8

العدد – 3331 :الخميس  14سبتمبر 2017

قانون رقم ( )34ل�سنة 2017
بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )28ل�سنة 2002
ب�ش�أن املعامالت الإلكرتونية
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة 1996
وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )28ل�سنة  2002ب�ش�أن املعامالت الإلكرتونية وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )60ل�سنة  2014ب�ش�أن جرائم تقنية املعلومات،
ن�صه ،وقد �صدَّقنا عليه و�أ�صدرناه:
�أق َّر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ُّ

املادة الأولى

ت�ستبدل كلمة (الهيئة) بكلمة (الوزارة) ويكون تعريفها :هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية،
وعبارة (الرئي�س التنفيذي) بكلمة (الوزير) ويكون تعريفه :الرئي�س التنفيذي لهيئة املعلومات
واحلكومة الإلكرتونية ،الواردتني يف املادة ( )1من املر�سوم بقانون رقم ( )28ل�سنة  2002ب�ش�أن
املعامالت الإلكرتونية.
وت�ستبدل كلمة (الهيئة) بكلمة (الوزارة) الواردة يف املادة ( )16من املر�سوم بقانون رقم ()28
ل�سنة  2002ب�ش�أن املعامالت الإلكرتونية ،وعبارة (الرئي�س التنفيذي) بكلمة (الوزير) الواردة يف
املادتني ( )16و( ،)26وعبارة (للرئي�س التنفيذي) بعبارة (للوزير) الواردة يف املادتني ( )16و(،)17
وكلمة (الهيئة) بعبارة (وزارة التجارة وال�صناعة) الواردة يف املادة ( )23من ذات املر�سوم بقانون.

املادة الثانية

ُي�ستبدَل بن�صو�ص املواد ( )2البند ( )2الفقرة (ج) ،و( )4البند ( )1و�صدْر البند ( ،)2و()5
البند ( ،)1و( )9من املر�سوم بقانون رقم ( )28ل�سنة  2002ب�ش�أن املعامالت الإلكرتونية ،الن�صو�ص
الآتية:
مادة ( )2البند ( )2الفقرة (ج):
ج -املح َّررات وامل�ستندات التي يجب توثيقها ِو ْفق ًا للقانون.
مادة ( )4البند ( )1و�صدْر البند (:)2

