الالئحة التنفيذية لنظام
التعامالت اإللكترونية
ربيع األول 1429هـ

املحتـــــويات
الف�صل الأول تعريفات
املادة الأوىل
الف�صل الثاين حفظ ال�سجالت والبيانات الإلكرتونية
املادة الثانية� :ضوابط حفظ ال�سجالت والبيانات الإلكرتونية
املادة الثالثة :الطرف امللزم بحفظ ال�سجالت الإلكرتونية
املادة الرابعة :مدة حفظ ال�سجالت الإلكرتونية
املادة اخلام�سة� :شروط حفظ ال�سجالت الإلكرتونية

الف�صل الثالث عر�ض ال�سجل الإلكرتوين
املادة ال�ساد�سة� :شروط عر�ض ال�سجالت والبيانات الإلكرتونية واالطالع عليها

الف�صل الرابع �إ�صدار ال�سجل الإلكرتوين وا�ستالمه
املادة ال�سابعة� :إن�شاء ال�سجالت الإلكرتونية
املادة الثامنة� :إر�سال ال�سجالت الإلكرتونية
املادة التا�سعة :الإقرار بت�سلم ال�سجل الإلكرتوين

الف�صل اخلام�س التوقيع الإلكرتوين
املادة العا�شرة� :شروط �إجراء توقيع �إلكرتوين وموا�صفاته
املادة احلادية ع�شرة :االحتياطات الالزمة لتاليف اال�ستعمال غري امل�شروع للتوقيع الإلكرتوين
املادة الثانية ع�شرة� :إجراءات التحقق من التوقيع الإلكرتوين

الف�صل ال�ساد�س املركز الوطني للت�صديق الرقمي
املادة الثالثة ع�شرة :مقر املركز الوطني للت�صديق الرقمي وهيكله
املادة الرابعة ع�شرة :اخت�صا�صات املركز الوطني للت�صديق الرقمي

الف�صل ال�سابع تقدمي خدمات الت�صديق
املادة اخلام�سة ع�شرة :ال�شروط وال�ضوابط الالزمة للح�صول على الرتخي�ص
املادة ال�ساد�سة ع�شرة :ا�ستمرار اخلدمة يف حالة �إيقاف مقدم خدمات الت�صديق� ،أو �إلغاء ترخي�صه �أو
عدم جتديده
املادة ال�سابعة ع�شرة� :أحكام ومعايري الت�صرف يف معلومات ووثائق مقدم خدمات الت�صديق يف حالة
وقف ن�شاطه
املادة الثامنة ع�شرة� :إجراءات املوافقة على وقف الن�شاط �أو التنازل عن الرتخي�ص� ،أو االندماج

الف�صل الثامن �شهادات الت�صديق الرقمي
املادة التا�سعة ع�شرة :عنا�صر �شهادة الت�صديق الرقمي
املادة الع�شرون :اعتماد �شهادات الت�صديق الرقمي الأجنبية
املادة الواحدة والع�شرون� :ضوابط �إ�صدار �شهادات الت�صديق الرقمي ،و�إجراءاتها ،وت�سليمها ،وحفظها
املادة الثانية والع�شرون :حتديد الو�سائل الالزمة حلماية ال�شهادات من التزوير والتدلي�س والتلف
املادة الثالثة والع�شرون :حاالت �إلغاء ال�شهادة �أو �إيقاف العمل بها

الف�صل التا�سع �أحكام ختامية
املادة الرابعة والع�شرون :ن�شر الالئحة

الف�صل الأول تعريفات
املادة الأوىل:

�إن امل�صطلحات والتعريفات امل�ستخدمة يف هذه الالئحة لها املعاين الواردة يف نظام التعامالت الإلكرتونية ،و�أي
م�صطلحات وتعريفات �إ�ضافية خا�صة بهذه الالئحة ت�أتي كما يرد �أدناه:
 -1النظام :نظام التعامالت الإلكرتونية.
 -2الالئحة :الالئحة التنفيذية لهذا النظام.
 -3الوزير :وزير االت�صاالت وتقنية املعلومات.
 -4الهيئة :هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات.
 -5املركز :املركز الوطني للت�صديق الرقمي.
 -6احلا�سب الآيل� :أي جهاز �إلكرتوين ثابت �أو منقول� ،سلكي �أو ال�سلكي ،يحتوي على نظام معاجلة البيانات� ،أو
تخزينها� ،أو �إر�سالها� ،أو ا�ستقبالها� ،أو ت�صفحها ،ي�ؤدي وظائف حمددة بح�سب الربامج والأوامر املعطاة له.
 -7ال�شخ�ص� :أي �شخ�ص ذي �صفة طبيعية� ،أو اعتبارية عامة � ،أو خا�صة.
� -8إلكرتوين :تقنية ا�ستعمال و�سائل كهربائية� ،أو كهرومغناطي�سية� ،أو ب�صرية� ،أو �أي �شكل �آخر من و�سائل
التقنية امل�شابهة.
 -9التعامالت الإلكرتونية� :أي تبادل �أو ترا�سل �أو تعاقد� ،أو �أي �إجراء �آخر يربم �أو ينفذ ،ب�شكل كلي �أو جزئي،
بو�سيلة �إلكرتونية.
 -10البيانات 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.
 -11منظومة 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.
 -12ال�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.
 -13التوقيع 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.
 -14منظومة 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.
 -15املُوقع� :شخ�ص يجري توقيع ًا �إلكرتوني ًا على تعامل �إلكرتوين با�ستخدام منظومة توقيع �إلكرتوين.
� -16شهادة الت�صديق الرقمي :وثيقة �إلكرتونية ي�صدرها مقدم خدمات ت�صديق ،ت�ستخدم لت�أكيد هوية ال�شخ�ص

