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مر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة 2018
ب�إ�صدار قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة         ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الد�ستور ،وعلى الأخ�ص املادة ( )38منه،
وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )12ل�سنة 1971
وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة  1971ب�ش�أن التوثيق ،املع َّدل باملر�سوم بقانون رقم
( )37ل�سنة ،2017
وعلى قانون العقوبات ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  1976وتعديالته،
وعلى قانون التجارة ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )7ل�سنة  1987وتعديالته،
وعلى قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة
 1996وتعديالته،
وعلى القانون املدين ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )19ل�سنة  ،2001املع َّدل بالقانون
رقم ( )27ل�سنة ،2017
وعلى قانون ال�شركات التجارية ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2001وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )28ل�سنة  2002ب�ش�أن املعامالت الإلكرتونية وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002
وتعديالته،
وعلى قانون االت�صاالت ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  ،2002املع َّدل باملر�سوم
بقانون رقم ( )38ل�سنة ،2017
وعلى القانون رقم ( )46ل�سنة  2006ب�ش�أن بطاقة الهوية،
وعلى قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ،ال�صـادر بالقانون رقم ()64
ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )35ل�سنة  2012ب�ش�أن حماية امل�ستهلك،
وعلى القانون رقم ( )16ل�سنة  2014ب�ش�أن حماية معلومات ووثائق الدولة،
وعلى القانون رقم ( )60ل�سنة  2014ب�ش�أن جرائم تقنية املعلومات،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2017بالت�صديق على االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية
املعلومات،
وعلى قانون حماية البيانات ال�شخ�صية ،ال�صادر بالقانون رقم ( )30ل�سنة ،2018
وبنا ًء على ع ْر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،
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ر�سمنا بالقانون الآتي:
املادة الأوىل

ُيعمل ب�أحكام قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية املرافق.

املادة الثانية

�أ  -ت�س���ري �أحك���ام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجاري���ة ،ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم
( )14ل�سن���ة  1996على ما لم يرد فيه ن����ص خا�ص في هذا القانون ،وذلك فيما ال يتعار�ض
مع �أحكامه.
ب -كل �سج���ل �أو توقي���ع �إلكتروني �أن�شىء وكل معاملة تمت ،طبق ًا لأحك���ام المر�سوم بقانون رقم
( )28ل�سن���ة  2002ب�ش����أن المعام�ل�ات الإلكترونية ،يظ���ل �صحيح ًا بعد العم���ل ب�أحكام هذا
القانون.
ج  -ي�ستم���ر العمل ب�أحكام الق���رارات التنفيذية ال�صادرة تنفيذ ًا لأحك���ام المر�سوم بقانون رقم
( )28ل�سن���ة  2002ب�ش����أن المعامالت الإلكترونية فيما ال يتعار�ض م���ع �أحكام هذا القانون،
وذلك �إلى حين �صدور القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
د  -ي�ستم���ر العمل ب�أحكام القرارات التي �ص���درت قبل العمل ب�أحكام هذا القانون ب�ش�أن ت�سجيل
�أ�سماء النطاق فيما ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون ،وذلك لحين انتهاء مدة الت�سجيل.

املادة الثالثة

ُيلغى املر�سوم بقانون رقم ( )28ل�سنة  2002ب�ش�أن املعامالت الإلكرتونية ،كما ُيلغى كل ن�ص
يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.

املادة الرابعة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ُ -ك ٌّل فيما يخ�صه  -تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل
به من �أول ال�شهر التايل لـ ُم ِ�ضي �ستني يوم ًا من تاريخ ْ
ن�ش ِره يف اجلريدة الر�سمية.

�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريـ ــخ 20 :ربيع الأول 1440هـ
الموافق 28 :نـوفـمـب ـ ــر 2018م

