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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

قانون املعامالت الإلكرتونية
الف�صل الأول
تعريفات و�أحكام عامة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون  ،يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل
منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
احلكومــــــــــة :
وح ـ ــدات اجله ـ ــاز الإداري للدولـ ــة وما فـي حكمها .
الوزيــــــــــــــــر :
وزيـ ـ ــر االقت�صـ ـ ـ ــاد الوطنـ ـ ــي .
ال�سلطــــة املخت�صـة :
هيئـ ـ ــة تقني ـ ـ ـ ــة املعلومـ ـ ـ ـ ــات .
املعاملـة الإلكرتونية:
�أي �إجـراء �أو عقد يربم �أو ينفذ كليا �أو جزئيا بوا�سطة ر�سائل �إلكرتونية .
�إلكرتونــــــــــــــــــــي :
�أي ـ ــة و�سيل ــة تت�ص ــل بالتقني ــة احلديثــة وذات قــدرات كهربائي ــة �أو رقمي ــة �أو مغناطي�سيـ ــة
�أو ال�سلكية �أو ب�صرية �أو كهرومغناطي�سية �أو �ضوئية �أو �أية قدرات مماثلة لذلك .
ر�سالـــة �إلكرتونية :
معلومات �إلكرتونـ ــية يت ــم �إر�ساله ــا بو�سائل �إلكرتونية �أيا كانت و�سيلة ا�ستخراجها فـي
املكان امل�ستلمة فيه .
املرا�سلة الإلكرتونية :
�إر�س ــال وا�ستالم ر�سائ ــل �إلكرتونية .
�سجــــل �إلكرتونــــي :
العقـ ــد �أو الق ـي ــد �أو ر�ســالـ ــة املـ ـع ـلــومــات التي يت ــم �إن�ش ــا�ؤهـ ــا �أو تخزينها �أو ا�ستخــراجهـا
�أو ن�سخهـا �أو �إر�سـالهـا �أو �إبالغها �أو ت�سلمها بـو�سائـل �إلكرتونية على و�سيط ملمو�س �أو �أي
و�سيــط �آخر ويكــون قابال للت�سلم ب�شكل ميكن فهمه .
املعلومات الإلكرتونيـة :
معل ــومات �أو بـيانات يتم تـبادلــها �إلكرتونـيـا فـي �شـكـل ن�صـو�ص �أو رموز �أو �أ�صـ ــوات �أو ر�س ــوم
�أو �ص ــور �أو خ ــرائــط �أو برام ــج حا�س ــب �آيل �أو غ ــريه ــا من قواعد البيانات .
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تبادل البيانات الإلكرتونيـة :
نقل املعلومات من �شخ�ص �إىل �آخر با�ستخدام معيار متفق عليه لتكوين املعلومات .
الو�سيط الإلكرتوين الآيل :
برنام ـ ــج �أو نظ ـ ــام �إلكرتون ــي حلا�سب �آيل �أو �أية و�سيلة �إلكرتونية �أخرى ت�ستـ ـخــدم مــن
�أجـ ــل تن ـ ـف ـيــذ �إج ــراء �أو اال�ستجابــة لإجـ ــراء بق�صد �إن�شـ ــاء �أو �إر�س ــال �أو ا�ستـ ــالم ر�سال ــة
معلومات دون تدخل �شخ�ص طبيعي .
برنامج احلا�سب الآلــي :
جمموعـ ــة معلومات �إلكرتوني ــة �أو تعليم ــات ت�ستعمـ ــل بطريقـ ــة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
فـي نظام معاجلة معلومات �إلكرتونية بغر�ض الو�صول �إىل نتائج حمددة .
و�سيـــــــط ال�شبكــــــــــة :
ال�شخــ�ص الطبيعـ ــي �أو املعنوي الذي يقوم نيابة عن �شخ�ص �آخر ب�إر�سال �أو ت�سلم �أو تبني
�أو حفظ املعاملة الإلكرتونية �أو يقوم بتنفيذ خدمات تتعلق بتلك املعاملة .
نظام معاجلـــة املعلومــات :
نظ ـ ــام �إلكرتون ــي للتعامــل مع املعلومات والبيانات ب�إج ـ ــراء معاجل ـ ــة تلقائي ــة لها لإن�شاء
�أو �إر�سال �أو ت�سلم �أو تخزين �أو عر�ض �أو برجمة �أو حتليل تلك املعلومات والبيانات .
املن�شـــــــــــــــــــــئ :
�أي �شخ�ص ير�ســل ر�سالة �إلكرتونية �أو تر�سل نيابة عنه بناء على تفوي�ض �صحيح .
املر�ســــــل �إليــــــه :
ال�شخـ�ص الطبيعــي �أو املعنوي الذي ق�صد من�شئ الر�سالــة الإلكرتوني ــة توجيه ر�سالته �إليه .
املوقـــــــــــــــــــــــع :
ال�شخ�ص احلائــز على �أداة �إن�شاء توقيع �إلكرتوين خا�صة به من ال�سلطة املخت�صة ويقوم
بالتوقيع عن نف�سه �أو عمن يعينه �أو ميثله قانونا .
�أداة �إن�شاء التوقيع :
�أداة ت�ست ـ ـخـ ــدم لإن�ش ـ ــاء توق ـ ـيــع �إلكـ ـتـرونـ ــي م ـ ـثــل برمـ ـج ـي ــة جم ـهــزة �أو جهاز �إلكرتوين .
التوقيع الإلكرتونـي :
التوقيـع على ر�سال ــة �أو معاملـ ــة �إلكرتونيـ ــة فـي �شك ــل حروف �أو �أرقام �أو رموز �أو �إ�شـ ــارات
�أو غريها ويكون له طابع متفرد ي�سمح بتحديد �شخ�ص املوقع ومتييزه عن غريه .
�إجراءات التوثيــــق :
الإجراءات التي تهدف �إىل التحقق من �أن ر�سالة �إلكرتونية قد �صدرت من �شخ�ص معني ،
والك�شف عن �أي خط أ� �أو تعديل فـي حمتوي ــات �أو فـي �إر�سـ ــال �أو تخزيـ ــن ر�سال ــة �إلكرتوني ــة
�أو �سجل �إلكرتوين خالل فرتة زمنية حمددة  .وي�شـ ـم ــل ذلك �أي �إج ــراء ي�ستخ ــدم م ـعــادالت
ريا�ضية �أو رم ــوزا �أو كلمات �أو �أرقاما تعريفية �أو ت�شفريا �أو �إجراءات للرد �أو لإقرار الت�سلم
�أو غريها من و�سائل حماية املعلومات املماثلة .
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مقدم خدمات الت�صديـق :
�أي �شخ�ص �أو جهــة معتمدة �أو مرخ�ص له  /لها بالقيام ب�إ�صدار �شهادات ت�صديق �إلكرتونية
�أو �أية خدمات �أخرى متعلقة بها وبالتوقيعات الإلكرتونية .
ال�شــهــــــــــــادة :
�شهـادة الت�صديق الإلكرتونية التي ي�صدره ــا مقدم خدمـ ــات الت�صديـ ــق يفي ــد فيه ــا ت�أكي ـ ــد
االرتباط بني املوقع وبيانات التوقيع الإلكرتوين .
الطرف املعتمـــــــــد :
ال�شخ�ص الذي يت�صـرف اعتمادا على �شهادة �أو توقيع �إلكرتوين .
معاجلة البيانات ال�شخ�صيــــة :
�أية عمليـة �أو جمموعة عمليـات يت ــم �إجرا�ؤه ــا على البيانات ال�شخ�صية عن طريـ ــق و�سائ ــل
تلقائي ــة �أو غريه ــا �أو جمعها �أو ت�سجيله ــا �أو تنظيمهـ ــا �أو تخزينهـ ـ ــا �أو تعديله ـ ــا �أو حتويرها
�أو ا�سرتجاعها �أو مراجعته ــا �أو الإف�ص ــاح عنه ــا عن طريـ ــق �إر�سالهــا �أو توزيعهـ ــا �أو �إتاحتهـ ــا
بو�سائل �أخرى �أو تن�سيقها �أو �ضم بع�ضها لبع�ض �أو حجبها �أو حموها �أو �إلغائها .
الت�شفيــــــر :
عملي ــة حتوي ـ ــل ن�ص ب�سي ـ ــط �أو وثيقة ن�صية �أو ر�سالة �إلكرتونية �إىل رموز غري معروف ــة
�أو مبع ــرثة ي�ستحـ ـيــل قراءته ــا �أو معرفتها بدون �إعادتها �إىل هيئتها الأ�صلية .
املــادة ( ) 2
يهدف هذا القانون �إىل :
 -1ت�سهيل املعامالت الإلكرتونية بوا�سطة ر�سائل �أو �سجالت �إلكرتونية يعتمد عليها .
� -2إزالة �أية عوائق �أو حتديات �أمام املعامالت الإلكرتونية والتي تنتج عن الغمو�ض
املتعلق مبتطلبات الكتابة والتوقيع  ،وتعزيز تطور البنية الأ�سا�سية القانونية
لتطبيق التعامالت الإلكرتونية ب�صورة م�ضمونة .
 -3ت�سهيل نقل امل�ستندات الإلكرتونية والتعديالت الالحقة .
 -4التقلي ـ ــل مـن ح ـ ــاالت تزويـ ــر املرا�س ـ ــالت الإلكرتونيـ ــة والتع ــديـ ـ ـ ــالت الالحقة
ومن فر�ص االحتيال فـي املعامالت الإلكرتونية .
