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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2008/69

باإ�سدار قانون املعامالت الإلكرتونية

نحن قابو�س بن �سعيد                          �سلطان عمان

بعد االطالع على  النظام اال�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 

وعلى قانون اجلزاء العمانــي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 74/7 ،

وعلى قانون االإجـــراءات اجلزائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/97 ،

وعلــى القانــون امل�سرفـــي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/114 ،

وعلى قانون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30 ،

وعلى قانون غ�سل االأموال ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/34 ،

ال�سلطانــــي  باملر�ســــوم  ال�ســـــادرة  االأمـــــوال  غـــ�ســــل  لــــقـــانــــون  التنفيذيــــة  الالئحــــة  وعلى 

رقم 2004/72 ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2006/52 باإن�ساء هيئة تقنية املعلومات ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعمــل بقانــون املعامــالت االإلكرتونيـــة املرافق . 

املــادة الثانيــــة 

ي�ســـدر وزير االقتــ�ســاد الوطنــي اللوائــــح والــقـرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون .

املــادة الثالـثــــة 

يلغى كل ما يخالف هذا القانون اأو يتعار�ض مع اأحكامه .

املــادة الرابعــة 

ين�سر هــــــذا املــر�ســــوم فـــي اجلــريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 11 من جمادى الأوىل  �سنة 1429هـ

املـوافــــق : 17 من مــــــــــــــــــايـــــو  �سنة 2008م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان 
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قانون املعامالت الإلكرتونية 

الف�سل الأول

تعريفات واأحكام عامة

املــادة ) 1 ( 

املبني قرين كل  املعنى  التالية  والعبارات  للكلمات  ، يكون  القانون  اأحكام هذا  فـي تطبيق 

منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ض خالف ذلك :

احلكومــــــــــة : 

وحـــــدات اجلهـــــاز االإداري للدولــــة وما فـي حكمها .

الوزيــــــــــــــــر : 

وزيــــــر االقت�ســــــــاد الوطنــــــي .

ال�سلطــــة املخت�سـة :

هيئــــــة تقنيـــــــــة املعلومــــــــــات .

املعاملـة الإلكرتونية: 

اأي اإجـراء اأو عقد يربم اأو ينفذ كليا اأو جزئيا بوا�سطة ر�سائل اإلكرتونية .

اإلكرتونــــــــــــــــــــي :

اأيـــــة و�سيلـــة تت�ســـل بالتقنيـــة احلديثــة وذات قــدرات كهربائيـــة اأو رقميـــة اأو مغناطي�سيــــة 

اأو ال�سلكية اأو ب�سرية اأو كهرومغناطي�سية اأو �سوئية اأو اأية قدرات مماثلة لذلك .

ر�سالـــة اإلكرتونية :

فـي  ا�ستخراجها  و�سيلة  كانت  اأيا  اإلكرتونية  بو�سائل  اإر�سالهـــا  يتـــم  اإلكرتونــــية  معلومات 

املكان امل�ستلمة فيه .

املرا�سلة الإلكرتونية : 

اإر�ســـال وا�ستالم ر�سائـــل اإلكرتونية . 

�سجــــل اإلكرتونــــي :

العقــــد اأو القــيـــد اأو ر�ســالــــة املـــعــلــومــات التي يتـــم اإن�ســـاوؤهــــا اأو تخزينها اأو ا�ستخــراجهـا 

اأو ن�سخهـا اأو اإر�سـالهـا اأو اإبالغها اأو ت�سلمها بـو�سائـل اإلكرتونية على و�سيط ملمو�ض اأو اأي 

و�سيــط اآخر ويكــون قابال للت�سلم ب�سكل ميكن فهمه .

املعلومات الإلكرتونيـة : 

معلـــومات اأو بـيانات يتم تـبادلــها اإلكرتونـيـا فـي �سـكـل ن�سـو�ض اأو رموز اأو اأ�ســــوات اأو ر�ســـوم 

اأو �ســـور اأو خـــرائــط اأو برامـــج حا�ســـب اآيل اأو غـــريهـــا من قواعد البيانات .
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تبادل البيانات الإلكرتونيـة : 

نقل املعلومات من �سخ�ص اإىل اآخر با�ستخدام معيار متفق عليه لتكوين املعلومات .

الو�سيط الإلكرتوين الآيل : 

برنامـــــج اأو نظـــــام اإلكرتونـــي حلا�سب اآيل اأو اأية و�سيلة اإلكرتونية اأخرى ت�ستـــخــدم مــن 

اأو ا�ستــــالم ر�سالـــة  اإر�ســـال  اأو  اإن�ســــاء  اأو ال�ستجابــة لإجــــراء بق�سد  اإجـــراء  اأجــــل تنــــفــيــذ 

معلومات دون تدخل �سخ�ص طبيعي .

برنامج احلا�سب الآلــي : 

جمموعــــة معلومات اإلكرتونيـــة اأو تعليمـــات ت�ستعمــــل بطريقــــة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة 

فـي نظام معاجلة معلومات اإلكرتونية بغر�ص الو�سول اإىل نتائج حمددة .

و�سيـــــــط ال�سبكــــــــــة : 

ال�سخــ�ص الطبيعــــي اأو املعنوي الذي يقوم  نيابة عن �سخ�ص اآخر باإر�سال اأو ت�سلم اأو تبني 

اأو حفظ املعاملة الإلكرتونية اأو يقوم بتنفيذ خدمات تتعلق بتلك املعاملة .

نظام معاجلـــة املعلومــات : 

نظـــــام اإلكرتونـــي للتعامــل مع املعلومات والبيانات باإجـــــراء معاجلـــــة تلقائيـــة لها لإن�ساء 

اأو اإر�سال اأو ت�سلم اأو تخزين اأو عر�ص اأو  برجمة اأو حتليل تلك املعلومات والبيانات .

املن�ســـــــــــــــــــــئ : 

اأي �سخ�ص ير�ســل ر�سالة اإلكرتونية اأو تر�سل نيابة عنه بناء على تفوي�ص �سحيح .

املر�ســــــل اإليــــــه : 

   . ال�سخـ�ص الطبيعــي اأو املعنوي الذي ق�سد من�سئ الر�سالــة الإلكرتونيـــة توجيه ر�سالته اإليه 

املوقـــــــــــــــــــــــع : 

ال�سخ�ص احلائــز على اأداة اإن�ساء توقيع اإلكرتوين خا�سة به من ال�سلطة املخت�سة ويقوم  

بالتوقيع عن نف�سه اأو عمن يعينه اأو ميثله قانونا .

اأداة اإن�ساء التوقيع :

اأداة ت�ستــــخــــدم لإن�ســـــاء توقــــيــع اإلكـــتـرونــــي مــــثــل برمـــجــيـــة جمــهــزة اأو جهاز اإلكرتوين .

التوقيع الإلكرتونـي :

التوقيـع على ر�سالـــة اأو معاملــــة اإلكرتونيــــة فـي �سكـــل حروف اأو اأرقام اأو رموز اأو اإ�ســــارات 

اأو غريها ويكون له طابع متفرد ي�سمح بتحديد �سخ�ص املوقع ومتييزه عن غريه .

اإجراءات التوثيــــق :

الإجراءات التي تهدف اإىل التحقق من اأن ر�سالة اإلكرتونية قد �سدرت من �سخ�ص معني ، 

والك�سف عن اأي خطاأ اأو تعديل فـي حمتويـــات اأو فـي اإر�ســــال اأو تخزيــــن ر�سالـــة اإلكرتونيـــة 

اأو �سجل اإلكرتوين خالل فرتة زمنية حمددة . وي�ســـمـــل ذلك اأي اإجـــراء ي�ستخـــدم مــعــادلت 

ريا�سية اأو رمـــوزا اأو كلمات اأو اأرقاما تعريفية اأو ت�سفريا اأو اإجراءات للرد اأو لإقرار الت�سلم 

اأو غريها من و�سائل حماية املعلومات املماثلة .
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مقدم خدمات الت�سديـق :

 اأي �سخ�ض اأو جهــة معتمدة اأو مرخ�ض له / لها بالقيام باإ�سدار �سهادات ت�سديق اإلكرتونية 

اأو اأية خدمات اأخرى متعلقة بها وبالتوقيعات االإلكرتونية .

ال�ســهــــــــــــادة :

�سهـادة الت�سديق االإلكرتونية التي ي�سدرهـــا مقدم خدمــــات الت�سديــــق يفيـــد فيهـــا تاأكيـــــد 

االرتباط بني املوقع وبيانات التوقيع االإلكرتوين .

الطرف املعتمـــــــــد : 

ال�سخ�ض الذي يت�سـرف اعتمادا على �سهادة اأو توقيع اإلكرتوين .

معاجلة البيانات ال�سخ�سيــــة :

اأية عمليـة اأو جمموعة عمليـات يتـــم اإجراوؤهـــا على البيانات ال�سخ�سية عن طريــــق و�سائـــل 

تلقائيـــة اأو غريهـــا اأو جمعها اأو ت�سجيلهـــا اأو تنظيمهــــا اأو تخزينهــــــا اأو تعديلهـــــا اأو حتويرها 

اأو ا�سرتجاعها اأو مراجعتهـــا اأو االإف�ســـاح عنهـــا عن طريــــق اإر�سالهــا اأو توزيعهــــا اأو اإتاحتهــــا 

بو�سائل اأخرى اأو تن�سيقها اأو �سم بع�سها لبع�ض اأو حجبها اأو حموها اأو اإلغائها .