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية
مادة ()1
تعاريف

يف تطبيق �أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية ،املعا َ
ين املب َّي َنة قرين ُك ٍّل منها
يقت�ض �سياق الن�ص َ
خالف ذلك:
ما مل ِ
الجهة الإدارية المخت�صة :الجهة الإدارية التي ي�صدر بت�سميتها مر�سوم.
ال�سلطة المخت�صة :وزير �أو رئي�س الجهة الإدارية المخت�صة.
ت�سلُّ ُمها �أو تخزينه���ا بو�سيلة �إلكترونية،
�سج ��ل �إلكترون ��ي :معلومات يتم �إن�شا�ؤه���ا �أو �إر�سالها �أو َ
وت�شمل بح�سب الأحوال ،كافة المعلومات التي تقترن �أو ترتبط منطقي ًا بال�سجل على نحو يجعلها
جزء ًا منه �سواء �أن�شئت في وقت متزامن �أم ال.
�إلكترون ��ي :تقني���ة ا�ستعم���ال و�سائل كهربائي���ة �أو مغناطي�سية �أو كهرومغناطي�سي���ة �أو ب�صرية �أو
بايومترية �أو فوتونية �أو � ُّأي �شكل �آخر من و�سائل التقنية الم�شابهة.
وكي ��ل �إلكترون ��ي :برنامج حا�سب �آل���ي �أو �أية و�سيلة �إلكترونية �أخ���رى ُت�ستع َمل للقيام بفعل ما �أو
لال�ستجاب���ة ل�سج�ل�ات �أو �أفع���ال �إلكتروني���ة – كلي ًا �أو جزئي��� ًا – بدون مراجع���ة �أو َتد ُّخل من � ِّأي
�شخ�ص طبيعي وقت القيام بالفعل �أو اال�ستجابة له.
خدمات الثقة :خدمات �إلكترونية خا�صة بالتوقيع الإلكتروني ،والختْم الإلكتروني ،ومهر �إلكتروني
الم�سجل ،والت�صديق الإلكتروني لموقع على �شبكة الإنترنت.
للوقت ،والتو�صيل الإلكتروني
َّ
مز ِّود خدمات الثقة :ال�شخ�ص الذي يقوم بتقديم واحدة �أو �أكثر من خدمات الثقة.
مز ِّود خدمات الثقة المعت َمد :مز ِّود خدمات ثقة يتم اعتماده لتقديم واحدة �أو �أكثر من خدمات
الثقة طبق ًا لأحكام المادتين ( )20و( )21من هذا القانون.
مز ِّود خدمة �شهادات :مز ِّود ِخ ْدمات الثقة من ُم ْ�ص ِدري ال�شهادات.
خطابُّ � :أي بيان �أو �إعالن �أو �إقرار �أو مطالبة �أو �إ�شعار �أو طلب ،بما في ذلك � ُّأي ع ْر�ض �أو �إيجاب
يتم في �سياق �إبرام العقود.
خطاب �إلكترونيُّ � :أي خطاب ُين�ش�أ من ِق َبل � ِّأي طرف من خالل �سجالت �إلكترونية.
خ ْت ��م �إلكترون ��ي :بيانات في �شكل �إلكتروني ملحقة �أو مرتبط���ة منطقي ًا ب�سجل �إلكتروني ،لت�أكيد
�صدره.
�سالمته َوم َ
خ ْتم �إلكتروني �آمن :ختْم �إلكرتوين يت�سم ب�أنه:
ن�شىء الختم.
 - 1يكون مقرون ًا على نحو مميز ب ُم ِ
ن�شىء الختم.
 - 2يمكن من خالله �إثبات هوية ُم ِ
ن�شئ الختْم ا�ستخدامها،
 - 3يتم �إن�شا�ؤه با�ستخدام بيانات �إن�شاء ختْم �إلكتروني يكون با�ستطاعة ُم ِ
وحده.
بدرجة عالية من الثقة ،تحت �سيطرته َ
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 - 4يرتب���ط بال�سج���ل الإلكتروني المتعلق به بحيث ي َم ِّكن من التع ُّرف عل���ى � ِّأي تغيير الحق يطر�أ
على هذا ال�سجل.
 - 5يتم �إن�شا�ؤه با�ستخدام �أداة �إن�شاء ختْم �إلكتروني �آمن �صادرة عن مز ِّود ِخ ْدمات الثقة المعت َمد
لذلك الغر�ض ،وم�ستندة على �شهادة ختْم �إلكتروني �آمنة.
ن�شىء الختم الإلكتروني لإن�شاء ختْم
بيان ��ات �إن�شاء خ ْتم �إلكتروني :بيانات ممي���زة ي�ستخدمها ُم ِ
�إلكتروني.
�أداة �إن�شاء خ ْتم �إلكتروني :برمجيات �أو �أجهزة �إلكترونية ُمع َّدة لإن�شاء ختْم �إلكتروني.
�أداة �إن�ش ��اء خ ْت ��م �إلكترون ��ي �آم ��ن� :أداة �إن�شاء ختْم �إلكتروني م�ستوفي���ة اال�شتراطات التي ي�صدر
بتحديدها قرار من ال�سلطة المخت�صة.
�شهادة خ ْتم �إلكتروني� :إ�شهاد �إلكتروني َي ْق ِرن بيانات الت ََّح ُّقق من �صحة ختْم �إلكتروني ب�شخ�ص
وي�ؤكد ا�سمه.
�شه ��ادة خ ْت ��م �إلكتروني �آمنة� :شه���ادة ختْم �إلكتروني� ،صادرة عن م���ز ِّود ِخ ْدمات الثقة المعت َمد
لذلك الغر�ض ،وم�ستوفية لال�شتراطات التي ي�صدر بتحديدها قرار من ال�سلطة المخت�صة.
توقي ��ع �إلكترون ��ي :بيان���ات في �شكل �إلكتروني �ضم���ن �سجل �إلكتروني �أو ملحق���ة �أو مرتبطة به،
ق�صده ب�ش�أن المعلومات التي يت�ض َّمنها ال�سجل.
ُت َ
�ستخدم للتعريف ب ُموقع ال�سجل ولبيان ْ
توقيع �إلكتروني �آمن :توقيع �إلكرتوين يت�سم ب�أنه:
 - 1يكون مقرون ًا على نحو مميز بال ُمو ِّقع.
 - 2يمكن من خالله �إثبات هوية ال ُمو ِّقع.
ن�ش���ىء التوقيع
 - 3يت���م �إن�ش���ا�ؤه با�ستخدام بيان���ات �إن�شاء توقي���ع �إلكتروني يك���ون با�ستطاعة ُم ِ
وح َده.
ا�ستخدامها ،بدرجة عالية من الثقة ،تحت �سيطرته ْ
 - 4يرتب���ط بال�سجل الإلكتروني المتعلق به ،بحي���ث ي َم ِّكن من التعرف على � ِّأي تغيير الحق يطر�أ
على هذا ال�سجل.
 - 5يت���م �إن�ش���ا�ؤه با�ستخدام �أداة �إن�ش���اء توقيع �إلكتروني �آم���ن �صادرة عن م���ز ِّود ِخ ْدمات الثقة
المعت َمد لذلك الغر�ض ،وم�ستندة على �شهادة توقيع �إلكتروني �آمنة.
ن�شىء التوقي���ع الإلكتروني لإن�شاء
بيان ��ات �إن�ش ��اء توقيع �إلكتروني :بيانات ممي���زة ي�ستخدمها ُم ِ
توقيع �إلكتروني.
�أداة �إن�شاء توقيع �إلكتروني :برمجيات �أو �أجهزة �إلكترونية ُمع َّدة لإن�شاء توقيع �إلكتروني.
�أداة �إن�شاء توقيع الكتروني �آمن� :أداة �إن�شاء توقيع �إلكتروني م�ستوفية اال�شتراطات التي ي�صدر
بتحديدها قرار من ال�سلطة المخت�صة.
�شه ��ادة توقي ��ع �إلكترون ��ي� :إ�شه���اد �إلكتروني ُي ْق ِ���رن بيان���ات الت ََّح ُّقق من �صحة توقي���ع �إلكتروني
ب�شخ�ص طبيعي وي�ؤكد ا�سمه.
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�شهادة توقيع �إلكتروني �آمنة� :شهادة توقيع �إلكتروني� ،صادرة عن مز ِّود خدمة ثقة معت َمد لذلك
الغر�ض ،م�ستوفية لال�شتراطات التي ي�صدر بتحديدها قرار من ال�سلطة المخت�صة.
�شه ��ادة� :شه���ادة توقيع �إلكترون���ي� ،أو �شهادة ختْم �إلكتروني� ،أو �شه���ادة ت�صديق َم ْو ِقع على �شبكة
الإنترنت.
�شه ��ادة ت�صدي ��ق َم ْو ِق ��ع على �شبك ��ة الإنترنت� :إ�شه���اد �إلكتروني ي�صا ِدق عل���ى �صحة م ْو ِقع على
�شبكة الإنترنت و ُي ْق َرن ال َموقع بال�شخ�ص الذي �صدرت له ال�شهادة.
�شه ��ادة ت�صدي ��ق م ْو ِق ��ع على �شبكة الإنترن ��ت �آمنة� :شهادة ت�صديق م ْو ِق���ع على �شبكة الإنترنت،
�ص���ادرة ع���ن مز ِّود ِخ ْدمات الثقة المعت َم���د لذلك الغر�ض ،وم�ستوفي���ة لال�شتراطات التي ي�صدر
بتحديدها قرار من ال�سلطة المخت�صة.
بيان ��ات التعري ��ف ال�شخ�صي ��ة :مجموعة بيانات ت َم ِّك���ن من تعريف �شخ�ص طبيع���ي� ،أو �شخ�ص
طبيعي يمثل �شخ�ص ًا اعتباري ًا خا�ص ًا �أو عام ًا �أو �أي ًا من الجهات العامة الأخرى.
التعريف الإلكتروني :عملية ا�ستخدام بيانات التعريف ال�شخ�صية التي تكون في �شكل �إلكتروني
المم ِّثلة على نحو مميز ل�شخ�ص طبيعي� ،أو ل�شخ�ص طبيعي يمثل �شخ�ص ًا اعتباري ًا خا�ص ًا �أو عام ًا
�أو �أية جهة عامة �أخرى.
و�سائل التعريف الإلكتروني :وحدة مادية �أو غير مادية� ،أو كلتاهما ،تحتوي على بيانات تعريف
�ستخدم لإثبات الهوية لأغرا�ض الح�صول على خدمة من خالل �شبكة الإنترنت.
�شخ�صية ُت َ
نظام هوية �إلكتروني :نظام للتعريف الإلكتروني يتم بموجبه �إ�صدار و�سائل التعريف الإلكتروني
للأ�شخا����ص الطبيعيين �أو الأ�شخا�ص الطبيعيين الذي���ن يمثلون جهات اعتبارية خا�صة �أو عامة،
�أو �سائر الجهات العامة الأخرى.
م�سجل :خدم���ة تق ِّرر دلي ًال ب�ش�أن التعامل في بيانات تم ب ُّثها ،وي�شمل
خدم ��ة تو�صيل �إلكتروني َّ
وت�سلُّمها وتوفير الحماية لها من مخاط���ر ال�ضياع �أو التلف �أو التغيير غير
ذل���ك �إثبـ���ات �إر�سالهـا َ
الم�ص َّرح به.
م�سجل ،ت���ز َّود من ِق َبل مز ِّود
خدم ��ة تو�صي ��ل �إلكترون ��ي َّ
م�سجل �آمن ��ة :خدمة تو�صيل �إلكتروني َّ
ِخ ْدم���ات الثقة المعت َمد لذلك الغر����ض ،وم�ستوفية لال�شتراطات التي ي�صدر بتحديدها قرار من
ال�سلطة المخت�صة.
مه ��ر �إلكترون ��ي للوق ��ت :بيانات في �ش���كل �إلكتروني ُ
تربط �سج ًال �إلكتروني��� ًا بوقت مح َّدد لتقرر
دلي ًال على وجوده في ذلك الوقت.
م�ستوف لال�شتراطات التي ي�صدر بتحديدها
مه ��ر �إلكتروني للوقت �آمن :مهر �إلكتروني للوقت
ٍ
قرار من ال�سلطة المخت�صة.
معلوم ��ات :البيان���ات والن�صو����ص وال�صور والأ�شك���ال والأ�صوات والرم���وز والبرمجيات وقواعد
البيانات ،وما �شابه ذلك.
ت�سلُّم �أو تخزين �أو ع ْر�ض �أو معالجة �سجالت
نظام معلومات :نظام �إلكتروني لإن�شاء �أو �إر�سال �أو َ
رونية.
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ال ُم�ص ��دِ ر� :شخ����ص يقوم بنف�س���ه� ،أو بالنيابة عنه ،ب�إر�سال �سجل �إلكترون���ي� ،أو القيام ب�إن�شاء �أو
�إر�س���ال �سج���ل �إلكتروني قبل تخزينه �إنْ ك���ان قد تم ذلك ،وال ي�شمل ذل���ك ال�شخ�ص الذي يكون
بمثابة و�سيط ب�ش�أن هذا ال�سجل.
�صدر ،وال ي�شمل
�صدر ت�سليمه خطاب ًا �إلكتروني ًا م���ن ِق َبل ال ُم ِ
ر�س ��ل �إلي ��ه� :شخ�ص يق�ص���د ال ُم ِ
ال ُم َ
ذلك ال�شخ�ص الذي يكون بمثابة و�سيط ب�ش�أن هذا الخطاب.
ت�سلُّ���م �أو بث �أو تخزي���ن ال�سجل
الو�سي ��ط� :شخ����ص يق���وم نيابة ع���ن �شخ�ص �آخ���ر ب�إر�س���ال �أو َ
الإلكتروني� ،أو يقوم بتقديم �أية خدمات �أخرى ب�ش�أن هذا ال�سجل.
ال ُموق ��عُّ � :أي �شخ����ص حائ���ز لبيان���ات �إن�شاء توقي���ع ،يقوم بنف�س���ه� ،أو نيابة ع���ن �شخ�ص يمثله،
با�ستخدام هذه البيانات لإن�شاء توقيع �إلكتروني.
�شخ�صُّ � :أي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري خا�ص �أو عام �أو �سائر الجهات الحكومية الأخرى.
�سج ��ل :معلومات تد َّون على دعام���ة ملمو�سة� ،أو تكون محفوظة على دعامة �إلكترونية �أو على �أية
دعامة �أخرى ،وتكون قابلة لال�ستخراج ب�شكل قابل للفهم.
ال َّت َح ُّقق من ال�صحة :عملية الت ََّح ُّقق من توقيع �إلكتروني� ،أو ختْم �إلكتروني ،وت�أكيد �صحته.
�ستخدم للت ََّح ُّقق من �صحة توقيع �إلكتروني �أو ختْم �إلكتروني.
بيانات ال َّت َح ُّقق من ال�صحة :بيانات ُت َ
م�ستهلِكُّ � :أي �شخ�ص طبيعي يت�صرف لأغرا�ض ال تدخل �ضمن نطاق التجارة.