� -5إر�ساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح واملعاييـر املتعلقة بتوثيق و�سالمة املرا�سالت
وال�سجالت الإلكرتونية .
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 -6تعــزي ــز ثقـ ــة اجلمه ــور فـي �سالمــة و�صحــة املعامـ ــالت واملرا�سـ ــالت وال�سجالت
الإلكرتونية .
 -7تطوير املعامالت الإلكرتونية على ال�صعيد الوطني وكذلك اخلليجي والعربي
وذلك عن طريق ا�ستخدام التوقيع الإلكرتوين .
املــادة ( ) 3
ت�س ــري �أحك ـ ــام هذا القان ـ ــون على املع ــامـ ــالت وال�سجـ ــالت والتوقيعـ ـ ــات الإلكرتونية كما
ت�سري على �أية ر�سالة معلومات �إلكرتونية .
وال ي�سري هذا القانون على ما يلي :
�أ  -املعامـ ــالت والأمـ ــور املتعلق ــة بقــانـ ــون الأحــوال ال�شخ�صيــة كــال ــزواج والط ــالق
والو�صايا والهبات .
ب � -إجراءات املحاكم والإعالنات الق�ضائية والإعالنات باحل�ضور و�أوامر التفتي�ش
و�أوامر القب�ض والأحكام الق�ضائية .
ج � -أي م�ستند يتطلب القانون توثيقه بوا�سطة الكاتب بالعدل .
املــادة ( ) 4
 -1تطبق �أحكام هذا القانون على املعامالت التي تتم بني الأطراف الذين اتفقوا على
�إجراء معامالتهم بو�سائل �إلكرتونية ويجوز ا�ستنتاج موافقة ال�شخ�ص على ذلك
من �سلوكـ ــه  .وبالن�سبة للحكوم ــة  ،يجـب �أن يكون قبوله ــا بالتعامــل الإلكرتونــي
�صريحا .
 -2يجوز للأطراف الذين لهم عالقة ب�إن�شاء �أو �إر�سال �أو ت�سلم �أو تخزين �أو معاجلة
�سجالت �إلكرتونية االتفاق على التعامل ب�صورة مغايرة لأي من القواعد الواردة
فـي الف�صول من الثاين حتى الرابع من هذا القانون .
 -3ال يكـ ــون �أي اتف ـ ــاق بني الأطـ ــراف لإجن ـ ــاز معاملـ ــة معينـ ــة بو�س ــائ ـ ــل �إلكرتونية
ملزما لأي منهم لإجناز معامالت �أخرى بذات الو�سائل .
املــادة ( ) 5
تقــوم ال�سلطـة املخت�صـة ب�إن�ش ــاء وت�شغي ــل وتطوي ــر بوابـ ــة الدفـ ــع الإلكرتوين  ،وحتديد
نظام العمل اخلا�ص بها بالتن�سيق مع البنك املركزي العماين .
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املــادة ( ) 6
يلتزم كل من و�سيط ال�شبكة ومقدم خدمات الت�صديق ب�أن يوفر على نفقته اخلا�صة
جميع املقومات الفنية من �أجهزة ومعدات ونظم وبرامج تتيح للجهات الأمنية �إمكانية
الدخول على �أنظمته حتقيقا ملتطلبات الأمن الوطني  ،على �أن يتزامن تقدمي اخلدمة
مع توفري املقومات الفنية املطلوبة مبراعاة التقدم الفني  ،وتوفر وزارة املالية جميع
متطلبات التو�صيالت الالزمة لربط الأجهزة التي ت�ستخدمها اجلهات الأمنية لتحقيق
�أغرا�ض الأمن الوطني بالأنظمة التي ي�ستخدمها كل من و�سيط ال�شبكة ومقدم خدمات
الت�صديق وفقا ملا يقرره جمل�س الأمن الوطني  ،ويتحمل كل من و�سيط ال�شبكة ومقدم
خدمات الت�صديق فـي حالة تغيري �أنظمته  ،تكاليف التحديث والتو�صيالت للأجهزة التي
ت�ستخدمها هذه اجلهات والتي ت�أثرت بالتغيري  ،وذلك وفقا ملا تن�ص عليه القرارات التي
ت�صدرها ال�سلطة املخت�صة والقوانني املعمول بها .
الف�صل الثاين
الآثار القانونية املرتتبة على الر�سائل الإلكرتونية
ومتطلــبــات املعامــالت الإلكرتونيــة
املــادة ( ) 7
تنت ــج الر�سالــة الإلكرتونيــة �أثـرهـا ال ــقانونــي وتعترب �صحي ـحـة وقـابلـة للتنفيذ �ش�أن ــها فـي
ذل ــك �شـ ـ�أن الوثيق ــة املكتوبــة �إذا روع ــيت فـي �إن�ش ــائـها واعتمادها ال�شروط املن�صو�ص عليها
فـي هذا القانون واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذا لأحكامه .
املــادة ( ) 8
 -1عندما يوجب �أي قانون حفظ م�ستند �أو �سجـل �أو معلومات �أو بيانات لأي �س ــبب ،
فـ ـ ـ�إن ذلك يتح ــقق بحف ـ ـ ــظ ذلـك امل�سـ ــتنـ ـ ــد �أو ال�سـ ـج ـ ـ ــل �أو املعلومات �أو البيانات
فـي �شكل �إلكرتوين � ،إذا روعيت ال�شروط الآتية :
�أ  -حف ــظ امل�ستـند �أو ال�سج ــل �أو املعلوم ــات �أو البيانات �إلكرتوني ــا بال�شكــل الذي
�أن�شئت �أو �أر�سلت �أو ت�سلمت به فـي الأ�صل � ،أو ب�شكل ميكن مــن �إثـ ـبـ ــات �أن ــه
ميـ ـث ــل بدق ـ ـ ــة امل�ستنـ ــد �أو ال�سـ ـج ــل �أو املعلومـ ـ ــات �أو البيانـ ـ ــات التـ ــي �أن�شئ ــت
�أو �أر�سلت �أو ت�سلمت فـي الأ�صل .
ب  -بقــاء امل�ستن ــد �أو ال�سج ــل �أو املعلوم ــات �أو البيان ــات حمفوظ ــة على نحو يتيح
الو�صول �إليها وا�ستخدامها والرجوع �إليها الحقا .
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ج  -حفظ امل�ستند �أو ال�سجل �أو املعلومات �أو البيانات بطريقة متكن من التعرف
على من�ش�أ وجهة و�صول الر�سالة الإلكرتونية وتاريخ ووقت �إر�سالها �أو ت�سلمها .
 -2لي�س فـي هذه املادة ما ي�ؤثر على ما يلي :
�أ � -أي ق ــانـ ــون �آخر ين ـ ـ ــ�ص �صـ ــراح ــة على حفظ امل�ستـ ــند �أو ال�س ـ ـج ــل �أو املعلومات
�أو البيانات فـي �شكل �إلكرتوين وفق نظام �إلكرتوين معني �أو باتباع �إجراءات
معينة �أو حفظها �أو �إر�سالها عرب و�سيط �إلكرتوين معني .
ب � -أيـ ــة متطلب ـ ــات �إ�ضـافي ــة تق ــرره ـ ــا احلكوم ــة حلفـ ــظ ال�سجـ ــالت الإلكرتونيــة
التي تخ�ضع الخت�صا�صها .
املــادة ( ) 9
�إذا �أوجب القانون كتابــة �أي م�ستن ــد �أو �سجل �أو معاملــة �أو معلوم ــة �أو بي ــان �أو رتـ ــب نتائــج
معين ــة �إذا مل يت ــم ذلك  ،فـ ـ�إن ورود �أي من ذلك فـي �شكل �إلكرتوين يجعله م�ستوفيا �شرط
الكتابة �إذا روعيت ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي املادة ال�سابقة .
املــادة ()10
�إذا �أوجب القانــون تقديــم �أ�صــل ر�سال ــة �أو �سج ــل �أو م�ستن ــد ورتــب نتائ ــج معين ــة على ع ــدم
االلتــزام بذلك ف�إن الر�سال ــة الإلكرتوني ــة �أو ال�سج ــل الإلكرتونــي �أو امل�ستند الإلكرتونـ ــي
يعترب �أ�صليا �إذا ا�ستخدمت و�سيلة ت�سمح بعر�ض املعلومات املراد تقدميها فـي �شكل ميكن
فهمه ويعتمد عليها فنيا للتحقق من �سالمة املعلومات الواردة فـي �أي من ذلك .
املــادة ()11
 -1عند تطبيق قواعد الإثبات فـي �أية �إجراءات قانونية ال يحول دون قبول الر�سالة
الإلكرتونية �أن تكون قد جاءت فـي غري �شكلها الأ�صلي � ،إذا كانت الر�سالة �أف�ضل
دليل يتوقع بدرجة مقبولة �أن يح�صل عليه ال�شخ�ص الذي يقدمه .
وتكون لهذه الر�سالة حجية فـي الإثبات  ،مع مراعاة الآتي :
�أ  -مدى �إمكاني ــة االعتماد على الطريق ــة التي مت بها تنفيـ ــذ واحدة �أو �أكـ ــرث من
عمليات التنفي ـ ــذ �أو الإدخ ــال �أو الإن�شـ ــاء �أو املعاجلة �أو التخزين �أو التقدمي
�أو الإر�سال .