الت�سفيــــــر :

عمليـــة حتويـــــل ن�ض ب�سيـــــط اأو وثيقة ن�سية اأو ر�سالة اإلكرتونية اإىل رموز غري معروفـــة 

اأو مبعـــرثة ي�ستحـــيــل قراءتهـــا اأو معرفتها بدون اإعادتها اإىل هيئتها االأ�سلية . 

املــادة ) 2 (

يهدف هذا القانون اإىل :

1-  ت�سهيل املعامالت االإلكرتونية بوا�سطة ر�سائل اأو �سجالت اإلكرتونية يعتمد عليها .

2-  اإزالة اأية عوائق اأو حتديات اأمام املعامالت االإلكرتونية والتي تنتج عن الغمو�ض 

القانونية  االأ�سا�سية  البنية  تطور  وتعزيز   ، والتوقيع  الكتابة  مبتطلبات  املتعلق 

لتطبيق التعامالت االإلكرتونية ب�سورة م�سمونة .

3-  ت�سهيل نقل امل�ستندات االإلكرتونية والتعديالت الالحقة .

4-  التقليـــــل مـن حـــــاالت تزويــــر املرا�ســـــالت االإلكرتونيــــة والتعـــديــــــــالت الالحقة 

ومن فر�ض االحتيال فـي املعامالت االإلكرتونية . 

 5- اإر�ساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح واملعاييـر املتعلقة بتوثيق و�سالمة املرا�سالت 

وال�سجالت االإلكرتونية .
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6- تعــزيـــز ثقــــة اجلمهـــور فـي �سالمــة و�سحــة املعامــــالت واملرا�ســــالت وال�سجالت 

االإلكرتونية .

7-  تطوير املعامالت االإلكرتونية على ال�سعيد الوطني وكذلك اخلليجي والعربي 

وذلك عن طريق ا�ستخدام التوقيع االإلكرتوين .

املــادة ) 3 (

ت�ســـري اأحكـــــام هذا القانـــــون على املعـــامــــالت وال�سجــــالت والتوقيعــــــات االإلكرتونية كما 

ت�سري على اأية ر�سالة معلومات اإلكرتونية .

وال ي�سري هذا القانون على ما يلي : 

اأ - املعامــــالت واالأمــــور املتعلقـــة بقــانــــون االأحــوال ال�سخ�سيــة كــالـــزواج والطـــالق 

والو�سايا والهبات .

ب - اإجراءات املحاكم واالإعالنات الق�سائية واالإعالنات باحل�سور واأوامر التفتي�ض 

واأوامر القب�ض واالأحكام الق�سائية .

ج - اأي م�ستند يتطلب القانون توثيقه بوا�سطة الكاتب بالعدل .

املــادة ) 4 ( 

1- تطبق اأحكام هذا القانون على املعامالت التي تتم بني االأطراف الذين اتفقوا على 

اإجراء معامالتهم بو�سائل اإلكرتونية ويجوز ا�ستنتاج موافقة ال�سخ�ض على ذلك 

من �سلوكــــه . وبالن�سبة للحكومـــة ، يجـب اأن يكون قبولهـــا بالتعامــل االإلكرتونــي 

�سريحا .

يجوز لالأطراف الذين لهم عالقة باإن�ساء اأو اإر�سال اأو ت�سلم اأو تخزين اأو معاجلة   -2

�سجالت اإلكرتونية االتفاق على التعامل ب�سورة مغايرة الأي من القواعد الواردة 

فـي الف�سول من الثاين حتى الرابع من هذا القانون .

ال يكــــون اأي اتفـــــاق بني االأطــــراف الإجنـــــاز معاملــــة معينــــة بو�ســـائـــــل اإلكرتونية   -3

ملزما الأي منهم الإجناز معامالت اأخرى بذات الو�سائل .

املــادة ) 5 (

تقــوم ال�سلطـة املخت�سـة باإن�ســـاء وت�سغيـــل وتطويـــر بوابــــة الدفــــع االإلكرتوين ، وحتديد 

نظام العمل اخلا�ض بها بالتن�سيق مع البنك املركزي العماين .
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املــادة ) 6 ( 

اخلا�سة  نفقته  على  يوفر  باأن  الت�سديق  خدمات  ومقدم  ال�سبكة  و�سيط  من  كل  يلتزم 

اإمكانية  االأمنية  تتيح للجهات  اأجهزة ومعدات ونظم وبرامج  الفنية من  املقومات  جميع 

اأن يتزامن تقدمي اخلدمة  ، على  الوطني  االأمن  اأنظمته حتقيقا ملتطلبات  الدخول على 

جميع  املالية  وزارة  وتوفر   ، الفني  التقدم  مبراعاة  املطلوبة  الفنية  املقومات  توفري  مع 

متطلبات التو�سيالت الالزمة لربط االأجهزة التي ت�ستخدمها اجلهات االأمنية لتحقيق 

اأغرا�ض االأمن الوطني باالأنظمة التي ي�ستخدمها كل من و�سيط ال�سبكة ومقدم خدمات 

الت�سديق وفقا ملا يقرره جمل�ض االأمن الوطني ، ويتحمل كل من و�سيط ال�سبكة ومقدم 

خدمات الت�سديق فـي حالة تغيري اأنظمته ، تكاليف التحديث والتو�سيالت لالأجهزة التي 

ت�ستخدمها هذه اجلهات والتي تاأثرت بالتغيري ، وذلك وفقا ملا تن�ض عليه القرارات التي 

ت�سدرها ال�سلطة املخت�سة والقوانني املعمول بها . 

الف�سل الثاين

الآثار القانونية املرتتبة على الر�سائل الإلكرتونية

ومتطلــبــات املعامــالت الإلكرتونيــة

املــادة ) 7 (

تنتـــج الر�سالــة االإلكرتونيــة اأثـرهـا الـــقانونــي وتعترب �سحيــحـة وقـابلـة للتنفيذ �ساأنـــها فـي 

ذلـــك �ســـاأن الوثيقـــة املكتوبــة اإذا روعـــيت فـي اإن�ســـائـها واعتمادها ال�سروط املن�سو�ض عليها 

فـي هذا القانون واللوائح والقرارات ال�سادرة تنفيذا الأحكامه .

املــادة ) 8 (

1- عندما يوجب اأي قانون حفظ م�ستند اأو �سجـل اأو معلومات اأو بيانات الأي �ســـبب ، 

فـــــاإن ذلك يتحـــقق بحفـــــــظ ذلـك امل�ســــتنــــــد اأو ال�ســـجـــــــل اأو املعلومات اأو البيانات 

فـي �سكل اإلكرتوين ، اإذا روعيت ال�سروط االآتية :

اأ -  حفـــظ امل�ستـند اأو ال�سجـــل اأو املعلومـــات اأو البيانات اإلكرتونيـــا بال�سكــل الذي 

اأنـــه  اإثـــبــــات  اأو ب�سكل ميكن مــن   ، اأو ت�سلمت به فـي االأ�سل  اأر�سلت  اأو  اأن�سئت 

ميـــثـــل بدقـــــــة امل�ستنــــد اأو ال�ســـجـــل اأو املعلومــــــات اأو البيانــــــات التــــي اأن�سئـــت 

اأو اأر�سلت اأو ت�سلمت فـي االأ�سل .

ب - بقــاء امل�ستنـــد اأو ال�سجـــل اأو املعلومـــات اأو البيانـــات حمفوظـــة على نحو يتيح 

الو�سول اإليها وا�ستخدامها والرجوع اإليها الحقا .



- 7 -

ج - حفظ امل�ستند اأو ال�سجل اأو املعلومات اأو البيانات بطريقة متكن من التعرف 

على من�ساأ وجهة و�سول الر�سالة االإلكرتونية وتاريخ ووقت اإر�سالها اأو ت�سلمها .

2- لي�ض فـي هذه املادة ما يوؤثر على ما يلي :

 اأ   - اأي قـــانــــون اآخر ينـــــــ�ض �ســــراحـــة على حفظ امل�ستــــند اأو ال�ســــجـــل اأو املعلومات 

اأو البيانات فـي �سكل اإلكرتوين وفق نظام اإلكرتوين معني اأو باتباع اإجراءات 

معينة اأو حفظها اأو اإر�سالها عرب و�سيط اإلكرتوين معني .

ب - اأيــــة متطلبـــــات اإ�سـافيـــة تقـــررهـــــا احلكومـــة حلفــــظ ال�سجــــالت االإلكرتونيــة 

التي تخ�سع الخت�سا�سها .

املــادة ) 9 (

اإذا اأوجب القانون كتابــة اأي م�ستنـــد اأو �سجل اأو معاملــة اأو معلومـــة اأو بيـــان اأو رتــــب نتائــج 

معينـــة اإذا مل يتـــم ذلك ، فـــاإن ورود اأي من ذلك فـي �سكل اإلكرتوين يجعله م�ستوفيا �سرط 

الكتابة اإذا روعيت ال�سروط املن�سو�ض عليها فـي املادة ال�سابقة .

املــادة )10(

اإذا اأوجب القانــون تقديــم اأ�ســل ر�سالـــة اأو �سجـــل اأو م�ستنـــد ورتــب نتائـــج معينـــة على عـــدم 

االلتــزام بذلك فاإن الر�سالـــة االإلكرتونيـــة اأو ال�سجـــل االإلكرتونــي اأو امل�ستند االإلكرتونــــي 

يعترب اأ�سليا اإذا ا�ستخدمت و�سيلة ت�سمح بعر�ض املعلومات املراد تقدميها فـي �سكل ميكن 

فهمه ويعتمد عليها فنيا للتحقق من �سالمة املعلومات الواردة فـي اأي من ذلك . 