مادة ()2
نطاق ال�سريان

�أ  -ت�سري �أحكام هذا القانون على المعامالت والت�صرفات بجميع �أنواعها ،كما ت�سري �أحكامه
الم ْلكية وال�صكوك القابلة للتداول التي تكون في �شكل �إلكتروني ،وذلك بمراعاة
على �سندات ِ
الأحكام الخا�صة في �ش�أن هذه ال�سندات وال�صكوك في القوانين ذات العالقة.
ب 	-ال ُت ِخل �أحكام هذا القانون ب� ِّأي حكم مق َّرر ِو ْفق ًا ل ِّأي قانون �آخر لحماية الم�ستهلك.

مادة ()3
قبول غري اجلهات العامة للتعامل الإلكرتوين
واخلطابات الإلكرتونية وخِ دْمات الثقة

�أ  -با�ستثن���اء الأح���وال الت���ي يرد ب�ش�أنه���ا ن�ص خا�ص خالف ذلك ف���ي � ِّأي قانون �آخ���ر ،ال ُي ِلزم
ت�سلُّم خطاب���ات �إلكترونية� ،أو
ه���ذا القان���ون � َّأي �شخ�ص بالتعامل الإلكترون���ي� ،أو ب�إر�سال �أو َ
با�ستخدام �أو قبول � ٍّأي من ِخ ْدمات الثقة ،بدون موافقته �صراحة على ذلك.
�ستدل
وبا�ستثناء الجهات العامة ،يجوز مع ذلك �أن تكون موافقة ال�شخ�ص �ضمنية ِو ْفق ًا ِلما ُي ِ
عليه من �سلوكه الإيجابي.

25

26

العدد – 3395 :الخميس  29نوفمبر 2018

ب 	-ال ُ
يحظ���ر هذا القانون على � ِّأي �شخ�ص يرغب ف���ي التعامل ب�شكل �إلكتروني �أن ي�ضع �شروطه
ت�سلُّم خطابات �إلكترونية،
المعقول���ة ب�ش�أن ما يكفل قبوله بالتعامل الإلكتروني� ،أو ب�إر�سال �أو َ
�أو ا�ستخدام �أو قبول � ٍّأي من ِخ ْدمات الثقة.

مادة ()4
�شروط قبول اجلهات العامة للتعامل الإلكرتوين
واخلطابات الإلكرتونية وخِ دْمات الثقة

ت�سلُّم خطابات
�أ ُ -ي�شت��� َرط لقب���ول � ٍّأي م���ن الجهات العامة للتعام���ل الإلكترون���ي� ،أو �إر�س���ال �أو َ
�إلكتروني���ة� ،أو قب���ول �أو ا�ستخ���دام � ٍّأي من ِخ ْدم���ات الثقة� ،أن ي�صدر ق���رار بذلك من الوزير
المـعـ ِن���ي بتلك الجهة �أو رئي�سها بح�س���ب الأحوال .ويب ِّين القرار نط���اق ومجال قبول �إر�سال
وت�سلُّ���م الخطاب���ات الإلكترونية ،وقبول وا�ستخدام ِخ ْدمات الثق���ة ،واال�شتراطات التنظيمية
َ
التي يتع َّين مراعاتها.
ب -تخ�ض���ع الموافق���ة الم�شار �إليه���ا في الفقرة (�أ) م���ن هذه المادة لال�شتراط���ات الفنية التي
ي�ص���در به���ا قرار م���ن وزير �أو رئي�س الجه���ة الحكومي���ة الم�سئولة عن �شبك���ة و�أنظمة تقنية
المعلومات لأجهزة الدولة.
ج 	-ال ُت ِخ���ل �أحكام الفقرات ال�سابقة ب���� ِّأي ت�شريع ين�ص �صراحة على ْ
حظر ا�ستخدام الخطابات
الإلكتروني���ة� ،أو ِخ ْدمات الثقة� ،أو ي�ستلزم �أن يكون ا�ستعمالها بطريقة معينة ،وال ُي َعد ْ
حظر ًا
ال�ستعم���ال الخطاب���ات الإلكترونية �أو ِخ ْدمات الثقة  -لغايات تطبي���ق �أحكام هذه الفقرة –
مج���رد الن�ص في � ِّأي قانون �آخ���ر ،على �أن تكون المعلومات �أو الم�ستن���دات ثابتة بالكتابة �أو
مو َّقعة.

مادة ()5
حجية ال�سجالت الإلكرتونية يف الإثبات
ِّ

الحجي���ة المق َّررة
�أ  -لل�سج�ل�ات الإلكتروني���ة ،في نط���اق المعامالت المدني���ة والتجارية ،ذات ِّ
الحجية المق َّررة ف���ي الإثبات للمح َّررات
ف���ي الإثبات للمح��� َّررات ال ُع ْرفية ،ويكون له���ا ذات ِّ
الر�سمي���ة ف���ي �أحكام قانون الإثب���ات في المواد المدني���ة والتجارية مت���ى ا�ستوفت ال�شروط
ال���واردة في���ه ،وال�شروط الأخرى المن�صو����ص عليها في هذا القانون ،والق���رار ال�صادر من
ال�سلطة المخت�صة بالتن�سيق مع الوزير المع ِني ب�شئون العدل في هذا ال�ش�أن.
ب 	-ال ين َك���ر الأثر القانون���ي للمعلومات الواردة ف���ي ال�سجل الإلكتروني ،ال م���ن حيث �صحتها �أو
حجيته���ا ،لمج���رد ورودها – كلي ًا �أو جزئي ًا – في �شكل �سج���ل �إلكتروني �أو الإ�شارة �إليها في
ِّ
هذا ال�سجل.
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ج �	-إذا �أوجب القانون �أن تكون المعلومات مكتوبة ،ف�إن ورود المعلومات في �سجل �إلكتروني يكون
م�ستوفي��� ًا لمتطلبات القانون� ،شريطة �أن تكون هذه المعلوم���ات قابلة للنفاذ �إليها بما ي َم ِّكن
من ا�ستعمالها عند الرجوع �إليها الحق ًا.
حجية ال�سجل الإلكتروني في الإثبات ،عند النزاع في �سالمته ما يلي:
د  -يراعى في تقدير ِّ
 - 1مدى الثقة في الطريقة التي تم بها �إن�شاء �أو تخزين �أو �إر�سال ال�سجل الإلكتروني.
 - 2مدى الثقة في الطريقة التي تم بها توقيع ال�سجل الإلكتروني.
ُعملت في المحافظة على �سالمة المعلومات.
 - 3مدى الثقة في الطريقة التي ا�ست ِ
�	-4أية �أمور �أخرى ذات عالقة ب�سالمة ال�سجل الإلكتروني.

مادة ()6
التوقيع الإلكرتوين

�أ �	-إذا �أوج���ب القان���ون توقيع طرف ما ،ف����إن التوقيع الإلكتروني على ال�سج���ل الإلكتروني يكون
ُعملت طريق���ة لتحديد ذلك
م�ستوفي��� ًا لمتطلب���ات القانون ف���ي هذا ال�ش����أن ،وذل���ك �إذا ا�ست ِ
ق�صده ب�ش�أن المعلومات الواردة في ذلك ال�سجل الإلكتروني ،وكانت الطريقة
الطرف ،وبيان ْ
الم�ستع َمل���ة موثوق ًا بها بما يتنا�سب والغر�ض الذي تم م���ن �أجله �إن�شاء �أو �إر�سال ال�سجل في
�ض���وء الظروف ذات العالقة� ،أو ثبت فعلي ًا تحقيقه���ا للوظيفة الم�شار �إليها في هذه الفقرة،
�سواء كانت منفردة �أو مجتمعة مع �أدلة �أخرى.
ب -يجوز �أن ت�شتمل الظروف الم�شار �إليها الفقرة (�أ) من هذه المادة ما يلي:
� - 1أية قواعد ت�شغيل تتعلق بتقييم مدى الثقة في النظام.
� - 2ضمان �سالمة البيانات.
 - 3القدرة على م ْنع اال�ستخدام والنفاذ ،غير الم�ص َّرح به للنظام.
� - 4أمن �أنظمة معدات حا�سب �آلي ( )Hardwareوالبرمجيات (.)Software
 - 5مدى انتظام تدقيق النظام من ِق َبل جهة م�ستقلة ونطاق هذا التدقيق.
 - 6وجود �شهادة من ِق َبل جهة �إ�شراف �أو اعتماد �أو نظام طوعي ب�ش�أن الثقة في الطريقة
الم�ستخدمة.
َ
� - 7أية معايير قيا�سية يكون معمو ًال بها.
ُّ � - 8أي اتفاق ذي �صلة.

