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 مر�سوم بقانون رقم )54( ل�سنة 2018

باإ�سد�ر قانون �خلطابات و�ملعامالت �لإلكرتونية

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة            ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،
وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1971 

وتعديالته،
ل باملر�شوم بقانون رقم  وعلى املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن التوثيق، املعدَّ

)37( ل�شنة 2017،
وعلى قانون العقوبات، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976 وتعديالته،

وعلى قانون التجارة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987 وتعديالته،
وعلى قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 

1996 وتعديالته،
بالقانون  ل  املعدَّ ل�شنة 2001،  رقم )19(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدين،  القانون  وعلى 

رقم )27( ل�شنة 2017،
وعلى قانون ال�شركات التجارية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 2002 ب�شاأن املعامالت الإلكرتونية وتعديالته،
ل�شنة  2002     )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية،  الإجراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته،
ل باملر�شوم  وعلى قانون الت�شالت، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، املعدَّ

بقانون رقم )38( ل�شنة 2017،
وعلى القانون رقم )46( ل�شنة 2006 ب�شاأن بطاقة الهوية، 

رقم )64(  بالقانون  ال�شـادر  املالية،  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  قانون م�شرف  وعلى 
ل�شنة 2006 وتعديالته،

وعلى القانون رقم )35( ل�شنة 2012 ب�شاأن حماية امل�شتهلك،
وعلى القانون رقم )16( ل�شنة 2014 ب�شاأن حماية معلومات ووثائق الدولة،

وعلى القانون رقم )60( ل�شنة 2014 ب�شاأن جرائم تقنية املعلومات،
وعلى القانون رقم )2( ل�شنة 2017 بالت�شديق على التفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية 

املعلومات،
وعلى قانون حماية البيانات ال�شخ�شية، ال�شادر بالقانون رقم )30( ل�شنة 2018،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،
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ر�سمنا بالقانون �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيعمل باأحكام قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية املرافق.

�ملادة �لثانية

اأ - ت�شـــري اأحكـــام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجاريـــة، ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم 
)14( ل�شنـــة 1996 على ما لم يرد فيه ن�ـــس خا�س في هذا القانون، وذلك فيما ل يتعار�س 

مع اأحكامه.
ب - كل �شجـــل اأو توقيـــع اإلكتروني اأن�شىء وكل معاملة تمت، طبقًا لأحكـــام المر�شوم بقانون رقم 
)28( ل�شنـــة 2002 ب�شـــاأن المعامـــالت الإلكترونية، يظـــل �شحيحًا بعد العمـــل باأحكام هذا 

القانون.
ي�شتمـــر العمل باأحكام القـــرارات التنفيذية ال�شادرة تنفيذًا لأحكـــام المر�شوم بقانون رقم  ج - 
)28( ل�شنـــة 2002 ب�شـــاأن المعامالت الإلكترونية فيما ل يتعار�س مـــع اأحكام هذا القانون، 

وذلك اإلى حين �شدور القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون. 
ي�شتمـــر العمل باأحكام القرارات التي �شـــدرت قبل العمل باأحكام هذا القانون ب�شاأن ت�شجيل  د - 

اأ�شماء النطاق فيما ل يتعار�س مع اأحكام هذا القانون، وذلك لحين انتهاء مدة الت�شجيل.

�ملادة �لثالثة

ُيلغى املر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 2002 ب�شاأن املعامالت الإلكرتونية، كما ُيلغى كل ن�س 
يتعار�س مع اأحكام هذا القانون.

�ملادة �لر�بعة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - ُكلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 
ي �شتني يومًا من تاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية. به من اأول ال�شهر التايل لـُم�شِ

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 20 ربيع الأول 1440هـ
الموافق: 28 نـوفـمـبـــــر 2018م
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قانون �خلطابات و�ملعامالت �لإلكرتونية

مادة )1(

تعاريف

َنة قرين ُكلٍّ منها  يف تطبيق اأحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية، املعايَن املبيَّ
ما مل يقت�ِس �شياق الن�س خالَف ذلك:

�لجهة �لإد�رية �لمخت�سة: الجهة الإدارية التي ي�شدر بت�شميتها مر�شوم.

�ل�سلطة �لمخت�سة: وزير اأو رئي�س الجهة الإدارية المخت�شة.

�سج���ل �إلكترون���ي: معلومات يتم اإن�شاوؤهـــا اأو اإر�شالها اأو ت�َشلُُّمها اأو تخزينهـــا بو�شيلة اإلكترونية، 

وت�شمل بح�شب الأحوال، كافة المعلومات التي تقترن اأو ترتبط منطقيًا بال�شجل على نحو يجعلها 
جزءًا منه �شواء اأن�شئت في وقت متزامن اأم ل.

�إلكترون���ي: تقنيـــة ا�شتعمـــال و�شائل كهربائيـــة اأو مغناطي�شية اأو كهرومغناطي�شيـــة اأو ب�شرية اأو 

بايومترية اأو فوتونية اأو اأيُّ �شكل اآخر من و�شائل التقنية الم�شابهة.
وكي���ل �إلكترون���ي: برنامج حا�شب اآلـــي اأو اأية و�شيلة اإلكترونية اأخـــرى ُت�شتعَمل للقيام بفعل ما اأو 

ل من اأيِّ  لال�شتجابـــة ل�شجـــالت اأو اأفعـــال اإلكترونيـــة – كليًا اأو جزئيـــًا – بدون مراجعـــة اأو تَدخُّ
�شخ�س طبيعي وقت القيام بالفعل اأو ال�شتجابة له.

خدمات �لثقة: خدمات اإلكترونية خا�شة بالتوقيع الإلكتروني، والخْتم الإلكتروني، ومهر اإلكتروني 

ل، والت�شديق الإلكتروني لموقع على �شبكة الإنترنت. للوقت، والتو�شيل الإلكتروني الم�شجَّ
د خدمات �لثقة: ال�شخ�س الذي يقوم بتقديم واحدة اأو اأكثر من خدمات الثقة. مزوِّ

د خدمات ثقة يتم اعتماده لتقديم واحدة اأو اأكثر من خدمات  د خدمات �لثقة �لمعتَمد: مزوِّ مزوِّ

الثقة طبقًا لأحكام المادتين )20( و)21( من هذا القانون.
ِدري ال�شهادات. د ِخْدمات الثقة من ُم�شْ د خدمة �سهاد�ت: مزوِّ مزوِّ

خطاب: اأيُّ بيان اأو اإعالن اأو اإقرار اأو مطالبة اأو اإ�شعار اأو طلب، بما في ذلك اأيُّ عْر�س اأو اإيجاب 

يتم في �شياق اإبرام العقود.
خطاب �إلكتروني: اأيُّ خطاب ُين�شاأ من ِقَبل اأيِّ طرف من خالل �شجالت اإلكترونية.

خْت���م �إلكترون���ي: بيانات في �شكل اإلكتروني ملحقة اأو مرتبطـــة منطقيًا ب�شجل اإلكتروني، لتاأكيد 

�شالمته وَم�شَدره. 
خْتم �إلكتروني �آمن: خْتم اإلكرتوين يت�شم باأنه:

يكون مقرونًا على نحو مميز بُمن�ِشىء الختم.  - 1
يمكن من خالله اإثبات هوية ُمن�ِشىء الختم.  - 2

يتم اإن�شاوؤه با�شتخدام بيانات اإن�شاء خْتم اإلكتروني يكون با�شتطاعة ُمن�ِشئ الخْتم ا�شتخدامها،   - 3
بدرجة عالية من الثقة، تحت �شيطرته وحَده. 
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ف علـــى اأيِّ تغيير لحق يطراأ  ن من التعرُّ يرتبـــط بال�شجـــل الإلكتروني المتعلق به بحيث يَمكِّ  - 4
على هذا ال�شجل.

د ِخْدمات الثقة المعتَمد  يتم اإن�شاوؤه با�شتخدام اأداة اإن�شاء خْتم اإلكتروني اآمن �شادرة عن مزوِّ  - 5
لذلك الغر�س، وم�شتندة على �شهادة خْتم اإلكتروني اآمنة.

