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ون�ة  للتعامالت اإلل��ت

  

 
 

 م  2022اإلصدار األول  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 المحت��ات 

 

 :تع��فات األولالفصل 

ي : 
ون�ة . الت والتوق�عات اآلثار النظام�ة للتعامالت والسجالفصل الثايف  اإلل��ت

ون�ة . الفصل الثالث: السجالت والب�انات اإل  ل��ت

ون�ة واستالمها لت اإلالفصل الرابع : إصدار السجال   . ��ت

ي لخامس : التوقيع اإلالفصل ا
ويف  . ل��ت

 . المرور �ات المصدر له كلمة الفصل السادس : مسئول

 . : المخالفات والعق��اتالفصل السابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

 

 
ي هذە الالئحة    –  اآلت�ة�قصد باأللفاظ والعبارات  

ي الس�اق   –أينما وردت �ف
ي المبن�ة أمام كل منها، ما لم �قت�ف

المعايف

 خالف ذلك: 

 محبة للتنم�ة األ��ة .  الجمع�ة: جمع�ة -١

 . محبة للتنم�ة األ��ة جمع�ة  رئ�س مجلس اإلدارة: رئ�س مجلس إدارة -٢

 التنف�ذي للجمع�ة. المدير التنف�ذي: المدير  -٣

ون�ة.  -٤  الالئحة: الالئحة التنف�ذ�ة للتعامالت اإلل��ت

، �حتوي ع� نظام معالجة الب�انات، أو  اآل�ي الحاسب   -٥ ي ثابت أو منقول، سل�ي أو ال سل�ي
ويف : أي جهاز إل��ت

امج   ة له. المعطا واألوامر تخ��نها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها يؤدي وظائف محددة بحسب ال�ب

 الموظف: أي موظف أو موظفة بالجمع�ة.  -٦

: تقن�ة استعمال وسائل كه��ائ�ة، أو كهرو مغناط�س�ة أو ب��ة، أو أي شكل آخر من وسائل التقن�ة   -٧ ي
ويف إل��ت

 المشابهة. 

٨-   ، ي
م أو ينفذ �شكل ك�ي أو جزيئ ون�ة: أي تبادل أو تراسل أو تعاقد، أو أي إجراء آخر ي�ب بوس�لة  التعامالت االل��ت

ون�ة.   إل��ت

ي شكل نصوص، أو رموز، أو صور، أو رسوم، أو أصوات   -٩
ون�ة �ف ون�ة: ب�انات ذات خصائص إل��ت الب�انات االل��ت

ون�ة، مجتمعة أو متفرقة.   أو غ�ي ذلك من الصيغ اإلل��ت

ون�  -١٠ اإلل��ت الب�انات  إل�شاء  �ستخدم  أ���  أو  ي 
ويف إل��ت برنامج  أو  جهاز  ون�ة:  إل��ت ب�انات  أو  منظومة  ة 

 استخراجها، أو إرسالها أو بثها، أو �سلمها، أو تخ��نها، أو عرضها، أو معالجتها. 

بوس�لة -١١ تحفظ  أو  تبث  أو  �سلم  أو  ترسل  أو  تنشأ،  ي  اليت الب�انات   : ي
ويف اإلل��ت قابلة   السجل  وتكون  ون�ة،  إل��ت

جاع، أو الحصول عليها �شكل �مكن فهمها.   لالس�ت

: هو كلمة مرو  -١٢ ي
ويف إلثبات ه��ة الموقع وموافقته ع� التعامل  ر خاصة (باس كود) �ستخدم  التوقيع اإلل��ت

 . ي
ويف  اإلل��ت

 

 : تع��فاتالفصل األول
 

 
 ) 1المادة : (



 

 
  

 

ون�ة معدة �شك -١٣ : منظومة ب�انات إل��ت ي
ويف اك مع   لمنظومة التوقيع االل��ت خاص لتعمل مستقلة أو باالش�ت