مادة ()7
قرائن الإثبات

�أ �	-إذا ت���م توقيع �سجل �إلكترون���ي با�ستخدام �شهادة توقيع �إلكتروني �آمن���ة ،قامت القرينة على
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�صحة التالي� ،إلى �أن يثبت العك�س:
� - 1أن التوقيع الإلكتروني على ال�سجل الإلكتروني هو توقيع �صاحب ال�شهادة.
� - 2أن التوقيع الإلكتروني على ال�سجل الإلكتروني قد ُو ِ�ضع من ِق َبل �صاحب ال�شهادة بغر�ض
توقيع هذا ال�سجل.
و�ضع التوقيع الإلكتروني عليه.
� - 3أن ال�سجل الإلكتروني لم يطر�أ عليه تغيير منذ ْ
ب � -إذا ت���م ختْ���م �سج���ل �إلكتروني با�ستخدام ختْ���م �إلكتروني �آمن ،قام���ت القرينة على �سالمة
الختْم الإلكتروني لل�سجل الإلكتروني و�صحة الم�صدر المقترن بالختْم� ،إلى �أن يثبت العك�س.
ج �	-إذا ت���م م ْهر �سجل �إلكتروني با�ستخدام م ْهر وق���ت �إلكتروني �آمن ،قامت القرينة على �صحة
التاريخ والوقت الثابت بموجب الم ْهر وعلى �سالمة ال�سجل الإلكتروني المقترن بذلك التاريخ
والوقت� ،إلى �أن يثبت العك�س.
م�سجل �آمنة ،قامت القرينة
د �	-إذا تم �إر�سال �سجل �إلكتروني با�ستخدام خدمة تو�صيل �إلكتروني َّ
ر�سل
عل���ى �سالمـ���ة ال�سجل الإلكتروني وعلى �إر�سالـ���ه من ِق َبل الـ ُم ِ
وت�سلُّم���ه من ِق َبل ال ُم َ
ر�سل َ
وت�سلُّمـ���ه المذكورين وفق ًا لخدمة التو�صيل الإلكتروني
�إلي���ه وعلى �صحة تاريخ ووقت �إر�ساله َ
الم�سجل الآمنة� ،إلى �أن يثبت العك�س.
َّ

مادة ()8
�أ�صل امل�ستندات وال�سجالت واملعلومات

�أ �	-إذا �أوج���ب القان���ون تقديم �أو حف���ظ �أ�صل � ِّأي م�ستن���د �أو �سجل �أو معلوم���ات في �شكل �سجل
�إلكتروني ف�إن ذلك يكون متحقق ًا �إذا توافرت ال�شروط الآتية:
 - 1تو ُّفر �ضمان ذي ثقة ب�ش�أن �سالمة المعلومات التي ت�ض َّمنها ال�سجل الإلكتروني منذ
�إن�شائه في �شكله النهائي� ،سواء كانت هذه المعلومات في الأ�صل واردة في �شكل م�ستند
خطي �أو �سجل �إلكتروني.
 - 2في حالة الإلزام بتقديم الم�ست َند �أو ال�سجل �أو المعلومات �إلى �شخ�ص مع َّين ،يجب �أن
يكون ال�سجل الإلكتروني قاب ًال لأنْ يتم ع ْر ُ�ضه على ذلك ال�شخ�ص.
 - 3موافقة الجهة العامة المعنية التي يخ�ضع الن�شاط ذو ال�صلة لإ�شرافها ،على �أن يتم
الح ْفظ في �شكل �سجل �إلكتروني ،وا�ستيفاء �أية ا�شتراطات �أخرى قد ي�صدر
التقديم �أو ِ
بتحديدها قرار من تلك الجهة في هذا ال�ش�أن.
ب  -لأغرا�ض البند ( )1من الفقرة (�أ) من هذه المادة:
 - 1يكون معيار تقييم �سالمة المعلومات هو ما �إذا ظلت المعلومات التي ت�ض َّمنها ال�سجل
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الإلكتروني كاملة دون �أن يطر�أ عليها � ُّأي تغيير ،عدا ما يطر�أ في ال�سياق المعتاد لإر�سال
المعلومات �أو تخزينها �أو عر�ضها.
 - 2يتم تقييم م�ستوى الثقة في �ضوء جميع الظروف التي �أن�شىء فيها ال�سجل الإلكتروني،
بما في ذلك الغ َر�ض من �إن�شائه.
ج  -يج���وز ل ِّأي �شخ�ص ا�ستيفاء اال�شتراطات المن�صو�ص عليه���ا في الفقرة (�أ) من هذه المادة
من خالل اال�ستعانة بخدمات � ِّأي �شخ�ص �آخر.

مادة ()9
ا�شرتاط تقدمي ن�سخة واحدة �أو �أكرث من م�ست َند

�إذا �أوجب القانون �أو ا�شرتط الأطراف تقدمي ن�سخة �أو �أكرث من � ِّأي م�ست َند ،ف ُي َع ُّد هذا
مت�ضمن املعلومات الواجب توافرها يف ذلك
متح ِّقق ًا �إذا مت تقدمي �سجل �إلكرتوين
اال�شرتاط َ
ٍ
امل�ست َند.

مادة ()10
حِ ْفظ امل�ستندات �أو ال�سجالت �أو املعلومات

�أ �	-إذا �أوج���ب القانون حف���ظ �أي م�ستند �أو �سجل �أو معلومات ،فيك���ون ا�ستيفاء ذلك من خالل
حفظ الم�ستند �أو ال�سجل �أو المعلومات في �شكل �سجل �إلكتروني متى توافرت ال�شروط الآتية:
� - 1أن تكون المعلومات الواردة في ال�سجل الإلكتروني قابلة لأنْ يتم النفاذ �إليها بما ي ْمكن
من ا�ستعمالها عند الرجوع �إليها الحق ًا.
أر�سل �أو ُت ُ�س ِّلم به� ،أو ب�شكل
� - 2أن يتم ِح ْفظ ال�سجل الإلكتروني بال�شكل الذي �أن�شىء �أو � ِ
ت�سلُّمها.
يمكن �إثبات �أنه يمثل بدقة المعلومات الأ�صلية التي تم �إن�شا�ؤها �أو �إر�سالها �أو َ
� - 3أن يتم ِح ْفظ �أية معلومات – �إنْ ُو ِجدت – ت َم ِّكن من تحديد َم�صدر ال�سجل الإلكتروني
ت�سلُّمه ،وذلك �إذا كان الم�ست َند �أو ال�سجل
والجهة
المر�سل �إليها وتاريخ ووقت �إر�ساله �أو َ
َ
ت�سلُّمها بو�سائل �إلكترونية.
�أو المعلومات محل ِ
الح ْفظ قد تم �إر�سالها �أو َ
 - 4موافقة الجهة العامة المعنية ،التي يخ�ضع الن�شاط ذو ال�صلة لإ�شرافها ،على �أن يتم
الح ْفظ في �شكل �سجل �إلكتروني وا�ستيفاء �أية ا�شتراطات �أخرى قد ي�صدر بتحديدها
ِ
قرار من تلك الجهة.
بح ْفظ الم�ستن���دات وال�سجالت والمعلومات ِو ْفق ًا لأحك���ام البند ( )3من
ب  -ال يمت���د الإل���زام ِ
الفق���رة (�أ) م���ن هذه المادة �إل���ى المعلومات التي الب���د �أن تن�ش�أ ب�ص���ورة تلقائية وغر�ضها
ت�سلُّم ال�سجل.
الح�صري هو تمكين �إر�سال �أو َ
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ج  -يج���وز ل ِّأي �شخ�ص ا�ستيف���اء المتط َّلب المن�صو�ص عليه في الفق���رة (�أ) من هذه المادة من
خالل اال�ستعانة بخدمات � ِّأي �شخ�ص �آخر.

مادة ()11
�إبرام العقود

يف �سياق �إبرام العقود ،وما مل ي َّت َفق على خالف ذلك ،يجوز التعبري -كلي ًا �أو جزئي ًا  -من
خالل اخلطابات الإلكرتونية ،عن الإيجاب والقبول �أو � ِّأي تعديل �أو عدول للإيجاب والقبول.

مادة ()12
الدعوة لتقدمي عرو�ض

موجهة �إىل
�أية دعوة للتعاقد تتم من خالل خطاب �إلكرتوين واحد �أو �أكرث ،تكون غري َّ
طرف معينَّ واحد �أو �أكرث ،بحيث يكون االطالع عليها متاح ًا بوجه عام ل ِّأي �شخ�ص ي�ستخدم
ُن ُظم معلومات ،تعد مبثابة دعوة للتفاو�ض .وي�شمل ذلك الدعوات لو�ضع طلبيات من خالل ُن ُظم
معلومات تتم با�ستعمال تطبيقات تفاعلية ،وذلك ما مل ُي ْد َل بو�ضوح على �أن ُم َو ِّجه الدعوة للتعاقد
يق�صد االلتزام بالتعاقد يف حال قبولها.