بيان���ات �إن�ساء خْتم �إلكتروني: بيانات مميـــزة ي�شتخدمها ُمن�ِشىء الختم الإلكتروني لإن�شاء خْتم 

اإلكتروني. 
ة لإن�شاء خْتم اإلكتروني. �أد�ة �إن�ساء خْتم �إلكتروني: برمجيات اأو اأجهزة اإلكترونية ُمعدَّ

�أد�ة �إن�س���اء خْت���م �إلكترون���ي �آم���ن: اأداة اإن�شاء خْتم اإلكتروني م�شتوفيـــة ال�شتراطات التي ي�شدر 

بتحديدها قرار من ال�شلطة المخت�شة.  
ق من �شحة خْتم اإلكتروني ب�شخ�س  �سهادة خْتم �إلكتروني: اإ�شهاد اإلكتروني َيْقِرن بيانات التََّحقُّ

ويوؤكد ا�شمه.
د ِخْدمات الثقة المعتَمد  �سه���ادة خْت���م �إلكتروني �آمنة: �شهـــادة خْتم اإلكتروني، �شادرة عن مـــزوِّ

لذلك الغر�س، وم�شتوفية لال�شتراطات التي ي�شدر بتحديدها قرار من ال�شلطة المخت�شة.  
توقي���ع �إلكترون���ي: بيانـــات في �شكل اإلكتروني �شمـــن �شجل اإلكتروني اأو ملحقـــة اأو مرتبطة به، 

نها ال�شجل. ده ب�شاأن المعلومات التي يت�شمَّ ُت�شتخَدم للتعريف بُموقع ال�شجل ولبيان ق�شْ
توقيع �إلكتروني �آمن: توقيع اإلكرتوين يت�شم باأنه:

ع. يكون مقرونًا على نحو مميز بالُموقِّ  - 1
ع. يمكن من خالله اإثبات هوية الُموقِّ  - 2

يتـــم اإن�شـــاوؤه با�شتخدام بيانـــات اإن�شاء توقيـــع اإلكتروني يكـــون با�شتطاعة ُمن�ِشـــىء التوقيع   - 3
ا�شتخدامها، بدرجة عالية من الثقة، تحت �شيطرته وْحَده. 

ن من التعرف على اأيِّ تغيير لحق يطراأ  يرتبـــط بال�شجل الإلكتروني المتعلق به، بحيـــث يَمكِّ  - 4
على هذا ال�شجل.

د ِخْدمات الثقة  يتـــم اإن�شـــاوؤه با�شتخدام اأداة اإن�شـــاء توقيع اإلكتروني اآمـــن �شادرة عن مـــزوِّ  - 5
المعتَمد لذلك الغر�س، وم�شتندة على �شهادة توقيع اإلكتروني اآمنة.

بيان���ات �إن�س���اء توقيع �إلكتروني: بيانات مميـــزة ي�شتخدمها ُمن�ِشىء التوقيـــع الإلكتروني لإن�شاء 

توقيع اإلكتروني. 
ة لإن�شاء توقيع اإلكتروني. �أد�ة �إن�ساء توقيع �إلكتروني: برمجيات اأو اأجهزة اإلكترونية ُمعدَّ

�أد�ة �إن�ساء توقيع �لكتروني �آمن: اأداة اإن�شاء توقيع اإلكتروني م�شتوفية ال�شتراطات التي ي�شدر 

بتحديدها قرار من ال�شلطة المخت�شة.  
ق من �شحة توقيـــع اإلكتروني  �سه���ادة توقي���ع �إلكترون���ي: اإ�شهـــاد اإلكتروني ُيْقـــِرن بيانـــات التََّحقُّ

ب�شخ�س طبيعي ويوؤكد ا�شمه.
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د خدمة ثقة معتَمد لذلك  �سهادة توقيع �إلكتروني �آمنة: �شهادة توقيع اإلكتروني، �شادرة عن مزوِّ

الغر�س، م�شتوفية لال�شتراطات التي ي�شدر بتحديدها قرار من ال�شلطة المخت�شة.  
�سه���ادة: �شهـــادة توقيع اإلكترونـــي، اأو �شهادة خْتم اإلكتروني، اأو �شهـــادة ت�شديق َمْوِقع على �شبكة 

الإنترنت.
�سه���ادة ت�سدي���ق َمْوِق���ع على �سبك���ة �لإنترنت: اإ�شهـــاد اإلكتروني ي�شاِدق علـــى �شحة مْوِقع على 

�شبكة الإنترنت وُيْقَرن الَموقع بال�شخ�س الذي �شدرت له ال�شهادة. 
�سه���ادة ت�سدي���ق مْوِق���ع على �سبكة �لإنترن���ت �آمنة: �شهادة ت�شديق مْوِقـــع على �شبكة الإنترنت، 

د ِخْدمات الثقة المعتَمـــد لذلك الغر�س، وم�شتوفيـــة لال�شتراطات التي ي�شدر  �شـــادرة عـــن مزوِّ
بتحديدها قرار من ال�شلطة المخت�شة.  

ـــن من تعريف �شخ�س طبيعـــي، اأو �شخ�س  بيان���ات �لتعري���ف �ل�سخ�سي���ة: مجموعة بيانات تَمكِّ

طبيعي يمثل �شخ�شًا اعتباريًا خا�شًا اأو عامًا اأو اأيًا من الجهات العامة الأخرى.
�لتعريف �لإلكتروني: عملية ا�شتخدام بيانات التعريف ال�شخ�شية التي تكون في �شكل اإلكتروني 

لة على نحو مميز ل�شخ�س طبيعي، اأو ل�شخ�س طبيعي يمثل �شخ�شًا اعتباريًا خا�شًا اأو عامًا  الممثِّ
اأو اأية جهة عامة اأخرى.

و�سائل �لتعريف �لإلكتروني: وحدة مادية اأو غير مادية، اأو كلتاهما، تحتوي على بيانات تعريف 

�شخ�شية ُت�شتخَدم لإثبات الهوية لأغرا�س الح�شول على خدمة من خالل �شبكة الإنترنت.
نظام هوية �إلكتروني: نظام للتعريف الإلكتروني يتم بموجبه اإ�شدار و�شائل التعريف الإلكتروني 

لالأ�شخا�ـــس الطبيعيين اأو الأ�شخا�س الطبيعيين الذيـــن يمثلون جهات اعتبارية خا�شة اأو عامة، 
اأو �شائر الجهات العامة الأخرى. 

ر دلياًل ب�شاأن التعامل في بيانات تم بثُّها، وي�شمل  ل: خدمـــة تقرِّ خدم���ة تو�سيل �إلكتروني م�سجَّ

ذلـــك اإثبــــات اإر�شالهـا وت�َشلُّمها وتوفير الحماية لها من مخاطـــر ال�شياع اأو التلف اأو التغيير غير 
ح به. الم�شرَّ

د  د من ِقَبل مزوِّ ل، تـــزوَّ ل �آمن���ة: خدمة تو�شيل اإلكتروني م�شجَّ خدم���ة تو�سي���ل �إلكترون���ي م�سجَّ

ِخْدمـــات الثقة المعتَمد لذلك الغر�ـــس، وم�شتوفية لال�شتراطات التي ي�شدر بتحديدها قرار من 
ال�شلطة المخت�شة.  

د لتقرر  مه���ر �إلكترون���ي للوق���ت: بيانات في �شـــكل اإلكتروني تربُط �شجاًل اإلكترونيـــًا بوقت محدَّ

دلياًل على وجوده في ذلك الوقت. 
مه���ر �إلكتروني للوقت �آمن: مهر اإلكتروني للوقت م�شتوٍف لال�شتراطات التي ي�شدر بتحديدها 

قرار من ال�شلطة المخت�شة.  
معلوم���ات: البيانـــات والن�شو�ـــس وال�شور والأ�شكـــال والأ�شوات والرمـــوز والبرمجيات وقواعد 

البيانات، وما �شابه ذلك.
نظام معلومات: نظام اإلكتروني لإن�شاء اأو اإر�شال اأو ت�َشلُّم اأو تخزين اأو عْر�س اأو معالجة �شجالت 

رونية.
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�لُم�س���ِدر: �شخ�ـــس يقوم بنف�شـــه، اأو بالنيابة عنه، باإر�شال �شجل اإلكترونـــي، اأو القيام باإن�شاء اأو 

اإر�شـــال �شجـــل اإلكتروني قبل تخزينه اإْن كـــان قد تم ذلك، ول ي�شمل ذلـــك ال�شخ�س الذي يكون 
بمثابة و�شيط ب�شاأن هذا ال�شجل.

�لُمر�َس���ل �إلي���ه: �شخ�س يق�شـــد الُم�شِدر ت�شليمه خطابًا اإلكترونيًا مـــن ِقَبل الُم�شِدر، ول ي�شمل 

ذلك ال�شخ�س الذي يكون بمثابة و�شيط ب�شاأن هذا الخطاب.
ــم اأو بث اأو تخزيـــن ال�شجل  �لو�سي���ط: �شخ�ـــس يقـــوم نيابة عـــن �شخ�س اآخـــر باإر�شـــال اأو ت�َشلُـّ

الإلكتروني، اأو يقوم بتقديم اأية خدمات اأخرى ب�شاأن هذا ال�شجل.
�لُموق���ع: اأيُّ �شخ�ـــس حائـــز لبيانـــات اإن�شاء توقيـــع، يقوم بنف�شـــه، اأو نيابة عـــن �شخ�س يمثله، 

با�شتخدام هذه البيانات لإن�شاء توقيع اإلكتروني.
�سخ�ض: اأيُّ �شخ�س طبيعي اأو اعتباري خا�س اأو عام اأو �شائر الجهات الحكومية الأخرى.