املــادة )11(

1- عند تطبيق قواعد االإثبات فـي اأية اإجراءات قانونية ال يحول دون قبول الر�سالة 

االإلكرتونية اأن تكون قد جاءت فـي غري �سكلها االأ�سلي ، اإذا كانت الر�سالة اأف�سل 

دليل يتوقع بدرجة مقبولة اأن يح�سل عليه ال�سخ�ض الذي يقدمه .

وتكون لهذه الر�سالة حجية فـي االإثبات ، مع مراعاة االآتي :

اأ - مدى اإمكانيـــة االعتماد على الطريقـــة التي مت بها تنفيــــذ واحدة اأو اأكــــرث من 

عمليات التنفيـــــذ اأو االإدخـــال اأو االإن�ســــاء اأو املعاجلة اأو التخزين اأو التقدمي 

اأو االإر�سال .

املحافظة على �سالمة  بها  التي متت  الطريقة  اإمكانية االعتماد على  ب - مدى 

املعلومات .

ج - مدى اإمكانية االعتماد على م�سدر املعلومات اإذا كان معروفا .
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د - مــدى اإمكانيـــة االعتمـــاد على الطريقة التي تـــم بهـــا التحــــقق من هوية املن�سئ 

اإذا كانت ذات �سلة .

 هـ - اأي عامل اآخر ذو �سلة .

2- ما مل يثبـــــت العكـــــ�ض ، يفـــــرت�ض اأن التوقــــيـــع االإلكـــرتوين حممــــي اإذا ا�ستوفـى 

ال�سروط الواردة فـي املادة )22( من هذا القانون ، واأنه يق�سد توقيع اأو اعتمــاد 

الــر�سـالـة  االإلكرتونية التي و�سـع عليها اأو اقرتن بها ومل يتغري منذ اإن�سائه واأن 

هذا التوقيع جدير باالعتماد عليه .

الف�سل الثالث

املعامالت الإلكرتونية واإبرام العقود

املــادة ) 12 (

1- الأغرا�ض التعاقد ، يجوز التعبري عن االإيجاب والقبول بوا�سطة ر�سائل اإلكرتونية 

ويعترب ذلك التعبري ملزما جلميع االأطراف متى مت وفقا الأحكام هذا القانون .

2- ال يفقد العقد �سحته اأو قابليته للتنفيذ ملجرد اأنه اأبرم بوا�سطة ر�سالة اإلكرتونية 

واحدة اأو اأكرث .  

املــادة ) 13(

1- يجـــوز اأن يتم التعـــاقد بني و�سائــــط اإلكرتونيـــة اآليـة مت�سمنة نظامي معلومات 

اإلكرتونية اأو اأكرث تكون معدة ومربجمة م�سبقــــا للقيام مبثل هـذه املهام ويكون 

التعاقد �سحيحا ونافــذا علـى الــرغم مـن عدم التدخل ال�سخ�سي اأو املبا�سر الأي 

�سخ�ض طبيعي فـي عملية اإبرام العقد .

2- يجــــوز اإبرام عقـــد بني نظـــام معلومـــات اآيل مملـــوك ل�سخـــ�ض طبيـــعي اأو معنوي 

وبني �سخ�ض طبيعي اأو معنوي اإذا كان االأخري يعلم اأو كان ينبغي عليه اأن يعلم اأن 

ذلك النظام �سيتوىل مهمة اإبرام العقد .

باالأ�ساليب  تربم  التي  بالعقود  املتعلقة  القانونية  االآثار  ذات  االإلكرتونية  للعقود  ويكون 

العادية من حيث االإثبات وال�سحة والقابلية للتنفيذ وغري ذلك من االأحكام .

املــادة ) 14 ( 

م�سوؤولية و�سيط ال�سبكة :

1- ال ي�ساأل و�سيط ال�سبكة مدنيا اأو جزائيا عن اأية معلومات واردة فـي �سكل �سجالت 

اإلكرتونية - تخ�ض الغري - اإذا مل يكن و�سيط ال�سبكة هو م�سدر هذه املعلومات 

واقت�سر دوره على جمرد توفري اإمكانية الدخول عليها ، وذلك اإذا كانت امل�سوؤولية 

قائمة على :

ء
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 اأ - اإن�ساء اأو ن�ســـر اأو بـــث اأو توزيـــع هذه املعـلومـات اأو اأية بيـانات تت�سمنها .

ب - التعدي على اأي حق من احلقوق اخلا�سة بتلك املعلومات .

2- ي�سرتط النتفاء م�سوؤولية و�سيط ال�سبكة ا�ستنادا على اأحكام هذه املادة ما يلي :

 اأ - عدم علمه باأية وقائع اأو مالب�سات من �ساأنها اأن تدل بح�سب  املجرى العادي 

لالأمور على قيام م�سوؤولية مدنية اأو جزائية .

ب - قيامه على الفور - فـي حالة علمه مبا تقدم - باإزالة املعلومات من اأي نظام 

للمعلومات حتت �سيطرته ، ووقف توفري اإمكانية الدخول على تلك املعلومات 

اأو عر�سها .

3- ال تفر�ض اأحكام هذه املادة على و�سيط ال�سبكة اأي التزام قانوين ب�ساأن مراقبة اأية 

اإذا اقت�سر دوره على  اإلكرتونية تخ�ض الغري  معلومات واردة فـي �سكل �سجالت 

جمرد توفري اإمكانية الدخول على هذه ال�سجالت .

4- ال تخل اأحكام هذه املادة مبا يلي : 

اأ -  اأية التزامات تن�ساأ عن اأي عقد .

ب - االلتزامات التي يفر�سها اأي ت�سريع ب�ساأن تقدمي خدمات االت�ساالت .

ج - االلتـزامـــات التي يفر�ســـها اأي ت�ســـريع اآخــــر ، اأو حكـــم ق�ســـائي واجــب النـــفــاذ 

ب�ساأن تقيــيــد اأو منع اأو اإزالة اأية معلومات واردة فـي �سكل �سجالت اإلكرتونية 

اأو احليلولة دون الدخول عليها . 

اأية معلومات  الدخول على  اإمكانية  بتوفري  املادة يق�سد  اأحكام هذه  فـي تطبيق   -5

تخ�ض الغري ، اإتاحة الو�سائل الفنية التي متكن من الدخول على معلومـــات واردة 

فـي �سكل �سجالت اإلكرتونية تخ�ض الغري ، اأو بثها ، اأو جمرد زيادة فاعلية البث . 

وي�سمل ذلك احلفظ التلقائي اأو املرحلي اأو املوؤقت لهذه املعلومات بغر�ض اإمكانية 

اأي �سخ�ض لي�ض   ، املادة  اأحكام هذه  الدخول عليها . ويق�سد بالغري فـي تطبيق 

لو�سيط ال�سبكة �سيطرة فعلية عليه .

املــادة ) 15 (

1- تعترب الر�سالة االإلكرتونية �سادرة عن املن�سئ فـي احلاالت االآتية :

اأ  - اإذا كان املن�سئ هو الذى اأ�سدرها بنف�سه .

ب - فيما بني املن�سئ واملر�سل اإليه ، تعترب الر�سالة االإلكرتونية �سادرة عن املن�سئ 

اإذا مت اإر�سالها بوا�سطة :

بالر�سالــة  يتعلق  فيما  املن�ســئ  عن  نيابـــة  الت�ســرف  �سالحيـــة  له  �سخ�ض   -1

االإلكرتونية املعنية .

اأو نيابة  اإر�سالها وفقا لنظام معلومات اآيل مربمج من قبل املن�سئ  اإذا مت   -2

عنه ليعمل تلقائيا .
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2- للمر�سل اإليه اأن يعترب الر�سالة االإلكرتونية قد �سدرت عن املن�سئ واأن يت�سرف 

على اأ�سا�ض ذلك االفرتا�ض فـي احلالتني االآتيتني :

اأ  - اإذا طبق املر�سل اإليه بدقة اإجراء �سبق اأن وافق عليه املن�سئ الأجل التحقق من 

اأن الر�سالة االإلكرتونية �سادرة عن املن�سئ .

ب - اإذا كانت الر�سالة االإلكرتونية كما ت�سلمها املر�سل اإليه ، ناجتة عن ت�سرفـــات 

للمن�سئ  باأي وكيل  اأو  باملن�سئ  ب�سورة م�سروعة بحكم عالقته  �سخ�ض متكن 

من الو�سول اإىل طريقة ي�ستخدمها املن�سئ للتعريف باأن الر�سالة االإلكرتونية 

تخ�سه .

وال ي�سري هذا البند اعتبارا من :

1- الوقت الذي ت�سلم فيه املر�سل اإليه اإخطارا من املن�سئ باأن الر�سالة االإلكرتونيـــة 

مل ت�ســـدر عـــنه واأتيـــح للمر�ســل اإليـــه وقـــت معقـــــول للت�سرف وفقا لذلك .

2- الوقـــت الذي علم فيه املر�ســــل اإليه اأو كــان يتعــني عليـــه اأن يعــلم اإذا  بذل عناية 

االإلكرتونية مل تكن من  الر�سالة  اأن  اإجراء متفقا عليه  ا�ستخدم  اأو  معقولة 

املن�سئ . 

كما ال ي�ســــري هـــذا البنـــد اإذا لـــم يكــــن مقبــــوال اأن يعتبـــر املر�ســـل اإليه اأن الر�سالة 

االإلكرتونية تخ�ض املن�سئ اأو يت�سرف بناء على ذلك االفرتا�ض .