ب  -مدى �إمكانية االعتماد على الطريقة التي متت بها املحافظة على �سالمة
املعلومات .
ج  -مدى �إمكانية االعتماد على م�صدر املعلومات �إذا كان معروفا .
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د  -مــدى �إمكاني ــة االعتم ــاد على الطريقة التي ت ــم به ــا التحـ ــقق من هوية املن�شئ
�إذا كانت ذات �صلة .
هـ � -أي عامل �آخر ذو �صلة .
 -2ما مل يثب ـ ــت العك ـ ــ�س  ،يف ـ ــرت�ض �أن التوق ـ ـي ــع الإلك ــرتوين حممـ ــي �إذا ا�ستوفـى
ال�شروط الواردة فـي املادة ( )22من هذا القانون  ،و�أنه يق�صد توقيع �أو اعتمــاد
الــر�سـالـة الإلكرتونية التي و�ضـع عليها �أو اقرتن بها ومل يتغري منذ �إن�شائه و�أن
هذا التوقيع جدير باالعتماد عليه .
الف�صل الثالث
املعامالت الإلكرتونية و�إبرام العقود
املــادة ( ) 12
 -1لأغرا�ض التعاقد  ،يجوز التعبري عن الإيجاب والقبول بوا�سطة ر�سائل �إلكرتونية
ويعترب ذلك التعبري ملزما جلميع الأطراف متى مت وفقا لأحكام هذا القانون .
 -2ال يفقد العقد �صحته �أو قابليته للتنفيذ ملجرد �أنه �أبرم بوا�سطة ر�سالة �إلكرتونية
		
واحدة �أو �أكرث .
املــادة ( )13
 -1يج ــوز �أن يتم التع ــاقد بني و�سائـ ــط �إلكرتوني ــة �آليـة مت�ضمنة نظامي معلومات
�إلكرتونية �أو �أكرث تكون معدة ومربجمة م�سبقـ ــا للقيام مبثل هـذه املهام ويكون
التعاقد �صحيحا ونافــذا علـى الــرغم مـن عدم التدخل ال�شخ�صي �أو املبا�شر لأي
�شخ�ص طبيعي فـي عملية �إبرام العقد .
 -2يجـ ــوز �إبرام عق ــد بني نظ ــام معلوم ــات �آيل ممل ــوك ل�شخ ــ�ص طبي ــعي �أو معنوي
وبني �شخ�ص طبيعي �أو معنوي �إذا كان الأخري يعلم �أو كان ينبغي عليه �أن يعلم �أن
ذلك النظام �سيتوىل مهمة �إبرام العقد .
ويكون للعقود الإلكرتونية ذات الآثار القانونية املتعلقة بالعقود التي تربم بالأ�ساليب
العادية من حيث الإثبات وال�صحة والقابلية للتنفيذ وغري ذلك من الأحكام .
املــادة ( ) 14
م�س�ؤولية و�سيط ال�شبكة :
 -1ال ي�س�أل و�سيط ال�شبكة مدنيا �أو جزائيا عن �أية معلومات واردة فـي �شكل �سجالت
�إلكرتونية  -تخ�ص الغري � -إذا مل يكن و�سيط ال�شبكة هو م�صدر هذه املعلومات
واقت�صر دوره على جمرد توفري �إمكانية الدخول عليها  ،وذلك �إذا كانت امل�س�ؤولية
قائمة على :
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�أ � -إن�شاء �أو ن�ش ــر �أو ب ــث �أو توزي ــع هذه املعـلومـات �أو �أية بيـانات تت�ضمنها .
ب  -التعدي على �أي حق من احلقوق اخلا�صة بتلك املعلومات .
 -2ي�شرتط النتفاء م�س�ؤولية و�سيط ال�شبكة ا�ستنادا على �أحكام هذه املادة ما يلي :
�أ  -عدم علمه ب�أية وقائع �أو مالب�سات من �ش�أنها �أن تدل بح�سب املجرى العادي
للأمور على قيام م�س�ؤولية مدنية �أو جزائية .
ب  -قيامه على الفور  -فـي حالة علمه مبا تقدم  -ب�إزالة املعلومات من �أي نظام
للمعلومات حتت �سيطرته  ،ووقف توفري �إمكانية الدخول على تلك املعلومات
�أو عر�ضها .
 -3ال تفر�ض �أحكام هذه املادة على و�سيط ال�شبكة �أي التزام قانوين ب�ش�أن مراقبة �أية
معلومات واردة فـي �شكل �سجالت �إلكرتونية تخ�ص الغري �إذا اقت�صر دوره على
جمرد توفري �إمكانية الدخول على هذه ال�سجالت .
 -4ال تخل �أحكام هذه املادة مبا يلي :
�أ � -أية التزامات تن�ش�أ عن �أي عقد .
ب  -االلتزامات التي يفر�ضها �أي ت�شريع ب�ش�أن تقدمي خدمات االت�صاالت .
ج  -االلتـزام ــات التي يفر�ض ــها �أي ت�ش ــريع �آخـ ــر � ،أو حك ــم ق�ض ــائي واجــب النـ ـفــاذ
ب�ش�أن تقي ـيــد �أو منع �أو �إزالة �أية معلومات واردة فـي �شكل �سجالت �إلكرتونية
�أو احليلولة دون الدخول عليها .
 -5فـي تطبيق �أحكام هذه املادة يق�صد بتوفري �إمكانية الدخول على �أية معلومات
تخ�ص الغري � ،إتاحة الو�سائل الفنية التي متكن من الدخول على معلوم ــات واردة
فـي �شكل �سجالت �إلكرتونية تخ�ص الغري � ،أو بثها � ،أو جمرد زيادة فاعلية البث .
وي�شمل ذلك احلفظ التلقائي �أو املرحلي �أو امل�ؤقت لهذه املعلومات بغر�ض �إمكانية
الدخول عليها  .ويق�صد بالغري فـي تطبيق �أحكام هذه املادة � ،أي �شخ�ص لي�س
لو�سيط ال�شبكة �سيطرة فعلية عليه .
املــادة ( ) 15
 -1تعترب الر�سالة الإلكرتونية �صادرة عن املن�شئ فـي احلاالت الآتية :
�أ � -إذا كان املن�شئ هو الذى �أ�صدرها بنف�سه .
ب  -فيما بني املن�شئ واملر�سل �إليه  ،تعترب الر�سالة الإلكرتونية �صادرة عن املن�شئ
�إذا مت �إر�سالها بوا�سطة :
� -1شخ�ص له �صالحي ــة الت�صــرف نياب ــة عن املن�شــئ فيما يتعلق بالر�سالــة
الإلكرتونية املعنية .
� -2إذا مت �إر�سالها وفقا لنظام معلومات �آيل مربمج من قبل املن�شئ �أو نيابة
عنه ليعمل تلقائيا .
-9-

 -2للمر�سل �إليه �أن يعترب الر�سالة الإلكرتونية قد �صدرت عن املن�شئ و�أن يت�صرف
على �أ�سا�س ذلك االفرتا�ض فـي احلالتني الآتيتني :
�أ � -إذا طبق املر�سل �إليه بدقة �إجراء �سبق �أن وافق عليه املن�شئ لأجل التحقق من
�أن الر�سالة الإلكرتونية �صادرة عن املن�شئ .
ب � -إذا كانت الر�سالة الإلكرتونية كما ت�سلمها املر�سل �إليه  ،ناجتة عن ت�صرف ــات
�شخ�ص متكن ب�صورة م�شروعة بحكم عالقته باملن�شئ �أو ب�أي وكيل للمن�شئ
من الو�صول �إىل طريقة ي�ستخدمها املن�شئ للتعريف ب�أن الر�سالة الإلكرتونية
تخ�صه .
وال ي�سري هذا البند اعتبارا من :
 -1الوقت الذي ت�سلم فيه املر�سل �إليه �إخطارا من املن�شئ ب�أن الر�سالة الإلكرتوني ــة
مل ت�ص ــدر ع ــنه و�أتي ــح للمر�ســل �إلي ــه وق ــت معق ـ ــول للت�صرف وفقا لذلك .
 -2الوق ــت الذي علم فيه املر�سـ ــل �إليه �أو كــان يتعــني علي ــه �أن يعــلم �إذا بذل عناية
معقولة �أو ا�ستخدم �إجراء متفقا عليه �أن الر�سالة الإلكرتونية مل تكن من
املن�شئ .
كما ال ي�سـ ــري ه ــذا البن ــد �إذا ل ــم يكـ ــن مقبـ ــوال �أن يعتب ــر املر�س ــل �إليه �أن الر�سالة
الإلكرتونية تخ�ص املن�شئ �أو يت�صرف بناء على ذلك االفرتا�ض .
وللمر�سل �إليه �أن يعترب كل ر�سالة �إلكرتونية يت�سلمها على �أنها مرا�سلة م�ستقلة
و�أن يت�صرف بناء على ذلك االفرتا�ض وحده � ،إال �إذا علـ ــم �أو كان ينبغ ــي عليه
�أن يعلـ ــم �إذا بذل عناي ــة معقولة �أو ا�ستخدم �أي �إجراء متفق عليه �أن الر�سالة
الإلكرتونية كانت ن�سخة مكررة .
