نظام التعامالت
اإللكترونية

الف�صــل الأول �أحكــــام عامــــة تعريفــات
املادة الأوىل:

يق�صد بالألفاظ والعبارات الآتية �-أينما وردت يف هذا النظام -املعاين املبينة �أمام كل منها ،ما مل يقت�ض ال�سياق
خالف ذلك:
 -1الوزارة :وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات.
 -2الوزير :وزير االت�صاالت وتقنية املعلومات.
 -3الهيئة :هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات.
 -4املحافظ :حمافظ هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات.
 -5الالئحة :الالئحة التنفيذية لهذا النظام.
 -6املركز :املركز الوطني للت�صديق الرقمي.
 -7احلا�سب الآيل� :أي جهاز �إلكرتوين ثابت �أو منقول� ،سلكي �أو ال�سلكي ،يحتوي على نظام معاجلة البيانات،
�أوتخزينها� ،أو ا�ستقبالها� ،أو ت�صفحها ,ي�ؤدي وظائف حمددة بح�سب الربامج والأوامر املعطاة له.
 -8ال�شخ�ص� :أي �شخ�ص ذي �صفة طبيعية� ،أو اعتبارية عامة� ،أو خا�صة.
� -9إلكرتوين :تقنية ا�ستعمال و�سائل كهربائية� ،أو كهرومغناطي�سية� ،أو ب�صرية� ،أو �أي �شكل �آخر من و�سائل التقنية
امل�شابهة.
 -10التعامالت الإلكرتونية� :أي تبادل �أو ترا�سل �أو تعاقد� ،أو �أي �إجراء �آخر يربم �أو ينفذ -ب�شكل كلي �أو جزئي-
بو�سيلة �إلكرتونية.
 -11البيانات الإلكرتونية :بيانات ذات خ�صائ�ص �إلكرتونية يف �شكل ن�صو�ص� ،أو رموز� ،أو �صور� ،أو ر�سوم� ،أو
�أ�صوات� ،أو غري ذلك من ال�صيغ الإلكرتونية ،جمتمعة �أو متفرقة.
 -12منظومة بيانات �إلكرتونية :جهاز �أو برنامج �إلكرتوين �أو �أكرث ي�ستخدم لإن�شاء البيانات الإلكرتونية� ،أو
ا�ستخراجها� ،أو �إر�سالها� ،أو بثها� ،أو ت�سلمها� ،أو تخزينها�،أو عر�ضها� ،أو معاجلتها.
 -13ال�سجل الإلكرتوين :البيانات التي تن�ش�أ �أو تر�سل �أو ت�سلم �أو تبث �أو حتفظ بو�سيلة �إلكرتونية ،وتكون قابلة
لال�سرتجاع� ،أو احل�صول عليها ب�شكل ميكن فهمها.
 -14التوقيع الإلكرتوين :بيانات �إلكرتونية ،مدرجة يف تعامل �إلكرتوين� ،أو م�ضافة �إليه� ،أو مرتبطة به منطقي ًا
ت�ستخدم لإثبات هوية املوقع وموافقته على التعامل الإلكرتوين ،واكت�شاف �أي تعديل يطر�أ على هذا التعامل
بعد التوقيع عليه.
 -15منظومة التوقيع الإلكرتوين :منظومة بيانات �إلكرتونية معدة ب�شكل خا�ص لتعمل م�ستقلة �أو باال�شرتاك مع
منظومة بيانات �إلكرتونية �أخرى؛ لإن�شاء توقيع �إلكرتوين.
 -16املوقع� :شخ�ص يجري توقيع ًا �إلكرتوني ًا على تعامل �إلكرتوين با�ستخدام منظومة توقيع �إلكرتوين.
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�شهادة الت�صديق الرقمي  :وثيقة �إلكرتونية ي�صدرها مقدم خدمات ت�صديق ،ت�ستخدم لت�أكيد هوية ال�شخ�ص
احلائز على منظومة التوقيع الإلكرتوين ،وحتتوي على بيانات التحقق من توقيعه.
الو�سيط� :شخ�ص يت�سلم تعام ًال �إلكرتوني ًا من املن�شئ وي�سلمه �إىل �شخ�ص �آخر� ،أو يقوم بغري ذلك من
اخلدمات املتعلقة بذلك التعامل.
املن�شئ � :شخ�ص -غري الو�سيط -ير�سل تعام ًال �إلكرتوني ًا.
املر�سل �إليه� :شخ�ص -غري الو�سيط -وجه املن�شئ تعامله �إليه.
مقدم خدمات الت�صديق� :شخ�ص مرخ�ص له ب�إ�صدار �شهادات الت�صديق الرقمي� ،أو �أي خدمة �أو مهمة
متعلقة بها وبالتوقيعات الإلكرتونية وفق ًا لهذا النظام.