ن على دعامـــة ملمو�شة، اأو تكون محفوظة على دعامة اإلكترونية اأو على اأية  �سج���ل: معلومات تدوَّ

دعامة اأخرى، وتكون قابلة لال�شتخراج ب�شكل قابل للفهم.
ق من توقيع اإلكتروني، اأو خْتم اإلكتروني، وتاأكيد �شحته. ق من �ل�سحة: عملية التََّحقُّ �لتََّحقُّ

ق من �شحة توقيع اإلكتروني اأو خْتم اإلكتروني. ق من �ل�سحة: بيانات ُت�شتخَدم للتََّحقُّ بيانات �لتََّحقُّ

م�ستهِلك: اأيُّ �شخ�س طبيعي يت�شرف لأغرا�س ل تدخل �شمن نطاق التجارة.   

مادة )2(

نطاق �ل�سريان

ت�شري اأحكام هذا القانون على المعامالت والت�شرفات بجميع اأنواعها، كما ت�شري اأحكامه  اأ - 
على �شندات الِمْلكية وال�شكوك القابلة للتداول التي تكون في �شكل اإلكتروني، وذلك بمراعاة 

الأحكام الخا�شة في �شاأن هذه ال�شندات وال�شكوك في القوانين ذات العالقة.
ر ِوْفقًا لأيِّ قانون اآخر لحماية الم�شتهلك.  ب - ل ُتِخل اأحكام هذا القانون باأيِّ حكم مقرَّ

مادة )3(

قبول غري �جلهات �لعامة للتعامل �لإلكرتوين

و�خلطابات �لإلكرتونية وِخْدمات �لثقة

با�شتثنـــاء الأحـــوال التـــي يرد ب�شاأنهـــا ن�س خا�س خالف ذلك فـــي اأيِّ قانون اآخـــر، ل ُيلِزم  اأ - 
هـــذا القانـــون اأيَّ �شخ�س بالتعامل الإلكترونـــي، اأو باإر�شال اأو ت�َشلُّم خطابـــات اإلكترونية، اأو 

با�شتخدام اأو قبول اأيٍّ من ِخْدمات الثقة، بدون موافقته �شراحة على ذلك. 
        وبا�شتثناء الجهات العامة، يجوز مع ذلك اأن تكون موافقة ال�شخ�س �شمنية ِوْفقًا ِلما ُي�شتِدل 

عليه من �شلوكه الإيجابي.
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ب - ل يحُظـــر هذا القانون على اأيِّ �شخ�س يرغب فـــي التعامل ب�شكل اإلكتروني اأن ي�شع �شروطه 
المعقولـــة ب�شاأن ما يكفل قبوله بالتعامل الإلكتروني، اأو باإر�شال اأو ت�َشلُّم خطابات اإلكترونية، 

اأو ا�شتخدام اأو قبول اأيٍّ من ِخْدمات الثقة.

مادة )4(

�سروط قبول �جلهات �لعامة للتعامل �لإلكرتوين 

و�خلطابات �لإلكرتونية وِخْدمات �لثقة 

ُي�شتـــَرط لقبـــول اأيٍّ مـــن الجهات العامة للتعامـــل الإلكترونـــي، اأو اإر�شـــال اأو ت�َشلُّم خطابات  اأ - 
اإلكترونيـــة، اأو قبـــول اأو ا�شتخـــدام اأيٍّ من ِخْدمـــات الثقة، اأن ي�شدر قـــرار بذلك من الوزير 
المـعـِنـــي بتلك الجهة اأو رئي�شها بح�شـــب الأحوال. ويبيِّن القرار نطـــاق ومجال قبول اإر�شال 
ــم الخطابـــات الإلكترونية، وقبول وا�شتخدام ِخْدمات الثقـــة، وال�شتراطات التنظيمية  وت�َشلُـّ

التي يتعيَّن مراعاتها.
ب - تخ�شـــع الموافقـــة الم�شار اإليهـــا في الفقرة )اأ( مـــن هذه المادة لال�شتراطـــات الفنية التي 
ي�شـــدر بهـــا قرار مـــن وزير اأو رئي�س الجهـــة الحكوميـــة الم�شئولة عن �شبكـــة واأنظمة تقنية 

المعلومات لأجهزة الدولة.
ل ُتِخـــل اأحكام الفقرات ال�شابقة بـــاأيِّ ت�شريع ين�س �شراحة على حْظر ا�شتخدام الخطابات  ج - 
الإلكترونيـــة، اأو ِخْدمات الثقة، اأو ي�شتلزم اأن يكون ا�شتعمالها بطريقة معينة، ول ُيَعد حْظرًا 
ل�شتعمـــال الخطابـــات الإلكترونية اأو ِخْدمات الثقة - لغايات تطبيـــق اأحكام هذه الفقرة – 
مجـــرد الن�س في اأيِّ قانون اآخـــر، على اأن تكون المعلومات اأو الم�شتنـــدات ثابتة بالكتابة اأو 

عة. موقَّ

مادة )5(

ية �ل�سجالت �لإلكرتونية يف �لإثبات حجِّ

رة  يـــة المقرَّ لل�شجـــالت الإلكترونيـــة، في نطـــاق المعامالت المدنيـــة والتجارية، ذات الحجِّ اأ - 
رات  رة فـــي الإثبات للمحرَّ ية المقرَّ رات الُعْرفية، ويكون لهـــا ذات الحجِّ فـــي الإثبات للمحـــرَّ
الر�شميـــة فـــي اأحكام قانون الإثبـــات في المواد المدنيـــة والتجارية متـــى ا�شتوفت ال�شروط 
الـــواردة فيـــه، وال�شروط الأخرى المن�شو�ـــس عليها في هذا القانون، والقـــرار ال�شادر من 

ال�شلطة المخت�شة بالتن�شيق مع الوزير المعِني ب�شئون العدل في هذا ال�شاأن.
ب - ل ينَكـــر الأثر القانونـــي للمعلومات الواردة فـــي ال�شجل الإلكتروني، ل مـــن حيث �شحتها اأو 
يتهـــا، لمجـــرد ورودها – كليًا اأو جزئيًا – في �شكل �شجـــل اإلكتروني اأو الإ�شارة اإليها في  حجِّ

هذا ال�شجل.
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اإذا اأوجب القانون اأن تكون المعلومات مكتوبة، فاإن ورود المعلومات في �شجل اإلكتروني يكون  ج - 
ن  م�شتوفيـــًا لمتطلبات القانون، �شريطة اأن تكون هذه المعلومـــات قابلة للنفاذ اإليها بما يَمكِّ

من ا�شتعمالها عند الرجوع اإليها لحقًا.
ية ال�شجل الإلكتروني في الإثبات، عند النزاع في �شالمته ما يلي: يراعى في تقدير حجِّ د - 
1 -  مدى الثقة في الطريقة التي تم بها اإن�شاء اأو تخزين اأو اإر�شال ال�شجل الإلكتروني.

 2 - مدى الثقة في الطريقة التي تم بها توقيع ال�شجل الإلكتروني.
3 - مدى الثقة في الطريقة التي ا�شُتعِملت في المحافظة على �شالمة المعلومات.

4- اأية اأمور اأخرى ذات عالقة ب�شالمة ال�شجل الإلكتروني.

مادة )6(

�لتوقيع �لإلكرتوين

اإذا اأوجـــب القانـــون توقيع طرف ما، فـــاإن التوقيع الإلكتروني على ال�شجـــل الإلكتروني يكون  اأ - 
م�شتوفيـــًا لمتطلبـــات القانون فـــي هذا ال�شـــاأن، وذلـــك اإذا ا�شُتعِملت طريقـــة لتحديد ذلك 
ده ب�شاأن المعلومات الواردة في ذلك ال�شجل الإلكتروني، وكانت الطريقة  الطرف، وبيان ق�شْ
الم�شتعَملـــة موثوقًا بها بما يتنا�شب والغر�س الذي تم مـــن اأجله اإن�شاء اأو اإر�شال ال�شجل في 
�شـــوء الظروف ذات العالقة، اأو ثبت فعليًا تحقيقهـــا للوظيفة الم�شار اإليها في هذه الفقرة، 

�شواء كانت منفردة اأو مجتمعة مع اأدلة اأخرى.
ب - يجوز اأن ت�شتمل الظروف الم�شار اإليها الفقرة )اأ( من هذه المادة ما يلي:

1 - اأية قواعد ت�شغيل تتعلق بتقييم مدى الثقة في النظام.
2 - �شمان �شالمة البيانات.

ح به للنظام. 3 - القدرة على مْنع ال�شتخدام والنفاذ، غير الم�شرَّ
.)Software( والبرمجيات )Hardware( 4 - اأمن اأنظمة معدات حا�شب اآلي

5 - مدى انتظام تدقيق النظام من ِقَبل جهة م�شتقلة ونطاق هذا التدقيق.
6 - وجود �شهادة من ِقَبل جهة اإ�شراف اأو اعتماد اأو نظام طوعي ب�شاأن الثقة في الطريقة 

الم�شتخَدمة.
7 - اأية معايير قيا�شية يكون معموًل بها.