املــادة ()16
�إذا طـلب املن�شـ ــئ من املر�سـ ــل �إليه �أو اتفــق مع ــه  ،عند �أو قب ــل �إر�س ـ ــال ر�سالـ ــة �إلكرتوني ــة ،
�أو عن طريـ ــق تلك الر�سال ـ ــة الإلكرتوني ــة �أن يت ــم الإق ــرار بت�سلم الر�سال ــة الإلكرتوني ــة ،
تطب ــق �أح ـك ــام املــادة ( )15من ه ــذا ال ـقـانـون مــع مراعاة الآتي :
�	-1إذا ذكــر املن�شـئ �أن الر�سالــة الإلكرتوني ــة م�شروطة بت�سلــم الإقرار  ،تعامل الر�سالة
الإلكرتونية فيما يتعلق برتتيب احلقوق وااللتزامات بني املن�شئ واملر�سل �إليه
كما لو مل تر�سل �إىل حني ت�سلم املن�شئ للإقرار .
�	-2إذا طلب املن�شئ �إقرارا بت�سلم الر�سالة الإلكرتونية ولكنه مل يذكر �أن الر�سال ــة
الإلكرتونية م�شروط ــة بت�سلم الإقرار خالل الوقت املحدد �أو املتفق عليه � ،أو �إذا
مل يتم حتديد وقت حمدد �أو متفق عليه  ،ف�إن للمن�شئ �أن يوجـ ـ ــه �إلـ ـ ـ ــى املر�سل
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�إلي ــه �إخطـ ـ ــارا يذك ــر فيه عدم تلقي الإق ــرار بت�سلـ ــم الر�سالة الإلكرتونية ويحـ ــدد
وقتــا معق ــوال يتعني فـي غ�ضونه ت�سلم الإقرار  ،ف�إذا مل يتم ت�سلم الإقرار خالل
الوقت املحدد �أو املتفق عليه  ،جاز للمن�شئ بعد توجيه �إخطار �إىل املر�سل �إليه � ،أن
يعامل الر�سالة الإلكرتونية ك�أنها ل ــم تر�سل .
 -3عندما يت�سلم املن�شئ �إقــرار املر�سل �إليه بالت�سلم  ،يفرت�ض  -ما مل يثبت العك�س -
�أن املر�سل �إليه قد ت�سلم الر�سالة الإلكرتونية ذات ال�صلة ولكن ذلك االفرتا�ض
ال يدل �ضمنا على �أن حمتوى الر�سالة الإلكرتون ــية املر�سلــة من املن�ش ــئ يتطابـ ــق
مع حم ــتوى الر�سـالــة الإلكرتونية التي ت�سلمها املر�سل �إليه .
�	-4إذا لــم يكــن املن�شــئ قد اتف ــق مع املر�س ــل �إليه على �أن يت ــم الإق ــرار ب�شك ــل معي ــن
�أو بطريق ـ ــة معينة يجوز الإف�صاح عن الإقرار بالت�سلم عن طريق �أية مرا�سل ــة
من جانب املر�سـل �إليه �س ــواء بو�سيلة �إلكرتونية �أو بو�سيلة �آلية �أو ب�أية و�سيلة
�أخرى � ،أو �أي �سلوك من جانب املر�سل �إليـ ــه يك ــون كافيــا لأن ي�ؤكد للمن�ش ــئ �أن
الر�سالة الإلكــرتوني ــة قد مت ت�سلمها .
 -5عندم ــا ين ــ�ص الإق ـ ــرار الذي يت�سلمـ ــه املن�ش ـ ــئ علـ ــى �أن الر�س ـ ــال ـ ــة الإلكرتونية
ذات ال�صلة قد ا�ستوفت املتطلبات الفنية � ،سواء املتفق عليها �أو املبينة فـي املعايري
املطبقة  ،يفرت�ض  -ما مل يثبت العك�س � -أن تلك املتطلبات قد ا�ستوفيت .
املــادة ()17
ما مل يتفق املن�شئ واملر�سل �إليه على خالف ذلك :
�أ  -تعترب الر�سال ــة الإلكرتونيــة قد �أر�سلــت عندم ــا تدخ ــل نظاما للمعلوم ــات خارج
�سيطرة املن�شئ �أو ال�شخ�ص الذي �أر�سل الر�سالة نيابة عنه .
ب  -يتحدد وقت ت�سلم الر�سالة الإلكرتونية على النحو الآتي :
�	-1إذا عـ ــني املر�سـل �إليه نظامــا للمعلــومات لغر�ض ت�سل ــم ر�سال ــة �إلكرتونية  ،يتم
الت�سلم فـي الوقت الذي تدخل فيه الر�سالة الإلكـ ــرتونيـ ــة نظـ ـ ــام املعلوم ــات
املع ـ ــني  ،و�إذا �أر�س ــلت الر�سـ ــال ــة الإلكرتونية �إىل نظام معلومات تابع للمر�سل
�إليه بخالف نظام املعلومات املعني لت�سلم الر�سالة الإلكرتونية  -يتحدد وقت
الت�سل ــم فـي الوقــت الذي يتم فيــه ا�ستخــراج الر�سال ــة الإلكرتونيـ ــة بوا�سط ــة
املر�سل �إليه .
� -2إذا مل يعني املر�سل �إليه نظام معلومات  ،يتم ت�سلم الر�سالة الإلكرتونية عندما
تدخل نظام معلومات تابع للمر�سل �إليه .
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ج  -تعترب الر�سالة الإلكرتونية قد �أر�سلت من املكان الذي يقع فيه مقر عمل املن�شئ
و�أنها ت�سلمت فـي املكان الذي يقع فيه مقر عمل املر�سل �إليه حتى و�إن كان املكان
الذي و�ضع فيه نظام املعلومات يختلف عن املكان الذي يفرت�ض �أن تكون الر�سالة
الإلكرتونية قد �سلمت فيه .
د � -إذا كان للمن�شئ �أو املر�سل �إليه �أكرث من مقر عمل  ،ف�إنه يعتد باملقر الأوثق عالقة
باملعاملة املعنية � ،أو مقر العمل الرئي�سي �إذا مل تكن هناك معاملة معينة  ،و�إذا مل
يكن للمن�شئ �أو املر�سل �إليه مقر عمل  ،ف�إنه يعتد مبقر الإقامة .
الف�صـل الرابـــع
طـــرق حمايــة املـعـامــالت الإلكـرتونيــة
املــادة ()18
ي�ستخدم الت�شفري كو�سيلة حلماية املعامالت الإلكرتونية بهدف املحافظة على �سرية
املعلومات �أو البيانات التي حتويها الر�سالة الإلكرتونية  ،والت ـحـقـق من �شخ�صية املن�شئ ،
ومنـع الغــري من الت ـقـاط املعلومات �أو الر�سائل الإلكرتونيــة بغر�ض منع و�صولها �إىل
املر�سل �إليه �أو ت�شويهها .
املــادة ()19
ت�ستخدم �إحدى الطرق الآتية حلماية نظم املعلومات :
�أ  -الت�شفري بطريق املفتاح العام .
ب  -اجلــدران الناريــة .
ج  -مر�شحات املعلومات .
د  -جمموعة الو�سائل املتعلقة مبنع الإنكار .
هـ  -تقنيات ت�شفري املعطيات وامللفات .
و � -إجراءات حماية ن�سخ احلفظ االحتياطية .
ز  -الربامج امل�ضادة للديدان والفريو�سات .
ح �	-أية طريقة �أخرى جتيزها ال�سلطة املخت�صة .
املــادة ()20
با�ستثناء مفاتيح الت�شفري التي يحددها جمل�س الأمن الوطني  ،يجوز للموظف الذي
حتدده ال�سلطة املخت�صــة �أن يطلــب من �صاحب �أي مفتــاح ت�شف ـ ـيــر متكيـ ـن ــه من فحـ ــ�ص
املعلومــات ال�ضروريــة املتعلق ــة بذلــك املفتـ ــاح ويجب على �صاحب ذلك املفتاح ت�سليمه �إىل
املوظف .
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املــادة ()21
� -1إذا مت تطبيق �إجراءات توثيق حمددة ومتفق عليها بني الأطراف على �سجل
�إلكرتوين للتحقق من �أنه مل يتم تغيريه من ــذ وقت معني من الزمن  ،يعامل
هذا ال�سجل ك�سجل �إلكرتوين حممي منذ ذلك الوقت �إىل الوقت الذي يتم فيه
التحقق .
� -2إذا مل يوجــد اتفــاق بني الأطــراف  ،تعترب �إجــراءات التوثيــق مقبولــة وفقا للبنـد
( )1من هذه املادة واملادة ( )22من هذا القانون  ،مع الأخذ فـي االعتبار الظروف
املتعلقة بالأطراف املتعاملني  ،وب�صفة خا�صة :
�أ  -طبيعة املعاملة .
ب  -معرفة وخربة الأطراف .
ج  -حجم املعامالت املماثلة املرتبط بها �أي من الأطراف �أو جميعهم .
د  -وجود �إجراءات بديلة .
هـ  -تكلفة الإجراءات البديلة .
و  -الإجراءات امل�ستخدمة عموما لأنواع مماثلة من املعامالت .
املــادة ()22
يعترب التوقيع الإلكرتوين حمميا وجديرا ب�أن يعتمد عليه �إذا حتقق الآتي :
�أ  -كانت �أداة �إن�شاء التوقيع فـي �سياق ا�ستخدامها مق�صورة على املوقع دون غريه .
ب  -كانت �أداة �إن�شاء التوقيع فـي وقت التوقيع  ،حتت �سيطرة املوقع دون غريه .