�أهداف النظام ونطاق تطبيقه
املادة الثانية:

يهدف هذا النظام �إىل �ضبط التعامالت والتوقيعات الإلكرتونية ،وتنظيمها ،وتوقري �إطار نظامي لها مبا ي�ؤدي �إىل حتقيق
ما يلي:
(�	)1إر�ساء قواعد نظامية موحدة ال�ستخدام التعامالت والتوقيعات الإلكرتونية ،وت�سهيل تطبيقها يف القطاعني
العام واخلا�ص ،بو�ساطة �سجالت �إلكرتونية يعول عليها.
(�	)2إ�ضفاء الثقة يف �صحة التعامالت والتوقيعات وال�سجالت الإلكرتونية و�سالمتها.
( )3تي�سري ا�ستخدام التعامالت والتوقيعات الإلكرتونية على ال�صعيدين املحلي والدويل ،لال�ستفادة منها يف
جميع املجاالت ،كالإجراءات احلكومية ،والتجارة ،والطب ،والتعليم ،والدفع املايل الإلكرتوين.
(�	)4إزالة العوائق �أمام ا�ستخدام التعامالت والتوقيعات الإلكرتونية.
( )5منع �إ�ساءة اال�ستخدام واالحتيال يف التعامالت والتوقيعات الإلكرتونية.

املادة الثالثة:

ي�سري هذا النظام على التعامالت والتوقيعات الإلكرتونية ،وي�ستثنى من �أحكامه ما يلي:
( )1التعامالت املتعلقة بالأحوال ال�شخ�صية.
(�	)2إ�صدار ال�صكوك املتعلقة بالت�صرفات الواردة على العقار.
وذلك ما مل ي�صدر من اجلهة امل�س�ؤولة عن هذه التعامالت ما ي�سمح ب�إجرائها �إلكرتوني ًا ،وفق �ضوابط ت�ضعها تلك
اجلهة باالتفاق مع الوزارة.

املادة الرابعة:

(	)1ال يلزم هذا النظام �أي �شخ�ص بالتعامل الإلكرتوين دون موافقته ،وميكن �أن تكون هذه املوافقة �صريحة �أو �ضمنية.

( )2ا�ستثناء من احلكم الوارد من الفقرة ( )1من هذه املادة ،يجب �أن تكون موافقة اجلهة احلكومية على التعامل
الإلكرتوين �صريحة ،مع مراعاة ما حتدده اجلهة احلكومية من ا�شرتاطات للتعامل الإلكرتوين.
( )3يجوز ملن يرغب يف �إجراء تعامل �إلكرتوين �أن ي�ضع �شروط ًا �إ�ضافية خا�صة به لقبول التعامالت والتوقيعات
الإلكرتونية ،على �أال تتعار�ض تلك ال�شروط مع �أحكام هذا النظام.

الف�صل الثاين الآثار النظامية للتعامالت وال�سجالت
والتوقيعات الإلكرتونية
املادة اخلام�سة:

( )1يكون للتعامالت وال�سجالت والتوقيعات الإلكرتونية حجيتها امللزمة ،وال يجوز نفي �صحتها �أو قابليتها
للتنفيذ ،وال منع تنفيذها ب�سبب �أنها متت -كلي ًا �أو جزئي ًا -ب�شكل �إلكرتوين ،ب�شرط �أن تتم تلك التعامالت
وال�سجالت والتوقيعات الإلكرتونية بح�سب ال�شروط املن�صو�ص عليها يف هذا النظام.
(	)2ال تفقد املعلومات التي تنتج من التعامل الإلكرتوين حجيتها �أو قابليتها للتنفيذ ،متى كان االطالع على
تفا�صيلها متاح ًا �ضمن منظومة البيانات الإلكرتونية اخلا�صة مبن�شئها ،و�أ�شري �إىل كيفية االطالع عليها.