8 - اأيُّ اتفاق ذي �شلة.
مادة )7(

قر�ئن �لإثبات

اإذا تـــم توقيع �شجل اإلكترونـــي با�شتخدام �شهادة توقيع اإلكتروني اآمنـــة، قامت القرينة على  اأ - 
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�شحة التالي، اإلى اأن يثبت العك�س:
1 - اأن التوقيع الإلكتروني على ال�شجل الإلكتروني هو توقيع �شاحب ال�شهادة.

ع من ِقَبل �شاحب ال�شهادة بغر�س  2 - اأن التوقيع الإلكتروني على ال�شجل الإلكتروني قد ُو�شِ
توقيع هذا ال�شجل.

ع التوقيع الإلكتروني عليه. 3 - اأن ال�شجل الإلكتروني لم يطراأ عليه تغيير منذ و�شْ
ب -  اإذا تـــم خْتـــم �شجـــل اإلكتروني با�شتخدام خْتـــم اإلكتروني اآمن، قامـــت القرينة على �شالمة 
الخْتم الإلكتروني لل�شجل الإلكتروني و�شحة الم�شدر المقترن بالخْتم، اإلى اأن يثبت العك�س.
اإذا تـــم مْهر �شجل اإلكتروني با�شتخدام مْهر وقـــت اإلكتروني اآمن، قامت القرينة على �شحة  ج - 
التاريخ والوقت الثابت بموجب المْهر وعلى �شالمة ال�شجل الإلكتروني المقترن بذلك التاريخ 

والوقت، اإلى اأن يثبت العك�س. 
ل اآمنة، قامت القرينة  اإذا تم اإر�شال �شجل اإلكتروني با�شتخدام خدمة تو�شيل اإلكتروني م�شجَّ د - 
علـــى �شالمــــة ال�شجل الإلكتروني وعلى اإر�شالــــه من ِقَبل الـُمر�ِشل وت�َشلُّمـــه من ِقَبل الُمر�َشل 
اإليـــه وعلى �شحة تاريخ ووقت اإر�شاله وت�َشلُّمــــه المذكورين وفقًا لخدمة التو�شيل الإلكتروني 

ل الآمنة، اإلى اأن يثبت العك�س.   الم�شجَّ

مادة )8(

�أ�سل �مل�ستند�ت و�ل�سجالت و�ملعلومات 

اإذا اأوجـــب القانـــون تقديم اأو حفـــظ اأ�شل اأيِّ م�شتنـــد اأو �شجل اأو معلومـــات في �شكل �شجل  اأ - 
اإلكتروني فاإن ذلك يكون متحققًا اإذا توافرت ال�شروط الآتية: 

منذ  الإلكتروني  ال�شجل  نها  ت�شمَّ التي  المعلومات  �شالمة  ب�شاأن  ثقة  ذي  �شمان  ر  توفُّ  -  1
اإن�شائه في �شكله النهائي، �شواء كانت هذه المعلومات في الأ�شل واردة في �شكل م�شتند 

خطي اأو �شجل اإلكتروني.
2 - في حالة الإلزام بتقديم الم�شتَند اأو ال�شجل اأو المعلومات اإلى �شخ�س معيَّن، يجب اأن 

ه على ذلك ال�شخ�س. يكون ال�شجل الإلكتروني قاباًل لأْن يتم عْر�شُ
اأن يتم  3 - موافقة الجهة العامة المعنية التي يخ�شع الن�شاط ذو ال�شلة لإ�شرافها، على 
التقديم اأو الِحْفظ في �شكل �شجل اإلكتروني، وا�شتيفاء اأية ا�شتراطات اأخرى قد ي�شدر 

بتحديدها قرار من تلك الجهة في هذا ال�شاأن.
ب -  لأغرا�س البند )1( من الفقرة )اأ( من هذه المادة:

نها ال�شجل  1 - يكون معيار تقييم �شالمة المعلومات هو ما اإذا ظلت المعلومات التي ت�شمَّ
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الإلكتروني كاملة دون اأن يطراأ عليها اأيُّ تغيير، عدا ما يطراأ في ال�شياق المعتاد لإر�شال 
المعلومات اأو تخزينها اأو عر�شها.

2 - يتم تقييم م�شتوى الثقة في �شوء جميع الظروف التي اأن�شىء فيها ال�شجل الإلكتروني، 
بما في ذلك الغَر�س من اإن�شائه.

يجـــوز لأيِّ �شخ�س ا�شتيفاء ال�شتراطات المن�شو�س عليهـــا في الفقرة )اأ( من هذه المادة  ج - 
من خالل ال�شتعانة بخدمات اأيِّ �شخ�س اآخر.  

مادة )9(

��سرت�ط تقدمي ن�سخة و�حدة �أو �أكرث من م�ستَند

هذا  فُيَعدُّ  م�شتَند،  اأيِّ  من  اأكرث  اأو  ن�شخة  تقدمي  الأطراف  ا�شرتط  اأو  القانون  اأوجب  اإذا 
توافرها يف ذلك  الواجب  املعلومات  اإلكرتوين مت�شمٍن  �شجل  تقدمي  اإذا مت  قًا  متَحقِّ ال�شرتاط 

امل�شتَند.

مادة )10(

ِحْفظ �مل�ستند�ت �أو �ل�سجالت �أو �ملعلومات

اإذا اأوجـــب القانون حفـــظ اأي م�شتند اأو �شجل اأو معلومات، فيكـــون ا�شتيفاء ذلك من خالل  اأ - 
حفظ الم�شتند اأو ال�شجل اأو المعلومات في �شكل �شجل اإلكتروني متى توافرت ال�شروط الآتية:
1 - اأن تكون المعلومات الواردة في ال�شجل الإلكتروني قابلة لأْن يتم النفاذ اإليها بما يْمكن 

من ا�شتعمالها عند الرجوع اإليها لحقًا.  
اأو ب�شكل  ُت�ُشلِّم به،  اأو  اأر�ِشل  اأو  اأن�شىء  اأن يتم ِحْفظ ال�شجل الإلكتروني بال�شكل الذي   - 2

يمكن اإثبات اأنه يمثل بدقة المعلومات الأ�شلية التي تم اإن�شاوؤها اأو اإر�شالها اأو ت�َشلُّمها.
ن من تحديد َم�شدر ال�شجل الإلكتروني  3 - اأن يتم ِحْفظ اأية معلومات – اإْن ُوِجدت – تَمكِّ
والجهة المر�َشل اإليها وتاريخ ووقت اإر�شاله اأو ت�َشلُّمه، وذلك اإذا كان الم�شتَند اأو ال�شجل 

اأو المعلومات محل الِحْفظ قد تم اإر�شالها اأو ت�َشلُّمها بو�شائل اإلكترونية.
4 - موافقة الجهة العامة المعنية، التي يخ�شع الن�شاط ذو ال�شلة لإ�شرافها، على اأن يتم 
اأية ا�شتراطات اأخرى قد ي�شدر بتحديدها  اإلكتروني وا�شتيفاء  الِحْفظ في �شكل �شجل 

قرار من تلك الجهة.
ب -  ل يمتـــد الإلـــزام بِحْفظ الم�شتنـــدات وال�شجالت والمعلومات ِوْفقًا لأحكـــام البند )3( من 
الفقـــرة )اأ( مـــن هذه المادة اإلـــى المعلومات التي لبـــد اأن تن�شاأ ب�شـــورة تلقائية وغر�شها 

الح�شري هو تمكين اإر�شال اأو ت�َشلُّم ال�شجل.
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يجـــوز لأيِّ �شخ�س ا�شتيفـــاء المتطلَّب المن�شو�س عليه في الفقـــرة )اأ( من هذه المادة من  ج - 
خالل ال�شتعانة بخدمات اأيِّ �شخ�س اآخر.

مادة )11(

�إبر�م �لعقود

يف �شياق اإبرام العقود، وما مل يتََّفق على خالف ذلك، يجوز التعبري- كليًا اأو جزئيًا - من 
خالل اخلطابات الإلكرتونية، عن الإيجاب والقبول اأو اأيِّ تعديل اأو عدول لالإيجاب والقبول.

مادة )12(

�لدعوة لتقدمي عرو�ض 

اإىل  هة  موجَّ غري  تكون  اأكرث،  اأو  واحد  اإلكرتوين  خطاب  خالل  من  تتم  للتعاقد  دعوة  اأية 
اأكرث، بحيث يكون الطالع عليها متاحًا بوجه عام لأيِّ �شخ�س ي�شتخدم  اأو  طرف معنيَّ واحد 
ُنُظم معلومات، تعد مبثابة دعوة للتفاو�س. وي�شمل ذلك الدعوات لو�شع طلبيات من خالل ُنُظم 
ه الدعوة للتعاقد  معلومات تتم با�شتعمال تطبيقات تفاعلية، وذلك ما مل ُيْدَل بو�شوح على اأن ُمَوجِّ

يق�شد اللتزام بالتعاقد يف حال قبولها.