ون�ة  . أخرىمنظومة ب�انات إل��ت ي
ويف  ، إل�شاء توقيع إل��ت

 إل��ت  -١٤
�
. الُموقع: شخص �جري توق�عا ي

ويف ي باستخدام منظومة توقيع إل��ت
ويف  ع� تعامل إل��ت

�
 ون�ا

 أو ببعضهم، �ستخدم لتأ��د ه��ة   أرقامكلمة المرور: رمز يتكون من   -١٥
�
أو حروف أو رموز أخرى أو بهم جم�عا

 . ي
ويف  الشخص الحائز ع� صالح�ة التوقيع اإلل��ت

ئ   -١٦ المن�ش من   
�
ون�ا ال��ت تعامً�  يتسلم  شخص  من الوس�ط:  ذلك  بغ�ي  �قوم  أو  آخر،  شخص  إ�  و�سلمه 

 الخدمات المتعلقة بذلك التعامل. 

: شخص  -١٧ ئ .  –غ�ي الوس�ط  –الُمن�ش
�
ون�ا  يرسل تعامً� إل��ت

ب�صدار كلمات   -١٨ رسم�ا  �كلف  موظف  أي  المرور:  نظاما  ُمصدر كلمة  الممنوحة  الصالح�ات  وفق  المرور 

 للُمصدر له. 

 

 

 :  أهداف الالئحة ونطاق تطبقيها   

ون�ة وتنظ�مها وتوف�ي إطار نظا�ي لها بما يؤدي إ� تهدف هذە الالئحة إ� ضبط التعامالت والتوق�عات اإل ل��ت

 :  تحقيق ما ��ي

ي    .١
ون�ة، و�سه�ل تطب�قها �ف التعامالت والتوق�عات اإلل��ت   أعمال إرساء قواعد نظام�ة موحدة الستخدام 

ون�ة �عول عليها.   الجمع�ة، بواسطة سجالت إل��ت

ي صحة التعامالت والتوق�عا   .٢
ون�ة وسالمتها. إضفاء الثقة �ف  ت والسجالت اإلل��ت

ون�ة  .٣ ي جميع المجاالت المال�ة واإلدار�ة  لالستفادة    ت�س�ي استخدام التعامالت والتوق�عات اإلل��ت
منها �ف

ها مما يتطلبه �سي�ي العمل.   وغ�ي

ون�ة.   .٤  إزالة العوائق أمام استخدام التعامالت والتوق�عات اإلل��ت

ون�ة.  .٥ ي التعامالت والتوق�عات اإلل��ت
 منع إساءة االستخدام واالحت�ال �ف

 ترش�د م�وفات التشغ�ل.  .٦

ي العمل. رفع ال�فاءة  .٧
 والجودة �ف

. �سه�ل  .٨ ف  التواصل مع المستف�دين والمانحني

٩.  
�
.  تماش�ا ي

ويف ي التحول للعمل اإلل��ت
 مع توجه الدولة �ف

 

ي 
ويف : اآلثار النظام�ة للتعامالت والسجالت والتوق�عات اإلل��ت ي

 الفصل الثايف
 ) 2المادة : (



 

 
  

 
 

 

  

ون�ة.   تطبق هذە الالئحة ع� التعامالت والتوق�عات اإلل��ت

 

  

ي صحتها أو قابليتها    .١
ون�ة حجيتها الملزمة، وال �جوز ن�ف �كون للتعامالت والسجالت والتوق�عات اإلل��ت

   –للتنف�ذ، وال منع تنف�ذها �سبب أنها تمت 
�
 أو جزئ�ا

�
ط أن تتم تلك التعامالت   –كل�ا ، ��ش ي

ويف �شكل ال��ت

ي 
وط المنصوص عليها �ف ون�ة بحسب ال�ش  هذە الالئحة. والسجالت والتوق�عات اإلل��ت

للتن   .٢ قابليتها  أو  ي حجيتها 
ويف اإلل��ت التعامل  تنتج من  ي  اليت المعلومات  تفقد  ف�ذ، ميت كان االطالع ع� ال 