املادة ال�ساد�سة:

( )1مع عدم الإخالل مبا تن�ص عليه املادة (الثالثة) من هذا النظام� ،إذا ا�شرتط �أي نظام يف اململكة حفظ وثيقة
�أو معلومة لأي �سبب ،ف�إن هذا ال�شرط يتحقق عندما تكون تلك الوثيقة �أو املعلومة حمفوظة �أو مر�سلة يف �شكل
�سجل �إلكرتوين ،ب�شرط مراعاة ما يلي:
(�أ) حفظ ال�سجل الإلكرتوين بال�شكل الذي �أن�شئ �أو �أر�سل �أو ت�سلم به� ،أو ب�شكل ميكن من �إثبات �أن حمتواه
مطابق للمحتوى الذي �أن�شئ به �أو �أر�سل به �أو مت ت�سلمه به.
(ب) بقاء ال�سجل الإلكرتوين حمفوظ ًا على نحو يتيح ا�ستخدامه والرجوع �إليه الحق ًا.
(ج)	�أن حتفظ مع ال�سجل الإلكرتوين املعلومات التي متكن من معرفة املن�شئ واملر�سل �إليه ،وتاريخ �إر�سالها
وت�سلمها ووقتهما.
( )2يجوز لأي �شخ�ص �أن ي�ستويف -على م�س�ؤوليته -املتطلبات املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة
باال�ستعانة بخدمات �شخ�ص �آخر.
( )3حتدد الالئحة الإجراءات اخلا�صة بحفظ ال�سجالت والبيانات الإلكرتونية ،وال�شروط الالزمة لإبرازها
بهيئتها الإلكرتونية ،و�شروط االطالع عليها و�ضوابطه.

املادة ال�سابعة:

مع عدم الإخالل مبا تن�ص عليه املادة (الثالثة) من هذا النظام� ،إذا ا�شرتط �أي نظام يف اململكة �أن تكون الوثيقة �أو
ال�سجل �أو املعلومة املقدمة �إىل �شخ�ص �آخر مكتوبة ،ف�إن تقدميها يف �شكل �إلكرتوين يفي بهذا الغر�ض متى حتققت
الأحكام الواردة يف الفقرة ( )1من املادة (ال�ساد�سة).

املادة الثامنة:

يعد ال�سجل الإلكرتوين �أ�ص ًال بذاته عندما ت�ستخدم و�سائل و�شروط فنية ت�ؤكد �سالمة املعلومات الواردة فيه من
الوقت الذي �أن�شئ فيه ب�شكله النهائي على �أنه �سجل �إلكرتوين ،وت�سمح بعر�ض املعلومات املطلوب تقدميها متى طلب
ذلك .وحتدد الالئحة الو�سائل وال�شروط الفنية املطلوبة.

املادة التا�سعة:
()1
()2
()3
()4

يقبل التعامل الإلكرتوين �أو التوقيع الإلكرتوين دلي ًال يف الإثبات �إذا ا�ستوفى �سجله الإلكرتوين متطلبات حكم
املادة (الثامنة) من هذا النظام.
يجوز قبول التعامل الإلكرتوين �أو التوقيع الإلكرتوين قرينة يف الإثبات؛ حتى و�إن مل ي�ستوف �سجله الإلكرتوين
متطلبات حكم املادة (الثامنة) من هذا النظام.
يعد كل من التعامل الإلكرتوين ،والتوقيع الإلكرتوين ،وال�سجل الإلكرتوين حجة يعتد بها يف التعامالت ،و�أن
ك ًال منها على �أ�صله (مل يتغري منذ �إن�شائه) ما مل يظهر خالف ذلك .
يراعى عند تقدير حجية التعامل الإلكرتوين مدى الثقة يف الآتي:
(�أ) الطريقة التي ا�ستخدمت يف �إن�شاء ال�سجل الإلكرتوين �أو تخزينه �أو �إبالغه ،و�إمكان التعديل عليه.
(ب) الطريقة التي ا�ستخدمت يف املحافظة على �سالمة املعلومات.
(ج) الطريقة التي حددت بها �شخ�صية املن�شئ.