مادة )13(

�لتعبري عن �لإر�دة

اأو  الإرادة  تعبري عن  لأيِّ  القانوين  الأثر  ينَكر  ل  اإليه،  والـمر�َشل  الـُم�شِدر  بني  العالقة  يف 
يته ملجرد اأنه ورد يف �شكل خطاب اإلكرتوين. �شحته اأو حجِّ

مادة )14(

�لوكالء �لإلكرتونيني 

ل ُتنَكر �شحة اأو نفاذ العقد المبرم من خالل تفاعل بين وكيل اإلكتروني و�شخ�س طبيعي، اأو  اأ - 
بيـــن اثنين اأو اأكثر من الوكالء الإلكترونيين، لمجرد عدم مراجعة اأو اإجازة �شخ�س طبيعي 

لالأفعال التي قام بها الوكالء الإلكترونيون اأو للعقد الناتج عنها.
ب - اإذا ارتكـــب �شخ�س طبيعي خطاأ في خطـــاب اإلكتروني تباَدله مع وكيل اإلكتروني تابع لطرف 
اآخـــر، ول يوفـــر الوكيـــل الإلكتروني لذلك ال�شخ�ـــس فر�شة لت�شحيح الخطـــاأ، فيحق لذلك 
ال�شخ�ـــس الطبيعـــي، اأو ال�شخ�س الـــذي يت�شـــرف لم�شلحته، اأن ي�شحب ذلـــك الجزء من 

الخطاب الإلكتروني الذي ارتكب فيه الخطاأ، اإذا:
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1 - قام ال�شخ�س الطبيعي، اأو ال�شخ�س الذي يت�شرف لم�شلحته، في اأقرب وقت ممكن 
بعد ِعْلِمه بالخطاأ باإبالغ الطرف الآخر باأنه ارتكب خطاأ في الخطاب الإلكتروني.

2 - لم يكن ال�شخ�س الطبيعي، اأو ال�شخ�س الذي يت�شرف لم�شلحته، قد ا�شتخدم ما يكون 
قد ت�َشلَّمه من �شلع اأو خدمات اأو ح�شل منها على اأية منفعة اأو قيمة مادية.

ل ي�شري ال�شرط الخا�س بالإبالغ، المن�شو�س عليه في البند )1( من الفقرة )ب( من هذه  ج - 
م لل�شخ�س الطبيعي، اأو الطرف  المـــادة، اإل في الحالة التي يكون فيها الطرف الآخر قد قدَّ
الذي كان ال�شخ�س الطبيعي يت�شرف لم�شلحته، البيانات الالزمة لالت�شال بهذا الطرف.

مادة )15(

�لإقر�ر بَت�َسلُّم �خلطابات �لإلكرتونية

اإذا اتفـــق الُم�شـــِدر مـــع المر�َشل اإليه، اأو اإذا طلـــب الُم�شِدر من المر�َشـــل اإليه، وقت اأو قبل  اأ - 
اإر�شال الخطاب الإلكتروني، الإقرار بَت�َشلُّم هذا الخطاب، فاإنه:

الخطاب  بَت�َشلُّم  الإقــرار  يكون  اأن  اإليه  المر�َشل  مع  الُم�شِدر  اتفاق  يت�شمن  لم  اإذا   -  1
الإلكتروني في �شكل معيَّن اأو بطريقة معيَّنة، فاإنه يجوز اأن يتم الإقرار بَت�َشلُّم الخطاب 
عن طريق اأيِّ �شلوك، اأو اإبالغ من جانب المر�َشل اإليه �شواء كان بو�شيلة تلقائية اأو خالف 

ذلك، يكفي لإعالم الُم�شِدر باأن المر�َشل اإليه قد ت�َشلَّم الخطاب الإلكتروني.
2 -  اإذا ا�شترط الُم�شِدر اأن يتلقى اإقرارًا من المر�َشل اإليه بَت�َشلُّم الخطاب الإلكتروني، فاإن 

اإر�شال الخطاب الإلكتروني ُيعتَبر كاأن لم يكن اإلى اأن يتم ت�َشلُّم هذا الإقرار.
اإليه بَت�َشلُّم الخطاب الإلكتروني دون  اإقرارًا من المر�َشل  اأن يتلقى  اإذا طلب الُم�شِدر   - 3
د اأو  ي هذا الإقرار خالل الوقت المحدَّ اأْن يذكر الُم�شِدر اأنَّ نفاذ الخطاب م�شروط بتلقِّ
المتَفق عليه، اأو خالل مدة معقولة اإذا لم يتم تحديد وقت معيَّن اأو التفاق عليه، فاإن 
مدة  له  د  ويحدِّ بالتَّ�َشلُّم،  اإقرار  اأيَّ  منه  يتلقَّ  لم  باأنه  اإليه  المر�َشل  ُيخِطر  اأن  للُم�شِدر 
المدة، جاز  الإقــرار خالل هذه  يرد  لم  فاإن  الإقــرار،  ي هذا  تلقِّ يتعيَّن خاللها  معقولة 
للُم�شِدر – بعد اإخطار المر�َشل اإليه – اعتبار اإر�شال الخطاب الإلكتروني كاأن لم يكن، 

اأو اأن يتم�شـك باأيـة حقـوق قـد تكـون لــه ِوْفقًا للقانون.
ي الُم�شِدر اإقـــرارًا بالتَّ�َشلُّم من المر�َشل اإليه، فاإنـــه ُيفتَر�س – اإلى اأن يثبت  ب  -  فـــي حالـــة تلقِّ
ــم المر�َشـــل اإليـــه للخطـــاب الإلكتروني ذي ال�شلـــة. ومع ذلـــك ل يعني هذا  العك�ـــس – ت�َشلُـّ
الفترا�س �شمنًا َتطاُبق الخطاب الإلكتروني الذي اأر�ِشل مع فحوى الخطاب الذي تم َت�َشلُُّمه.
اإذا ورد فـــي الإقـــرار بالتَّ�َشلُّم الذي ت�َشلَّمـــه الُم�شِدر اأن الخطاب الإلكترونـــي ذا ال�شلة قد  ج- 
دة في المعايير المعمول بها، فاإنه  ا�شتوفى ال�شتراطات الفنية، �شواء المتَفق عليها اأو المحدَّ
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ُيفتَر�س اأن تلك ال�شتراطات قد تم ا�شتيفاوؤها اإلى اأن يثبت العك�س.
ل ت�شـــري اأحكام هذه المـــادة اإل على اإر�شال الخطاب الإلكترونـــي اأو ت�شلمه، ول يق�شد بها  د- 

معالجة الآثار القانونية التي قد تترتب على الخطاب الإلكتروني اأو على الإقرار بت�شلمه.

مادة )16(

وقت ومكان �إر�سال وت�َسلُّم �خلطابات �لإلكرتونية

مـــا لـــم ُيتََّفق على خالف ذلـــك بين الُم�شـــِدر والمر�َشل اإليـــه، يكون وقت اإر�شـــال الخطاب  اأ - 
الإلكترونـــي هو وقت خروجه من نظام معلومـــات يخ�شع ل�شيطرة الُم�شِدر اأو َمن ينوب عنه 
فـــي اإر�شاله. وفي حالة عدم خروج الخطاب الإلكتروني من نظام معلومات يخ�شع ل�شيطرة 

الُم�شِدر اأو من ينوب عنه في اإر�شاله، فُيعتد بوقت ت�َشلُّم الخطاب الإلكتروني.
َفـــق على خـــالف ذلك بين الُم�شـــِدر والمر�َشل اإليـــه، يكون وقـــت ت�َشلُّم الخطاب  ب -  مـــا لـــم ُيتَّ
الإلكترونـــي هو الوقت الذي يكون فيه الخطاب قاباًل لال�شتخراج من ِقَبل المر�َشل اإليه على 

د م�شبقًا.  عنوان اإلكتروني محدَّ
مل  اإليه  املر�َشل  يخ�س  اآخر  اإلكرتوين  عنوان  على  الإلكرتوين  اخلطاب  َت�َشلُّم  وقت  ويكون 
اإليه على  ده هو الوقت الذي يكون فيه اخلطاب قاباًل لال�شتخراج من ِقَبل املر�َشل  يكن قد حدَّ
ذلك  على  الإلكرتوين  اإر�شال اخلطاب  قد مت  باأنه  َعِلم  على  اإليه  املر�َشل  ويكون  العنوان.  ذلك 
العنوان. ولأغرا�س هذه الفقرة، ُيفرَت�س - اإىل اأن يثبت العك�س - اأن اخلطاب الإلكرتوين قابل 

لال�شتخراج من ِقَبل املر�َشل اإليه وقت و�شوله للعنوان الإلكرتوين للمر�َشل اإليه.
ما لم ُيتََّفق على خالف ذلك بين الُم�شِدر والمر�َشل اإليه، ُيعتَبر الخطاب الإلكتروني مر�َشاًل  ج - 
من المكان الذي يكون فيه مقر عمل الُم�شِدر، وُيعتَبر اأنه قد تم ت�َشلُّمه من ِقَبل المر�َشل اإليه 

في المكان الذي يكون فيه مقر عمله.
ت�شري اأحكام الفقرة )ب( من هذه المادة ب�شرف النظر عما اإذا كان مكان نظام المعلومات  د - 
الداعـــم لعنوان اإلكتروني يقع فـــي مكان مختلف عن المكان الُمَعد ِوْفقًا لأحكام الفقرة )ج( 

باأنَّ التَّ�َشلُّم قد تم فيه.