احلائز على منظومة التوقيع �إلكرتوين ،وحتتوي على بيانات التحقق من توقيعه.
 -17الو�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.
 -18املن�شئ� :شخ�ص -غري الو�سيط -ير�سل تعام ًال �إلكرتوني ًا.
 -19املر�سل �إليه� :شخ�ص -غري الو�سيط -وجه املن�شئ تعامله �إليه.
 -20مقدم 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.
 -21مركز الت�سجيل :اجلهة التي تتوىل عمليه الت�سجيل والتثبت من هوية املتقدمني للح�صول على �شهادات رقمية.
� -22سيا�سة ال�شهادة الرقمية :وثيقة �صادرة من املركز حتتوي على �شروط و�إر�شادات تبني مل�ستخدم ال�شهادة
مدى مالئمة �شهادة الت�صديق الرقمية ال�صادرة من مقدم خدمات الت�صديق الحتياجاته ،ومدى املوثوقية
امل�صاحبة لها� ،إىل جانب حتديد اال�ستخدامات امل�شروعة وغري امل�شروعة لل�شهادة ،ودور مراكز الت�سجيل.
�	-23إجراءات الت�صديق الرقمي :وثيقة �صادرة من املركز حتتوي على الطرق الفنية والأمنية والإجرائية املتبعة
لإ�صدار �شهادة الت�صديق الرقمية من قبل مقدم خدمات الت�صديق.
 -24الئحة القواعد والإجراءات املنظمة لعمل املركز :وثيقة �صادرة من املركز حتتوي على عدد من القواعد
والتنظيمات الإجرائية املخت�صة باتفاقيات تقدمي خدمات الت�صديق ،ودور الأطراف املعتمدة على ال�شهادة،
وال�سيا�سة الأمنية.
 -25امل�ستفيد� :صاحب ال�شهادة ،وهو ال�شخ�ص امل�سجلة �شهادة الت�صديق الرقمي با�سمه.
 -26الطرف املعتمد على ال�شهادة :هو ال�شخ�ص الذي ي�ستند �إىل ال�شهادة يف تعامالته الإلكرتونية ويعتمد على
�صحتها.

الف�صل الثاين حفظ ال�سجالت والبيانات الإلكرتونية
املادة الثانية� :ضوابط حفظ ال�سجالت والبيانات الإلكرتونية

 1/2يجب حفظ ال�سجالت والبيانات املتعلقة بالتعامالت الإلكرتونية مبا يتفق مع متطلبات �أي �أنظمة �أو لوائح �أو
�إجراءات تتعلق بحفظ ال�سجالت والبيانات التقليدية ،مبا ال يخل باملادة اخلام�سة من النظام.
 2/2يجب حفظ ال�سجالت ال�صادرة بطبيعتها ،وبكامل بياناتها الأ�صلية ،ويجوز حفظها (�أر�شفتها) وفق �أي �شكل
من �أ�شكال البيانات الإلكرتونية التي ال تخل مبحتوى ال�سجل وجودته.
 3/2مع مراعاة حكم الفقرة ال�سابقة ( )1/2من هذه املادة ،يجب �أن يت�ضمن ال�سجل الإلكرتوين البيانات التي
حتدد هوية ال�سجل ،وارتباطه بالتعامل الإلكرتوين وال�سجالت الإلكرتونية الأخرى ،وت�شمل تلك البيانات
العنا�صر التالية بو�صفها احلد الأدنى:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

معلومات من�شئ ال�سجل الإلكرتوين.
معلومات مر�سل ال�سجل الإلكرتوين� ،إذا كان خمتلف ًا عن املن�شئ.
معلومات املر�سل �إليه ال�سجل الإلكرتوين.
رقم العملية التي يت�ضمنها ال�سجل الإلكرتوين وطبيعتها.
تاريخ �إن�شاء ال�سجل الإلكرتوين ووقته.
تاريخ �إر�سال ال�سجل الإلكرتوين ووقته.
تاريخ ا�ستالم ال�سجل الإلكرتوين ووقته.
معلومات �إعادة الإر�سال� ،أو التعديل� ،أو الإلغاء ،وكذلك ر�سائل �إقرار الو�صول يف حالة ا�شرتاط ذلك
من قبل املر�سل.