الف�صل الثالث انعقاد التعامل الإلكرتوين
املادة العا�شرة:

( )1يجوز التعبري عن الإيجاب والقبول يف العقود بو�ساطة التعامل الإلكرتوين ،ويعد العقد �صحيح ًا وقاب ًال للتنفيذ
متى مت وفق ًا لأحكام هذا النظام.
(	)2ال يفقد العقد �صحته �أو قابليته للتنفيذ ملجرد �أنه مت بو�ساطة �سجل �إلكرتوين واحد �أو �أكرث.

املادة احلادية ع�شرة:

( )1يجوز �أن يتم التعاقد من خالل منظومات بيانات �إلكرتونية �آلية �أو مبا�شرة بني منظومتي بيانات �إلكرتونية �أو
�أكرث تكون معدة ومربجمة م�سبقا؛ للقيام مبثل هذه املهمات بو�صفها ممثلة عن طريف العقد .ويكون التعاقد
�صحيح ًا ونافذ ًا ومنتج ًا لآثاره النظامية على الرغم من عدم التدخل املبا�شر لأي �شخ�ص ذي �صفة طبيعية يف
عملية �إبرام العقد.
( )2يجوز �أن يتم التعاقد بني منظومة بيانات �إلكرتونية �آلية و�شخ�ص ذي �صفة طبيعية� ،إذا كان يعلم �-أو من
املفرت�ض �أن يعلم� -أنه يتعامل مع منظومة �آلية �ستتوىل مهمة �إبرام العقد �أو تنفيذه.

املادة الثانية ع�شرة:

يعد ال�سجل الإلكرتوين �صادر ًا من املن�شئ �إذا �أر�سله بنف�سه� ،أو �أر�سله �شخ�ص �آخر نيابة عنه� ،أو �أر�سل بو�ساطة
منظومة �آلية برجمها املن�شئ لتعمل ب�شكل تلقائي بالنيابة عنه وال يعد الو�سيط من�شئ ًا لل�سجل .وحتدد الالئحة
الإجراءات والأحكام املتعلقة بذلك.

املادة الثالثة ع�شرة:

( )1يعد ال�سجل الإلكرتوين قد �أر�سل عندما يدخل منظومة بيانات ال تخ�ضع ل�سيطرة املن�شئ ،وتو�ضح الالئحة
املعايري الفنية ملنظومة البيانات ،وطريقة حتديد وقت ومكان �إر�سال ال�سجل الإلكرتوين �أو ت�سلمه.
( )2يكون الإقرار بالت�سلم ب�أي �شكل من الأ�شكال التي حتددها الالئحة ،ما مل يتفق املن�شئ مع املر�سل �إليه على
حتديد هذا ال�شكل.

الف�صل الرابع التوقيع الإلكرتوين
املادة الرابعة ع�شرة:

(�	)1إذا ا�شرتط وجود توقيع خطي على م�ستند �أو عقد �أو نحوه ،ف�إن التوقيع الإلكرتوين الذي يتم وفق ًا لهذا النظام
يعد م�ستوفي ًا لهذا ال�شرط ،ويعد التوقيع الإلكرتوين مبثابة التوقيع اخلطي ،وله الآثار النظامية نف�سها.
( )2يجب على من يرغب يف �إجراء توقيع �إلكرتوين �أن يقوم بذلك وفق ًا لأحكام هذا النظام وال�ضوابط وال�شروط
واملوا�صفات التي حتددها الالئحة ,وعليه مراعاة ما يلي:
(�أ) اتخاذ االحتياطات الالزمة لتاليف �أي ا�ستعمال غري م�شروع لبيانات �إن�شاء التوقيع� ،أو املعدات
ال�شخ�صية املتعلقة بتوقيعه .وحتدد الالئحة تلك االحتياطات.
(ب)	�إبالغ مقدم خدمات الت�صديق عن �أي ا�ستعمال غري م�شروع لتوقيعه وفق الإجراءات التي حتددها
الالئحة.