مادة )17(

مكان �لأطر�ف

ده ذلك الطرف، وذلك ما لم  يكون مقر العمل لأيِّ طرف في المعاملة هو المكان الذي يحدِّ اأ - 
د مقر العمل ل يوجد لديه مقر عمل في ذلك المكان. ُيثِبت طرف اآخر اأن الطرف الذي حدَّ
د طرف ما مقر عمله وكان لديـــه اأكثر من مقر عمل، يكون مقر العمل لأغرا�س  ب - اإذا لـــم يحدِّ
هـــذا القانـــون هو المقر الأوثق �شلـــة بالمعاملة المعنية، وذلك بمراعـــاة الظروف التي كان 
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الأطـــراف يعلمـــون بها، اأو كانت في ح�شبانهم قبل اإبرام المعاملـــة اأو حين اإبرامها. واإذا لم 
يكن الخطاب الإلكتروني متعلقًا بمعاملة فيكون مقر العمل هو المقر الرئي�شي.

اإذا لم يكن لأيِّ طرف مقر عمل، ُيعتدُّ بمحل اإقامته المعتاد.  ج - 
ل يعد المكان مقر عمل لمجرد اأنه مكان وجود الأجهزة والتقنيات الداعمة لنظام معلومات  د - 
ُي�شتخـــَدم مـــن ِقَبل طرف في المعاملة، اأو لمجرد اأنه المكـــان الذي يمكن اأن يتم فيه النفاذ 

لنظام المعلومات من ِقَبل الغير.
هــــ -  ل ُيعتَبر مجرد ا�شتخدام الطرف ل�شم نطاق اأو عنوان اإلكتروني مرتبطًا ببلد معيَّن قرينة 

على اأن مقر عمله يقع في ذلك البلد.

مادة )18(

�لتوثيق بالو�سائل �لإلكرتونية

رات والت�شديق عليها بالو�شائل الإلكترونية. يجوز توثيق المحرَّ اأ - 
         وُي�شـــِدر الوزيـــر المعِنـــي ب�شئون العدل، بعـــد التن�شيق مع الجهات المعنيـــة، قرارًا بتحديد 
ق من �شخ�شية طالبي  ال�شتراطات ومعايير اأنظمة المعلومات التي يجب اللتزام بها للتََّحقُّ
التوثيق، واإن�شاء وت�شليـــم وِحْفظ واأمان ال�شجالت الإلكترونية المتعلقة بالتوثيق الإلكتروني، 
ع التوقيـــع الإلكتروني على  وتحديـــد نوع التوقيع الإلكترونـــي المطلوب للتوثيـــق، و�شيغة و�شْ

ر، وتحديد الم�شتندات التي يجوز توثيقها اأو الت�شديق عليها بالو�شائل الإلكترونية. المحرَّ
ب -  يجـــوز توثيـــق ال�شجالت الإلكترونية والت�شديـــق على التوقيعات الإلكترونيـــة واإثبات تاريخ 
رات العرفية التي تكون في �شكل اإلكتروني، وذلك ِوْفقًا لال�شتراطات وال�شوابط التي  المحرَّ
ي�شـــدر بتحديدها قرار مـــن الوزير المعِني ب�شئون العدل بعـــد التن�شيق مع الجهات المعنية 

ذات العالقة.
مادة )19(

�لطعن يف �سحة �ل�سجالت و�خلطابات 

و�لأختام و�لتوقيعات �لإلكرتونية

والتوقيعات  والأختام  واخلطابات  ال�شجالت  يف  بالتزوير  الطعن  امل�شلحة  ل�شاحب 
ال�شجالت  هذه  ب�شاأن  املتعلقة  ُفوع  الدُّ اأو  الطعون  يف  ة  املخت�شَّ املحكمة  وتف�شل  الإلكرتونية. 
يتفق  قانونًا، ومبا  رة  املقرَّ الإثبات  لقواعد  الإلكرتونية، طبقًا  والتوقيعات  والأختام  واخلطابات 

وطبيعة ال�شجالت واخلطابات والتوقيعات الإلكرتونية.
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مادة )20(

دي ِخْدمات �لثقة  �عتماد مزوِّ

لل�شلطـــة المخت�شة اأن ُت�شِدر قـــرارًا ب�شاأن ا�شتراطات ومعايير اعتماد اأيٍّ من ِخْدمات الثقة  اأ - 
واإجـــراءات تقديم طلب العتماد والبـــتِّ فيه. ويجب األ تت�شمن هذه ال�شتراطات والمعايير 
د  الإلـــزام با�شتعمال برمجيـــات اأو معدات حا�شب اآلي معينة. ويجوز في هذه الحالة لأيِّ مزوِّ
�س في المملكـــة اأو له مقر عمل فيها اأن يتقدم بطلـــب اإلى الجهة الإدارية  ِخْدمـــات ثقـــة موؤ�شَّ
دها  د ِخْدمات ثقة معتَمد للخدمة المعنية التي يحدِّ المخت�شـــة للموافقة على اعتماده كمـــزوِّ
فـــي طلبه، وي�شدر قرار من ال�شلطة المخت�شة ُين�َشـــر في الجريدة الر�شمية بالموافقة على 
رة في هذا  ق من ا�شتيفـــاء ال�شتراطات والمعايير المقرَّ العتمـــاد ونطاقه، وذلك بعد التََّحقُّ

ال�شاأن، بما في ذلك معايير التقيي�س الواجب ا�شتعمالها.
ب - ُي�شتَحق ر�شم على طلب العتماد ور�شم �شنوي على العتماد في حالة الموافقة عليه، وي�شدر 

بتحديد فئات هذه الر�شوم قرار من ال�شلطة المخت�شة بعد موافقة مجل�س الوزراء.
ة ولمتطلَّبات التدقيق  دو ِخْدمات الثقة المعتَمدون لرقابة الجهة الإدارية المخت�شَّ يخ�شع مزوِّ ج - 

التي ت�شدر ب�شاأنها قرارات من ال�شلطة المخت�شة.
ا كليًا اأو بالن�شبة لأيٍّ  يجـــوز بموجب قرار ي�شدر عن ال�شلطة المخت�شة �شْحـــب العتماد، اإمَّ د - 
د الخدمة غير  مـــن الِخْدمـــات التـــي تمثل جزءًا من نطـــاق اعتماده، وذلـــك اإذا اأ�شبح مـــزوِّ

رة. م�شتوٍف لال�شتراطات والمعايير المقرَّ
د ِخْدمات الثقة  ة قبـــل �شْحب العتمـــاد اإخطار مـــزوِّ هـ -  يجـــب على الجهـــة الإداريـــة المخت�شَّ
ل م�شحـــوب بعلم الو�شول ب�شاأن الإجراء المزمع اتخاذه  المعتَمـــد كتابة بموجب كتاب م�شجَّ

رة لذلك.  حياله والأ�شباب المبرِّ
د ِخْدمـــات الثقة العترا�ـــس كتابة على ذلك خالل اأربعة ع�شر يومًا من تاريخ ت�َشلُّمه           ولمـــزوِّ
الإخطـــار، ويتم بحث اأوجه العترا�س والبتِّ فيه خـــالل ثالثين يومًا من تاريخ ت�َشلُّمه. وفي 

حالة رْف�س العترا�س ُيْن�َشر قرار �شْحب العتماد في الجريدة الر�شمية. 
دًا لِخْدمات ثقة  يجـــوز بموجب قـــرار من مجل�س الـــوزراء اعتماد جهـــة حكومية لتكون مـــزوِّ و - 
د القـــرار نطاق العتمـــاد والمعايير التي يجـــب العمل بها وبفئـــات الر�شوم  معتَمـــدًا، ويحـــدِّ

الم�شتَحقة عن ِخْدماتها وحالت الإعفاء منها.