مادة ()13
التعبري عن الإرادة

ـمر�سل �إليه ،ال ين َكر الأثر القانوين ل ِّأي تعبري عن الإرادة �أو
يف العالقة بني الـ ُم ِ
�صدر وال َ
حجيته ملجرد �أنه ورد يف �شكل خطاب �إلكرتوين.
�صحته �أو ِّ

مادة ()14
الوكالء الإلكرتونيني

�أ 	-ال ُتن َكر �صحة �أو نفاذ العقد المبرم من خالل تفاعل بين وكيل �إلكتروني و�شخ�ص طبيعي� ،أو
بي���ن اثنين �أو �أكثر من الوكالء الإلكترونيين ،لمجرد عدم مراجعة �أو �إجازة �شخ�ص طبيعي
للأفعال التي قام بها الوكالء الإلكترونيون �أو للعقد الناتج عنها.
ب �	-إذا ارتك���ب �شخ�ص طبيعي خط�أ في خط���اب �إلكتروني تبا َدله مع وكيل �إلكتروني تابع لطرف
�آخ���ر ،وال يوف���ر الوكي���ل الإلكتروني لذلك ال�شخ����ص فر�صة لت�صحيح الخط����أ ،فيحق لذلك
ال�شخ����ص الطبيع���ي� ،أو ال�شخ�ص ال���ذي يت�ص���رف لم�صلحته� ،أن ي�سحب ذل���ك الجزء من
الخطاب الإلكتروني الذي ارتكب فيه الخط�أ� ،إذا:
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 - 1قام ال�شخ�ص الطبيعي� ،أو ال�شخ�ص الذي يت�صرف لم�صلحته ،في �أقرب وقت ممكن
بعد ِع ْل ِمه بالخط�أ ب�إبالغ الطرف الآخر ب�أنه ارتكب خط�أ في الخطاب الإلكتروني.
 - 2لم يكن ال�شخ�ص الطبيعي� ،أو ال�شخ�ص الذي يت�صرف لم�صلحته ،قد ا�ستخدم ما يكون
ت�س َّلمه من �سلع �أو خدمات �أو ح�صل منها على �أية منفعة �أو قيمة مادية.
قد َ
ج 	-ال ي�سري ال�شرط الخا�ص بالإبالغ ،المن�صو�ص عليه في البند ( )1من الفقرة (ب) من هذه
الم���ادة� ،إال في الحالة التي يكون فيها الطرف الآخر قد ق َّدم لل�شخ�ص الطبيعي� ،أو الطرف
الذي كان ال�شخ�ص الطبيعي يت�صرف لم�صلحته ،البيانات الالزمة لالت�صال بهذا الطرف.

مادة ()15
الإقرار ب َت َ�س ُّلم اخلطابات الإلكرتونية

المر�س���ل �إليه ،وقت �أو قبل
المر�سل �إليه� ،أو �إذا طل���ب ال ُم ِ
�أ �	-إذا اتف���ق ال ُم ِ
�صدر من َ
�ص���در م���ع َ
�إر�سال الخطاب الإلكتروني ،الإقرار بت ََ�سلُّم هذا الخطاب ،ف�إنه:
المر�سل �إليه �أن يكون الإق��رار بت ََ�سلُّم الخطاب
�صدر مع
� - 1إذا لم يت�ضمن اتفاق ال ُم ِ
َ
الإلكتروني في �شكل مع َّين �أو بطريقة مع َّينة ،ف�إنه يجوز �أن يتم الإقرار بت ََ�سلُّم الخطاب
المر�سل �إليه �سواء كان بو�سيلة تلقائية �أو خالف
عن طريق � ِّأي �سلوك� ،أو �إبالغ من جانب
َ
ت�س َّلم الخطاب الإلكتروني.
�صدر ب�أن
ذلك ،يكفي لإعالم ال ُم ِ
المر�سل �إليه قد َ
َ
المر�سل �إليه بت ََ�سلُّم الخطاب الإلكتروني ،ف�إن
�صدر �أن يتلقى �إقرار ًا من
� - 2إذا ا�شترط ال ُم ِ
َ
ت�سلُّم هذا الإقرار.
�إر�سال الخطاب الإلكتروني ُيعت َبر ك�أن لم يكن �إلى �أن يتم َ
المر�سل �إليه بت ََ�سلُّم الخطاب الإلكتروني دون
�صدر �أن يتلقى �إقرار ًا من
� - 3إذا طلب ال ُم ِ
َ
�صدر �أنَّ نفاذ الخطاب م�شروط بتل ِّقي هذا الإقرار خالل الوقت المح َّدد �أو
�أنْ يذكر ال ُم ِ
المت َفق عليه� ،أو خالل مدة معقولة �إذا لم يتم تحديد وقت مع َّين �أو االتفاق عليه ،ف�إن
المر�سل �إليه ب�أنه لم يتلقَّ منه � َّأي �إقرار بالت ََّ�سلُّم ،ويحدِّ د له مدة
خطر
لل ُم ِ
�صدر �أن ُي ِ
َ
معقولة يتع َّين خاللها تل ِّقي هذا الإق��رار ،ف�إن لم يرد الإق��رار خالل هذه المدة ،جاز
المر�سل �إليه – اعتبار �إر�سال الخطاب الإلكتروني ك�أن لم يكن،
�صدر – بعد �إخطار
لل ُم ِ
َ
�أو �أن يتم�سـك ب�أيـة حقـوق قـد تكـون لــه ِو ْفق ًا للقانون.
المر�سل �إليه ،ف�إن���ه ُيفت َر�ض – �إلى �أن يثبت
ب  -ف���ي حال���ة تل ِّقي ال ُم ِ
�صدر �إق���رار ًا بالت ََّ�سلُّم من َ
المر�س���ل �إلي���ه للخط���اب الإلكتروني ذي ال�صل���ة .ومع ذل���ك ال يعني هذا
ت�سلُّ���م َ
العك����س – َ
أر�سل مع فحوى الخطاب الذي تم ت ََ�سلُّ ُمه.
االفترا�ض �ضمن ًا تَطا ُبق الخطاب الإلكتروني الذي � ِ
�صدر �أن الخطاب الإلكترون���ي ذا ال�صلة قد
ت�س َّلم���ه ال ُم ِ
ج�	-إذا ورد ف���ي الإق���رار بالت ََّ�سلُّم الذي َ
ا�ستوفى اال�شتراطات الفنية� ،سواء المت َفق عليها �أو المح َّددة في المعايير المعمول بها ،ف�إنه
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ُيفت َر�ض �أن تلك اال�شتراطات قد تم ا�ستيفا�ؤها �إلى �أن يثبت العك�س.
د	-ال ت�س���ري �أحكام هذه الم���ادة �إال على �إر�سال الخطاب الإلكترون���ي �أو ت�سلمه ،وال يق�صد بها
معالجة الآثار القانونية التي قد تترتب على الخطاب الإلكتروني �أو على الإقرار بت�سلمه.

مادة ()16
وت�س ُّلم اخلطابات الإلكرتونية
وقت ومكان �إر�سال َ

والمر�سل �إلي���ه ،يكون وقت �إر�س���ال الخطاب
�ص���در
�أ  -م���ا ل���م ُي َّت َفق على خالف ذل���ك بين ال ُم ِ
َ
�صدر �أو َمن ينوب عنه
الإلكترون���ي هو وقت خروجه من نظام معلوم���ات يخ�ضع ل�سيطرة ال ُم ِ
ف���ي �إر�ساله .وفي حالة عدم خروج الخطاب الإلكتروني من نظام معلومات يخ�ضع ل�سيطرة
ت�سلُّم الخطاب الإلكتروني.
ال ُم ِ
�صدر �أو من ينوب عنه في �إر�ساله ،ف ُيعتد بوقت َ
ت�سلُّم الخطاب
�ص���در
ب  -م���ا ل���م ُي َّت َف���ق على خ�ل�اف ذلك بين ال ُم ِ
والمر�سل �إلي���ه ،يكون وق���ت َ
َ
المر�سل �إليه على
الإلكترون���ي هو الوقت الذي يكون فيه الخطاب قاب ًال لال�ستخراج من ِق َبل
َ
عنوان �إلكتروني مح َّدد م�سبق ًا.
املر�سل �إليه مل
ويكون وقت ت ََ�سلُّم اخلطاب الإلكرتوين على عنوان �إلكرتوين �آخر يخ�ص َ
املر�سل �إليه على
يكن قد ح َّدده هو الوقت الذي يكون فيه اخلطاب قاب ًال لال�ستخراج من ِق َبل َ
املر�سل �إليه على َع ِلم ب�أنه قد مت �إر�سال اخلطاب الإلكرتوين على ذلك
ذلك العنوان .ويكون َ
العنوان .ولأغرا�ض هذه الفقرةُ ،يفرتَ�ض � -إىل �أن يثبت العك�س � -أن اخلطاب الإلكرتوين قابل
للمر�سل �إليه.
املر�سل �إليه وقت و�صوله للعنوان الإلكرتوين َ
لال�ستخراج من ِق َبل َ
مر�س ًال
�صدر
ج  -ما لم ُي َّت َفق على خالف ذلك بين ال ُم ِ
والمر�سل �إليهُ ،يعت َبر الخطاب الإلكتروني َ
َ
المر�سل �إليه
من المكان الذي يكون فيه مقر عمل ال ُم ِ
ت�سلُّمه من ِق َبل َ
�صدر ،و ُيعت َبر �أنه قد تم َ
في المكان الذي يكون فيه مقر عمله.
د  -ت�سري �أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ب�صرف النظر عما �إذا كان مكان نظام المعلومات
الداع���م لعنوان �إلكتروني يقع ف���ي مكان مختلف عن المكان ال ُم َعد ِو ْفق ًا لأحكام الفقرة (ج)
ب�أنَّ الت ََّ�سلُّم قد تم فيه.