ون�ة الخاصة بمنشئها، وأش�ي إ� ك�ف�ة تفاص�ل  ضمن منظومة الب�انات اإلل��ت
�
 عليها.  االطالعها متاحا

   

 

وقابً�   .١  
�
العقد صح�حا و�عد   ، ي

ويف االل��ت التعامل  بوساطة  العقود  ي 
�ف والقبول  اإل�جاب  التعب�ي عن  �جوز 

 ألحكام هذە الالئحة. 
�
 للتنف�ذ ميت تم، وفقا

٢.   . ي واحد أو أ���
ويف  ال �فقد العقد صحته أو قابليته للتنف�ذ لمجرد أنه تم بواسطة سجل إل��ت

  

  

ون�ة    .١ ي ب�انات إل��ت ف منظوميت ة بني ون�ة آل�ة أو مبا�ش �جوز أن يتم التعاقد من خالل منظومات ب�انات إل��ت

ي العقد. و�كون  
، للق�ام بمثل هذە المهمات بوصفها ممثلة عن طر�ف

�
مجة مسبقا أو أ��� تكون معدة وم�ب

 آلثارە النظام�ة ع� الرغم من عدم الت
�
دخل المبا�ش ألي شخص ذي صفة  التعاقد صح�حا ونافذا� ومنتجا

ي عمل�ة إبرام العقد. 
 طب�ع�ة �ف

ون�ة آل�ة وشخص ذي صفة طب�ع�ة إذا كان �علم    .٢ ف منظومة ب�انات إل��ت أو من    –�جوز أن يتم التعاقد بني

ض أن �علم   أنه يتعامل مع منظومة آل�ة ستتو� مهمة إبرام العقد أو تنف�ذە.  –المف�ت

 

 

 

 ) 3المادة : (

 

 ) 4المادة : (

 ) 5المادة : (

 ) 6المادة: (



 

 
  

 

 

 
  

وط فن�ة تؤكد سالمة المعلومات الواردة ف�ه  ي أصً� بذاته عندما �ستخدم وسائل و�ش
ويف �عد السجل اإلل��ت

ي ع�  
ئ ف�ه �شكله النهايئ ، و�سمح بعرض المعلومات المطلوب تقد�مها   أنهمن الوقت الذي أ��ش ي

ويف سجل إل��ت

 ميت طلب ذلك. 

   
 

ون�ةضوابط حفظ السجالت والب�انات   : اإلل��ت

ون�ة بما يتفق مع متطلبات أي أنظمة أو    .١ ون�ة المتعلقة بالتعامالت اإلل��ت �جب حفظ السجالت اإلل��ت

لوائح أو إجراءات تتعلق بحفظ السجالت والب�انات التقل�د�ة و�تحد�د الزمن�ة الواجب بقاء السجالت  

 والب�انات محفوظة خاللها. 

) وفق أي شكل  أرشفتها، و�جوز حفظها (األصل�ةتها  �جب حفظ السجالت الصادرة بطب�عتها، و�كامل ب�انا .٢

ي ال تخل بمحتوى السجل وجودته.  ون�ة اليت  من أشكال الب�انات اإلل��ت

ي تحدد 1مع مراعات حكم الفقرة السابقة (  .٣ ي الب�انات اليت
ويف ) من هذە المادة، أن يتضمن السجل اإلل��ت

ي والسجالت اإلل
ويف ون�ة األخرى. ه��ة السجل، وارتباطه بالتعامل اإلل��ت   ��ت

 :  و�شمل تلك الب�انات العنا� التال�ة بوصفها الحد األديف

١.   . ي
ويف ئ السجل اإلل��ت  معلومات ُمن�ش

٢.   . ئ  عن المن�ش
�
، إذا كان مختلفا ي

ويف  معلومات مرسل السجل اإلل��ت

٣.   . ي
ويف  معلومات المرسل إل�ه السجل اإلل��ت

ي وطب�عته.   .٤
ويف ي يتضمنها السجل اإلل��ت  رقم العمل�ة اليت

ي ووقته.   .٥
ويف  تار�ــــخ إ�شاء السجل اإلل��ت

ي ووقته.   .٦
ويف  تار�ــــخ إرسال السجل اإلل��ت

ي ووقته.   .٧
ويف  تار�ــــخ استالم السجل اإلل��ت

اط ذلك    .٨ ي حالة اش�ت
من  معلومات إعادة اإلرسال، أو التعد�ل، أو اإللغاء، وكذلك رسائل إقرار الوصول �ف

 قبل المرسل. 