العدد – 3331 :الخميس  14سبتمبر 2017

ت�سلُّم
البن ��د ( :)1مع مراع���اة �أحكام البند ( )2من هذه المادة ،يجوز للجهات العامة �إر�سال �أو َ
ال�سجالت والتوقيعات الإلكترونية في نطاق �أداء الأعمال المنوطة بها.
�صدر مجل�س الوزراء ،بنا ًء على ع ْر�ض من الوزير المعني بالهيئة بعد التن�سيق
�صدْر البند (ُ :)2ي ِ
مع الجهات المخت�صة ،قرار ًا ِّ
وت�سلُّم وتحديث ال�سجالت
ينظم اال�شتراطات الفنية ب�ش�أن �إر�سال َ
والتوقيع���ات الإلكتروني���ة للجهات العام���ة ،وذلك خالل فترة ال تتج���اوز � 6أ�شهر من تاريخ العمل
بهذا القانون ،و ُي َ
ن�شر القرار في الجريدة الر�سمية.
مادة ( )5البند (:)1
احل ِّجية املق َّررة يف الإثبات
لل�سجالت الإلكرتونية ،يف نطاق املعامالت املدنية والتجارية ،ذات ِ
للمح َّررات الر�سمية وال ُع ْرفية يف �أحكام قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية بح�سب الأحوال،
وذلك متى ا�ستوفت ال�شروط املن�صو�ص عليها يف هذا القانون وقراراته التنفيذية .وال ين َكر الأثر
القانوين للمعلومات الواردة يف ال�سجل الإلكرتوين من حيث �صحتها و�إمكان العمل مبقت�ضاها ملجرد
ورودها – كلي ًا �أو جزئي ًا – يف �شكل �سجل �إلكرتوين �أو الإ�شارة �إليها يف هذا ال�سجل.
مادة (:)9
 -1م���ع مراعاة �أح���كام البند ( )4من هذه الم ��ادة� ،إذا ا�شترط القانون ِح ْف ��ظ م�ستندات �أو �سجالت
�أو معلوم ��ات �س ��واء في �شكل �إلكترون ��ي �أو ورقي ف�إن هذا ال�شرط يكون متح ِّقق� � ًا �إذا تم ِح ْفظ تلك
الم�ستندات �أو ال�سجالت �أو المعلومات في �شكل �إلكتروني متى توافرت ال�شروط الآتية:
�أ) �أنْ يتم ِح ْفظ ال�سجل الإلكتروني بال�شكل الذي �أن�شئ �أو �أر�سل �أو ْا�س ُت ِلم به� ،أو ب�شكل ي َم ِّكن من
�إثبات �أنه يمثل بدقة المعلومات الأ�صلية التي تم �إن�شا�ؤها �أو �إر�سالها �أو ا�ستالمها.
ب) �أنْ تكون المعلومات محفوظة على نحو يتيح الو�صول �إليها وا�ستخدامها والرجوع �إليها الحق ًا.
وجهة
ج) ِح ْف���ظ المعلوم���ات – �إنْ ُو ِج���دت – التي ت َم ِّكن من تحديد م�صدر الم�ستند الإلكتروني ِ
و�صوله وتاريخ ووقت �إر�ساله وا�ستالمه.
 -2ال يمتد االلتزام ِبح ْفظ المعلومات ِو ْفق ًا للفقرة (ج) من البند ( )1من هذه المادة �إلى �أية معلومات
تن�ش�أ ب�صورة معتادة �أو تلقائية عند �إن�شاء �أو �إر�سال �أو ا�ستالم ال�سجل.
 -3يجوز لأيِّ �شخ�ص ا�ستيفاء اال�شتراطات المن�صو�ص عليها في البند ( )1من هذه المادة باال�ستعانة
بخدمات �أيِّ �شخ�ص �آخر.
 -4لي�س في هذه المادة ما يحول دون الآتي:
�أ) وج���ود ن����ص في قانون �آخر يق�ضي باالحتف���اظ بالم�ستندات �أو ال�سجالت �أو المعلومات في �شكل
الح ْفظ �أو الإر�سال �أو
�سجالت �إلكترونية ِو ْفق نظام �إلكتروني خا�ص �أو با ِّتباع �إجراءات محدَّدة� ،أو ِ
اال�ستالم عبر و�سيط �إلكتروني محدَّد.
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ب) بمراعاة ما ورد في البند ( )2من المادة ( )4من هذا القانون ،يجوز للجهات العامة �أنْ تحدِّ د
ا�شتراطات �إ�ضافية لالحتفاظ ب�سجالت �إلكترونية تخ�ضع الخت�صا�صها.

املادة الثالثة

ُي�ضاف �إلى املادة ( )24من املر�سوم بقانون رقم ( )28ل�سنة  2002ب�ش�أن املعامالت الإلكرتونية
بند جديد برقم ( ،)3و�إلى الفقرة الأولى من املادة ( )26من ذات القانون بند جديد برقم (ج)،
و ُيعاد ترقيم باقي بنود هذه الفقرة ،ون�صهما الآتي:
مادة ( )24بند (:)3
 -3يعا َق���ب عل���ى التزوير في ال�سج���ل الإلكتروني الر�سمي بال�سجن الذي ال يق���ل عن �سنة وال يزيد على
ع�شر �سنوات ،وبالغرامة التي ال تجاوز مائة وخم�سين �ألف دينار .ويعا َقب على التزوير في ال�سجل
الإلكترون���ي ال ُع ْرف���ي بالحب�س مدة ال تزي���د على خم�س �سنوات وبالغرامة الت���ي ال تجاوز مائة �ألف
دينار �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين.
مادة ( )26الفقرة الأولى بند (ج):
المتعامل بهدف ا�ستخدام الأنظمة
ج -تحديد واعتماد الو�سائل والأنظمة الإلكترونية لل َّت َح ُّقق من هوية
ِ
والخدمات الإلكترونية.

املادة الرابعة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل به من
اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاري ـ ــخ 20 :ذي الحجة 1438هـ
الموافـق� 11 :سـبـتـمـب ـ ــر 2017م