مادة ()17
مكان الأطراف

�أ  -يكون مقر العمل ل ِّأي طرف في المعاملة هو المكان الذي يحدِّ ده ذلك الطرف ،وذلك ما لم
ُيث ِبت طرف �آخر �أن الطرف الذي ح َّدد مقر العمل ال يوجد لديه مقر عمل في ذلك المكان.
ب �	-إذا ل���م يحدِّ د طرف ما مقر عمله وكان لدي���ه �أكثر من مقر عمل ،يكون مقر العمل لأغرا�ض
ه���ذا القان���ون هو المقر الأوثق �صل���ة بالمعاملة المعنية ،وذلك بمراع���اة الظروف التي كان
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الأط���راف يعلم���ون بها� ،أو كانت في ح�سبانهم قبل �إبرام المعامل���ة �أو حين �إبرامها .و�إذا لم
يكن الخطاب الإلكتروني متعلق ًا بمعاملة فيكون مقر العمل هو المقر الرئي�سي.
ج �	-إذا لم يكن ل ِّأي طرف مقر عملُ ،يعت ُّد بمحل �إقامته المعتاد.
د 	-ال يعد المكان مقر عمل لمجرد �أنه مكان وجود الأجهزة والتقنيات الداعمة لنظام معلومات
���دم م���ن ِق َبل طرف في المعاملة� ،أو لمجرد �أنه المك���ان الذي يمكن �أن يتم فيه النفاذ
ُي�ستخ َ
لنظام المعلومات من ِق َبل الغير.
ه���ـ  -ال ُيعت َبر مجرد ا�ستخدام الطرف ال�سم نطاق �أو عنوان �إلكتروني مرتبط ًا ببلد مع َّين قرينة
على �أن مقر عمله يقع في ذلك البلد.

مادة ()18
التوثيق بالو�سائل الإلكرتونية

�أ  -يجوز توثيق المح َّررات والت�صديق عليها بالو�سائل الإلكترونية.
�ص���در الوزي���ر المع ِن���ي ب�شئون العدل ،بع���د التن�سيق مع الجهات المعني���ة ،قرار ًا بتحديد
و ُي ِ
اال�شتراطات ومعايير �أنظمة المعلومات التي يجب االلتزام بها للت ََّح ُّقق من �شخ�صية طالبي
وح ْفظ و�أمان ال�سجالت الإلكترونية المتعلقة بالتوثيق الإلكتروني،
التوثيق ،و�إن�شاء وت�سلي���م ِ
و�ضع التوقي���ع الإلكتروني على
وتحدي���د نوع التوقيع الإلكترون���ي المطلوب للتوثي���ق ،و�صيغة ْ
المح َّرر ،وتحديد الم�ستندات التي يجوز توثيقها �أو الت�صديق عليها بالو�سائل الإلكترونية.
ب  -يج���وز توثي���ق ال�سجالت الإلكترونية والت�صدي���ق على التوقيعات الإلكتروني���ة و�إثبات تاريخ
المح َّررات العرفية التي تكون في �شكل �إلكتروني ،وذلك ِو ْفق ًا لال�شتراطات وال�ضوابط التي
ي�ص���در بتحديدها قرار م���ن الوزير المع ِني ب�شئون العدل بع���د التن�سيق مع الجهات المعنية
ذات العالقة.

مادة ()19
الطعن يف �صحة ال�سجالت واخلطابات
والأختام والتوقيعات الإلكرتونية

ل�صاحب امل�صلحة الطعن بالتزوير يف ال�سجالت واخلطابات والأختام والتوقيعات
املخت�صة يف الطعون �أو ال ُّد ُفوع املتعلقة ب�ش�أن هذه ال�سجالت
الإلكرتونية .وتف�صل املحكمة
َّ
واخلطابات والأختام والتوقيعات الإلكرتونية ،طبق ًا لقواعد الإثبات املق َّررة قانون ًا ،ومبا يتفق
وطبيعة ال�سجالت واخلطابات والتوقيعات الإلكرتونية.
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مادة ()20
اعتماد مز ِّودي خِ دْمات الثقة

�صدر ق���رار ًا ب�ش�أن ا�شتراطات ومعايير اعتماد � ٍّأي من ِخ ْدمات الثقة
�أ  -لل�سلط���ة المخت�صة �أن ُت ِ
و�إج���راءات تقديم طلب االعتماد والب���تِّ فيه .ويجب �أال تت�ضمن هذه اال�شتراطات والمعايير
الإل���زام با�ستعمال برمجي���ات �أو معدات حا�سب �آلي معينة .ويجوز في هذه الحالة ل ِّأي مز ِّود
ِخ ْدم���ات ثق���ة م� َّؤ�س�س في المملك���ة �أو له مقر عمل فيها �أن يتقدم بطل���ب �إلى الجهة الإدارية
المخت�ص���ة للموافقة على اعتماده كم���ز ِّود ِخ ْدمات ثقة معت َمد للخدمة المعنية التي يحدِّ دها
ف���ي طلبه ،وي�صدر قرار من ال�سلطة المخت�صة ُي َ
ن�ش���ر في الجريدة الر�سمية بالموافقة على
االعتم���اد ونطاقه ،وذلك بعد الت ََّح ُّقق من ا�ستيف���اء اال�شتراطات والمعايير المق َّررة في هذا
ال�ش�أن ،بما في ذلك معايير التقيي�س الواجب ا�ستعمالها.
�ستحق ر�سم على طلب االعتماد ور�سم �سنوي على االعتماد في حالة الموافقة عليه ،وي�صدر
ب ُ -ي َ
بتحديد فئات هذه الر�سوم قرار من ال�سلطة المخت�صة بعد موافقة مجل�س الوزراء.
المخت�صة ولمتط َّلبات التدقيق
ج  -يخ�ضع مز ِّودو ِخ ْدمات الثقة المعت َمدون لرقابة الجهة الإدارية
َّ
التي ت�صدر ب�ش�أنها قرارات من ال�سلطة المخت�صة.
�سح���ب االعتماد� ،إ َّما كلي ًا �أو بالن�سبة ل ٍّأي
د  -يج���وز بموجب قرار ي�صدر عن ال�سلطة المخت�صة ْ
الخ ْدم���ات الت���ي تمثل جزء ًا من نط���اق اعتماده ،وذل���ك �إذا �أ�صبح م���ز ِّود الخدمة غير
م���ن ِ
م�ستوف لال�شتراطات والمعايير المق َّررة.
ٍ
�سحب االعتم���اد �إخطار م���ز ِّود ِخ ْدمات الثقة
هـ  -يج���ب على الجه���ة الإداري���ة
المخت�صة قب���ل ْ
َّ
م�سجل م�صح���وب بعلم الو�صول ب�ش�أن الإجراء المزمع اتخاذه
المعت َم���د كتابة بموجب كتاب َّ
حياله والأ�سباب المب ِّررة لذلك.
ت�سلُّمه
ولم���ز ِّود ِخ ْدم���ات الثقة االعترا����ض كتابة على ذلك خالل �أربعة ع�شر يوم ًا من تاريخ َ
ت�سلُّمه .وفي
الإخط���ار ،ويتم بحث �أوجه االعترا�ض والبتِّ فيه خ�ل�ال ثالثين يوم ًا من تاريخ َ
�سحب االعتماد في الجريدة الر�سمية.
حالة ر ْف�ض االعترا�ض ُي ْن َ�شر قرار ْ
و  -يج���وز بموجب ق���رار من مجل�س ال���وزراء اعتماد جه���ة حكومية لتكون م���ز ِّود ًا ِلخ ْدمات ثقة
معت َم���د ًا ،ويح���دِّ د الق���رار نطاق االعتم���اد والمعايير التي يج���ب العمل بها وبفئ���ات الر�سوم
الم�ستحقة عن ِخ ْدماتها وحاالت الإعفاء منها.
َ