 

ون�ة   الفصل الثالث: السجالت والب�انات اإلل��ت

 ) 7المادة : ( 

 ) 8المادة : (



 

 
  

 

 

ون�ة:   الطرف الملزم بحفظ السجالت اإلل��ت

العالقة   /   9-1 والقرارات ذات  واللوائح  األنظمة  ، تطبق  ي
ويف إل��ت الملزم بحفظ سجل  الشخص  لتحد�د 

 . ي
ويف  بحفظ الوثائق المتعلقة بالتعامل موض�ع السجل اإلل��ت

وط    /   9-2 ي االستعانة بخدمات جهة أخرى الست�فاء �ش
ويف �جوز للشخص الملزم بحفظ السجل اإلل��ت

ي مسؤوليته المنصوص عليها بهذە المادة.  أنالحفظ، دون 
 يؤثر ذلك �ف

اإل  /   9-3 التعامل  طرفا  م  ف الب�انات �ل�ت بحفظ  يتعلق  ف�ما  بينهما  مة  الم�ب الثنائ�ة  باالتفاق�ات  ي 
ويف ل��ت

ون�ة، وحفظ  خصوصيتها، بما ال يتعارض مع األنظمة ذات العالقة.  اإلل��ت

 
 

ون�ة:         وط حفظ السجالت اإلل��ت  �ش

ون�ة �جب   أوال:  وط التال�ة:  توفر عند حفظ السجالت والب�انات اإلل��ت  ال�ش

ون�ة.  .١  إتباع قواعد و�جراءات واضحة وموثقة لحفظ السجالت اإلل��ت

ي أي ص�غة بما يتناسب مع النظام  .٢
ون�ة �ف  المعمولحفظ السجالت والب�انات اإلل��ت

  به لدى من قام بالحفظ. 

ون�ة المحفوظة من االطالع عليها  .٣ إتباع قواعد ومعاي�ي واضحة وموثقة لضمان سالمة السجالت اإلل��ت

والتدقيق، وخطط االستعادة عند ، بح�ث �شمل تلك القواعد التطبيق،  بهما والتعد�ل غ�ي الم�ح  

 ال�وارث. 

ي هذە الالئحة تحد�د التار�ــــخ والوقت أو حفظه أو  .٤
، ف�جب تحد�د التار�ــــخ  إبرازەإذا تطلبت أي فقرة �ف

، وأن �حدد   وفق التق��م الم�الدي ع� األقل، مع إضافة التق��م الهجري إذا تطلب ذلك أي نص نظا�ي

. الوقت بالساعة والدق�قة   والثان�ة كحد أديف

ئ أو أرسل أو   .٥ ي بالشكل نفسه الذي أ��ش
ويف استخدام التقن�ات المناسبة لضمان حفظ السجل اإلل��ت

ئ به أو أرسل أو �سلم به.   �سلم به، أو ضمان أن محتواە مطابق للمحتوى الذي أ��ش

والحفظ  ثان�ا:  (األرشفة)  عمل�ات  إجراء  ون�ة،  اإلل��ت السجالت  بحفظ  المكلف  ع�  االحت�ا�ي   �جب 

 �شكل دوري، بما �ضمن حقوق من �عتمد ع� هذە السجالت. 

 ) 9المادة : (

 ) 10المادة : (



 

 
  

 

 

ون�ة واالطالع عليها:  وط عرض السجالت والب�انات اإلل��ت  �ش

ون�ة    /   11-1 ط لعرض السجالت والب�انات اإلل��ت ون�ة  �ش�ت ي وفق ص�غة ال��ت
ويف توفر المعلومات المتعلقة بالتعامل اإلل��ت

 ق�اس�ة مقروءة ومفهومة وكاملة. 