ج  -كان ممكنا ك�شف �أي تغيري للتوقيع الإلكرتوين يحدث بعد وقت التوقيع .
د  -كان ممكنا ك�شف �أي تغيري فـي املعلومات املرتبطة بالتوقيع يحدث بعد وقت
التوقيع .
ومــع ذلـ ــك يجـ ــوز لك ــل ذي �شـ ـ�أن �أن يثب ــت ب�أي ــة طريقـ ــة �أن التوقـ ـ ــيع الإلكرتوين
جدير ب�أن يعتمد عليه �أو �أنه لي�س كذلك .
املــادة ()23
 -1يحق لل�شخ�ص �أن يعتمد على التوقيع الإلكرتوين �أو ال�شهادة �إىل املدى الذي
يكون فيه ذلك االعتماد معقوال .
 -2عندما يت�سلم طرف معتمد توقيعا �إلكرتونيا معززا ب�شهادة  ،يفرت�ض �أن هذا
الطرف قد حتقق من �صحة ال�شهادة وقابليتها للتنفيذ و�أنه يعتمد فقط على
ال�شهادة وفقا ل�شروطها .
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 -3لتقري ــر ما �إذا كـ ــان من املم ـكــن االعت ـم ــاد علــى التوقـ ـيــع الإلكــرتوين �أو ال�شهادة
يراعى الآتي :
�أ  -طبيعـة املعام ـل ــة التي قـ ــ�صـ ــد تعزيزهـ ــا بالتوق ـ ـيـع الإلكـ ــرتون ــي �أو ال�شهادة .
ب  -قيمة �أو �أهمية املعاملة �إذا كان ذلك معلوما .
ج  -ما �إذا كان الطــرف املعتـمد على التوقيـع الإلكرتون ــي �أو ال�شهـ ــادة ق ــد اتخذ
خطــوات منا�سبــة لتقري ــر مدى �إمكانيــة االعتمــاد على التوقيـ ــع الإلكرتون ــي
�أو ال�شهادة .
د � -أية اتفاقية �أو تعامل �سابق بني املن�شئ والطرف املعتمد .
هـ � -أي عامل �آخر ذو �صلة .
املــادة ( ) 24
 -1يجب على املوقع عند ا�ستخدام �أداة �إن�شاء توقيع لإحداث توقيع له �أثر قانوين
مراعاة الآتي :
�أ � -أن ميـ ــار�س عنـايـ ــة معق ـ ــولـة لتفـ ــادي ا�ستخــدام �أداة �إن�شـ ــاء توقـيــعه ا�ستخداما
غري م�صرح به .
ب � -أن يقـ ــوم دون ت�أخ ــري با�ستخ ــدام الو�سائ ــل املتاحـ ــة له من قبل مقدم خدمات
الت�صديق � ،أو �أن يبذل جهودا معقولة لإخطار �أي �شخ�ص يتوقــع �أنـ ــه �سيعتمد
�أو يق ـ ــدم خدم ـ ــات ا�ستن ـ ــادا �إىل التـ ــوقيـ ــع الإلكرتوين فـي احلاالت الآتية :
� -1إذا كان املوقع يعلم �أن �أداة �إن�شاء التوقيع قد مت الإخالل بها .
� -2إذا كانت الظروف املعلومة لدى املوقع تبعث على وجود �شبهات كبرية من
احتمال تعر�ض �أداة �إن�شاء التوقيع للإخالل بها .
ج � -أن يب ــذل عناية معقـ ــولة عنـ ــد ا�ستخ ــدام �شهــادة لتعـ ــزيز التوقيـ ــع الإلكرتوين
وذلك ل�ضمان دقة واكتمال كل البيانات اجلوهرية التي يديل بها املوقع والتي
لها �صلة وثيقة بال�شهادة طوال فرتة �سريانها �أو تلك التي يتعني ت�ضمينها
فـي ال�شهادة .
الف�صــل اخلامـــ�س
ال�سلطة املخت�صة
املــادة ()25
تتوىل ال�سلطة املخت�صة االخت�صا�صات التالية :
�أ � -إ�ص ـ ـ ــدار الرتاخ ـ ـي ــ�ص ملمار�سـ ــة خدمـ ــات الت�صـ ــديق وفقـ ـ ــا للأحكـ ـ ـ ــام وال�شروط
الواردة فـي هذا القانون واللوائح والقرارات املنفذة له .
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ب  -حتديد ر�سوم ا�ستخراج الرتاخي�ص .
ج  -ا�ست ــرياد �أو الرتخيـ ــ�ص با�ست ــرياد �أدوات الت�شفـ ــري الالزمـ ــة لأغرا�ض خدمات
الت�صديق �أو التي ت�ستخدمها اجلهات احلكومية فيما عدا اجلهات الأمنية .
د  -ممار�سة الرقابة والإ�شراف والتفتي�ش على �أن�شطة مقدمي خدمات الت�صديق
والتحقق من �أنهم ي�ستخدمون مكونات مادية وبرجميات و�إجراءات �آمنة �ضد
التدخل و�سوء اال�ستعمال  ،و�أنهم يلتزمون مب�ستويات الأداء املقررة ل�ضمان �سرية
و�أمن التوقيعات الإلكرتونية وال�شهادات .
هـ  -حتديد امل�ستويات ملقدمي خدمات الت�صديق .
و  -حت ــديد امل�ؤه ــالت واخل ــربات التي يتع ــني �أن يح�صـ ــل عليهـ ــا موظ ــفو مقدمي
خدمات الت�صديق .
ز  -حتديد ال�شروط التي يخ�ضع لها عمل مقدمي خدمات الت�صديق .
ح  -ت�سهـيل ت�أ�سي�س �أية �أنظمة �إلكرتونية بوا�سطة مقدم خدمات ت�صديق �إما منفردا
�أو مع مقدمي خدمات ت�صديق �آخرين .
املــادة ( ) 26
لل�سلط ــة املخت�صــة اتخ ـ ـ ــاذ الإجـ ــراءات التي ت ـ ــراها منا�سـ ــبة للمراق ـ ــبة والإ�شراف على
مدى التزام مقدمي خدمات الت�صديق ب�أحكام هذا القانون  ،ولهذه ال�سلطة �أن ت�صل �إىل
�أي نظام حا�ســب �آيل �أو �أي ج ـ ـه ــاز �أو بيانات �أو �أية مواد �أخرى مت�صلة بذلك النظام ،
بغر�ض �إجراء التفتي�ش واملراقبة ولها �أن ت�صدر �أمرا لأي �شخ�ص خمت�ص ب�أن يوفر لها
امل�ساعدة الفنية املعقولة وغريها من امل�ساعدات ح�سبما تراه �ضروريا  ،وعلى ذلك ال�شخ�ص
�أن يلتزم بتنفيذ هذا الأمر .
املــادة ( ) 27
للوزيــر �أن يطلـب من وزيــر العــدل تخوي ــل �صف ــة ال�ضبطي ــة الق�ضائي ــة ملوظفــي ال�سلط ــة
املخت�صة وفقا لأحكام قانون الإجراءات اجلزائية .
املــادة ( ) 28
 -1يقدم طلـ ـ ــب الرتخيـ ــ�ص بتق ـ ـ ـ ــدمي خدمـ ــات الت�صـ ــدي ـ ــق �إىل ال�سل ـ ــطة املخت�صة
على اال�ستمارة املعدة لذلك .
 -2ال يجـ ــوز �إ�صـ ــدار ترخيـ ــ�ص تقدمي خدم ــات الت�صدي ـ ـ ــق ما مل ي�ست ـ ـ ــوف مقدم
الطلب ال�شروط التي حتددها ال�سلطة املخت�صة وي�صدر بها قرار من الوزير .
 -3يك ــون الرتخي ــ�ص �شخ�صي ــا وغـ ـ ــري قابـ ــل للتحويــل وي�صدر ملدة خم�س �سنوات
قابلة للتجديد .
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املــادة ()29
لل�سلطة املخت�صة �إلغاء الرتخي�ص  ،بعد �إجراء التحقيق الالزم مع مقدم خدمات الت�صديق
فـي احلاالت الآتية :
أ� � -إذا قدم بيانا غري �صحيح يتعلق بطلب منح �أو جتديد الرتخي�ص .
ب � -إذا مل يلتزم بال�ضوابط وال�شروط املحددة ملنح الرتخي�ص .
ج � -إذا �أخل ب�أي من االلتزام ــات الواردة فـي املادة ( )34من هذا القان ــون �أو اللوائح
والقرارات التنفيذية ال�صادرة تنفيذا لأحكامه .
ويجب على مقدم خدمات الت�صديق الذي يلغى ترخي�صه ت�سليم الرتخي�ص �إىل
ال�سلطة املخت�صة فور �صدور قرار الإلغاء .
املــادة ()30
يجوز لل�سلطة املخت�صة �إذا كان لديها �سبب مقبول لإلغاء الرتخي�ص �إ�صدار �أمر ب�إيقاف
�سريانه �إىل حني اكتمال التحقيق الذي ت�أمر به على �أال تتجاوز مدة الإيقاف ع�شرة �أيام .
ويجوز فـي حالة ال�ضرورة جتديد املدة مبا ال يجاوز ع�شرة �أيام �أخرى ب�شرط �إخطار مقدم
خدمات الت�صديق قبل التجديد ليقدم ما قد يكون لديه من �أ�سباب حتول دون ذلك وال
يجوز ملقدم خدمات الت�صديق �أن ي�صدر �أية �شهادات خالل فرتة الإيقاف .