مادة ()21
اعتماد مز ِّودي خِ دْمات الثقة اخلارجيني

�أ  -يج���وز ل ِّأي م���ز ِّود ِخ ْدمات ثقة يك���ون مقر عمله خ���ارج المملكة �أن يتقدم بطل���ب �إلى الجهة
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المخت�صة للموافقة عل���ى اعتماده كمز ِّود ِخ ْدمات ثقة معت َمد ِلخ ْدمات يحدِّ دها في
الإداري���ة
َّ
الخ ْدمات التي �ص���در بتحديدها قرار من
الخ ْدمات من �ضم���ن ِ
طلب���ه ،مت���ى ما كانت ه���ذه ِ
المخت�صة ِو ْفق��� ًا لأحكام الفقرة (�أ) م���ن المادة ( )20من ه���ذا القانون .وت�سري
ال�سلط���ة
َّ
ب�ش�أن �إجراءات تقديم طلب االعتماد والبتِّ فيه ذات الإجراءات الواردة في القرار ال�صادر
المخت�صة.
من ال�سلطة
َّ
ب -ي�ص���در قرار م���ن ال�سلطة المخت�صة ُي َ
ن�ش���ر في الجريدة الر�سمي���ة بالموافقة على االعتماد
ونطاقه �إذا كان مز ِّود الخدمة م�ستوفي ًا لال�شتراطات الآتية:
� - 1أن يكون مز ِّود الخدمة يعمل بموجب معايير ،بما في ذلك معايير التقيي�س الواجب
ا�ستعمالها ،ال تقل من حيث الم�ستوى عن المعايير الم�شار �إليها في الفقرة (�أ) من
المادة ( )20من هذا القانون.
� - 2أن يكون مز ِّود الخدمة معت َمد ًا لتزويد خدمة الثقة ذات ال�صلة في دولة �أجنبية مقبولة
لدى ال�سلطة المخت�صة.
� - 3أية ا�شتراطات �أخرى ي�صدر بتحديدها قرار من ال�سلطة المخت�صة.
�ستحق ر�سم على طلب االعتماد ور�سم �سنوي على االعتماد في حالة الموافقة عليه ،وي�صدر
ج ُ -ي َ
بتحديد فئات هذه الر�سوم قرار من ال�سلطة المخت�صة بعد موافقة مجل�س الوزراء.
�سحب اعتماد مزودي خدمات الثقة الخارجيين الأحكام المن�صو�ص عليها
د  -ي�س���ري في �ش�أن ْ
في الفقرتين (د) و(هـ) من المادة ( )20من هذا القانون.

مادة ()22
نظام التعريف الإلكرتوين

و�ضع وت�شغيل و�إدارة نظام تعريف �إلكرتوين.
للجهة احلكومية املعنية ب�إ�صدار بطاقة الهوية ْ
امل�ستحقة على بع�ض هذه اخلدمات
وي�صدر بتحديد خدمات التعريف الإلكرتوين والر�سوم
َ
وحاالت الإعفاء منها قرار من جمل�س الوزراء.

مادة ()23
م�سئولية مزودي خدمات الثقة

�أ  -يك���ون مزود خدم���ات الثقة م�سئو ًال ع���ن �أي �ضرر يلحق ب����أي �شخ�ص كان ق���د ا�ستند ب�شكل
معق���ول على خدمة ثقة ق ّد�ضمها المزود ،وكان ذلك نتيجة عدم التزام المزود ب�أحكام هذا
القان���ون والق���رارات ال�صادرة تنفيذ ًا له ،و�أن ال�ضرر كان ق���د ن�ش�أ عن ع ْمد �أو ب�سبب �إهمال
من ِق َبل المزود.
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ب  -تنتف���ي م�سئولية م���زود خدمات الثقة المعت َمد �إذا كان ال�شخ�ص يعل���م� ،أو كان من �ش�أنه �أن
يعلم بح�سب المجرى العادي للأمور ،ب�أن ال�شهادة الذي ا�ستند عليها قد انتهى العمل بها �أو
تم �إلغا�ؤها �أو تعليق العمل بها� ،أو �أن اعتماد مزود خدمات الثقة ذات العالقة قد تم �سحبه.
ج  -تق���وم القرينة �إلى �أن يثبت العك�س ب�أن ال�ضرر نتج عن ع ْمد �أو �إهمال من ِق َبل مزود خدمات
الثقة المعت َمد.
د  -بالن�سب���ة لم���زود خدمات الثق���ة غير المعت َمد ،يقع عل���ى ال�شخ�ص الذي لحق ب���ه �ضرر عبء
�إثبات �أن ال�ضرر الذي لحق به لم ينتج عن ع ْمد �أو �إهمال من ِق َبل المزود.
هـ �	-إذا �أبلغ مزود خدمات الثقة م�سبق ًا عمالئه بالقيود المفرو�ضة على ا�ستعمال الخدمات التي
يقدمها ،بم���ا ذلك القيود الواردة على قيمة المعامالت مو�ضوع الخدمة ،وكان ذلك الإبالغ
على نحو يتحقق به علم الغير ،ف�إنه ال ُي�س�أل عن الأ�ضرار النا�شئة عن ا�ستعمال خدماته بما
يجاوز تلك القيود ،ما لم تكن الأ�ضرار قد ن�ش�أت عن فعل ع ْمدي منه.

مادة ()24
م�سئولية الو�سطاء

�أ 	-ال ُي�س�أل الو�سيط مدني ًا �أو جنائي ًا عن �أية معلومات واردة في �شكل �سجالت �إلكترونية تخ�ص
الغير �إذا لم يكن هو من�شىء هذه المعلومات واقت�صر دوره على مجرد توفير �إمكانية النفاذ
�إليها �أو تخزينها �أو كليهما مع ًا.
ب ُ -ي�شت َرط النتفاء الم�سئولية ما يلي:
 - 1عدم علم الو�سيط ب�أنه تن�ش�أ عن هذه المعلومات �أية م�سئولية مدنية �أو جنائية.
 - 2عدم علم الو�سيط ب�أية وقائع �أو مالب�سات من �ش�أنها �أن تدل ،بح�سب المجرى العادي
للأمور ،على قيام الم�سئولية المدنية �أو الجنائية.
 - 3قيام الو�سيط على الفور في حالة علمه ب� ٍّأي مما تقدم ب�إزالة المعلومات من � ِّأي نظام
للمعلومات تحت �سيطرته ،وو ْقف توفير �إمكانية النفاذ �إلى تلك المعلومات �أو تخزينها �أو
عر�ض � ٍّأي من ذلك.
تفر����ض �أحك���ام هذه الم���ادة على الو�سيط � َّأي الت���زام قانوني ب�ش�أن مراقب���ة �أية معلومات
ج 	-ال ِ
تح ُّقق علم الو�سيط ب�أن المعلومات
واردة في �شكل �سجالت �إلكترونية تخ�ص الغير  -بغر�ض َ
تن�ش����أ عنها م�سئولية مدني���ة �أو جنائية� ،أو لت ََح ُّقق علمه ب�أية وقائع �أو مالب�سات من �ش�أنها �أن
ت���دل بح�سب المجرى العادي للأم���ور على قيام هذه الم�سئولي���ة � -إذا اقت�صر دور الو�سيط
على مجرد توفير �إمكانية النفاذ �إلى هذه ال�سجالت �أو تخزينها.
د 	-ال ُت ِخل �أحكام هذه المادة بما يلي:
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� - 1أية التزامات تن�ش�أ عن �أي عقد.
 - 2االلتزامات التي ُتف َر�ض بموجب �أي قانون ب�ش�أن تقديم خدمات االت�صاالت الال�سلكية.
 - 3االلتزامات التي ُتف َر�ض بموجب �أي قانون� ،أو حكم ق�ضائي واجب النفاذ ،ب�ش�أن تقييد �أو
م ْنع �أو �إزالة �أية معلومات واردة في �شكل �سجالت �إلكترونية �أو الحيلولة دون النفاذ �إليها.
هـ  -لأغرا�ض هذه المادة:
ق�صد بعبارة (توفير �إمكانية النفاذ) ب�ش�أن معلومات تخ�ص الغير ،توفير الو�سائل
ُ - 1ي َ
الفنية التي ت َم ِّكن من النفاذ �إلى معلومات واردة في �شكل �سجالت �إلكترونية تخ�ص
الغير� ،أو بثها� ،أو مجرد زيادة فاعلية البث ،وي�شمل ذلك التخزين الآلي �أو المرحلي �أو
الم�ؤقت لهذه المعلومات بغر�ض توفير �إمكانية النفاذ �إليها.
 - 2يق�صد بكلمة (الغير) بالن�سبة للو�سيط� ،أي �شخ�ص لي�س للو�سيط �أية �سيطرة فعلية
عليه.