ي الجمع�ة بناء   /  11-2 ون�ة لمنسويب  �صدر المدير التنف�ذي صالح�ات االطالع والتعامل مع السجالت والب�انات اإلل��ت

ف  ف المعنيني ف إال من قبل الموظفني  ع� حاجة العمل. وال �جوز االطالع ع� المعلومات والب�انات الخاصة بالمتعاملني

 الخدمات، وذلك عند الحاجة فقط. بتقد�م 

ون�ة بتطبيق الحلول الفن�ة المناسبة لتسج�ل جميع الحاالت   /   11-3 ي تقوم بحفظ السجالت اإلل��ت م الجهة اليت ف تل�ت

ون�ة، أو الوصول  ي لم يتم فيها االطالع ع� تلك السجالت اإلل��ت ي ب�اناتها. إليها اليت
 ، أو التغي�ي فيها أو �ف

ي أو أي جهة ذات صالح�ة نظاما الحصول ع�  /   11-4
ويف ي التعامل اإلل��ت

ف �ف معلومات من   �حق ألحد الطرفني

ي تقوم  ي تقوم بحفظها، وخالفا لذلك ال �حق للجهة اليت ي من الجهات اليت
ويف السجالت الخاصة بالتعامل اإلل��ت

ون�ة تقد� ي التعامل. بحفظ السجالت اإلل��ت
ف طر�ف  مها ألي طرف ثالث بدون االتفاق المسبق بني

 

  

   

ون�ة: السجالت اإل إ�شاء   ل��ت
ئ هو الذي أصدرە بنفسه، أو إذا صدر من خالل   /   12-1 ، إذا كان المن�ش ئ ي صادرا� من الُمن�ش

ويف �عد السجل ال��ت

 . ئ  شخص له صالح�ة الت�ف ن�ابة عن المن�ش

، إذا    /   12-2 ئ ي صادرا� من المن�ش
ويف ر ُ�عد السجل اإلل��ت

�
، أو شخص له  أ ئ سل بوساطة منظومة آل�ة برمجها المن�ش

ط أن يتحقق باستخدامها سالمة اإل�شاء صالح�ة الت�ف ن�ابة عن   ي ن�ابة عنه، ��ش
، لتعمل �شكل تلقايئ ئ المن�ش

 . ف  واإلرسال التلقائيني

 بمن يراە من الوسطاء إل�شاء سجل أو إرساله، أو إ�شائه   /   12-3
�
ي االستعانة فن�ا

ويف ئ السجل اإلل��ت �جوز لمن�ش

 للسجل. 
�
، وال ُ�عد الوس�ط منشئا

�
 و�رساله معا

 

 

 ) 11المادة : (

ون�ة واستالمهاالفصل الرابع: إص   دار السجالت اإلل��ت

 ) 12المادة: (



 

 
  

  
 

 
ون�ة: إرسال السجالت اإل  ل��ت

ي ع� من له حق إ�شائه، أو من تم تف��ضه ب�تمام عمل�ة  مسؤول�ةتقع  / 13-1
ويف  إلرسال. اإرسال السجل اإلل��ت

ون�ة  /   13-2 ي هو الوقت الذي تم ف�ه انتقال السجل من المنظومة اإلل��ت
ويف  �كون وقت إرسال السجل اإلل��ت

ومحدد   مسبق  بتع��ف  إل�ه  المرسل  ق�ام  حالة  ي 
و�ف المرسل،  صالح�ات  خارج  أخرى  منظومة  أي  إ�  للمرسل 

ون�ة عليها، فإن وقت ا ي يتم استقبال السجالت اإلل��ت ون�ة اليت ستقبال السجل هو وقت دخول للمنظومة اإلل��ت

ي حالة عدم تحد�د منظومة معينة، فإن وقت استقبال السجل 
ي تلك المنظومة. أما �ف ي المرسل اليت