املــادة ()31
 -1عن ــد �إيق ــاف �أو �إلغ ــاء ترخ ــي�ص مق ــدم خدم ــات الت�صـ ــديق  ،يجـب على ال�سلطة
املخت�صة الإعالن عن ذلك فـي قاعدة البيانات التي حتتفظ بها .
 -2يجــب �أن تك ــون قاع ــدة البيان ــات التي حتتوي على �إع ـ ــالن الإيقـ ــاف �أو الإلغاء
متوفرة عرب موقع على ال�شبكة الإلكرتونية ميكن الدخول �إليه على مدى �أربع
وع�شرين �ساعة .
 -3يجــوز لل�سلط ــة املخت�ص ـ ــة � ،إذا ر�أت ذلك �ضروريا � ،أن تن�شـ ــر حمتويــات قاعدة
البيانات بو�سيلة �إلكرتونية �أخرى ح�سبما تراه منا�سبا .
املــادة ()32
يجوز لذوي ال�ش�أن التظلم للوزير من قرارات رف�ض �أو �إيقاف �أو �إلغاء الرتخي�ص  ،ويكون
للوزيــر �إلغـ ـ ــاء �أو تعدي ــل القــرار املتظلـ ــم منه �إذا وجـ ــدت مبــررات لذلك  ،وحتــدد الالئح ــة
التنفيذية مواعيد و�إجراءات تقدمي التظلم والبت فيه .
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الف�صل ال�ساد�س
الأحكام املتعلقة بال�شهادات وخدمات الت�صديق
املــادة ()33
يجب �أن تبني ال�شهادة :
�أ  -هوية مقدم خدمات الت�صديق .
ب � -أن املـوق ـ ــع ي�سيط ــر ف ـ ــي الوقـ ــت املعنـ ــي علـ ــى �أداة �إن�شاء التوقيع امل�شار �إليها فـي
ال�شهادة .
ج � -أن �أداة �إن�ش ــاء التوقيـ ــع كانت �صحيح ــة و�صاحلـ ــة فـي تاريـ ـ ــخ �إ�صــدار ال�شهادة .
د � -أيـة قيـود على النطاق �أو القيمة التـي يجـوز ا�ستخـدام ال�شهادة فيها .
هـ � -أية قيود على نطـ ــاق �أو مـ ــدى امل�س ـ�ؤوليـ ــة التي يقبله ــا مقــدم خدمات الت�صديق
جتاه �أي �شخ�ص .
و � -أي ــة بيــانــات �أخـرى حتـددهــا ال�سلطـة املخت�صـة .
املــادة ()34
يجب على مقدم خدمات الت�صديق �أن يكون حا�صال على ترخي�ص بذلك من ال�سلطة
املخت�صة ويلتزم مبا ي�أتي :
�أ � -أن يت�صرف وفقا للبيانات التي يقدمها فيما يتعلق مبمار�ساته .
ب � -أن يتحــقق من دق ــة واكتم ــال كل البيانـ ــات اجلوهريـ ــة التي ت�ضمنتها ال�شهادة
�أثناء مدة �سريانها .
ج � -أن يوفر و�سائل يكون من املمكن الو�صول �إليها ومتكني الطرف الذي يعتمد على
خدماته من الت�أكد مما يلي :
 -1هوية مقدم خدمات الت�صديق .
� -2أن ال�شخ�ص املعينة هويته فـي ال�شهادة لديه ال�سيطـرة فـي الوق ــت املعني على
�أداة التوقيع امل�شار �إليها فـي ال�شهادة .
 -3الطريقة امل�ستخدمة فـي تعيني هوية املوقع .
 -4وجـ ــود �أية قيـ ــود على الغ ــر�ض �أو القيم ــة التي يجوز �أن ت�ستخدم �أداة التوقيع
�أو ال�شهادة من �أجلها .
� -5صحة �أداة التوقيع وعدم تعر�ضها ملا يثري ال�شبهة .
 -6الو�سيلة املنا�سبة للإبالغ عن الإلغاء .
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د � -أن يوفر للموقع و�سيلة متكنه من الإبالغ فـي حالة تعر�ض �أداة �إن�شاء التوقيع
للإخالل  ،و�أن ي�ضمن توفري خدمة لإلغاء التوقيع ميكن ا�ستخدامها فـي الوقت
املنا�سب .
هـ � -أن ي�ستخ ـ ــدم فـي �أداء خدمات ـ ــه نظما و�إج ــراءات وم ــوارد ب�ش ــريــة جديرة بالثقة
مع الأخذ فـي االعتبار العوامل الآتية :
 - 1املوارد املالية والب�شرية .
� - 2أجهزة وبرامج �أنظمة حا�سب �آيل موثوق بها .
� - 3إج ـ ـ ـ ــراءات ال�ش ـ ـهــادات وط ـ ـل ـ ـبـ ــات احل ــ�ص ـ ــول ع ـل ـ ــى ال�ش ـ ـ ـهـ ــادات واالحتفاظ
بال�سجالت .
 - 4توفـ ــري امل ـع ـلــوم ـ ــات اخلا�صـ ــة باملوقعــني املعرف ــني فـي ال�شه ــادات وتوف ــري
املعلوم ــات للأط ــراف الذي ــن يحت ـم ــل �أن ي ـعــتم ــدوا عل ــى خدمات الت�صديق .
 - 5انتظام ومدى تدقيق احل�سابات بوا�سطة جهة م�ستقلة .
املــادة ( ) 35
� - 1إذا ح ــدث �ض ــرر نتيج ــة لـ ـعـدم �صحــة ال�شـ ـهــادة �أو لأنهــا معــيبـ ــة نتيـجــة خلطـ ـ ـ�أ
�أو �إهمال مقدم خدمات الت�صديق  ،ف�إنه يكون م�س�ؤوال عن ال�ضرر الناجت عن ذلك
�سواء بالن�سبة للطرف الذي تعاقد معه لتقدمي ال�شهادة � ،أو �أي �شخ�ص يكـ ــون قد
اعتمد بدرجة معقولة على ال�شهادة .
 - 2ال يك ــون مــقدم خدمـات الت�صديق م�س�ؤوال عن �أي �ضرر �إذا �أث ــبت �أنه مل يرتكـ ــب
�أي خط ـ ـ�أ �أو �إهم ــال �أو �أن ال�ض ــرر كان نا�شئــا عن �سبب خارج عن �إرادته .
املــادة ( ) 36
على مقدم خدمات الت�صديق :
 - 1تعليـ ــق العـ ـمــل بال�شـه ــادة فورا بناء على طلب �صاحبها �أو �إذا تبني له �أو كان هناك
ما يحمله على االعتقاد ب�أن :
�أ  -ال�شهادة قد �سلمت على �أ�سا�س معلومات خاطئة �أو مزيفة .
ب � -أداة التوقيع كانت منتهكة .
ج  -ال�شهادة قد ا�ستخدمت لأغرا�ض التدلي�س .
د  -املعلومات امل�ضمنة فـي ال�شهادة قد تغريت .
� - 2إبالغ �صاحب ال�شهادة على الفور عند تعليق العمل بال�شهادة و�أ�سبــاب ذلك الإجراء .
� - 3أن يرف ــع التعلي ــق ف ــورا �إذا رج ــع �صاح ــب ال�شـهــادة عن طلب التعليق �أو عند
ثبوت �صحة املعلومات امل�ضمنة فـي ال�شهادة وم�شروعية ا�ستعمالها .
 - 4ل�صاحب ال�شهادة �أو �أي طرف ثالث �صاحب م�صلحة �أن يعرت�ض على قرار التعليق
ال�صادر من مقدم خدمات الت�صديق .
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املــادة ( ) 37
على مقدم خدمات الت�صديق �إلغاء ال�شهادة فورا فـي احلاالت الآتية :
�أ � -إذا طلب �صاحب ال�شهادة �إلغاءها .
ب � -إذا علم بوفاة ال�شخ�ص �أو حل �أو ت�صفية ال�شخ�ص االعتباري �صـاحب ال�شهادة .
ج � -إذا ت�أك ــد بعد الف ـحــ�ص الدقــيق من �صحــة الأ�سباب التي ا�ستند �إليها فـي تعليق
العمل بال�شهادة .
املــادة ( ) 38
يتحمــل مقــدم خدمـ ــات الت�صدي ــق امل�س�ؤولي ــة عن ال�ضــرر الناتـ ــج عن تق�صيــره ف ــي اتخ ـ ــاذ
�إجـ ــراءات تعلـ ـيــق �أو �إل ـغ ــاء ال�شه ــادة وفقــا لأحك ــام املادتني ( )36و ( )37من هذا القانون .
املــادة ( ) 39
يتوىل مقدم خدمات الت�صديق م�س�ؤولية �إيداع كل املفاتيح العامة ال�صادرة وفقا لأحكام
هذا القانون و�أن يحتفظ بقاعدة بيان ــات فـي جهــاز حا�ســب �آل ــي حتتوي على ك ــل املفاتيــح
العامة بطريقة جتعل قاعدة البيانات واملفاتيح العامة متاحة لأي فرد من اجلمهور .
املــادة ( ) 40
ال يجوز لأي �شخ�ص �أن ين�شر �شهادة ت�شري �إىل مقدم خدمات ت�صديق مدرج فـي ال�شهادة
�إذا كان ذلك ال�شخ�ص يعلم :
�أ � -أن مقدم خدمات الت�صديق امل�سمى فـي ال�شهادة مل ي�صدرها .