مادة ()25
ت�سجيل �أ�سماء النطاق

�ص���در الوزي���ر المخت����ص باالت�ص���االت ق���رار ًا بتنظي���م ت�سجي���ل وا�ستعم���ال ا�س���م
�أ ُ -ي ِ
بالم ْلكي���ة ال�صناعي���ة
النط���اق لمملك���ة البحري���ن بع���د � ْأخ���ذ ر�أي الوزي���ر المخت����ص ِ
وهيئ���ة تنظي���م االت�ص���االت و�أي �شخ����ص �آخ���ر يك���ون م���ن المنا�س���ب ا�ستط�ل�اع
ر�أي���ه ف���ي ه���ذا ال�ش�أن ،بم���ا في ذل���ك �شرك���ة الإنترن���ت للأ�سم���اء والأرق���ام المخ�ص�صة
).)Internet Corporation For Assigned Name And Numbers
ب  -يجوز �أن يت�ضمن القرار ال�صادر بتنظيم ت�سجيل وا�ستعمال ا�سم النطاق لمملكة البحرين،
ما يلي:
 - 1تعيين جهة غير حكومية لتو ِّلي كافة المهام المتعلقة بت�سجيل �أ�سماء النطاق وتح�صيل
الم�ستحقة في هذا ال�ش�أن ،وذلك بعد موافقة مجل�س الوزراء .ويجوز لهذه الجهة
الر�سوم
َ
ِو ْفق ًا لل�ضوابط التي يحدِّ دها القرار تعيين م�سجلين معت َمدين يتم من خاللهم ت�سجيل
�أ�سماء النطاق.
 - 2البيانات التي يت�ض َّمنها طلب الت�سجيل.
 - 3مدة �سريان الت�سجيل.
� - 4إجراءات التقدم بطلب الت�سجيل ،والبت فيه وتجديده.
و�سحب الموافقة على
 - 5الأحوال التي يجوز فيها ر ْف�ض طلب الت�سجيل ،وتجديد الت�سجيلْ ،
� ٍّأي من ذلك.
� - 6إجراءات الت ََّظلُّم من القرارات ال�صادرة من الجهة التي تتولى مهام ت�سجيل �أ�سماء
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النطاق.
الم�ستحقة على طلب الت�سجيل وتجديده ،وكيفية �سداد هذه
 - 7تحديد فئات الر�سوم
َ
الر�سوم ،وذلك بعد موافقة مجل�س الوزراء.
� - 8أية �أمور �أخرى متعلقة بالت�سجيل.
ج  -يج���وز ،بموجب مر�سوم بنا ًء على ع ْر�ض الوزير المع ِن���ي باالت�صاالت ،تعيين �إحدى الجهات
الم�ستحقة.
الحكومية لتو ِّلي كافة المهام المتعلقة بت�سجيل �أ�سماء النطاق وتح�صيل الر�سوم
َ
�ص���در الوزير المع ِني باالت�صاالت قرار ًا ب�ش�أن نظام لت�سوي���ة المنازعات المتعلقة بت�سجيل
د ُ -ي ِ
�أ�سم���اء النط���اق ،بما ف���ي ذلك المنازع���ات المتعلقة بالعالم���ات والأ�سماء التجاري���ةِ ،و ْفق ًا
الموح���د لت�سوية منازعات �أ�سم���اء النطاق ال�صادر عن
للمب���ادىء المق��� َّررة بموجب النظام َّ
المخ�ص�صة ،عل���ى �أن يت�ض َّمن القرار ج���دو ًال ب�ش�أن
م�ؤ�س�س���ة الإنترن���ت للأ�سماء والأرق���ام
َّ
الأتعاب التي يتح َّملها �أطراف النزاع.
وال يجوز ر ْفع دعوى �أمام الق�ضاء ب�ش�أن النزاع املتعلق بت�سجيل ا�سم النطاق �إال بعد عر�ضه
للت�سوية والبت فيه طبق ًا لنظام ت�سوية املنازعات امل�شار �إليه.
ه���ـ  -يجب على الجهة التي تتولى ت�سجيل �أ�سماء النط���اق �أن تتيح للجمهور على �شبكة الإنترنت
قاعدة بيانات دقيقة وجديرة بالثقة تت�ضمن معلومات ت َم ِّكن من االت�صال بمن قاموا بت�سجيل
�أ�سماء النطاق.
و  -لأغ���را����ض ه���ذه ال���م���ادة ي��ق�����ص��د ب��ا���س��م ال��ن��ط��اق ل��م��م��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن ال��م�����س��ت��وى ال��ع��ل��وي
ل���ل���ن���ظ���ام ال���ع���ال���م���ي ال����س���م ال���ن���ط���اق ب���ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة واالن���ج���ل���ي���زي���ة ال��م��خ�����ص�����ص
ل��م��م��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن م���ن ق��ب��ل ���ش��رك��ة الإن���ت���رن���ت ل�ل��أ����س���م���اء والأرق���������ام ال��م��خ�����ص�����ص��ة
(.)internet corporation for assigned name and numbers

مادة ()26
العقوبات

�أ  -م���ع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين����ص عليها �أي قانون �آخر ،يعا َقب بال�سجن مدة ال تزيد
على ع�شر �سنوات وبغرامة ال تجاوز مائة �ألف دينارُ ،ك ُّل َمن:
 - 1نفذ �إلى �أو ن�سخ �أو حاز �أو �أعاد تكوين �أداة �إن�شاء توقيع �إلكتروني� ،أو �أداة �إن�شاء ختْم
�إلكتروني ،ل�شخ�ص �آخر دون تفوي�ض بذلك من هذا ال�شخ�ص.
 - 2ح َّرف �أو غ َّير �أو ا�ستعمل �أو �أف�شى �أداة �إن�شاء توقيع �إلكتروني� ،أو �أداة �إن�شاء ختْم
�إلكتروني ،ل�شخ�ص �آخر دون تفوي�ض منه بذلك� ،أو بما يجاوز حدود هذا التفوي�ض.
� - 3أن�ش�أ �أو ن�شر �أو ح َّرف �أو ا�ستعمل �شهادة �أو توقيع ًا �إلكتروني ًا �أو ختم ًا �إلكتروني ًا� ،أو قام
ب�أية خدمة ثقة �أخرى لغر�ض احتيالي �أو لأي غر�ض غير م�شروع.
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 - 4انتحل هوية �شخ�ص �آخر� ،أو ا َّدعى زور ًا ب�أنه مف َّو�ض من ِق َبله في طلب الح�صول على
�شهادة �أو قبولها� ،أو طلب تعليق العمل بها �أو �إلغائها.
 - 5ن�ش���ر �شه���ادة� أو و�ضعها في متن���اول �أي �شخ�صُ ،يحت َم���ل �أن يعتمد عليه���ا �أو على توقيع
�إلكترون���ي� ،أو ختْ���م �إلكترون���ي ورد به���ا من خ�ل�ال اال�ستن���اد لأية بيان���ات مدرجة بهذه
ال�شه���ادة مثل الرموز �أو كلم���ات ال�سر �أو خوارزميات (� )Algorithmsأو مفاتيح الت�شفير
�أو �أي���ة بيانات �أخرى ُت�ستع َمل لأغرا�ض الت ََّح ُّقق من �صح���ة التوقيع الإلكتروني� ،أو الختْم
الإلكتروني �إذا كان َمن ارتكب ذلك الفعل على علم ب� ٍّأي من الآتي:
 )1عدم �إ�صدار ال�شهادة من قبل مزود خدمات ال�شهادات المدون في تلك ال�شهادة.
 )2عدم قبول ال�شهادة من قبل �صاحبها المدون بها.
�	)3إلغ���اء ال�شهادة �أو وقف العمل بها� ،شريطة �أال يك���ون ن�شر ال�شهادة �أو و�ضعها في متناول
الجمه���ور ق���د تم بغر�ض تمكي���ن الغير من التحقق م���ن �صحة توقي���ع �إلكتروني� ،أو ختم
�إلكترون���ي تم �إن�شا�ؤه قبل �إلغاء ال�شهادة �أو وقف العمل بها �أو لغر�ض الإخطار بالإلغاء �أو
الوقف.
ب -م���ع عدم الإخالل ب�أي���ة عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قانون �آخ���رُ ،يعاقب على التزوير في
ال�سج���ل الإلكترون���ي الر�سمي بال�سجن الذي ال يقل عن �سن���ة وال يزيد على ع�شر �سنوات
وبالغرام���ة التي ال تج���اوز مائة وخم�سين �أل���ف دينار ،و ُيعاقب عل���ى التزوير في ال�سجل
الإلكترون���ي ال ُع ْرف���ي بالحب�س م���دة ال تقل عن �ست���ة �أ�شهر وال تزيد عل���ى خم�س �سنوات
وبالغرامة التي ال تجاوز مائة �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين.

مادة ()27
م�سئولية ال�شخ�ص االعتباري

مع عدم الإخالل بامل�سئولية اجلنائية لل�شخ�ص الطبيعيُ ،ي�س�أل ال�شخ�ص االعتباري جنائي ًا
ويعا َقب بالغرامة التي ال جتا ِوز �ضعفي احلد الأق�صى للغرامة املق َّررة للجرمية ِو ْفق ًا لأحكام
املادة ( )26من هذا القانون �إذا ار ُت ِكبت اجلرمية با�سمه �أو حل�سابه �أو ملنفعته ،وكان ذلك نتيجة
ت�صرف �أو امتناع �أو �إهمال ج�سيم �أو موافقة �أو ت�سترُّ من �أي ع�ضو جمل�س �إدارة �أو مدير �أو
م�سئول �آخر يف ذلك ال�شخ�ص االعتباري �أو ممن ت�صرف ب�أية �صفة من ذلك.

مادة ()28
القرارات

�صدر ال�سلطة املخت�صة – يف غري امل�سائل التي ُع ِقد االخت�صا�ص ب�ش�أنها جلهة �أخرى –
ُت ِ
القرارات التنفيذية الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
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