
 4112لسنة  11نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق االلكتروني وتعديالته رقم 
 

 1المادة 
( ويعمل بو بعد ثالثين يومًا 4102يسمى ىذا النظام )نظام ترخيص واعتماد جيات التوثيق االلكتروني لسنة 

 . من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
 

 4المادة 
حيثما وردت في ىذا النظام المعاني المخصصة ليا أدناه ما لم تدل يكون لمكممات والعبارات التالية  .أ 

 : القرينة عمى غير ذلك
 .قانون المعامالت االلكترونية : القانون
 .ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت المنشأة بموجب قانون االتصاالت : الهيئة

 .مجمس مفوضي الييئة : المجمس
لمسماح ألي جية بإصدار شيادات اإلذن الصادر عن الييئة  : الرخصة

التوقيف وتقديم أي خدمات متعمقة بيذه الشيادات وفقًا ألحكام ىذا 
 .النظام والتعميمات الصادرة بموجبو

اإلذن الصادر عن الييئة لمسماح ألي جية تمارس أعمال التوثيق  : االعتماد
في دولة أخرى بإصدار شيادات التوثيق وتقديم أي خدمات متعمقة 

ه الشيادات داخل المممكة ، وفقًا ألحكام ىذا النظام والتعميمات بيذ
 .الصادرة بموجبو

الجية المرخصة أو المعتمدة من الييئة أو المخولة قانونًا ، إلصدار  : جهة التوثيق االلكتروني
شيادات التوثيق وتقديم أي خدمات متعمقة بيذه الشيادات وفقًا 

  الصادرة بموجبوألحكام ىذا النظام والتعميمات 
 

الشخص الذي تم إصدار شيادة التوثيق لو من جية التوثيق  : المشترك
 االلكتروني

 
مجموعة عناصر مترابطة ومتكاممة تحتوي عمى الوسائط  : منظومة التوثيق االلكتروني



دارتي  اااللكترونية التي يتم بوساطتيا إصدار شيادات التوثيق وا 
 

بالعمميات واإلجراءات الفنية والتنظيمية العامة المقدمة من قائمة  : مدونة الممارسات
جية التوثيق االلكتروني عند طمبيا الترخيص أو االعتماد لاللتزام 

دارتيا والتي توافق عمييا الييئ   ةبيا إلصدار شيادات التوثيق وا 
 

 . تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عمييا في ىذا النظام .ب 
 

 3المادة 
تتولى الييئة ميمة إصدار الرخصة أو االعتماد ألي جية ترغب في إصدار شيادات التوثيق وتقديم أي 

 خدمات متعمقة بيذه الشيادات في المممكة وفقًا ألحكام القانون وىذا النظام .
 

 2المادة 
 يشترط فيمن يتقدم بطمب لمحصول عمى رخصة ما يمي :  .أ 

و مساىمة خاصة أو ذات مسؤولية محدودة عاممة ومسجمة أن يكون شركة مساىمة عامة أ .0
 في المممكة حسب األصول .

 أن ال يقل رأسمال الشركة عن خمسين ألف دينار . .4
أن ال يكون أي من مؤسسييا أو الشركاء أو المساىمين الرئيسيين فييا أو أي من أعضاء  .3

أو بجنحة مخمة بالشرف  مجمس إدارتيا أو ىيئة مديرييا أو مديرىا العام قد أدين بجناية
 بحكم قضائي قطعي أو حكم عميو باإلفالس ما لم يستعد اعتباره . 

يشترط فيمن يتقدم بطمب لمحصول عمى االعتماد استيفاء المتطمبات والشروط التي تحددىا الييئة   .ب 
 بموجب تعميمات تصدر عن المجمس ليذه الغاية . 

و االعتماد وفقًا ألحكام الفقرتين )أ( و)ب( من يشترط فيمن يتقدم بطمب لمحصول عمى الرخصة أ  .ج 
 ىذه المادة تقديم ما يمي :

 مدونة الممارسات . .0
 وثيقة تبين المواصفات الفنية لمنظومة التوثيق االلكتروني .  .4



تستثنى المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة من أحكام الفقرة )أ( من ىذه   .3
 المادة .