مادة )21(

دي ِخْدمات �لثقة �خلارجيني  �عتماد مزوِّ

د ِخْدمات ثقة يكـــون مقر عمله خـــارج المملكة اأن يتقدم بطلـــب اإلى الجهة  يجـــوز لأيِّ مـــزوِّ اأ - 
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دها في  د ِخْدمات ثقة معتَمد لِخْدمات يحدِّ ة للموافقة علـــى اعتماده كمزوِّ الإداريـــة المخت�شَّ
طلبـــه، متـــى ما كانت هـــذه الِخْدمات من �شمـــن الِخْدمات التي �شـــدر بتحديدها قرار من 
ة ِوْفقـــًا لأحكام الفقرة )اأ( مـــن المادة )20( من هـــذا القانون. وت�شري  ال�شلطـــة المخت�شَّ
ب�شاأن اإجراءات تقديم طلب العتماد والبتِّ فيه ذات الإجراءات الواردة في القرار ال�شادر 

ة. من ال�شلطة المخت�شَّ
ب - ي�شـــدر قرار مـــن ال�شلطة المخت�شة ُين�َشـــر في الجريدة الر�شميـــة بالموافقة على العتماد 

د الخدمة م�شتوفيًا لال�شتراطات الآتية: ونطاقه اإذا كان مزوِّ
الواجب  التقيي�س  معايير  في ذلك  بما  معايير،  بموجب  يعمل  الخدمة  د  مزوِّ يكون  اأن   -  1
من  )اأ(  الفقرة  في  اإليها  الم�شار  المعايير  عن  الم�شتوى  حيث  من  تقل  ل  ا�شتعمالها، 

المادة )20( من هذا القانون. 
د الخدمة معتَمدًا لتزويد خدمة الثقة ذات ال�شلة في دولة اأجنبية مقبولة  2 - اأن يكون مزوِّ

لدى ال�شلطة المخت�شة.
3 - اأية ا�شتراطات اأخرى ي�شدر بتحديدها قرار من ال�شلطة المخت�شة.

ُي�شتَحق ر�شم على طلب العتماد ور�شم �شنوي على العتماد في حالة الموافقة عليه، وي�شدر  ج - 
بتحديد فئات هذه الر�شوم قرار من ال�شلطة المخت�شة بعد موافقة مجل�س الوزراء.

ي�شـــري في �شاأن �شْحب اعتماد مزودي خدمات الثقة الخارجيين الأحكام المن�شو�س عليها  د - 
في الفقرتين )د( و)هـ( من المادة )20( من هذا القانون.

مادة )22(

نظام �لتعريف �لإلكرتوين

ع وت�شغيل واإدارة نظام تعريف اإلكرتوين.  للجهة احلكومية املعنية باإ�شدار بطاقة الهوية و�شْ
وي�شدر بتحديد خدمات التعريف الإلكرتوين والر�شوم امل�شتَحقة على بع�س هذه اخلدمات 

وحالت الإعفاء منها قرار من جمل�س الوزراء. 

مادة )23(

م�سئولية مزودي خدمات �لثقة

يكـــون مزود خدمـــات الثقة م�شئوًل عـــن اأي �شرر يلحق بـــاأي �شخ�س كان قـــد ا�شتند ب�شكل  اأ - 
معقـــول على خدمة ثقة قّد�شمها المزود، وكان ذلك نتيجة عدم التزام المزود باأحكام هذا 
القانـــون والقـــرارات ال�شادرة تنفيذًا له، واأن ال�شرر كان قـــد ن�شاأ عن عْمد اأو ب�شبب اإهمال 

من ِقَبل المزود.
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ب -  تنتفـــي م�شئولية مـــزود خدمات الثقة المعتَمد اإذا كان ال�شخ�س يعلـــم، اأو كان من �شاأنه اأن 
يعلم بح�شب المجرى العادي لالأمور، باأن ال�شهادة الذي ا�شتند عليها قد انتهى العمل بها اأو 
تم اإلغاوؤها اأو تعليق العمل بها، اأو اأن اعتماد مزود خدمات الثقة ذات العالقة قد تم �شحبه. 
تقـــوم القرينة اإلى اأن يثبت العك�س باأن ال�شرر نتج عن عْمد اأو اإهمال من ِقَبل مزود خدمات  ج - 

الثقة المعتَمد. 
بالن�شبـــة لمـــزود خدمات الثقـــة غير المعتَمد، يقع علـــى ال�شخ�س الذي لحق بـــه �شرر عبء  د - 

اإثبات اأن ال�شرر الذي لحق به لم ينتج عن عْمد اأو اإهمال من ِقَبل المزود. 
هـ - اإذا اأبلغ مزود خدمات الثقة م�شبقًا عمالئه بالقيود المفرو�شة على ا�شتعمال الخدمات التي 
يقدمها، بمـــا ذلك القيود الواردة على قيمة المعامالت مو�شوع الخدمة، وكان ذلك الإبالغ 
على نحو يتحقق به علم الغير، فاإنه ل ُي�شاأل عن الأ�شرار النا�شئة عن ا�شتعمال خدماته بما 

يجاوز تلك القيود، ما لم تكن الأ�شرار قد ن�شاأت عن فعل عْمدي منه.

مادة )24(

م�سئولية �لو�سطاء 

ل ُي�شاأل الو�شيط مدنيًا اأو جنائيًا عن اأية معلومات واردة في �شكل �شجالت اإلكترونية تخ�س  اأ - 
الغير اإذا لم يكن هو من�شىء هذه المعلومات واقت�شر دوره على مجرد توفير اإمكانية النفاذ 

اإليها اأو تخزينها اأو كليهما معًا. 
ب -  ُي�شتَرط لنتفاء الم�شئولية ما يلي:

1 - عدم علم الو�شيط باأنه تن�شاأ عن هذه المعلومات اأية م�شئولية مدنية اأو جنائية.
2 - عدم علم الو�شيط باأية وقائع اأو مالب�شات من �شاأنها اأن تدل، بح�شب المجرى العادي 

لالأمور، على قيام الم�شئولية المدنية اأو الجنائية.
3 - قيام الو�شيط على الفور في حالة علمه باأيٍّ مما تقدم باإزالة المعلومات من اأيِّ نظام 
للمعلومات تحت �شيطرته، ووْقف توفير اإمكانية النفاذ اإلى تلك المعلومات اأو تخزينها اأو 

عر�س اأيٍّ من ذلك.
ل تفِر�ـــس اأحكـــام هذه المـــادة على الو�شيط اأيَّ التـــزام قانوني ب�شاأن مراقبـــة اأية معلومات  ج - 
ق علم الو�شيط باأن المعلومات  واردة في �شكل �شجالت اإلكترونية تخ�س الغير - بغر�س تَحقُّ
ق علمه باأية وقائع اأو مالب�شات من �شاأنها اأن  تن�شـــاأ عنها م�شئولية مدنيـــة اأو جنائية، اأو لَتَحقُّ
تـــدل بح�شب المجرى العادي لالأمـــور على قيام هذه الم�شئوليـــة - اإذا اقت�شر دور الو�شيط 

على مجرد توفير اإمكانية النفاذ اإلى هذه ال�شجالت اأو تخزينها.
ل ُتِخل اأحكام هذه المادة بما يلي: د - 
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1 - اأية التزامات تن�شاأ عن اأي عقد.
2 - اللتزامات التي ُتفَر�س بموجب اأي قانون ب�شاأن تقديم خدمات الت�شالت الال�شلكية.

3 - اللتزامات التي ُتفَر�س بموجب اأي قانون، اأو حكم ق�شائي واجب النفاذ، ب�شاأن تقييد اأو 
مْنع اأو اإزالة اأية معلومات واردة في �شكل �شجالت اإلكترونية اأو الحيلولة دون النفاذ اإليها.

هـ -  لأغرا�س هذه المادة:
الو�شائل  توفير  الغير،  تخ�س  معلومات  ب�شاأن  النفاذ(  اإمكانية  )توفير  بعبارة  د  ُيق�شَ  -  1
تخ�س  اإلكترونية  �شجالت  �شكل  في  واردة  معلومات  اإلى  النفاذ  من  ن  تَمكِّ التي  الفنية 
الغير، اأو بثها، اأو مجرد زيادة فاعلية البث، وي�شمل ذلك التخزين الآلي اأو المرحلي اأو 

الموؤقت لهذه المعلومات بغر�س توفير اإمكانية النفاذ اإليها.
اأية �شيطرة فعلية  للو�شيط  لي�س  اأي �شخ�س  للو�شيط،  بالن�شبة  بكلمة )الغير(  2 - يق�شد 

عليه.
مادة )25( 

ت�سجيل �أ�سماء �لنطاق

ا�شـــم وا�شتعمـــال  ت�شجيـــل  بتنظيـــم  قـــرارًا  بالت�شـــالت  المخت�ـــس  الوزيـــر  ُي�شـــِدر   اأ - 
ال�شناعيـــة  بالِمْلكيـــة  المخت�ـــس  الوزيـــر  راأي  اأْخـــذ  بعـــد  البحريـــن  لمملكـــة   النطـــاق 
ا�شتطـــالع المنا�شـــب  مـــن  يكـــون  اآخـــر  �شخ�ـــس  واأي  الت�شـــالت  تنظيـــم   وهيئـــة 
  راأيـــه فـــي هـــذا ال�شاأن، بمـــا في ذلـــك �شركـــة الإنترنـــت لالأ�شمـــاء والأرقـــام المخ�ش�شة

.)Internet Corporation For Assigned Name And Numbers)

ب -  يجوز اأن يت�شمن القرار ال�شادر بتنظيم ت�شجيل وا�شتعمال ا�شم النطاق لمملكة البحرين، 
ما يلي:

1 -  تعيين جهة غير حكومية لتولِّي كافة المهام المتعلقة بت�شجيل اأ�شماء النطاق وتح�شيل 
الر�شوم الم�شتَحقة في هذا ال�شاأن، وذلك بعد موافقة مجل�س الوزراء. ويجوز لهذه الجهة 
دها القرار تعيين م�شجلين معتَمدين يتم من خاللهم ت�شجيل  ِوْفقًا لل�شوابط التي يحدِّ

اأ�شماء النطاق.
نها طلب الت�شجيل. 2 - البيانات التي يت�شمَّ

3 - مدة �شريان الت�شجيل.
4 - اإجراءات التقدم بطلب الت�شجيل، والبت فيه وتجديده.