ب � -أن املوقع املدرج ا�سمه فـي ال�شهادة مل يقبلها .
ج � -أن ال�شهادة قد علقت �أو �ألغيت .
ويجوز الن�شر �إذا كان ذلك بغر�ض التحقق من توقيع �إلكرتوين قبل ذلك التعليق �أو
الإلغاء .
املــادة ( ) 41
 - 1على مقدم خدمات الت�صديق الذي يرغب فـي �إيقاف ن�شاطه �أن يخطر ال�سلطة
املخت�صة بذلك قبل تاريخ �إيقاف الن�شاط بثالثة �أ�شهر على الأقل .
 - 2ملق ــدم خ ــدمــات الت�صــديــق �أن يح ــول جزءا من ن�شاطــه ملقدم خدمات ت�صديق
�آخر ب�شرط :
�أ � -إعالم �أ�صحاب ال�شهادات ال�سارية بنيته فـي حتويل ال�شهادات ملقدم خدمات
ت�صديق �آخر قبل �شهر على الأقل من تاريخ التحويل املتوقع .
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ب � -إعالم �أ�صحاب ال�شهادات بحقهم فـي رف�ض التحويل املتوقع وكذلك �آجال
وطرق الرف ــ�ض  ،وتلغى ال�شهــادات التي يعرب �أ�صحابـها عن رف�ضهم التحويل
كتابة �أو �إلكرتونيا فـي خالل ذلك الأجل .
 - 3فـي حال ــة وفــاة �أو �إفال�س �أو ت�صفية مقدم خدمات الت�صــديق يخ�ضع ورثته �أو
امل�صفون للبند ( )2من هذه امل ـ ــادة على �أن يت ــم حتويـ ــل الن�شـاط بالكامــل خالل
ثالثة �أ�شهر على الأكرث .
 - 4فـي جمـ ـي ــع ح ــاالت وق ــف النـ�شــاط يجب �إتالف املعلومات ال�شخ�صية التي بقيت
حتت �سيطرة مقـ ــدم خدمات الت�صــديق وذلك بح�ضور ممثل لل�سلطة املخت�صة .
املــادة ( ) 42
 - 1لتقري ــر �صح ــة ونفـ ــاذ ال�شه ــادة �أو التوقي ــع الإلكرتوين  ،ال يــعتــد باملك ــان الذي
�صدرت فيه ال�شهادة �أو التوقيع الإلكرتوين  ،وال بدائرة االخت�صا�ص التي يوجد
فيها مقر عمل م�صدر ال�شهادة �أو التوقيع الإلكرتوين .
 - 2تعترب ال�شهادات التي ي�صدرها مقدم خدمات ت�صديق �أجنبي م�ساوية لل�شهادات
التي ي�صدرها مقدمو خدمات الت�صديق الذين يعملون مبوجب هذا القانون
�إذا كانت ممار�سات مقدمي خدمات الت�صديق الأج ــانب يتوفر له ــا م�ستـوىمن
امل�صداقية ال يـ ـقـل عــن امل�ستــوى املطلوب من مقدمي خدمات الت�صديق اخلا�ضعني
لأحكام هـ ــذا القان ــون مع الأخذ فـي االعتبار املمار�سات العاملية املعرتف بها .
 - 3ال يج ــوز االعـ ــرتاف بال�شـهـادات الت ــي ي�صدرهـ ــا مقدم خدم ــات ت�صدي ـ ــق �أجنبي
�إال بقرار من الوزير .
 - 4لت ـق ــرير نـفـاذ ال�شـهـادة �أو الـتـوقـيـع الإلكـرتوين  ،يتـعـني االعـ ـتـداد ب�أي اتفاق بني
الأطراف فيما يتعلق باملعاملة التي ي�ستخدم فيها ذلك التوقيع �أو ال�شهادة �أو فيما
يتعلق بوجوب ا�ستخدام مقدم خدمات ت�صديق معني �أو فئة معينة من مقدمي
خدمات الت�صديق �أو نوع معني من ال�شهادات فيما يت�صل بالر�سائل الإلكرتونية
�أو التوقيعات التي تقدم �إليهم وذلك ب�شرط �أال يكون مثل هذا االتفاق خمالفا
للقوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة .
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الف�صل ال�سابع
حماية البيانات اخلا�صة
املــادة ( ) 43
يجوز لأية جهة حكومية �أو مقدم خدمات ت�صديق �أن يجمع بيانات �شخ�صية مبا�شرة من
ال�شخ�ص الذي جتمع عنه البيانات �أو من غريه بعد املوافـقة ال�صريحة لهذا ال�شخ�ص ،
وذلك فقط لأغرا�ض �إ�صدار �شهادة �أو املحافظة عليها �أو ت�سهيل ذلك  .وال يجوز جمع
البيانــات �أو معاجلته ــا �أو ا�ستخدامه ــا لأي غر�ض �آخر دون املوافق ــة ال�صريح ــة لل�شخ ــ�ص
املجموعة عنه البيانات .
وا�ستثن ــاء من الفقـ ــرة ال�ساب ـقــة يكـ ــون احل�صول على البيانات ال�شخ�صية �أو الإف�صاح عنها
�أو توفريها �أو معاجلتها  ،م�شروعا فـي احلاالت الآتية :
�أ � -إذا كانت �ضـ ــرورية ل ـغــر�ض مـنـع �أو ك�شف جرمية بناء على طلب ر�سمي من جهات
التحقيق .
ب � -إذا كانت مطلوبة �أو م�صرحـا بهـا مبوجب �أي قانون �أو كان ذلك بقرار من املحكمة .
ج � -إذا كانت البيانات �ضرورية لتقدير �أو حت�صيل �أية �ضريبة �أو ر�سوم .
د � -إذا كانت املعاجلة �ضرورية حلماية م�صلحة حيوية لل�شخ�ص املجموعة عنه البيانات .
املــادة ( ) 44
مع مراعاة الفقرة الثانية من املادة ال�سابقة  ،يتعني على مقدم خدمات الت�صديق اتباع
الإجراءات املنا�سبة ل�ضمان �سرية البيانات ال�شخ�صية التي فـي عهدت ــه فـي �سـ ـيــاق القـي ــام
بواجبات ــه وال يج ــوز له �إف�ش ــاء �أو حتويل �أو �إعالن �أو ن�شر تلك البيانات لأي غر�ض مهما
كان �إال مبوافقة م�سبقة من ال�شخ�ص الذي جمعت عنه البيانات .
املــادة ( ) 45
يجب على �أي �شخ�ص ي�سيطر على بيانات �شخ�صية بحكم عمله فـي معامالت �إلكرتونية  ،قبل
معاجلة تلك البيانات � ،إعالم ال�شخ�ص الذي جمعت عنه بوا�سطة �إ�شعار خا�ص بالإجراءات
التي يتبعها حلماية البيانات ال�شخ�صي ــة  ،ويجب �أن تت�ضمن هذه الإجراءات حتديد هوية
امل�سـ�ؤول عـن املعاجلـة وطبيعـة البيانات والغــر�ض مـن معاجلتـها وطـرق ومواقع املعاجلة
وكل املعلومات ال�ضرورية ل�ضمان معاجلة م�أمونة للبيانات .
املــادة ( ) 46
يجب على مقــدم خدمــات الت�صدي ــق  ،بن ــاء على طلب من ال�شخ ــ�ص ال ــذي جمع ــت عن ــه
البيانات  ،متكينه فور ذلك من النفاذ �إىل البيانات ال�شخ�صية وحتديـثها  ،وي�شم ــل هذا
احل ــق الدخ ــول �إىل جمـ ـيــع مــواقــع البيانات ال�شخ�صية املتعلقة بال�شخ�ص الذي جمعت
عنه وعليه و�ضع و�سائل التقنية املنا�سبة لتمكينه من ذلك بطريقة �إلكرتونية .
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املــادة ( ) 47
يحظر على م�ستخدمي البيانات ال�شخ�صية التي جمعت وفقا للمادة ( )43من هذا القانون
�إر�سال وثائق �إلكرتونية �إىل ال�شخ�ص الذي جمعت عنه البيانات �إذا كان يرف�ض قبولها
�صراحة .
املــادة ( ) 48
ال يجوز معاجلة بيانات �شخ�صية بوا�سطة �أي م�سيطر على البيانات �إذا كانت تلك املعاجلة
ت�سبب �ضررا للأ�شخا�ص الذين جمعت عنهم البيانات �أو تنال من حقوقهم �أو حرياتهم .
املــادة ( ) 49
عندما يتعني حتويل البيانات ال�شخ�صية �إىل خارج ال�سلطنة يجب �أن ي�ؤخذ فـي االعتبار
امل�ستوى الكافـي من احلماية لهذه البيانات وب�صفة خا�صة ما يلي :
�أ  -طبيعة البيانات ال�شخ�صية .
ب  -م�صدر املعلومات امل�ضمنة فـي البيانات .
ج  -الأغرا�ض املراد معاجلة البيانات من �أجلها ومدتها .
د  -الدولة التي يتم حتويــل البيــانات �إليهـا والتزاماتهـا الدوليـة والقانــون املطبق
فيها .
هـ  -القواعد ذات ال�صلة املطبقة فـي هذه الدولة .
و  -الإجراءات الأمنية املتخذة حلماية البيانات فـي هذه الدولة .