 
 5المادة 
الترخيص أو االعتماد إلى الييئة وفق النموذج المعتمد ومرفقًا بالوثائق والمتطمبات يقدم طمب  .أ 

 .المحددة في ىذا النظام والتعميمات الصادرة بموجبو
يصدر المجمس قراره بشأن طمب الترخيص أو االعتماد خالل مدة ال تزيد عمى ثالثين يومًا من تاريخ  .ب 

 .االعتماداستيفاء متطمبات وشروط الترخيص أو 
عمى مقدم الطمب في حال صدور قرار المجمس بالموافقة وقبل إصدار الرخصة أو االعتماد تقديم  .ج 

 .كفالة بنكية بالقيمة التي يحددىا المجمس عمى أن ال تقل عن خمسين ألف دينار
يكون قرار رفض طمب الترخيص أو االعتماد خطيًا ومسببًا ولمقدم الطمب حق االعتراض عمى ىذا  .د 

رار لدى المجمس خالل ثالثين يومًا من تاريخ صدوره ، وعمى المجمس البت في االعتراض خالل الق
 .خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم طمب االعتراض

يكون قرار المجمس عمى االعتراض قاباًل لمطعن لدى المحكمة االدارية خالل ستين يومًا من اليوم  .ه 
 .التالي لتاريخ صدور ىذا القرار

 
 6المادة 
تصدر الرخصة أو االعتماد لمدة ثالث سنوات وتكون قابمة لمتجديد شريطة استيفاء الشروط  .أ 

 .والمتطمبات المنصوص عمييا في ىذا النظام والتعميمات الصادرة بموجبو
ال يجوز لجية التوثيق االلكتروني التنازل عن الترخيص واالعتماد الممنوح ليا إال بموافقة المجمس  .ب 

 و.بموجبظام أو التعميمات الصادرة ووفقًا ليذا الن
 

 7المادة 
 تمتزم جية التوثيق االلكتروني بما يمي : .أ 

 التقيد بالقانون وىذا النظام والتعميمات والقرارات الصادرة بموجبو . .0
 التقيد بالمواصفات والمعايير الفنية التي تحددىا الييئة . .4



الخاصة بيا وعدم إجراء أي تعديل  ممارسة أعماليا وتقديم خدماتيا وفقًا لمدونة الممارسات .3
 عمييا إال بموافقة الييئة .

نشر مدونة الممارسات الصادرة عنيا وأي تعديل يطرأ عمييا عمى موقعيا االلكتروني بشكل  .2
 واضح .

استخدام منظومة التوثيق االلكتروني الموافق عمييا من الييئة ، إلصدار شيادات التوثيق  .5
 رًا إذا أصبحت ىذه المنظومة غير آمنة .وا عالم الييئة والمشتركين فو 

تزويد الييئة بتقرير فني سنوي من جية توافق عمييا الييئة تكون متخصصة بالتدقيق عمى  .6
 أنظمة المعمومات ومنظومة التوثيق االلكتروني .

 تقديم التسييالت الالزمة لمييئة لمقيام بمياميا .  .7
دار أي شيادة لمتوثيق االلكتروني إال بعد اطالع تمتزم جية التوثيق االلكتروني المرخصة بعدم إص .ب 

الييئة عمى تقرير فني يؤكد سالمة إجراءات بدء تشغيل منظومة التوثيق االلكتروني وأمنيا وتفعيل 
جازة ىذا التقرير عمى أن يكون صادرًا عن جية متخصصة توافق عمييا الييئة .   العمل بيا وا 

 
 8المادة 
البنكية ، كميًا أو جزئيًا ، في حال مخالفة جية التوثيق االلكتروني أيًا لممجمس مصادرة الكفالة . 0 .أ 

 .من أحكام القانون أو ىذا النظام أو التعميمات أو القرارات الصادرة بموجبو
في حال مصادرة الكفالة البنكية تمتزم جية التوثيق االلكتروني بتقديم كفالة جديدة وفق القيمة . 4

 .االعتماد الممنوح ليا في أول مرةالمقررة في الترخيص أو 
 لممجمس إلغاء الرخصة أو االعتماد الممنوح لجيات التوثيق االلكتروني في أي من الحاالت التالية : .ب 

إذا ثبت بعد منح الرخصة أو االعتماد عدم صحة المعمومات أو البيانات أو دقتيا والمقدمة  .0
 .لغايات الحصول عمى الرخصة أو االعتماد

 .عن إصدار شيادات التوثيق دون سبب تقبمو الييئةإذا توقفت  .4
( من ىذا النظام ، ولم تعمل عمى 7إذا خالفت أيًا من االلتزامات المنصوص عمييا في المادة ) .3