وللمر�سل اإليه اأن يعترب كل ر�سالة اإلكرتونية يت�سلمها على اأنها مرا�سلة م�ستقلة 

اأو كان ينبغـــي عليه  اإذا علــــم  اإال   ، واأن يت�سرف بناء على ذلك االفرتا�ض وحده 

الر�سالة  اأن  عليه  متفق  اإجراء  اأي  ا�ستخدم  اأو  معقولة  عنايـــة  بذل  اإذا  يعلــــم  اأن 

االإلكرتونية كانت ن�سخة مكررة .

املــادة )16(

اإذا طـلب املن�ســــئ من املر�ســــل اإليه اأو اتفــق معـــه ، عند اأو قبـــل اإر�ســـــال ر�سالــــة  اإلكرتونيـــة ، 

اأو عن طريــــق تلك الر�سالـــــة االإلكرتونيـــة اأن يتـــم االإقـــرار بت�سلم الر�سالـــة االإلكرتونيـــة ، 

تطبـــق اأحــكـــام املــادة )15( من هـــذا الــقـانـون مــع مراعاة االآتي : 

اإذا ذكــر املن�سـئ اأن الر�سالــة االإلكرتونيـــة م�سروطة بت�سلــم االإقرار ، تعامل الر�سالة   -1

اإليه  واملر�سل  املن�سئ  يتعلق برتتيب احلقوق وااللتزامات بني  االإلكرتونية فيما 

كما لو مل تر�سل اإىل حني ت�سلم املن�سئ لالإقرار .

اأن الر�سالـــة  اإقرارا بت�سلم الر�سالة االإلكرتونية ولكنه مل يذكر  اإذا طلب املن�سئ   -2

االإلكرتونية م�سروطـــة بت�سلم االإقرار خالل الوقت املحدد اأو املتفق عليه ، اأو اإذا 

مل يتم حتديد وقت حمدد اأو متفق عليه ، فاإن للمن�سئ اأن يوجــــــه اإلــــــــى املر�سل 
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اإليـــه اإخطــــــارا يذكـــر فيه عدم تلقي االإقـــرار بت�سلــــم الر�سالة االإلكرتونية ويحــــدد 

وقتــا معقـــوال يتعني فـي غ�سونه ت�سلم االإقرار ، فاإذا مل يتم ت�سلم االإقرار خالل 

الوقت املحدد اأو املتفق عليه ، جاز للمن�سئ بعد توجيه اإخطار اإىل املر�سل اإليه ، اأن 

يعامل الر�سالة االإلكرتونية كاأنها لـــم تر�سل .

عندما يت�سلم املن�سئ اإقــرار املر�سل اإليه بالت�سلم ، يفرت�ض - ما مل يثبت العك�ض -   -3

اأن املر�سل اإليه قد ت�سلم الر�سالة االإلكرتونية ذات ال�سلة ولكن ذلك االفرتا�ض 

ال يدل �سمنا على اأن حمتوى الر�سالة االإلكرتونـــية املر�سلــة من املن�ســـئ يتطابــــق 

مع حمـــتوى الر�سـالــة االإلكرتونية التي ت�سلمها املر�سل اإليه .

اإذا لــم يكــن املن�ســئ قد اتفـــق مع املر�ســـل اإليه على اأن يتـــم االإقـــرار ب�سكـــل معيـــن   -4

اأو بطريقـــــة معينة يجوز االإف�ساح عن االإقرار بالت�سلم عن طريق اأية مرا�سلـــة 

و�سيلة  باأية  اأو  اآلية  بو�سيلة  اأو  اإلكرتونية  بو�سيلة  �ســـواء  اإليه  املر�سـل  من جانب 

اأخرى ، اأو اأي �سلوك من جانب املر�سل اإليــــه يكـــون كافيــا الأن يوؤكد للمن�ســـئ اأن 

الر�سالة االإلكــرتونيـــة قد مت ت�سلمها .

عندمـــا ينـــ�ض االإقـــــرار الذي يت�سلمــــه املن�ســـــئ علــــى اأن الر�ســـــالـــــة االإلكرتونية   -5

ذات ال�سلة قد ا�ستوفت املتطلبات الفنية ، �سواء املتفق عليها اأو املبينة فـي املعايري 

املطبقة ، يفرت�ض - ما مل يثبت العك�ض - اأن تلك املتطلبات قد ا�ستوفيت .

املــادة )17(

ما مل يتفق املن�سئ واملر�سل اإليه على خالف ذلك :

تعترب الر�سالـــة االإلكرتونيــة قد اأر�سلــت عندمـــا تدخـــل نظاما للمعلومـــات خارج  اأ -  

�سيطرة املن�سئ اأو ال�سخ�ض الذي اأر�سل الر�سالة نيابة عنه .

 ب - يتحدد وقت ت�سلم الر�سالة االإلكرتونية على النحو االآتي :

اإذا عــــني املر�سـل اإليه نظامــا للمعلــومات لغر�ض ت�سلـــم ر�سالـــة اإلكرتونية ، يتم   -1

الت�سلم فـي الوقت الذي تدخل فيه الر�سالة االإلكــــرتونيــــة نظــــــام املعلومـــات 

املعـــــني ، واإذا اأر�ســـلت الر�ســــالـــة االإلكرتونية اإىل نظام معلومات تابع للمر�سل 

اإليه بخالف نظام املعلومات املعني لت�سلم الر�سالة االإلكرتونية - يتحدد وقت 

الت�سلـــم فـي الوقــت الذي يتم فيــه ا�ستخــراج الر�سالـــة االإلكرتونيــــة بوا�سطـــة 

املر�سل اإليه .

2- اإذا مل يعني املر�سل اإليه نظام معلومات ، يتم ت�سلم الر�سالة االإلكرتونية عندما 

تدخل نظام معلومات تابع للمر�سل اإليه .
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ج - تعترب الر�سالة االإلكرتونية قد اأر�سلت من املكان الذي يقع فيه مقر عمل املن�سئ 

واأنها ت�سلمت فـي املكان الذي يقع فيه مقر عمل املر�سل اإليه حتى واإن كان املكان 

الذي و�سع فيه نظام املعلومات يختلف عن املكان الذي يفرت�ض اأن تكون الر�سالة 

االإلكرتونية قد �سلمت فيه .

د - اإذا كان للمن�سئ اأو املر�سل اإليه اأكرث من مقر عمل ، فاإنه يعتد باملقر االأوثق عالقة 

باملعاملة املعنية ، اأو مقر العمل الرئي�سي اإذا مل تكن هناك معاملة معينة ، واإذا مل 

يكن للمن�سئ اأو املر�سل اإليه مقر عمل ، فاإنه يعتد مبقر االإقامة .

الف�سـل الرابـــع 

طـــرق حمايــة املـعـامــالت الإلكـرتونيــة 

املــادة )18(

�سرية  على  املحافظة  بهدف  االإلكرتونية  املعامالت  حلماية  كو�سيلة  الت�سفري  ي�ستخدم 

 ، املن�سئ  �سخ�سية  من  والتــحـقـق   ، االإلكرتونية  الر�سالة  حتويها  التي  البيانات  اأو  املعلومات 

اإىل  و�سولها  منع  بغر�ض  االإلكرتونيــة  الر�سائل  اأو  املعلومات  التــقـاط  من  الغــري  ومنـع 

املر�سل اإليه اأو ت�سويهها .

املــادة )19( 

ت�ستخدم اإحدى الطرق االآتية حلماية نظم املعلومات :

اأ  - الت�سفري بطريق املفتاح العام .

 ب - اجلــدران الناريــة .

ج - مر�سحات املعلومات .

د -  جمموعة الو�سائل املتعلقة مبنع االإنكار .

 هـ - تقنيات ت�سفري املعطيات وامللفات .

و -  اإجراءات حماية ن�سخ احلفظ االحتياطية .

الربامج امل�سادة للديدان والفريو�سات . ز - 

اأية طريقة اأخرى جتيزها ال�سلطة املخت�سة .  ح - 

املــادة )20(

الذي  للموظف  يجوز   ، الوطني  االأمن  جمل�ض  يحددها  التي  الت�سفري  مفاتيح  با�ستثناء 

حتدده ال�سلطة املخت�ســة اأن يطلــب من �ساحب اأي مفتــاح ت�سفــــيــر متكيـــنـــه من فحــــ�ض 

املعلومــات ال�سروريــة املتعلقـــة بذلــك املفتــــاح ويجب على �ساحب ذلك املفتاح ت�سليمه اإىل 

املوظف .
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املــادة )21( 

�سجل  على  االأطراف  بني  عليها  ومتفق  حمددة  توثيق  اإجراءات  تطبيق  مت  اإذا   -1

، يعامل  اأنه مل يتم تغيريه منـــذ وقت معني من الزمن  اإلكرتوين للتحقق من 

هذا ال�سجل ك�سجل اإلكرتوين حممي منذ ذلك الوقت اإىل الوقت الذي يتم  فيه 

التحقق .

2- اإذا مل يوجــد اتفــاق بني االأطــراف ، تعترب اإجــراءات التوثيــق مقبولــة وفقا للبنـد 

)1( من هذه املادة واملادة )22( من هذا القانون ، مع االأخذ فـي االعتبار الظروف 

املتعلقة باالأطراف املتعاملني ، وب�سفة خا�سة :

اأ  - طبيعة املعاملة .