الف�صل الثامن
اال�ستخدام احلكومي لل�سجالت والتوقيعات الإلكرتونية
املــادة ()50
يج ــوز للحكوم ــة �أن تقــوم باملهــام التالية با�ستخدام ال�سجالت والتوقيعات الإلكرتونية :
�أ  -قبول �إيداع �أو تقدمي �أو �إن�شاء �أو حفظ م�ستندات .
ب � -إ�صدار �أي �إذن �أو ترخي�ص �أو قرار �أو موافقة .
ج  -قبول الر�سوم �أو �أية مدفوعات .
د  -طرح املناق�صات وت�سلم العطاءات املتعلقة بامل�شرتيات احلكومية .
املــادة ()51
يجوز للحكومـة �إذا قررت تنفـيذ �أي من املهـام املذكورة فـي املـادة ال�سابقة �إلكرتونيا �أن حتدد :
�أ  -الطري ـقــة وال ــ�شـكـ ــل الذي يت ــم بوا�سطت ــه �إن�ش ــاء �أو �إيـ ــداع �أو ح ـ ـفــظ �أو تقدمي
�أو �إ�صدار تلك ال�سجالت .
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ب  -الطريقة وال�شكل والكيفية والإجراءات التي يتم بها طرح املناق�صات وت�سلم
العطاءات و�إجناز امل�شرتيات احلكومية .
ج  -نوع التوقيع الإلكرتوين املطلوب مبا فـي ذلك ا�شرتاط �أن ي�ستخدم املر�سل توقيعا
�إلكرتونيا حمميا �آخر .
د  -الطريقة وال�شكل اللذين يتم بهما تثبيت ذلك التوقيع الإلكرتوين على ال�سجل
واملعيـ ــار ال ــذي يج ــب �أن ي�ستوفي ــه مق ــدم خدم ــات الت�صديـ ــق الـ ــذي تقــدم �إليه
ال�سجالت للإيداع �أو احلفظ .
هـ  -عمليات و�إجراءات الرقابة املنا�سبة للتحقق من �سالمة و�أمن و�سريــة ال�سجــالت
الإلكرتونية �أو املدفوعات �أو الر�سوم .
و �	-أية موا�صفات �أو �شروط �أو �أحكام �أخرى لإر�سال امل�ستندات الورقية � ،إذا كان ذلك
مطلوبا فيما يتعلق بال�سجالت الإلكرتونية اخلا�صة باملدفوعات والر�سوم .
الف�صل التا�سع
العقوبــات
املــادة ()52
مع عدم الإخالل ب�أية عقوب ــة �أ�شد ينـ�ص عليها قانون اجلزاء العماين �أو �أي قانـون �آخر ،
ي ـعــاقــب بال�سج ــن مل ــدة ال تتجـ ـ ــاوز �سنتـ ــني وبغــرامــة ال تتجاوز  5000/-ر.ع ( خم�س ــة
�آالف ريال عماين ) �أو ب�إحـ ــدى هاتـ ــني العقوبـ ــتني كل من :
 -1ت�سبب عمدا فـي تعديل غري مرخ�ص به فـي حمتويات �أي حا�سب �آيل بق�صـ ــد
�إ�ضعاف فاعليت ــه �أو من ــع �أو تعويق الدخ ــول �إىل �أي برنامـ ــج �أو بيانات حمفوظة
فيه �أو �إ�ضعاف فاعلية ذلك الربنامج �أو �إ�ضعاف االعتماد على تلك البيانات �إذا مت
ذلك التعديل ب�إحدى الطرق الآتية :
�أ � -شطب �أي برنامج �أو بيانات حمفوظة فـي احلا�سب الآيل .
ب � -إ�ضافة �أي برنامج �أو بيانات �إىل حمتويات احلا�سب الآيل .
ج � -أي فعل ي�سهم فـي �إحداث ذلك التعديل .
 -2اخ ــرتق جهــاز حا�ســب �آيل �أو منظومــة حا�سب ــات �آليـ ــة �أو موقـ ـ ــع ع ـ ــلى الإنرتنت
�أو �شبكة �إنرتنت وترتب على ذلك :
�أ  -تعطيل �أنظمة ت�شغيل جهاز احلا�سب الآيل �أو منظومة احلا�سبات الآلية .
ب � -إت ــالف برامج احلا�س ــب الآيل �أو احلا�سبات الآلية وما حتتويه من معلومات .
ج � -سرقة املعلومات .
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د  -ا�ستخدام املعلومات التي تت�ضمنها خمرجات احلا�سبات الآلية فـي �أغرا�ض غري
م�شروعة .
هـ � -إدخال معلومات غري �صحيحة .
 - 3دخــل بطــريق الغــ�ش �إىل نظام معلومات �أو قاعدة بيانات بغر�ض العبث بالتوقيعات
الإلكرتونية .
 -4ق ــام بطريقـ ــة غري م�شروعـ ــة بك�ش ــف مفاتيــح لف�ض الت�شفري �أو ف�ض ت�شفري
معلومات مودعة لديه .
 - 5ا�ستعمل ب�صفة غري م�شروعة عنا�صر ت�شفري �شخ�صية متعلقة بتوقيع غريه .
 - 6اخ ــرتق �أو اعت ــر�ض معلومـات �أو بيان ــات م�شف ــرة �أو قـام بف�ض �شفرتها عمـ ــدا دون
م�س ــوغ ق ــان ــوين  ،وت�ضاع ــف العقوبة �إذا كانت املعلومات �أو البيانات تتعلق ب�سر
من �أ�سرار الدولة .
 - 7قـ ــام عمـدا بفـ ــ�ض معلومات �أو بيان ــات م�ش ـف ــرة ب�أية طريـ ـقــة فـي غ ــري الأحوال
امل�صرح بها قانونا .
 - 8ق ــام عم ــدا ب�إن�ش ــاء �أو ن�ش ــر �شـ ـهــادة �أو زود مبعلوم ــات �إلكرتوني ــة غــري �صحيحة
لغر�ض غري م�شروع .
 - 9ق ــدم بيانــات غــري �صحيح ــة عن هويتـ ــه �أو تفوي�ضـ ــه ملقـ ــدم خدم ــات الت�صديق
بغر�ض طلب �إ�صدار �أو �إلغاء �أو تعليق �شهادة .
 -10ق ـ ــام عمـ ــدا  -بغري �سند قان ــوين  -بك�ش ــف بيانـ ــات �سرية متك ـ ــن مـ ـ ــن الو�صول
�إليها مبا له من �سلطات مبوجب هذا القانون �أو �أي قانون �آخر .
 -11مار�س ن�شاط مقدم خدمات ت�صديق بدون ترخي�ص .
 -12ا�ستعمل ب�صفة غري م�شروعة �أداة �إن�شاء توقيع متعلقة بتوقيع �شخ�ص �آخر .
 -13قام بالدخ ــول غري امل�شـ ــروع �إىل حا�س ــب �آيل بق�صـ ــد ارتكـ ــاب جريـ ـم ــة �أو ت�سهيل
ارتكاب جرمية �سواء بوا�سطته �أو بوا�سطة �شخ�ص �آخر .
 -14زور �سجال �إلكرتونيا �أو توقيعـ ــا �إلكرتوني ــا �أو ا�ستعم ــل �أي ــا من ذلك مع علم ــه
بتزويره .
 -15قام عمدا بطريقة غري م�شروعة بن�شر �أو ت�سهيل ن�شر �أو ا�ستعمال �سجل �إلكــرتوين
�أو توقيـ ــع �إلكـ ــرتوين �أو ف�ض �شفرت ـ ــه  .وت�ض ــاعـ ــف العقوبة �إذا كان مرتكب
اجلرمية �أمينا على ذلك ال�سجل �أو التوقيع مبقت�ضى مهنته �أو وظيفته .
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املــادة ( ) 53
مع ع ــدم الإخالل ب�أية عقوب ــة �أ�شد ين ــ�ص عليه ــا قان ــون اجلزاء العماين �أو �أي قانـ ــون
�آخر يعاقب بال�س ـ ــجن ملـ ــدة ال تتج ــاوز �سن ــة واحدة وبغرام ــة ال تتجاوز  1500/-ر.ع ( �ألف
وخم�سمائة ريال عماين ) �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني :
 -1كل من �صنـ ــع �أو حـ ــاز �أو ح�ص ــل على نظ ــام معلومات �أو برنامج لإن�شاء توقيع
�إلكرتوين دون موافقة �صاحب ذلك التوقيع �صراحة .
 -2كل �صاحب مفتاح ت�شفري رف�ض ت�سليمه للموظف الذي حتدده ال�سلطة املخت�صة
بعد الإف�صاح عن هويته .
 -3كل مقدم خدمات ت�صديق �أو �أحد العاملني لديه رف�ض تقدمي ت�سهيالت لل�سلطـ ــة
املخت�صة �أو لأي من موظفيهـ ــا للقيام باملراقبـ ــة �أو الإ�ش ــراف �أو التفتيـ ــ�ش على
�أي نظام حا�س ــب �آيل �أو جهـ ــاز بي ــانات �أو مواد �أخرى مت�صلة بنظام احلا�سب الآيل
مبقر مقدم خدمات الت�صديق .
املــادة ( ) 54
فـي حالة الإدانة مبوجب �أحكام هذا القانون  ،حتكم املحكمة بالإ�ضافة �إىل �أية عقوبة �أخرى
مب�صادرة الأدوات التي ا�ستعملت فـي ارتكاب اجلرمية .
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