ويف السجل اإلل��ت

ي إ� أي منظومة تتبع للمرسل إل�ه. ُ�عد 
ويف  الوقت الذي دخل ف�ه السجل اإلل��ت

ئ السجل والمرسل    /   13-3 ي مرسً� منع� غ�ي ذلك، �ُ   إل�هما لم يتفق من�ش
ويف النظا�ي   العنوان   عد السجل اإلل��ت

 للمرسل  
�
، وُ�عد مسلما ئ ئ   إل�هللمن�ش . ولتحد�د هذە الفقرة، إذا كان للمن�ش ي عنوانه النظا�ي

أ���   إل�هأو للمرسل    �ف

ي 
�ف المحدد  بالعنوان  أو  المعن�ة،  بالمعاملة  األوثق عالقة  بالعنوان  �عتد  فإنه   ، نظا�ي عنوان   األسا�ي   النظام   من 

 للشخص االعتباري أو محل اإلقامة للمرسل ال�ه. 

ي السجل   إل�ه�جب توفر معلومات المصدر، مثل عنوان جهاز المصدر، والوقت، وعنوان جهاز المرسل    /   13-4
�ف

ي قبل دخوله منظومة ب�انات أخرى. 
ويف  اإلل��ت

ي هذە الالئحة.  /  13-5
وط حفظ السجالت والب�انات المحددة �ف ي ومرسله ��ش

ويف ئ السجل اإلل��ت م من�ش ف  �ل�ت

ي و�رساله  /  13-6
ويف ي �جب توفر عند إ�شاء السجل اإلل��ت

 : اآليت

اإلرسال  .١ عند  وذلك  اإل�شاء،  عند  تضمنها  ي  اليت ب�اناته  بجميع  ي 
ويف اإلل��ت السجل  �حتفظ  أن  �جب 

ون�ة أم تم تح��له إ� ص�غة مختلفة. واالستقبال، سواء   أ�ان ع� نفس الص�غة اإلل��ت

المرسل منه، والمرسل   .٢ ي معلومات 
ويف ف السجل اإلل��ت ومكانه، ووقت    اإلرسال، ووقت  إل�ه�جب أن يبني

 االستقبال ومكانه. 

م الوس�ط بضمان وصول المعلومات من منظومة المرسل    /   13-7 ف وى نفسه منظومة المرسل إل�ه بالمحت  إ��ل�ت

 .  و�دون تغي�ي
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 : ي
ويف  اإلقرار بتسل�م السجل اإلل��ت

ئ من المرسل إل�ه، عند توج�ه   /   14-1 ئ مع المرسل إل�ه، أو إذا طلب المن�ش ، أو اتفق المن�ش إذا ألزم نص نظا�ي

ي أو قبل ذلك، أن يرسل إقرارا� بتسلم هذا السجل فإنه: 
ويف  السجل اإلل��ت

ئ مع المرسل إل�ه أن �كون اإلقرار بتسلم السجل   .١ ي إذا لم يتضمن النص النظا�ي أو اتفاق المن�ش
ويف اإلل��ت

ف هما:  ، أو بط��قة معينة، فإنه �جوز أن يتم اإلقرار بتسلم السجل بط��قتني ف  وفق شكل معني

ئ أي إبالغ  -أ   أم بأي وس�لة أخرى.  بنفسهمن جانب المرسل إل�ه، سواء أ�ان المن�ش

.  -ب  ي
ويف ئ بأن المرسل إل�ه قد �سلم السجل اإلل��ت ي إلعالم المن�ش

 أي سلوك من جانب المرسل إل�ه �ك�ف

، فإن إذ .٢ ي
ويف ئ أن يتل�ت من المرسل إل�ه إقرارا� بتسلم السجل اإلل��ت ط المن�ش ، أو اش�ت ط النص النظا�ي ا اش�ت

ي كأن لم �كن 
ويف ئ أن �عُد إرسال السجل اإلل��ت أن يتم �سلم هذا اإلقرار، ما لم يتفق ع� خالف   إ�للمن�ش

 ذلك. 