ب - معرفة وخربة االأطراف .

ج - حجم املعامالت املماثلة املرتبط بها اأي من االأطراف اأو جميعهم .

د - وجود اإجراءات بديلة .

هـ - تكلفة االإجراءات البديلة .

و - االإجراءات امل�ستخدمة عموما الأنواع مماثلة من املعامالت .

املــادة )22(

يعترب التوقيع االإلكرتوين حمميا وجديرا باأن يعتمد عليه اإذا حتقق االآتي :

اأ - كانت اأداة اإن�ساء التوقيع فـي �سياق ا�ستخدامها مق�سورة على املوقع دون غريه .

ب - كانت اأداة اإن�ساء التوقيع فـي وقت التوقيع ، حتت �سيطرة املوقع دون غريه .

 ج - كان ممكنا ك�سف اأي تغيري للتوقيع االإلكرتوين يحدث بعد وقت التوقيع .

وقت  بعد  يحدث  بالتوقيع  املرتبطة  املعلومات  فـي  تغيري  اأي  ك�سف  ممكنا  كان   - د 

التوقيع .

ومــع ذلــــك يجــــوز لكـــل ذي �ســـاأن اأن يثبـــت باأيـــة طريقــــة اأن التوقــــــيع  االإلكرتوين 

جدير باأن يعتمد عليه اأو اأنه لي�ض كذلك .

املــادة )23(

الذي  املدى  اإىل  ال�سهادة  اأو  االإلكرتوين  التوقيع  على  يعتمد  اأن  لل�سخ�ض  يحق   -1

يكون فيه ذلك االعتماد معقوال .

هذا  اأن  يفرت�ض   ، ب�سهادة  معززا  اإلكرتونيا  توقيعا  معتمد  يت�سلم طرف  عندما   -2

واأنه يعتمد فقط على  للتنفيذ  ال�سهادة وقابليتها  الطرف قد حتقق من �سحة 

ال�سهادة وفقا ل�سروطها .
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3- لتقريـــر ما اإذا كــــان من املمــكــن االعتــمـــاد علــى التوقـــيــع االإلكــرتوين اأو ال�سهادة 

يراعى االآتي :

 اأ  - طبيعـة املعامــلـــة التي قــــ�ســــد تعزيزهــــا بالتوقــــيـع االإلكــــرتونـــي  اأو ال�سهادة .

 ب - قيمة اأو اأهمية املعاملة اإذا كان ذلك معلوما .

 ج - ما اإذا كان الطــرف املعتـمد على التوقيـع االإلكرتونـــي اأو ال�سهــــادة قـــد اتخذ 

خطــوات منا�سبــة لتقريـــر مدى اإمكانيــة االعتمــاد على التوقيــــع االإلكرتونـــي 

اأو ال�سهادة .

 د - اأية اتفاقية اأو تعامل �سابق بني املن�سئ والطرف املعتمد .

هـ - اأي عامل اآخر ذو �سلة .

املــادة ) 24 (

اأثر قانوين  اإن�ساء توقيع الإحداث توقيع له  اأداة  1- يجب على املوقع عند ا�ستخدام 

مراعاة االآتي :

اأ -  اأن ميــــار�ض عنـايــــة معقـــــولـة لتفــــادي ا�ستخــدام اأداة اإن�ســــاء توقـيــعه ا�ستخداما 

غري م�سرح به .

 ب - اأن يقــــوم دون تاأخـــري با�ستخـــدام الو�سائـــل املتاحــــة له من قبل مقدم خدمات  

الت�سديق ، اأو اأن يبذل جهودا معقولة الإخطار اأي �سخ�ض يتوقــع اأنــــه �سيعتمد 

اأو يقـــــدم خدمـــــات ا�ستنـــــادا اإىل التــــوقيــــع االإلكرتوين فـي احلاالت االآتية :

1- اإذا كان املوقع يعلم اأن اأداة اإن�ساء التوقيع قد مت االإخالل بها .

2- اإذا كانت الظروف املعلومة لدى املوقع تبعث على وجود �سبهات كبرية من 

احتمال تعر�ض اأداة اإن�ساء التوقيع لالإخالل بها .

  ج - اأن يبـــذل عناية معقــــولة عنــــد ا�ستخـــدام �سهــادة لتعــــزيز التوقيــــع االإلكرتوين 

وذلك ل�سمان دقة واكتمال كل البيانات اجلوهرية التي يديل بها املوقع والتي 

لها �سلة وثيقة بال�سهادة طوال فرتة �سريانها اأو تلك التي يتعني ت�سمينها 

فـي ال�سهادة .

الف�ســل اخلامـــ�س 

ال�سلطة املخت�سة

املــادة )25(

تتوىل ال�سلطة املخت�سة االخت�سا�سات التالية :

اأ  - اإ�ســـــــدار الرتاخــــيـــ�ض ملمار�ســــة خدمــــات الت�ســــديق وفقــــــا لالأحكــــــــام وال�سروط 

الواردة فـي هذا القانون واللوائح والقرارات املنفذة له .
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ب - حتديد ر�سوم ا�ستخراج الرتاخي�ض .

الالزمــــة الأغرا�ض خدمات  الت�سفــــري  اأدوات  با�ستـــرياد  الرتخيــــ�ض  اأو  ا�ستـــرياد   - ج 

الت�سديق اأو التي ت�ستخدمها اجلهات احلكومية فيما عدا اجلهات االأمنية .

الت�سديق  خدمات  مقدمي  اأن�سطة  على  والتفتي�ض  واالإ�سراف  الرقابة  ممار�سة   - د 

�سد  اآمنة  واإجراءات  وبرجميات  مادية  مكونات  ي�ستخدمون  اأنهم  والتحقق من 

التدخل و�سوء اال�ستعمال ، واأنهم يلتزمون مب�ستويات االأداء املقررة ل�سمان �سرية 

واأمن التوقيعات االإلكرتونية وال�سهادات .

هـ - حتديد امل�ستويات ملقدمي خدمات الت�سديق .

اأن يح�ســــل عليهــــا موظـــفو مقدمي  املوؤهـــالت واخلـــربات التي يتعـــني  و - حتـــديد 

خدمات الت�سديق .

ز - حتديد ال�سروط التي يخ�سع لها عمل مقدمي خدمات الت�سديق .

ح - ت�سهـيل تاأ�سي�ض اأية اأنظمة اإلكرتونية بوا�سطة مقدم خدمات ت�سديق اإما منفردا 

اأو مع مقدمي خدمات ت�سديق اآخرين .

املــادة ) 26 (

واالإ�سراف على  للمراقـــــبة  تـــــراها منا�ســــبة  التي  االإجــــراءات  اتخـــــــاذ  املخت�ســة  لل�سلطـــة 

مدى التزام مقدمي خدمات الت�سديق باأحكام هذا القانون ، ولهذه ال�سلطة اأن ت�سل اإىل 

 ، النظام  بذلك  مت�سلة  اأخرى  مواد  اأية  اأو  بيانات  اأو  جــــهـــاز  اأي  اأو  اآيل  حا�ســب  نظام  اأي 

اأمرا الأي �سخ�ض خمت�ض باأن يوفر لها  اأن ت�سدر  اإجراء التفتي�ض واملراقبة ولها  بغر�ض 

امل�ساعدة الفنية املعقولة وغريها من امل�ساعدات ح�سبما تراه �سروريا ، وعلى ذلك ال�سخ�ض 

اأن يلتزم بتنفيذ هذا االأمر . 

املــادة ) 27 (

للوزيــر اأن يطلـب من وزيــر العــدل تخويـــل �سفـــة ال�سبطيـــة الق�سائيـــة ملوظفــي ال�سلطـــة 

املخت�سة وفقا الأحكام قانون االإجراءات اجلزائية . 

املــادة ) 28 (

 1- يقدم طلــــــب الرتخيــــ�ض بتقـــــــــدمي خدمــــات الت�ســــديـــــق اإىل ال�سلـــــطة املخت�سة 

على اال�ستمارة املعدة لذلك .

ي�ستـــــــوف مقدم  الت�سديـــــــق ما مل  ترخيــــ�ض تقدمي خدمـــات  اإ�ســــدار  يجــــوز  2- ال 

الطلب ال�سروط التي حتددها ال�سلطة املخت�سة وي�سدر بها قرار من الوزير .

�سنوات  خم�ض  ملدة  وي�سدر  للتحويــل  قابــــل  وغــــــري  �سخ�سيـــا  الرتخيـــ�ض  يكـــون   -3

قابلة للتجديد .
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املــادة )29(

لل�صلطة املخت�صة اإلغاء الرتخي�ص ، بعد اإجراء التحقيق الالزم  مع مقدم خدمات الت�صديق 

فـي احلالت الآتية :

اأ  - اإذا قدم بيانا غري �صحيح يتعلق بطلب منح اأو جتديد الرتخي�ص .

ب  - اإذا مل يلتزم بال�صوابط وال�صروط املحددة ملنح الرتخي�ص  .

ج  - اإذا اأخل باأي من اللتزامـــات الواردة فـي املادة )34( من هذا القانـــون اأو اللوائح 

والقرارات التنفيذية ال�صادرة تنفيذا لأحكامه .

اإىل  الرتخي�ص  ت�صليم  ترخي�صه  يلغى  الذي  الت�صديق  خدمات  مقدم  على  ويجب 

ال�صلطة املخت�صة فور �صدور قرار الإلغاء .