(�	)3إذا قدم توقيع �إلكرتوين يف �إي �إجراء �شرعي �أو نظامي ،ف�إن الأ�صل -ما مل يثبت العك�س �أو تتفق الأطراف
املعنية على خالف ذلك� -صحة الأمور التالية:
(�أ)	�أن التوقيع الإلكرتوين هو توقيع ال�شخ�ص املحدد يف �شهادة الت�صديق الرقمي.
(ب)	�أن التوقيع الإلكرتوين قد و�ضعه ال�شخ�ص املحدد يف �شهادة الت�صديق الرقمي ،وبح�سب الغر�ض املحدد فيها.
(ج)	�أن التعامل الإلكرتوين مل يطر�أ عليه تغيري منذ و�ضع التوقيع الإلكرتوين عليه.
(�	)4إذا مل ي�ستوف التوقيع الإلكرتوين ال�ضوابط وال�شروط املحددة يف هذا النظام والالئحة ،ف�إن �أ�صل ال�صحة
املقرر مبوجب الفقرة ( )3من هذه املادة ال يقوم للتوقيع وال للتعامل الإلكرتوين املرتبط به.
( )5يجب على من يعتمد على التوقيع الإلكرتوين ل�شخ�ص �آخر �أن يبذل العناية الالزمة للتحقق من �صحة التوقيع،
وذلك با�ستخدام بيانات التحقق من التوقيع الإلكرتوين ،وفق الإجراءات التي حتددها الالئحة.

الف�صل اخلام�س اخت�صا�صات الوزارة والهيئة
املادة اخلام�سة ع�شرة:

يتم الإ�شراف على تطبيق �أحكام هذا النظام وفق ًا للآتي:
( )1تقوم الوزارة بو�ضع ال�سيا�سات العامة ور�سم اخلطط والربامج التطويرية للتعامالت والتواقيع الإلكرتونية،
ورفع م�شروعات الأنظمة و�أي تعديل مقرتح عليها ،والتن�سيق مع اجلهات احلكومية وغريها فيما يخ�ص
تطبيق هذا النظام ،ومتثيل اململكة يف الهيئات املحلية والإقليمية والدولية فيما يخ�ص التعامالت والتواقيع
الإلكرتونية ولها �أن متنح الهيئة �أو �أي جهة �أخرى تراها �صالحية متثيل اململكة نيابة عنها.
( )2تتوىل الهيئة تطبيق هذا النظام ،ولها يف �سبيل حتقيق ذلك ،االخت�صا�صات الآتية:
(�أ)	�إ�صدار الرتاخي�ص ملزاولة ن�شاط «مقدم خدمات الت�صديق» ،وجتديدها ،و�إيقاف العمل بها ،و�إلغا�ؤها.
وتو�ضح الالئحة ال�شروط والإجراءات الالزمة للح�صول على الرتخي�ص ،ومدته ،وجتديده ,ووقفه،
و�إلغائه ،والتنازل عنه ،والتزامات املرخ�ص له ،و�ضوابط �إيقاف ن�شاط املرخ�ص له و�إجراءاته ،والآثار
املرتتبة على ذلك.
(ب) التحقق من �إلتزام مقدمي خدمات الت�صديق بالرتاخي�ص املمنوحة لهم ،وب�أحكام هذا النظام
والالئحة ،والقرارات التي ت�صدرها الهيئة.
(ج) اتخاذ الإجراءات الالزمة -وفق ًا ملا حتدده الالئحة -ل�ضمان ا�ستمرار اخلدمات املقدمة �إىل الأ�شخا�ص
املتعاملني مع مقدم خدمات الت�صديق عند موافقتها على �إيقاف ن�شاطه� ،أو �إلغاء ترخي�صه �أو عدم جتديده.
(د) اقرتاح م�شروعات الأنظمة واللوائح ذات العالقة بالتعامالت الإلكرتونية ،وتعديالتها ،ورفعها �إىل
الوزارة التخاذ الإجراءات النظامية الالزمة.
(هـ) حتديد املقابل املايل لرتخي�ص تقدمي خدمات الت�صديق ،وذلك مبوافقة الوزير.