5 - الأحوال التي يجوز فيها رْف�س طلب الت�شجيل، وتجديد الت�شجيل، و�شْحب الموافقة على 
اأيٍّ من ذلك.

اأ�شماء  ت�شجيل  تتولى مهام  التي  الجهة  ال�شادرة من  القرارات  التََّظلُّم من  اإجراءات   - 6
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النطاق.
هذه  �شداد  وكيفية  وتجديده،  الت�شجيل  طلب  على  الم�شتَحقة  الر�شوم  فئات  تحديد   -  7

الر�شوم، وذلك بعد موافقة مجل�س الوزراء.
8 - اأية اأمور اأخرى متعلقة بالت�شجيل.

يجـــوز، بموجب مر�شوم بناًء على عْر�س الوزير المعِنـــي بالت�شالت، تعيين اإحدى الجهات  ج - 
الحكومية لتولِّي كافة المهام المتعلقة بت�شجيل اأ�شماء النطاق وتح�شيل الر�شوم الم�شتَحقة.

ُي�شـــِدر الوزير المعِني بالت�شالت قرارًا ب�شاأن نظام لت�شويـــة المنازعات المتعلقة بت�شجيل  د - 
اأ�شمـــاء النطـــاق، بما فـــي ذلك المنازعـــات المتعلقة بالعالمـــات والأ�شماء التجاريـــة، ِوْفقًا 
ـــد لت�شوية منازعات اأ�شمـــاء النطاق ال�شادر عن  رة بموجب النظام الموحَّ للمبـــادىء المقـــرَّ
ن القرار جـــدوًل ب�شاأن  �شة، علـــى اأن يت�شمَّ موؤ�ش�شـــة الإنترنـــت لالأ�شماء والأرقـــام المخ�شَّ

لها اأطراف النزاع. الأتعاب التي يتحمَّ
ول يجوز رْفع دعوى اأمام الق�شاء ب�شاأن النزاع املتعلق بت�شجيل ا�شم النطاق اإل بعد عر�شه 

للت�شوية والبت فيه طبقًا لنظام ت�شوية املنازعات امل�شار اإليه.
هــــ -  يجب على الجهة التي تتولى ت�شجيل اأ�شماء النطـــاق اأن تتيح للجمهور على �شبكة الإنترنت 
ن من الت�شال بمن قاموا بت�شجيل  قاعدة بيانات دقيقة وجديرة بالثقة تت�شمن معلومات تَمكِّ

اأ�شماء النطاق.
ــنــطــاق لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن الــمــ�ــشــتــوى الــعــلــوي لأغـــرا�ـــس هـــذه الـــمـــادة يــقــ�ــشــد بــا�ــشــم ال  و - 
ـــة الــمــخــ�ــشــ�ــس ـــزي ـــي ـــجـــل ـــطـــاق بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة والن ـــن  لـــلـــنـــظـــام الـــعـــالـــمـــي ل�ـــشـــم ال
ـــت لـــالأ�ـــشـــمـــاء والأرقـــــــــام الــمــخــ�ــشــ�ــشــة ـــرن ـــت ـــن قــبــل �ــشــركــة الإن   لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن م

.)internet corporation for assigned name and numbers(

مادة )26(

�لعقوبات

مـــع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�شد ين�ـــس عليها اأي قانون اآخر، يعاَقب بال�شجن مدة ل تزيد  اأ - 
على ع�شر �شنوات وبغرامة ل تجاوز مائة األف دينار، ُكلُّ َمن:

1 - نفذ اإلى اأو ن�شخ اأو حاز اأو اأعاد تكوين اأداة اإن�شاء توقيع اإلكتروني، اأو اأداة اإن�شاء خْتم 
اإلكتروني، ل�شخ�س اآخر دون تفوي�س بذلك من هذا ال�شخ�س.

خْتم  اإن�شاء  اأداة  اأو  اإلكتروني،  توقيع  اإن�شاء  اأداة  اأف�شى  اأو  ا�شتعمل  اأو  ر  غيَّ اأو  ف  حرَّ  -  2
اإلكتروني، ل�شخ�س اآخر دون تفوي�س منه بذلك، اأو بما يجاوز حدود هذا التفوي�س.

ف اأو ا�شتعمل �شهادة اأو توقيعًا اإلكترونيًا اأو ختمًا اإلكترونيًا، اأو قام  3 - اأن�شاأ اأو ن�شر اأو حرَّ
باأية خدمة ثقة اأخرى لغر�س احتيالي اأو لأي غر�س غير م�شروع.
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عى زورًا باأنه مفوَّ�س من ِقَبله في طلب الح�شول على  4 - انتحل هوية �شخ�س اآخر، اأو ادَّ
�شهادة اأو قبولها، اأو طلب تعليق العمل بها اأو اإلغائها.

5 - ن�شـــر �شهـــادة اأو و�شعها في متنـــاول اأي �شخ�س، ُيحتَمـــل اأن يعتمد عليهـــا اأو على توقيع 
اإلكترونـــي، اأو خْتـــم اإلكترونـــي ورد بهـــا من خـــالل ال�شتنـــاد لأية بيانـــات مدرجة بهذه 
ال�شهـــادة مثل الرموز اأو كلمـــات ال�شر اأو خوارزميات )Algorithms( اأو مفاتيح الت�شفير 
ق من �شحـــة التوقيع الإلكتروني، اأو الخْتم  اأو اأيـــة بيانات اأخرى ُت�شتعَمل لأغرا�س التََّحقُّ

الإلكتروني اإذا كان َمن ارتكب ذلك الفعل على علم باأيٍّ من الآتي:
عدم اإ�شدار ال�شهادة من قبل مزود خدمات ال�شهادات المدون في تلك ال�شهادة.  )1

عدم قبول ال�شهادة من قبل �شاحبها المدون بها.  )2
اإلغـــاء ال�شهادة اأو وقف العمل بها، �شريطة األ يكـــون ن�شر ال�شهادة اأو و�شعها في متناول   )3
الجمهـــور قـــد تم بغر�س تمكيـــن الغير من التحقق مـــن �شحة توقيـــع اإلكتروني، اأو ختم 
اإلكترونـــي تم اإن�شاوؤه قبل اإلغاء ال�شهادة اأو وقف العمل بها اأو لغر�س الإخطار بالإلغاء اأو 

الوقف.
مـــع عدم الإخالل باأيـــة عقوبة اأ�شد ين�س عليها اأي قانون اآخـــر، ُيعاقب على التزوير في   ب- 
ال�شجـــل الإلكترونـــي الر�شمي بال�شجن الذي ل يقل عن �شنـــة ول يزيد على ع�شر �شنوات 
وبالغرامـــة التي ل تجـــاوز مائة وخم�شين األـــف دينار، وُيعاقب علـــى التزوير في ال�شجل 
الإلكترونـــي الُعْرفـــي بالحب�س مـــدة ل تقل عن �شتـــة اأ�شهر ول تزيد علـــى خم�س �شنوات 

وبالغرامة التي ل تجاوز مائة األف دينار اأو باإحدى هاتين العقوبتين.

مادة )27( 

م�سئولية �ل�سخ�ض �لعتباري 

مع عدم الإخالل بامل�شئولية اجلنائية لل�شخ�س الطبيعي، ُي�شاأل ال�شخ�س العتباري جنائيًا 
لأحكام  ِوْفقًا  للجرمية  رة  املقرَّ للغرامة  الأق�شى  احلد  �شعفي  جتاِوز  ل  التي  بالغرامة  ويعاَقب 
املادة )26( من هذا القانون اإذا ارُتِكبت اجلرمية با�شمه اأو حل�شابه اأو ملنفعته، وكان ذلك نتيجة 
اأو  اأو مدير  اإدارة  اأي ع�شو جمل�س  ت�شرتُّ من  اأو  اأو موافقة  اإهمال ج�شيم  اأو  امتناع  اأو  ت�شرف 

م�شئول اآخر يف ذلك ال�شخ�س العتباري اأو ممن ت�شرف باأية �شفة من ذلك.

مادة )28(

�لقر�ر�ت

ُت�شِدر ال�شلطة املخت�شة – يف غري امل�شائل التي ُعِقد الخت�شا�س ب�شاأنها جلهة اأخرى – 
القرارات التنفيذية الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.