املــادة )30(

يجوز لل�صلطة املخت�صة اإذا كان لديها �صبب مقبول لإلغاء الرتخي�ص اإ�صدار اأمر باإيقاف 

�صريانه اإىل حني اكتمال التحقيق الذي تاأمر به على األ تتجاوز مدة الإيقاف ع�صرة اأيام .  

ويجوز فـي حالة ال�صرورة جتديد املدة مبا ل يجاوز ع�صرة اأيام اأخرى ب�صرط اإخطار مقدم 

خدمات الت�صديق قبل التجديد ليقدم ما قد يكون لديه من اأ�صباب حتول دون ذلك ول 

يجوز ملقدم خدمات الت�صديق اأن ي�صدر اأية �صهادات خالل فرتة الإيقاف .

املــادة )31(

1- عنـــد اإيقـــاف اأو اإلغـــاء ترخـــي�ص مقـــدم خدمـــات الت�صــــديق ، يجـب على ال�صلطة 

املخت�صة الإعالن عن ذلك فـي قاعدة البيانات التي حتتفظ بها .

اأو الإلغاء  اإعـــــالن الإيقــــاف  البيانـــات التي حتتوي على  اأن تكـــون قاعـــدة  2- يجــب 

متوفرة عرب موقع على ال�صبكة الإلكرتونية ميكن الدخول اإليه على مدى اأربع 

وع�صرين �صاعة .

تن�صــــر حمتويــات قاعدة  اأن   ، راأت ذلك �صروريا  اإذا   ، املخت�صـــــة  لل�صلطـــة  3- يجــوز 

البيانات بو�صيلة اإلكرتونية اأخرى ح�صبما تراه منا�صبا .

املــادة )32(

يجوز لذوي ال�صاأن التظلم للوزير من قرارات رف�ص اأو اإيقاف اأو اإلغاء الرتخي�ص ، ويكون 

للوزيــر اإلغــــــاء اأو تعديـــل القــرار املتظلــــم منه اإذا وجــــدت مبــررات لذلك ، وحتــدد الالئحـــة 

التنفيذية مواعيد واإجراءات تقدمي التظلم والبت فيه .
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الف�سل ال�ساد�س 

الأحكام املتعلقة بال�سهادات وخدمات الت�سديق

املــادة )33(

يجب اأن تبني ال�سهادة :

اأ  - هوية مقدم خدمات الت�سديق .

ب - اأن املـوقـــــع ي�سيطـــر فـــــي الوقــــت املعنــــي علــــى اأداة اإن�ساء التوقيع امل�سار اإليها فـي 

ال�سهادة .

ج - اأن اأداة اإن�ســـاء التوقيــــع كانت �سحيحـــة و�ساحلــــة فـي تاريــــــخ اإ�ســدار ال�سهادة .

د  - اأيـة قيـود على النطاق اأو القيمة التـي يجـوز ا�ستخـدام ال�سهادة فيها .

هـ - اأية قيود على نطــــاق اأو مــــدى امل�ســوؤوليــــة التي يقبلهـــا مقــدم خدمات الت�سديق 

جتاه اأي �سخ�ض .

و - اأيـــة بيــانــات اأخـرى حتـددهــا ال�سلطـة املخت�سـة .

املــادة )34(

ال�سلطة  من  بذلك  ترخي�ض  على  حا�سال  يكون  اأن  الت�سديق  خدمات  مقدم  على  يجب 

املخت�سة ويلتزم مبا ياأتي :

اأ  - اأن يت�سرف وفقا للبيانات التي يقدمها فيما يتعلق مبمار�ساته .

ب - اأن يتحــقق من دقـــة واكتمـــال كل البيانــــات اجلوهريــــة التي ت�سمنتها ال�سهادة 

اأثناء مدة �سريانها .

ج - اأن يوفر و�سائل يكون من املمكن الو�سول اإليها ومتكني الطرف الذي يعتمد على 

خدماته من التاأكد مما يلي :

1- هوية مقدم خدمات الت�سديق .

2- اأن ال�سخ�ض املعينة هويته فـي ال�سهادة لديه ال�سيطـرة فـي الوقـــت املعني على 

اأداة التوقيع امل�سار اإليها فـي ال�سهادة .

3- الطريقة امل�ستخدمة فـي تعيني هوية املوقع .

4- وجــــود اأية قيــــود على الغـــر�ض اأو القيمـــة التي يجوز اأن ت�ستخدم اأداة التوقيع 

اأو ال�سهادة من اأجلها .

5- �سحة اأداة التوقيع وعدم تعر�سها ملا يثري ال�سبهة .

6- الو�سيلة املنا�سبة لالإبالغ عن االإلغاء .
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اإن�ساء التوقيع  اأداة  د - اأن يوفر للموقع و�سيلة متكنه من االإبالغ فـي حالة تعر�ض 

لالإخالل ، واأن ي�سمن توفري خدمة الإلغاء التوقيع ميكن ا�ستخدامها فـي الوقت 

املنا�سب .

هـ - اأن ي�ستخـــــدم فـي اأداء خدماتـــــه نظما واإجـــراءات ومـــوارد ب�ســـريــة جديرة بالثقة 

مع االأخذ فـي االعتبار العوامل االآتية :

1 - املوارد املالية والب�سرية .

2 - اأجهزة وبرامج اأنظمة حا�سب اآيل موثوق بها .

3 - اإجـــــــــراءات ال�ســــهــادات وطــــلــــبــــات احلـــ�ســـــول عــلـــــى ال�ســــــهــــادات  واالحتفاظ 

بال�سجالت .

ال�سهـــادات وتوفـــري  املعرفـــني فـي  باملوقعــني  املــعــلــومـــــات اخلا�ســــة  4 - توفــــري 

املعلومـــات لالأطـــراف الذيـــن يحتــمـــل اأن يــعــتمـــدوا علـــى خدمات الت�سديق .

5 - انتظام ومدى تدقيق احل�سابات بوا�سطة جهة م�ستقلة .

املــادة ) 35 (

1 - اإذا حـــدث �ســـرر نتيجـــة لـــعـدم �سحــة ال�ســـهــادة اأو الأنهــا معــيبــــة نتيـجــة خلطـــــاأ 

اأو اإهمال مقدم خدمات الت�سديق ، فاإنه يكون م�سوؤوال عن ال�سرر الناجت عن ذلك 

�سواء بالن�سبة للطرف الذي تعاقد معه لتقدمي ال�سهادة ، اأو اأي �سخ�ض يكــــون قد 

اعتمد بدرجة معقولة على ال�سهادة .

2 - ال يكـــون مــقدم خدمـات الت�سديق م�سوؤوال عن اأي �سرر اإذا اأثـــبت اأنه مل يرتكــــب 

اأي خطــــاأ اأو اإهمـــال اأو اأن ال�ســـرر كان نا�سئــا عن �سبب خارج عن اإرادته .

املــادة ) 36 (

على مقدم خدمات الت�سديق :

1 - تعليــــق العـــمــل بال�سـهـــادة فورا بناء على طلب �ساحبها اأو اإذا تبني له اأو كان هناك 

ما يحمله على االعتقاد باأن :

اأ  - ال�سهادة قد �سلمت على اأ�سا�ض معلومات خاطئة اأو مزيفة .

ب - اأداة التوقيع كانت منتهكة .

ج - ال�سهادة قد ا�ستخدمت الأغرا�ض التدلي�ض .

د - املعلومات امل�سمنة فـي ال�سهادة قد تغريت .

2 - اإبالغ �ساحب ال�سهادة على الفور عند تعليق العمل بال�سهادة واأ�سبــاب ذلك االإجراء .

اأو عند  التعليق  ال�سـهــادة عن طلب  �ساحـــب  رجـــع  اإذا  فـــورا  التعليـــق  يرفـــع  اأن   -  3

ثبوت �سحة املعلومات امل�سمنة فـي ال�سهادة وم�سروعية ا�ستعمالها .

4 - ل�ساحب ال�سهادة اأو اأي طرف ثالث �ساحب م�سلحة اأن يعرت�ض على قرار التعليق 

ال�سادر من مقدم خدمات الت�سديق .
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املــادة ) 37 (

على مقدم خدمات الت�سديق اإلغاء ال�سهادة فورا فـي احلاالت االآتية :

 اأ  - اإذا طلب �ساحب ال�سهادة اإلغاءها .

ب - اإذا علم بوفاة ال�سخ�ض اأو حل اأو ت�سفية ال�سخ�ض االعتباري �سـاحب ال�سهادة .

ج - اإذا تاأكـــد بعد الفــحــ�ض الدقــيق من �سحــة االأ�سباب التي ا�ستند اإليها فـي تعليق 

العمل بال�سهادة .

املــادة ) 38 (

يتحمــل مقــدم خدمــــات الت�سديـــق امل�سوؤوليـــة عن ال�ســرر الناتــــج عن تق�سيــره فـــي اتخـــــاذ 

اإجــــراءات تعلـــيــق اأو اإلــغـــاء ال�سهـــادة وفقــا الأحكـــام املادتني )36( و )37( من هذا القانون .

املــادة ) 39 (

اإيداع كل املفاتيح العامة ال�سادرة وفقا الأحكام  يتوىل مقدم خدمات الت�سديق م�سوؤولية 

هذا القانون واأن يحتفظ بقاعدة بيانـــات فـي جهــاز حا�ســب اآلـــي حتتوي على كـــل املفاتيــح 

العامة بطريقة جتعل قاعدة البيانات واملفاتيح العامة متاحة الأي فرد من اجلمهور . 