ي بأي شكل من أشكال /  14-2
ويف ي يتفق عليها طرفا التعامل.  يتم إثبات �سلم السجل اإلل��ت  اإلثبات اليت

ي المرسل    /   14-3
ي ع� تل�ت رسل متطابق    إقرارا ال ينبيف

�
ي الذي أ

ويف بالتسلم من المرسل إل�ه، أن محتوى السجل اإلل��ت

ي ع� آل�ة الحفاظ ع� المحتوى، كأن يتم  
ويف مع محتوى السجل الذي تم استالمه، ما لم �شتمل السجل اإلل��ت

ي للمرسل والمرسل إل�ه. 
ويف  ذلك بوساطة التوقيع اإلل��ت

ي المعلومات  �جب أن �حتوي اإلقرار بوصول السج  /   14-4
ويف ، الوقت، التار�ــــخذات العالقة بذلك، مثل  ل اإلل��ت

ف للرسالة محل اإلقرار أو عنوان لها.   الرقم المم�ي

اطات   /   14-5 ي ذا الصلة قد استو�ف االش�ت
ويف أن السجل اإلل��ت ئ  المن�ش بالتسلم الذي �سلمه  إذا تضمن اإلقرار 

ي المعاي�ي    أو الفن�ة سواء المتفق عليها  
وط قد تم است�فاؤها  المحددة �ف ض أن تلك ال�ش   إ� المعمول بها، فإنه �ف�ت

 أن يثبت العكس. 
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 لهذە الالئحة �عد  
�
ي الذي يتم وفقا

ويف ط وجود توقيع خ�ي ع� مستند أو عقد أو نحوە، فإن التوقيع اإلل��ت إذا اش�ت

، وله اآلثار النظام�ة نفسها.  ي بمثابة التوقيع الخ�ي
ويف ط، و�عد التوقيع اإلل��ت  لهذا ال�ش

�
  مستوف�ا

  

ي ومواصفاته. 
ويف وط إجراء توقيع إل��ت  �ش

  

وط التال�ة:  ام بالضوابط وال�ش ف ، إذا تم االل�ت ي
ويف  تنعقد حج�ة التوقيع اإلل��ت

١.  
�
. أن �كون التوقيع مرتبطا ي

ويف  بضوابط نظام�ة تمنع غ�ي الم�ح لهم ب�جراء التوقيع اإلل��ت

 أن تكون كلمة المرور المرتبطة بالتوقيع نافذة المفعول وقت إجراء التوقيع.  .٢

ي   .٣
المنط�ت االرتباط  ط سالمة  ف�ش�ت الموقع،  لدى  ون�ة  إل��ت ب�انات  منظومة  مع  اك  باالش�ت التوقيع  تم  إذا 

ون�ة،   ، ومنظومة الب�انات اإلل��ت ي
ويف ف منظومة التوقيع اإلل��ت ي بني ومن ثم خلوهما من العيوب الفن�ة والفيف

ي صحة انعقاد التوقيع و�رساله. 
ي قد تؤثر �ف  اليت

ي تتحقق بهما الس�طرة ع�   توفر الحد األديف من .٤ اليت الموارد ذات الصلة  الفن�ة واإلدار�ة، وكذلك  البن�ة 

 إجراءات التوقيع ضمان ��ة الب�انات. 

 

 

 : ي
ويف وع للتوقيع اإلل��ت ي االستعمال غ�ي الم�ش

 االحت�اطات الالزمة لتال�ف
 

إ�شاء   /   17-1 لب�انات  وع  غ�ي م�ش استعمال  أي  ي 
لتال�ف الالزمة  االحت�اطات  اتخاذ  �جب  ي 

ويف إل��ت توقيع  إلجراء 

ف غ�ي الم�ح لهم   التوقيع وللمعدات الشخص�ة المتعلقة بتوق�عه، والحفاظ ع� ��ة كلمة المرور، وعدم تمكني

 باالطالع عليها. 