الف�صل ال�ساد�س املركز الوطني للت�صديق الرقمي
املادة ال�ساد�سة ع�شرة:

( )1ين�ش�أ يف الوزارة -مبوجب هذا النظام -مركز وطني للت�صديق الرقمي ،يتوىل الإ�شراف على املهمات املتعلقة
ب�إ�صدار �شهادات الت�صديق الرقمي و�إدارتها.
( )2حتدد الالئحة القواعد اخلا�صة بتحديد مقر املركز ،وت�شكيله ،واخت�صا�صاته ،ومهماته ،وكيفية قيامه
ب�أعماله.
وللوزير احلق يف منح الهيئة �أو �أي جهة �أخرى �صالحيات القيام مبهمات املركز �أو بع�ضها.

املادة ال�سابعة ع�شرة:

يخت�ص املركز باعتماد �شهادات الت�صديق الرقمي ال�صادرة من اجلهات الأجنبية خارج اململكة ،وتعامل هذه
ال�شهادات معاملة نظرياتها بداخل اململكة ،وذلك وفق ًا لل�ضوابط والإجراءات التي حتددها الالئحة.

الف�صل ال�سابع واجبات مقدم خدمات الت�صديق وم�س�ؤولياته
املادة الثامنة ع�شرة:

يجب على مقدم خدمات الت�صديق االلتزام مبا ي�أتي :
( )1احل�صول على الرتخي�ص الالزم من الهيئة قبل البدء يف ممار�سة ن�شاطه.
(�	)2إ�صدار �شهادات الت�صديق الرقمي ،وت�سليمها ،وحفظها ،وفق ًا للرتخي�ص ال�صادر له من الهيئة وال�ضوابط
والإجراءات التي حتددها الالئحة.
( )3ا�ستعمال و�سائل موثوق بها لإ�صدار ال�شهادات ،وت�سليمها ،وحفظها ،واتخاذ الو�سائل الالزمة حلمايتها من
التزوير والتدلي�س والتلف ،وفق ًا ملا يحدد يف الالئحة والرتخي�ص ال�صادر له.
(�	)4إن�شاء قاعدة بيانات لل�شهادات التي �أ�صدرها ،وحفظ تلك البيانات وما يطر�أ عليها من تعديل ،ومبا يف ذلك
ال�شهادات املوقوفة وامللغاة .و�أن يتيح االطالع �إلكرتوني ًا على تلك البيانات ب�صفة م�ستمرة.
( )5حمافظته -ومن يتبعه من العاملني -على �سرية املعلومات التي ح�صل عليها ب�سبب ن�شاطه ،با�ستثناء املعلومات
التي �سمح �صاحب ال�شهادة -كتابي ًا �أو �إلكرتوني ًا -بن�شرها �أو الإعالم بها� ،أو يف احلاالت املن�صو�ص عليها نظام ًا.
(�	)6أخذ املعلومات ذات ال�صفة ال�شخ�صية من طالب ال�شهادة مبا�شرة� ،أو من غريه ب�شرط اخذ موافقة كتابية
من طالب ال�شهادة على ذلك.
(�	)7إ�صدار ال�شهادات مت�ضمنة البيانات املو�ضحة يف الالئحة ،ومطابقة ل�شروط �أمن الأنظمة وحمايتها ,وقواعد
�شهادة الت�صديق الرقمي التي ي�ضعها املركز.

( )8ت�سليم املعلومات والوثائق التي يف حوزته �إىل الهيئة ،وذلك يف جميع حاالت وقف ن�شاطه؛ ليتم الت�صرف بها
وفق ًا للأحكام واملعايري املو�ضحة يف الالئحة.

املادة التا�سعة ع�شرة:

ال يجوز ملقدم خدمات الت�صديق التوقف عن مزاولة ن�شاطه املرخ�ص به �أو التنازل عن الرتخي�ص ال�صادر له� ،أو
االندماج يف جهة �أخرى �إال بعد احل�صول على موافقة كتابية م�سبقة من الهيئة ،وفق ًا للإجراءات التي حتددها
الالئحة.

املادة الع�شرون:

يتحمل مقدم خدمات الت�صديق م�س�ؤولية �ضمان �صحة املعلومات امل�صدقة التي ت�ضمنتها ال�شهادة وقت ت�سليمها،
و�صحة العالقة بني �صاحب ال�شهادة وبياناتها الإلكرتونية ،وتقع عليه م�س�ؤولية ال�ضرر الذي يحدث لأي �شخ�ص وثق
-بح�سن نية -ب�صحة ذلك.