املــادة ) 40 (

ال يجوز الأي �سخ�ض اأن ين�سر �سهادة ت�سري اإىل مقدم خدمات ت�سديق مدرج فـي ال�سهادة 

اإذا كان ذلك ال�سخ�ض يعلم :

اأ  - اأن مقدم خدمات الت�سديق امل�سمى فـي ال�سهادة مل ي�سدرها .

ب - اأن املوقع املدرج ا�سمه فـي ال�سهادة مل يقبلها .

ج - اأن ال�سهادة قد علقت اأو األغيت .

ويجوز الن�سر اإذا كان ذلك بغر�ض التحقق من توقيع اإلكرتوين قبل ذلك التعليق اأو 

االإلغاء .

املــادة ) 41 (

1 - على مقدم خدمات الت�سديق الذي يرغب فـي اإيقاف ن�ساطه اأن يخطر ال�سلطة 

املخت�سة بذلك قبل تاريخ اإيقاف الن�ساط بثالثة اأ�سهر على االأقل .

اأن يحـــول جزءا من ن�ساطــه ملقدم خدمات ت�سديق  الت�ســديــق  ملقـــدم خـــدمــات   - 2

اآخر ب�سرط :

ال�سهادات ملقدم خدمات  ال�سارية بنيته فـي حتويل  ال�سهادات  اأ�سحاب  اإعالم  اأ  - 

ت�سديق اآخر قبل �سهر على االأقل من تاريخ التحويل املتوقع .



- 20 -

اآجال  املتوقع وكذلك  التحويل  ال�سهادات بحقهم فـي رف�ض  اأ�سحاب  اإعالم  ب - 

وطرق الرفـــ�ض ، وتلغى ال�سهــادات التي يعرب اأ�سحابـها عن رف�سهم التحويل 

كتابة اأو اإلكرتونيا فـي خالل ذلك االأجل .

3 - فـي حالـــة وفــاة اأو اإفال�ض اأو ت�سفية مقدم خدمات الت�ســديق يخ�سع ورثته اأو 

امل�سفون للبند )2( من هذه املـــــادة على اأن يتـــم حتويــــل الن�سـاط بالكامــل خالل 

ثالثة اأ�سهر على االأكرث .

4 - فـي جمـــيـــع حـــاالت وقـــف النـ�ســاط يجب اإتالف املعلومات ال�سخ�سية التي بقيت 

حتت �سيطرة مقــــدم خدمات الت�ســديق وذلك بح�سور ممثل لل�سلطة املخت�سة .

املــادة ) 42 (

1 - لتقريـــر �سحـــة ونفــــاذ ال�سهـــادة اأو التوقيـــع االإلكرتوين ، ال يــعتــد باملكـــان الذي 

�سدرت فيه ال�سهادة اأو التوقيع االإلكرتوين ، وال بدائرة االخت�سا�ض التي يوجد 

فيها مقر عمل م�سدر ال�سهادة اأو التوقيع االإلكرتوين .

2 - تعترب ال�سهادات التي ي�سدرها مقدم خدمات ت�سديق اأجنبي م�ساوية لل�سهادات 

القانون  هذا  مبوجب  يعملون  الذين  الت�سديق  خدمات  مقدمو  ي�سدرها  التي 

اإذا كانت ممار�سات مقدمي خدمات الت�سديق االأجـــانب يتوفر لهـــا م�ستـوىمن 

امل�سداقية ال يـــقـل عــن امل�ستــوى املطلوب من مقدمي خدمات الت�سديق اخلا�سعني 

الأحكام هــــذا القانـــون مع االأخذ فـي االعتبار املمار�سات العاملية املعرتف بها .

3 - ال يجـــوز االعــــرتاف بال�سـهـادات التـــي ي�سدرهــــا مقدم خدمـــات ت�سديـــــق اأجنبي 

اإال بقرار من الوزير .

4 - لتــقـــرير نـفـاذ ال�سـهـادة اأو الـتـوقـيـع االإلكـرتوين ، يتـعـني االعـــتـداد باأي اتفاق بني 

االأطراف فيما يتعلق باملعاملة التي ي�ستخدم فيها ذلك التوقيع اأو ال�سهادة اأو فيما 

يتعلق بوجوب ا�ستخدام مقدم خدمات ت�سديق معني اأو فئة معينة من مقدمي 

خدمات الت�سديق اأو نوع معني من ال�سهادات فيما يت�سل بالر�سائل االإلكرتونية 

اأو التوقيعات التي تقدم اإليهم وذلك ب�سرط اأال يكون مثل هذا االتفاق خمالفا 

للقوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة .
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الف�سل ال�سابع 

حماية البيانات اخلا�سة 

املــادة ) 43 (

يجوز الأية جهة حكومية اأو مقدم خدمات ت�سديق اأن يجمع بيانات �سخ�سية مبا�سرة من 

اأو من غريه بعد املوافـقة ال�سريحة لهذا ال�سخ�ض ،  ال�سخ�ض الذي جتمع عنه البيانات 

. وال يجوز جمع  ت�سهيل ذلك  اأو  املحافظة عليها  اأو  �سهادة  اإ�سدار  وذلك فقط الأغرا�ض 

البيانــات اأو معاجلتهـــا اأو ا�ستخدامهـــا الأي غر�ض اآخر دون املوافقـــة ال�سريحـــة لل�سخـــ�ض 

املجموعة عنه البيانات . 

وا�ستثنـــاء من الفقــــرة ال�سابــقــة يكــــون احل�سول على البيانات ال�سخ�سية اأو االإف�ساح عنها 

اأو توفريها اأو معاجلتها ، م�سروعا فـي احلاالت االآتية : 

اأ  - اإذا كانت �ســــرورية لــغــر�ض مـنـع اأو ك�سف جرمية بناء على طلب ر�سمي من جهات 

التحقيق .

ب - اإذا كانت مطلوبة اأو م�سرحـا بهـا مبوجب اأي قانون اأو كان ذلك بقرار من املحكمة .

ج - اإذا كانت البيانات �سرورية لتقدير اأو حت�سيل اأية �سريبة اأو ر�سوم .

د - اإذا كانت املعاجلة �سرورية حلماية م�سلحة حيوية لل�سخ�ض املجموعة عنه البيانات .

املــادة ) 44 (

اتباع  الت�سديق  ، يتعني على مقدم خدمات  ال�سابقة  املادة  الثانية من  الفقرة  مع مراعاة 

االإجراءات املنا�سبة ل�سمان �سرية البيانات ال�سخ�سية التي فـي عهدتـــه فـي �ســـيــاق القـيـــام 

بواجباتـــه وال يجـــوز له اإف�ســـاء اأو حتويل اأو اإعالن اأو ن�سر تلك البيانات الأي غر�ض مهما 

كان اإال مبوافقة م�سبقة من ال�سخ�ض الذي جمعت عنه البيانات .

املــادة ) 45 (

يجب على اأي �سخ�ض ي�سيطر على بيانات �سخ�سية بحكم عمله فـي معامالت اإلكرتونية ، قبل 

معاجلة تلك البيانات ، اإعالم ال�سخ�ض الذي جمعت عنه بوا�سطة اإ�سعار خا�ض باالإجراءات 

التي يتبعها حلماية البيانات ال�سخ�سيـــة ، ويجب اأن تت�سمن هذه االإجراءات حتديد هوية 

امل�سـوؤول عـن املعاجلـة وطبيعـة البيانات والغــر�ض مـن معاجلتـها وطـرق ومواقع املعاجلة 

وكل املعلومات ال�سرورية ل�سمان معاجلة ماأمونة للبيانات . 

املــادة ) 46 (

يجب على مقــدم خدمــات الت�سديـــق ، بنـــاء على طلب من ال�سخـــ�ض الـــذي جمعـــت عنـــه 

، وي�سمـــل هذا  اإىل البيانات ال�سخ�سية وحتديـثها  البيانات ، متكينه فور ذلك من النفاذ 

اإىل جمـــيــع مــواقــع البيانات ال�سخ�سية املتعلقة بال�سخ�ض الذي جمعت  احلـــق الدخـــول 

عنه وعليه و�سع و�سائل التقنية املنا�سبة لتمكينه من ذلك بطريقة اإلكرتونية .
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املــادة ) 47 (

يحظر على م�ستخدمي البيانات ال�سخ�سية التي جمعت وفقا للمادة )43( من هذا القانون 

اإذا كان يرف�ض قبولها  البيانات  الذي جمعت عنه  ال�سخ�ض  اإىل  اإلكرتونية  اإر�سال وثائق 

�سراحة . 

املــادة ) 48 (

ال يجوز معاجلة بيانات �سخ�سية بوا�سطة اأي م�سيطر على البيانات اإذا كانت تلك املعاجلة 

ت�سبب �سررا لالأ�سخا�ض الذين جمعت عنهم البيانات اأو تنال من حقوقهم اأو حرياتهم .

املــادة ) 49 (

عندما يتعني حتويل البيانات ال�سخ�سية اإىل خارج ال�سلطنة يجب اأن يوؤخذ فـي االعتبار 

امل�ستوى الكافـي من احلماية لهذه البيانات وب�سفة خا�سة ما يلي :

اأ  - طبيعة البيانات ال�سخ�سية .

ب - م�سدر املعلومات امل�سمنة فـي البيانات .

ج - االأغرا�ض املراد معاجلة البيانات من اأجلها ومدتها .

اإليهـا والتزاماتهـا الدوليـة والقانــون املطبق  البيــانات  التي يتم حتويــل  د - الدولة 

فيها .

هـ - القواعد ذات ال�سلة املطبقة فـي هذه الدولة .