متخصصة    /   17-2 فن�ة  بجهات  االستعانة  للموقع  التوقيع  �جوز  عم�ة  جودة  �دعم  بما  والتدقيق،  للمراجعة 

ف أطراف التعامل.  وط نظام�ة، أو تعاقد�ة بني  و��ته، مع عدم اإلخالل بأي ضوابط، أو �ش

وع    /   17-3 ي إبالغ ُمصدر كلمة المرور فور علمه بوجود استعمال غ�ي م�ش
ويف �جب ع� صاحب التوقيع اإلل��ت

وع.   لتوق�عه، مع توثيق الب�انات المتعلقة باالستعمال غ�ي الم�ش

 

ي 
ويف  الفصل الخامس : التوقيع االل��ت
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اإل .١ التوقيع  لهذا  �عد مسئوً� عن سالمة  استعمال  منه كل  و�عد صادرا�  به وعن ��ته،  الخاصة  ي 
ويف ل��ت

وط استعماله.   التوقيع. وعل�ه التق�د ��ش

ي   .٢ ي ُبيف ع� صاحب كلمة المرور (باس كود) إبالغ الم�ح له ب�صدار كلمة المرور بأي تغي�ي للمعلومات اليت

 عليها منحة كلمة المرور والصالح�ات المتعلقة بها. 

 

 

  

 : اآلت�ة�عد مخالفة ألحكام هذە الالئحة، الق�ام بأي من األعمال  

ي ذلك.   إلباسكلمة المرور (   إصدار ممارسة �شاط  .١
 كاد) دون الحصول ع� ترخ�ص من صاحب الصالح�ة �ف

ق�ام الم�ح له ب�صدار كلمة المرور بتقد�م ب�انات كاذبة أو معلومات مضللة إلدارة الجمع�ة، أو أي سوء    .٢

 استخدام لصالح�اته. 

وع.   .٣ ، أو ألي غرض غ�ي م�ش ە، أو استعماله لغرض احت�ا�ي ، أو ��ش ي
ويف  إصدار توقيع إل��ت

، أو تقد�م معلومات خاطئة عمدا� عن  تقد�م معلومات خاطئة عمدا� إ� للم�ح له ب�صدار كلمة المرور   .٤

ي إ� أي من األطراف الذين وثقوا بذلك التوقيع بموجب هذە الالئحة. 
ويف  التوقيع اإلل��ت

ي لشخص آخر دون تف��ض صحيح، أو    .٥
ويف أو ،إعادة تك��نها  أو    ،�سخها الدخول ع� منظومة توقيع إل��ت

 االست�الء عليها. 

انتحال شخص ه��ة شخص آخر، أو ادعاؤە زورا� بأنه مفوض عنه بطلب الحصول ع� كلمة المرور أو   .٦

 قبولها، أو طلب تعليق العمل بها، أو إلغائها. 

 

 

 

 

 

 : مسؤول�ات المصدر له كلمة المرور الفصل السادس
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 : المخالفات والعق��اتابع الفصل الس
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ي المادة التاسعة ع�ش من هذە الالئحة وفق  
العق��ات �عاقب كل من يرتكب أي من األعمال المنصوص عليها �ف

عة لذلك.  ي الئحة العق��ات الخاصة بالجمع�ة وأنظمة الدولة الم�ش
 المنصوص عليها �ف

  

 

 

 �عمل بهذە الالئحة اعتبارا من اعتمادها من قبل أصحاب الصالح�ة. 

 

 اعتماد مجلس اإلدارة : 
ي لعـــــــــام تـــــــــم اعتمـــــــــاد الالئحـــــــــة التنف�ذ�ـــــــــة للتعـــــــــامالت اإل

ي اجتمـــــــــاع مجلـــــــــس اإلدارة الثـــــــــايف
ون�ـــــــــة  �ف ل��ت

ي دورتـــــــــــــه الثان�ـــــــــــــة  بتـــــــــــــار�ــــخ  م 2022
محـــــــــــــل جميـــــــــــــع  ە الالئحـــــــــــــة هـــــــــــــذ و تحـــــــــــــلم ،  2022/ 07/ 26�ف

 السابقة .  اللوائح
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