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 قانون رقم )34( ل�سنة 2017
 بتعديل بع�س اأحكام املر�سوم بقانون رقم )28( ل�سنة 2002

ب�ساأن املعامالت الإلكرتونية

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة         ملك مملكة البحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1996 
وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 2002 ب�شاأن املعامالت الإلكرتونية وتعديالته،
وعلى القانون رقم )60( ل�شنة 2014 ب�شاأن جرائم تقنية املعلومات،

قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شُّ

املادة الأولى
ت�شتبدل كلمة )الهيئة( بكلمة )الوزارة( ويكون تعريفها: هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية، 
املعلومات  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  تعريفه:  ويكون  )الوزير(  بكلمة  التنفيذي(  )الرئي�س  وعبارة 
ب�شاأن   2002 ل�شنة   )28( رقم  بقانون  املر�شوم  من   )1( املادة  يف  الواردتني  الإلكرتونية،  واحلكومة 

املعامالت الإلكرتونية.
وت�شتبدل كلمة )الهيئة( بكلمة )الوزارة( الواردة يف املادة )16( من املر�شوم بقانون رقم )28( 
يف  الواردة  )الوزير(  بكلمة  التنفيذي(  )الرئي�س  وعبارة  الإلكرتونية،  املعامالت  ب�شاأن   2002 ل�شنة 
املادتني )16( و)26(، وعبارة )للرئي�س التنفيذي( بعبارة )للوزير( الواردة يف املادتني )16( و)17(، 
وكلمة )الهيئة( بعبارة )وزارة التجارة وال�شناعة( الواردة يف املادة )23( من ذات املر�شوم بقانون.

املادة الثانية
ُي�شتبَدل بن�شو�س املواد )2( البند )2( الفقرة )ج(، و)4( البند )1( و�شْدر البند )2(، و)5( 
البند )1(، و)9( من املر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 2002 ب�شاأن املعامالت الإلكرتونية، الن�شو�س 

الآتية:
مادة )2( البند )2( الفقرة )ج(:

رات وامل�شتندات التي يجب توثيقها ِوْفقًا للقانون. ج- املحرَّ
مادة )4( البند )1( و�سْدر البند )2(:
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البن���د )1(: مع مراعـــاة اأحكام البند )2( من هذه المادة، يجوز للجهات العامة اإر�شال اأو ت�َشلُّم 
ال�شجالت والتوقيعات الإلكترونية في نطاق اأداء الأعمال المنوطة بها.

�سْدر البند )2(: ُي�شِدر مجل�س الوزراء، بناًء على عْر�س من الوزير المعني بالهيئة بعد التن�شيق 
م ال�شتراطات الفنية ب�شاأن اإر�شال وت�َشلُّم وتحديث ال�شجالت  مع الجهات المخت�شة، قرارًا ينظِّ
والتوقيعـــات الإلكترونيـــة للجهات العامـــة، وذلك خالل فترة ل تتجـــاوز 6 اأ�شهر من تاريخ العمل 

بهذا القانون، وُين�َشر القرار في الجريدة الر�شمية.
مادة )5( البند )1(:

الإثبات  رة يف  املقرَّ ية  احِلجِّ ذات  والتجارية،  املدنية  املعامالت  نطاق  الإلكرتونية، يف  لل�شجالت 
الأحوال،  بح�شب  والتجارية  املدنية  املواد  يف  الإثبات  قانون  اأحكام  يف  والُعْرفية  الر�شمية  رات  للمحرَّ
الأثر  ينَكر  ول  التنفيذية.  وقراراته  القانون  هذا  يف  عليها  املن�صو�ص  ال�صروط  ا�صتوفت  متى  وذلك 
القانوين للمعلومات الواردة يف ال�شجل الإلكرتوين من حيث �شحتها واإمكان العمل مبقت�شاها ملجرد 

ورودها – كليًا اأو جزئيًا – يف �شكل �شجل اإلكرتوين اأو الإ�شارة اإليها يف هذا ال�شجل.
مادة )9(:

1- مـــع مراعاة اأحـــكام البند )4( من هذه الم���ادة، اإذا ا�صترط القانون ِحْف���ظ م�صتندات اأو �صجالت 
ق���ًا اإذا تم ِحْفظ تلك  اأو معلوم���ات �ص���واء في �صكل اإلكترون���ي اأو ورقي فاإن هذا ال�صرط يكون متحقِّ

الم�صتندات اأو ال�صجالت اأو المعلومات في �صكل اإلكتروني متى توافرت ال�صروط الآتية:
ن من             اأ( اأْن يتم ِحْفظ ال�شجل الإلكتروني بال�شكل الذي اأن�شئ اأو اأر�شل اأو ا�ْشُتِلم به، اأو ب�شكل يَمكِّ

اإثبات اأنه يمثل بدقة المعلومات الأ�شلية التي تم اإن�شاوؤها اأو اإر�شالها اأو ا�شتالمها.
         ب( اأْن تكون المعلومات محفوظة على نحو يتيح الو�شول اإليها وا�شتخدامها والرجوع اإليها لحقًا.
ن من تحديد م�شدر الم�شتند الإلكتروني وِجهة             ج( ِحْفـــظ المعلومـــات – اإْن ُوِجـــدت – التي تَمكِّ

و�شوله وتاريخ ووقت اإر�شاله وا�شتالمه.
2- ل يمتد اللتزام بِحْفظ المعلومات ِوْفقًا للفقرة )ج( من البند )1( من هذه المادة اإلى اأية معلومات 

تن�شاأ ب�شورة معتادة اأو تلقائية عند اإن�شاء اأو اإر�شال اأو ا�شتالم ال�شجل.
3- يجوز لأيِّ �شخ�س ا�شتيفاء ال�شتراطات المن�شو�س عليها في البند )1( من هذه المادة بال�شتعانة 

بخدمات اأيِّ �شخ�س اآخر.
4- لي�س في هذه المادة ما يحول دون الآتي:

      اأ( وجـــود ن�ـــس في قانون اآخر يق�شي بالحتفـــاظ بالم�شتندات اأو ال�شجالت اأو المعلومات في �شكل 
دة، اأو الِحْفظ اأو الإر�شال اأو  باع اإجراءات محدَّ �شجالت اإلكترونية ِوْفق نظام اإلكتروني خا�س اأو باتِّ

د. ال�شتالم عبر و�شيط اإلكتروني محدَّ
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د          ب( بمراعاة ما ورد في البند )2( من المادة )4( من هذا القانون، يجوز للجهات العامة اأْن تحدِّ
ا�شتراطات اإ�شافية لالحتفاظ ب�شجالت اإلكترونية تخ�شع لخت�شا�شها.

املادة الثالثة
ُي�شاف اإلى املادة )24( من املر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 2002 ب�شاأن املعامالت الإلكرتونية 
بند جديد برقم )3(، واإلى الفقرة الأولى من املادة )26( من ذات القانون بند جديد برقم )ج(، 

وُيعاد ترقيم باقي بنود هذه الفقرة، ون�شهما الآتي:
مادة )24( بند )3(:

3- يعاَقـــب علـــى التزوير في ال�شجـــل الإلكتروني الر�شمي بال�شجن الذي ل يقـــل عن �شنة ول يزيد على 
ع�شر �شنوات، وبالغرامة التي ل تجاوز مائة وخم�شين األف دينار. ويعاَقب على التزوير في ال�شجل 
الإلكترونـــي الُعْرفـــي بالحب�س مدة ل تزيـــد على خم�س �شنوات وبالغرامة التـــي ل تجاوز مائة األف 

دينار اأو باإحدى هاتين العقوبتين.

مادة )26( الفقرة الأولى بند )ج(:
ق من هوية المتعاِمل بهدف ا�شتخدام الأنظمة  ج- تحديد واعتماد الو�شائل والأنظمة الإلكترونية للتََّحقُّ

والخدمات الإلكترونية.

املادة الرابعة
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــــخ: 20 ذي الحجة 1438هـ
الموافـق: 11 �شـبـتـمـبـــــر 2017م