و - االإجراءات االأمنية املتخذة حلماية البيانات فـي هذه الدولة .

الف�سل الثامن 

ال�ستخدام احلكومي لل�سجالت والتوقيعات الإلكرتونية 

املــادة )50(

يجـــوز للحكومـــة اأن تقــوم باملهــام التالية با�ستخدام ال�سجالت والتوقيعات االإلكرتونية :

اأ  - قبول اإيداع اأو تقدمي اأو اإن�ساء اأو حفظ م�ستندات .

ب - اإ�سدار اأي اإذن اأو ترخي�ض اأو قرار اأو موافقة .

ج - قبول الر�سوم اأو اأية مدفوعات .

د - طرح املناق�سات وت�سلم العطاءات املتعلقة بامل�سرتيات احلكومية .

املــادة )51(

يجوز للحكومـة اإذا قررت تنفـيذ اأي من املهـام املذكورة فـي املـادة ال�سابقة اإلكرتونيا اأن حتدد :

اأ   - الطريــقــة والـــ�سـكــــل الذي يتـــم بوا�سطتـــه اإن�ســـاء اأو اإيــــداع اأو حــــفــظ اأو تقدمي 

اأو اإ�سدار تلك ال�سجالت .
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وت�سلم  املناق�سات  طرح  بها  يتم  التي  واالإجراءات  والكيفية  وال�سكل  الطريقة   - ب 

العطاءات واإجناز امل�سرتيات احلكومية .

ج - نوع التوقيع االإلكرتوين املطلوب مبا فـي ذلك ا�سرتاط اأن ي�ستخدم املر�سل توقيعا 

اإلكرتونيا حمميا اآخر .

الطريقة وال�سكل اللذين يتم بهما تثبيت ذلك التوقيع االإلكرتوين على ال�سجل  د - 

واملعيــــار الـــذي يجـــب اأن ي�ستوفيـــه مقـــدم خدمـــات الت�سديــــق الــــذي تقــدم اإليه 

ال�سجالت لالإيداع اأو احلفظ .

هـ - عمليات واإجراءات الرقابة املنا�سبة للتحقق من �سالمة واأمن و�سريــة ال�سجــالت 

االإلكرتونية اأو املدفوعات اأو الر�سوم .

اأية موا�سفات اأو �سروط اأو اأحكام اأخرى الإر�سال امل�ستندات الورقية ، اإذا كان ذلك  و - 

مطلوبا فيما يتعلق بال�سجالت االإلكرتونية اخلا�سة باملدفوعات والر�سوم .

الف�سل التا�سع 

العقوبــات

املــادة )52(

 ، اأو اأي قانـون اآخر  اأ�سد ينـ�ض عليها قانون اجلزاء العماين  مع عدم االإخالل باأية عقوبـــة 

خم�ســـة   ( ر.ع   5000/- تتجاوز  ال  وبغــرامــة  �سنتــــني  تتجــــــاوز  ال  ملـــدة  بال�سجـــن  يــعــاقــب 

اآالف ريال عماين ( اأو باإحــــدى هاتــــني العقوبــــتني كل من :

بق�ســــد  اآيل  حا�سب  اأي  حمتويات  فـي  به  مرخ�ض  غري  تعديل  فـي  عمدا  ت�سبب   -1

اإ�سعاف فاعليتـــه اأو منـــع اأو تعويق الدخـــول اإىل اأي برنامــــج اأو بيانات حمفوظة 

فيه اأو اإ�سعاف فاعلية ذلك الربنامج اأو اإ�سعاف االعتماد على تلك البيانات اإذا مت 

ذلك التعديل باإحدى الطرق االآتية :

اأ   - �سطب اأي برنامج اأو بيانات حمفوظة فـي احلا�سب االآيل .

ب - اإ�سافة اأي برنامج اأو بيانات اإىل حمتويات احلا�سب االآيل .

ج -  اأي فعل ي�سهم فـي اإحداث ذلك التعديل .

اخـــرتق جهــاز حا�ســب اآيل اأو منظومــة حا�سبـــات اآليــــة اأو موقــــــع عـــــلى االإنرتنت   -2

اأو �سبكة اإنرتنت وترتب على ذلك :

اأ  - تعطيل اأنظمة ت�سغيل جهاز احلا�سب االآيل اأو منظومة احلا�سبات االآلية .

ب - اإتـــالف برامج احلا�ســـب االآيل اأو احلا�سبات االآلية وما حتتويه من معلومات .

ج - �سرقة املعلومات .
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د - ا�ستخدام املعلومات التي تت�سمنها خمرجات احلا�سبات االآلية فـي اأغرا�ض غري 

م�سروعة .

هـ - اإدخال معلومات غري �سحيحة .

3 - دخــل بطــريق الغــ�ض اإىل نظام معلومات اأو قاعدة بيانات بغر�ض العبث بالتوقيعات 

االإلكرتونية .

ت�سفري  ف�ض  اأو  الت�سفري  لف�ض  مفاتيــح  بك�ســـف  م�سروعــــة  غري  بطريقــــة  قـــام   -4

معلومات مودعة لديه .

5 - ا�ستعمل ب�سفة غري م�سروعة عنا�سر ت�سفري �سخ�سية متعلقة بتوقيع غريه .

6 - اخـــرتق اأو اعتـــر�ض معلومـات اأو بيانـــات م�سفـــرة اأو قـام بف�ض �سفرتها عمــــدا دون 

م�ســـوغ  قـــانـــوين ، وت�ساعـــف العقوبة اإذا كانت املعلومات اأو البيانات تتعلق ب�سر 

من اأ�سرار الدولة .

7 - قــــام عمـدا بفــــ�ض معلومات اأو بيانـــات م�ســفـــرة باأية طريـــقــة فـي غـــري االأحوال 

امل�سرح بها قانونا .

8 - قـــام عمـــدا باإن�ســـاء اأو ن�ســـر �ســـهــادة اأو زود مبعلومـــات اإلكرتونيـــة غــري �سحيحة 

لغر�ض غري م�سروع .

9 - قـــدم بيانــات غــري �سحيحـــة عن هويتــــه اأو تفوي�ســــه ملقــــدم خدمـــات الت�سديق  

بغر�ض طلب اإ�سدار اأو اإلغاء اأو تعليق �سهادة .

10- قـــــام عمــــدا - بغري �سند قانـــوين - بك�ســـف بيانــــات �سرية متكـــــن مــــــن الو�سول 

اإليها مبا له من �سلطات مبوجب هذا القانون اأو اأي قانون اآخر .

11- مار�ض ن�ساط مقدم خدمات ت�سديق بدون ترخي�ض .

12- ا�ستعمل ب�سفة غري م�سروعة اأداة اإن�ساء توقيع متعلقة بتوقيع �سخ�ض اآخر .

13- قام بالدخـــول غري امل�ســــروع اإىل حا�ســـب اآيل بق�ســــد ارتكــــاب جريـــمـــة اأو ت�سهيل 

ارتكاب جرمية �سواء بوا�سطته اأو بوا�سطة �سخ�ض اآخر .

اأيـــا من ذلك مع علمـــه  اأو ا�ستعمـــل  اإلكرتونيـــا  اأو توقيعــــا  اإلكرتونيا  14- زور �سجال 

بتزويره .

15- قام عمدا بطريقة غري م�سروعة بن�سر اأو ت�سهيل ن�سر اأو ا�ستعمال �سجل اإلكــرتوين 

مرتكب  كان  اإذا  العقوبة  وت�ســـاعــــف   . �سفرتـــــه  ف�ض  اأو  اإلكــــرتوين  توقيــــع  اأو 

اجلرمية اأمينا على ذلك ال�سجل اأو التوقيع  مبقت�سى مهنته اأو وظيفته . 
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املــادة ) 53 ( 

قانــــون  �أي  �أو  �لعماين  قانـــون �جلز�ء  ينـــ�ص عليهـــا  �أ�شد  باأية عقوبـــة  �لإخالل  عـــدم  مع 

�آخر يعاقب بال�شـــــجن ملــــدة ل تتجـــاوز �شنـــة و�حدة وبغر�مـــة ل تتجاوز -/1500 ر.ع ) �ألف 

وخم�شمائة ريال عماين ( �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني :

�أو برنامج لإن�شاء توقيع  �أو ح�شـــل على نظـــام معلومات  �أو حــــاز  1- كل من �شنــــع 

�إلكرتوين دون مو�فقة �شاحب ذلك �لتوقيع �شر�حة .

2- كل �شاحب مفتاح ت�شفري رف�ص ت�شليمه للموظف �لذي حتدده �ل�شلطة �ملخت�شة 

بعد �لإف�شاح عن هويته .

3- كل مقدم خدمات ت�شديق �أو �أحد �لعاملني لديه رف�ص تقدمي ت�شهيالت لل�شلطــــة 

�ملخت�شة �أو لأي من موظفيهــــا للقيام باملر�قبــــة �أو �لإ�شـــر�ف �أو �لتفتيــــ�ص على 

�أي نظام حا�شـــب �آيل �أو جهــــاز بيـــانات �أو مو�د �أخرى مت�شلة بنظام �حلا�شب �لآيل 

مبقر مقدم خدمات �لت�شديق .

املــادة ) 54 (

فـي حالة �لإد�نة مبوجب �أحكام هذ� �لقانون ، حتكم �ملحكمة بالإ�شافة �إىل �أية عقوبة �أخرى 

مب�شادرة �لأدو�ت �لتي ��شتعملت فـي �رتكاب �جلرمية . 