املادة احلادية والع�شرون:

يجب على مقدم خدمات الت�صديق �إلغاء ال�شهادة �أو �إيقاف العمل بها عند طلب �صاحبها ذلك� ،أو يف احلاالت التي
حتددها الالئحة .كما يجب عليه �إبالغ �صاحب ال�شهادة فور ًا بالإلغاء �أو الإيقاف و�سبب ذلك ،ورفع �أي منهما فور ًا
�إذا انتفى ال�سبب ،ويكون مقدم خدمات الت�صديق م�س�ؤو ًال عن ال�ضرر الذي يحدث لأي �شخ�ص ح�سن النية ،نتيجة
لعدم وقف العمل بال�شهادة �أو �إلغائها.

الف�صل الثامن م�س�ؤوليات �صاحب ال�شهادة
املادة الثانية والع�شرون:

( )1يعد �صاحب ال�شهادة م�س�ؤو ًال عن �سالمة منظومة التوقيع الإلكرتوين اخلا�صة به وعن �سريتها ،ويعد �صادر ًا
منه كل ا�ستعمال لهذه املنظومة .وعليه التقيد ب�شروط ا�ستعمال �شهادته ،و�شروط �إن�شاء توقيعه الإلكرتوين.
( )2على �صاحب ال�شهادة تقدمي معلومات �صحيحة ملقدم خدمات الت�صديق� ،أو جلميع الأطراف املطلوب منها �أن
تثق يف توقيعه الإلكرتوين.
( )3على �صاحب ال�شهادة �إبالغ مقدم خدمات الت�صديق ب�أي تغيري للمعلومات الواردة يف ال�شهادة� ،أو انتفاء
�سريتها.
(	)4ال يجوز ل�صاحب ال�شهادة التي �أوقفت �أو �ألغيت �إعادة ا�ستعمال عنا�صر التوقيع الإلكرتوين لل�شهادة املعنية
لدى مقدم خدمات ت�صديق �آخر .وتو�ضح الالئحة الإجراءات الالزمة ملنع حدوث مثل هذا الأمر.

الف�صل التا�سع املخالفات والعقوبات
املادة الثالثة والع�شرون:

يعد خمالفة لأحكام هذا النظام ،القيام ب�أي من الأعمال الآتية :
( )1ممار�سة ن�شاط مقدم خدمات الت�صديق دون احل�صول على ترخي�ص من الهيئة.
( )2ا�ستغالل مقدم خدمات الت�صديق املعلومات التي جمعها عن طالب ال�شهادة لأغرا�ض �أخرى خارج �إطار
�أن�شطة الت�صديق ،دون موافقة كتابية �أو �إلكرتونية من �صاحبها.
(�	)3إف�شاء مقدم خدمات الت�صديق املعلومات التي ّ
اطلع عليها بحكم عمله ،ما مل ي�أذن له �صاحب ال�شهادة -كتابي ًا
�أو �إلكرتوني ًا -ب�إف�شائها� ،أو يف احلاالت التي ي�سمح له بذلك نظام ًا.
( )4قيام مقدم خدمات الت�صديق بتقدمي بيانات كاذبة �أو معلومات م�ضللة للهيئة� ،أو �أي �سوء ا�ستخدام خلدمات
الت�صديق.
(�	)5إن�شاء �شهادة رقمية �أو توقيع �إلكرتوين� ،أو ن�شرهما� ،أو ا�ستعمالهما لغر�ض احتيايل� ،أو لأي غر�ض غري
م�شروع.
( )6تزوير �سجل �إلكرتوين� ،أو توقيع �إلكرتوين� ،أو �شهادة ت�صديق رقمي� ،أو ا�ستعمال �أي من ذلك مع العلم
بتزويره.
( )7تقدمي معلومات خاطئة عمد ًا �إىل مقدم خدمات الت�صديق� ،أو تقدمي معلومات خاطئة عمد ًا عن التوقيع
الإلكرتوين �إىل �أي من الأطراف الذين وثقوا بذلك التوقيع مبوجب هذا النظام.
( )8الدخول على منظومة توقيع �إلكرتوين ل�شخ�ص �آخر دون تفوي�ض �صحيح� ،أو ن�سخها� ،أو �إعادة تكوينها� ،أو
اال�ستيالء عليها.
( )9انتحال �شخ�ص هوية �شخ�ص �آخر� ،أو ادعا�ؤه زور ًا ب�أنه مفو�ض عنه بطلب احل�صول على �شهادة الت�صديق
الرقمي �أو قبولها� ،أو طلب تعليق العمل بها� ،أو �إلغائها.
( )10ن�شر �شهادة م�صادقة رقمية مزورة �أو غري �صحيحة �أو ملغاة �أو موقوف العمل بها� ،أو و�ضعها يف متناول
�شخ�ص �آخر ،مع العمل بحالها .وي�ستثنى من ذلك حق مقدم خدمات الت�صديق الوارد يف الفقرة ( )4من
املادة (الثامنة ع�شرة).