 .تصويب أوضاعيا رغم إنذارىا بذلك خالل المدة المحددة ليا في ذلك اإلنذار
 د.االعتماوليا عمى الرخصة أو إذا لم تباشر إصدار شيادات التوثيق خالل سنة من تاريخ حص .2
 .أي سبب آخر يقرره المجمس باالستناد إلى القانون وىذا النظام والتعميمات الصادرة بموجبو .5
 .إذا تمت تصفية جية التوثيق االلكتروني أو تم إعالن إفالسيا .6



إذا تم إلغاء الرخصة الممنوحة لجية التوثيق االلكتروني أو إلغاء االعتماد الممنوح ليا فعمى الييئة  .ج 
  إعالم المشتركين عمى نفقة تمك الجية وبالطريقة التي تراىا الييئة مناسبة .

 
 9المادة 

ة التوثيق االلكتروني أو لممجمس أن يقرر اإلجراءات الالزمة في حال إلغاء الرخصة أو االعتماد الممنوح لجي
 .في حال توقف ىذه الجية عن ممارسة أعماليا بموجب التعميمات التي يصدرىا ليذه الغاية

 
 11المادة 

عمى جية التوثيق االلكتروني اعتبارًا من تاريخ تبمغيا بإلغاء الرخصة أو االعتماد الممنوح ليا أن تمتنع عن 
القيام بأي نشاط يتعمق بشيادات التوثيق الصادرة عنيا إال  إصدار شيادات توثيق جديدة ، ويحظر عمييا

بالقدر الضروري والالزم الستكمال انتقال المشتركين لدييا إلى جية توثيق االلكتروني أخرى وفقًا لمتعميمات 
 .التي يصدرىا المجمس ليذه الغاية

 
 11المادة 

االعتماد الممنوح ليا في غير حاالت اإلفالس ال يجوز لجية التوثيق االلكتروني التي تم إلغاء الرخصة أو 
والتصفية التقدم بطمب جديد لمحصول عمى رخصة أو اعتماد قبل مرور سنتين عمى ذلك اإللغاء ما لم يقرر 

 .المجمس وألسباب مبررة قبول ذلك الطمب
 

 14المادة 
 :القيام بما يميتتولى الييئة الرقابة عمى أعمال جيات التوثيق االلكتروني وليا في سبيل ذلك  .أ 

الكشف عمى الموقع الذي تمارس فيو جية التوثيق االلكتروني أعماليا بما في ذلك فحص البيئة  .0
 .التشغيمية لمواصفات منظومة التوثيق االلكتروني

 .التأكد من التزام جية التوثيق االلكتروني بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة من الييئة .4
التوثيق االلكتروني بمدونة الممارسات ومنظومة التوثيق االلكتروني وشروط التأكد من التزام جية  .3

 .الترخيص أو االعتماد وأي تعميمات أو قرارات صادرة عن الييئة
لمييئة في سبيل الرقابة أو التدقيق عمى أعمال جيات التوثيق االلكتروني االستعانة بأي جية فنية  .ب 

 .يمتخصصة عمى نفقة جية التوثيق االلكترون



  تتولى الييئة الفصل في أي شكوى تقدم إلييا تتعمق بشيادات التوثيق أو الخدمات المتعمقة بيا . .ج 
 

 13المادة 
عمى كل جية مخولة قانونا أو وافق ليا مجمس الوزراء عمى اصدار شيادات التوثيق اإللكتروني أو تقديم 

مقتضى أحكام ىذا النظام والتعميمات التي يصدرىا الخدمات المتعمقة بيا التقيد باإلجراءات والشروط المقررة ب
 المجمس ليذه الغاية.

  
 12المادة 

 تستوفي الييئة الرسوم التالية :
 خمسة عشر الف دينار رسم إصدار رخصة او اعتماد ألول مرة.  .أ 
  .خمسة عشر الف دينار رسم تجديد الرخصة او االعتماد .ب 
 

 15المادة 
 تنفيذ أحكام ىذا النظام بما في ذلك :يصدر المجمس التعميمات الالزمة ل

 المعمومات التي يجب أن تتضمنيا شيادة التوثيق .   .أ 
تاحتيا لالطالع   .ب  احتفاظ جيات التوثيق االلكتروني بسجالت شيادات التوثيق الصادرة عنيا وا 

 الكترونيًا بصورة مستمرة ومدة االحتفاظ بيا . 
 في مدونة الممارساتتحديد المتطمبات والمواصفات الواجب توافرىا   .ج 
 المراقبة عمى أعمال جيات التوثيق االلكتروني.  .د 

 


