلكرتوين. 

اأما الف�سل اخلام�س بعنوان اال�ستخدام احلكومي للم�ستندات والتوقيعات االلكرتونية. 

وتقرر املادة )26( اأن ُيعطى للجهة احلكومية – اأيا كانت، يف �سبيل مبا�سرة اخت�سا�ساتها، 

قبول اأو تقدمي امل�ستندات اأو االحتفاظ بها. 

اأما املادة )27( فهي تعطي للجهة احلكومية احلق يف اأن حتدد الطريقة اأو ال�سكل الذي �سيتم 

به اإيداع اأو حفظ امل�ستندات االلكرتونية. 

اأما الف�سل ال�ساد�س فيتناول الدفع االلكرتوين. 

واملادة )28( تقرر قبول حتويل النقود بو�سائل الكرتونية. 

اأما املادة )29( فهي تقرر اأنه على كل موؤ�س�سة مالية متار�س اأعمال الدفع االلكرتوين، االلتزام 

بعدة قيود. 

اأما املادة )30( حتدد م�سئولية العميل �سلبًا واإيجابًا، فال يعتر العميل م�سئواًل عن اأي قيد غري 

بوا�سطة  حل�سابه  امل�سروع  غري  اال�ستعمال  عن  م�سئواًل  ويعتر  امل�سريف،  ح�سابه  على  م�سروع 

الدفع االلكرتوين اإذا اأهمل. 

واملادة )31( ُتعطي للبنك املركزي �سلطة اإ�سدار التعليمات للموؤ�س�سات امل�سرفية واملالية فيما 

يتعلق بتنظيم اأعمال الدفع االلكرتوين. 

مو�سوع   )32( املادة  وتتناول  البيانات،  وحماية  اخل�سو�سية  بعنوان  فهو  ال�سابع  الف�سل  اأما 

ال�سرية امللقاة على عاتق اجلهات احلكومية بالن�سبة للبيانات واملعلومات ال�سخ�سية امل�سجلة. 

اختزان  يف  االأمنية  احلكومية  اجلهات  به  تتمتع  الذي  اال�ستثناء  حتدد  فهي   )33( املادة  اأما 

البيانات املتعلقة باالأمن الوطني، وفيما عدا ذلك يحق لالأفراد ا�ستخراج اأي بيان ر�سمي

واملادة )34( تقرر حق اجلهات احلكومية واالأفراد يف احل�سول على بيانات ومدى تقدير اجلهة 

االإدارية لذلك، والتي ي�سرتط موافقتها بعد التحقق من �سفة الطالب وماهية البيانات وجدواها. 

اأما املادة )35( فهي حتدد اأوجه احلظر وااللتزامات التي تقع على عاتق اجلهات احلكومية 

فيما يتعلق بالبيانات االلكرتونية. 

اأما املادة )36( فهي تتعلق بحق االأفراد يف مطالبة اجلهات املخت�سة املبينة باملادة )32( مبحو 

اأو تعديل البيانات ال�سخ�سية. 

�سور   )37( املادة  يف  ويقرر  امل�ستحدثة،  التجرمي  و�سور  بالعقوبات  يتعلق  الثامن  والف�سل 
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اجلرائم املعلوماتية، وهي تعمد الدخول بغري وجه حق اإىل نظام املعاجلة االلكرتونية للبيانات، 

واإ�سدار �سهادة ت�سديق دون ترخي�س، واإتالف اأو تعيب التوقيع االلكرتوين، وا�ستعمال توقيع اأو 

نظام اأو م�ستند اأو �سجل الكرتوين معيب اأو مزور مع العلم بذلك اأو التو�سل، بغري حق، لتوقيع اأو 

نظام الكرتوين اأو خمالفة اأحكام املادة )32( البندين )اأ، ب( من الفقرة االأوىل للمادة )35( 

وجعل الن�س العقوبة احلب�س ملدة ال تزيد عن ثالث �سنوات وبغرامة ال تقل عن خم�سة اآالف 

دينار وال تزيد على ع�سرين األف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني وجواز امل�سادرة مع الن�سر. 

اأما املادة )38( فهي جترم تقدمي بيانات غري �سحيحة يف طلب الت�سجيل من جانب من رخ�س 

له باإ�سدار خدمات الت�سديق االلكرتوين، والعقوبة املقررة لها هي احلب�س مدة ال تزيد على 

�سنة والغرامة التي ال تقل عن ثالثة اآالف دينار وال تزيد على ع�سرة اآالف دينار اأو اإحداهما. 

املادة )39( حتدد م�سئولية ال�سخ�س املعنوي، وتقرر معاقبة امل�سئول عن االإدارة الفعلية بذات 

العقوبات املقررة عن االأفعال التي ترتكب باملخالفة الأحكام القانون. 

واملادة )40( متنح النيابة العامة، دون غريها، االخت�سا�س بالتحقيق والت�سرف واالدعاء يف 

جميع اجلرائم املن�سو�س عليها يف القانون واملرتبطة به. 

واملادة )41( متنح املوظفني املخت�سني، الذين يحددهم الوزير املخت�س بقرار ي�سدره، �سفة 

ال�سبطية الق�سائية. 

اأما املادة )42( فهي تقرر جواز قبول النيابة العامة لطلب ال�سلح ممن ارتكب اجلرمية للمرة 

االأوىل. 

واملادة )43( تتعلق بعدم اإخالل اأحكام القانون مع االأحكام الواردة يف الت�سريعات اخلا�سة. 

اأما املادة )44( فهي تقرر �سلطة الوزير املخت�س باإ�سدار الالئحة التنفيذية. 

واملادة )45( تقرر اأنه على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء تنفيذ اأحكام هذا القانون. 

واملادة )46( تقرر ن�سر القانون ويعمل به من تاريخ اإقرار الالئحة التنفيذية.