املادة الرابعة والع�شرون:

مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها يف نظام �آخر ،يعاقب كل من يرتكب �أي ًا من الأعمال املن�صو�ص
عليها يف املادة (الثالثة والع�شرين) من هذا النظام بغرامة ال تزيد على خم�سة ماليني ريال� ،أو بال�سجن مدة
ال تزيد على خم�س �سنوات� ،أو بهما مع ًا .ويجوز احلكم مب�صادرة الأجهزة واملنظومات والربامج امل�ستخدمة يف
ارتكاب املخالفة.

املادة اخلام�سة والع�شرون:

تتوىل الهيئة باال�ستعانة والتن�سيق مع اجلهات املعنية مهمة ال�ضبط والتفتي�ش على ما يقع من املخالفات املن�صو�ص
عليها يف املادة (الثالثة والع�شرين) من هذا النظام ،وتعد حم�ضر ًا بذلك .وللهيئة احلق يف حجز الأجهزة واملنظومات
والربامج امل�ستخدمة يف ارتكاب املخالفة �إىل حني البت فيها .ويحدد املحافظ بقرار منه �أ�سماء املوظفني املخت�صني
بهذه املهمة ،وكيفية �إجراء ال�ضبط والتفتي�ش.

املادة ال�ساد�سة والع�شرون:

يحال حم�ضر �ضبط املخالفات املن�صو�ص عليه يف املادة (اخلام�سة والع�شرين)من هذا النظام -بعد مبا�شرة
الهيئة ملهماتها� -إىل هيئة التحقيق واالدعاء العام؛ لتتوىل التحقيق واالدعاء العام فيها وفق ًا لنظامها �أمام اجلهة
الق�ضائية املخت�صة.

املادة ال�سابعة والع�شرون:

يحتفظ ال�شخ�ص الذي حلقه �ضرر ناجت من املخالفات املن�صو�ص عليها يف هذا النظام� ،أو عدم التقيد ب�أي من
ال�ضوابط وااللتزامات الواردة فيه بحقه يف رفع دعوى �أمام اجلهة الق�ضائية املخت�صة بطلب تعوي�ضه عن الأ�ضرار
التي حلقت به.

الف�صل العا�شر �أحكام ختامية
املادة الثامنة والع�شرون:

ال يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة يف الأنظمة ذات العالقة ،وخا�صة ما يتعلق بحقوق امللكية الفكرية،
واالتفاقيات الدولية ذات ال�صلة التي تكون اململكة طرف ًا فيها.

املادة التا�سعة والع�شرون:

يلتزم من�سوبو الوزارة والهيئة واملركز باملحافظة على �سرية املعلومات -اخلا�صة مبقدمي الت�صديق �أو عمالئهم-
التي ّ
اطلعوا عليها ب�سبب عملهم ،و�أال يف�شوها لأي �سبب كان �إال يف احلاالت املن�صو�ص عليها نظام ًا.

املادة الثالثون:

ي�صدر الوزير الالئحة لهذا النظام ،بنا ًء على اقرتاح من الهيئة ،وذلك خالل (مائة وع�شرين) يوم ًا من تاريخ
�صدور النظام.

املادة احلادية والثالثون:

يعمل بهذا النظام بعد (مائة وع�شرين) يوم ًا من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
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