املادة الثالثة :الطرف امللزم بحفظ ال�سجالت الإلكرتونية

 1/3لتحديد ال�شخ�ص امللزم بحفظ �سجل �إلكرتوين ،تطبق الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العالقة بحفظ
الوثائق املتعلقة بالتعامل مو�ضوع ال�سجل الإلكرتوين.
 2/3يجوز لل�شخ�ص امللزم بحفظ ال�سجل الإلكرتوين اال�ستعانة بخدمات جهة �أخرى ،ال�ستيفاء �شروط احلفظ،
دون �أن ي�ؤثر ذلك يف م�س�ؤوليته املن�صو�ص عليها بهذه املادة.
 3/3يلتزم طرفا التعامل الإلكرتوين باالتفاقيات الثنائية املربمة بينهما فيما يتعلق بحفظ البيانات الإلكرتونية،
وحفظ خ�صو�صيتها ،وذلك مبا ال يتعار�ض مع الأنظمة ذات العالقة.

املادة الرابعة :مدة حفظ ال�سجالت الإلكرتونية

 1/4يجب حفظ ال�سجالت والبيانات املتعلقة ب�أي تعامل �إلكرتوين مبا يتفق مع متطلبات �أي �أنظمة �أو لوائح� ,أو
�إجراءات تتعلق بتحديد املدد الزمنية الواجب بقاء ال�سجالت والبيانات حمفوظة خاللها.
 2/4مع مراعاة حكم الفقرة ال�سابقة ( )1/4من هذه املادة ،يجب حفظ ال�سجالت والبيانات املتعلقة ب�أي تعامل
�إلكرتوين مبا يتفق مع متطلبات الوثائق التالية:
 -1االتفاقيات املربمة بني طريف التعامل الإلكرتوين.
	-2الئحة القواعد والإجراءات املنظمة لعمل املركز.

املادة اخلام�سة� :شروط حفظ ال�سجالت الإلكرتونية

 1/5عند حفظ ال�سجالت والبيانات الإلكرتونية يجب توافر ال�شروط التالية:
�	-1إتباع قواعد و�إجراءات وا�ضحة وموثقة حلفظ ال�سجالت االلكرتونية.
 -2حفظ ال�سجالت والبيانات الإلكرتونية يف �أي �صيغة مبا يتنا�سب مع النظام املعمول به لدى من قام باحلفظ.

�	-3إتباع قواعد ومعايري وا�ضحة وموثقة ل�ضمان �سالمة ال�سجالت الإلكرتونية املحفوظة من االطالع عليها
والتعديل غري امل�صرح بهما ،بحيث ت�شمل تلك القواعد التطبيق ،والتدقيق ،وخطط اال�ستعادة عند الكوارث.
�	-4إذا تطلبت �أي فقرة يف هذه الالئحة حتديد التاريخ والوقت �أو حفظه �أو �إبرازه ,فيجب االلتزام بالتايل
بو�صفه احلد الأدنى:
	�أ -حتديد التاريخ وفق التقومي امليالدي على الأقل ،مع �إ�ضافة التقومي الهجري �إذا تطلب ذلك �أي
ن�ص نظامي ،و�أن يحدد الوقت بال�ساعة والدقيقة والثانية كحد �أدنى.
ب�	-أن يتفق التاريخ والوقت مع الوقت الر�سمي املعتمد من قبل املركز ،ما مل يتفق الطرفان على
خالف ذلك.
 -5لإثبات �صحة الوقت يجب �أن يحتوي ال�سجل على اخلتم الزمني املعتمد من قبل املركز (كما يرد يف
الئحة القواعد والإجراءات املنظمة لعمل املركز)� ،أو �أي ختم زمني مت االتفاق عليه ب�شكل �صريح من
قبل �أطراف التعامل الإلكرتوين.
 -6ا�ستخدام التقنيات املنا�سبة ل�ضمان حفظ ال�سجل الإلكرتوين بال�شكل نف�سه الذي �أن�شئ �أو �أر�سل �أو
ت�سلم به� ،أو �ضمان �أن حمتواه مطابق للمحتوى الذي �أن�شئ به� ،أو �أر�سل �أو ت�سلم به.
 2/5يجب على الطرف امللزم بحفظ ال�سجالت الإلكرتونية� ،إجراء عمليات (الأر�شفة) واحلفظ االحتياطي ب�شكل
دوري ،مبا ي�ضمن حقوق من يعتمد على هذه ال�سجالت.

الف�صل الثالث عر�ض ال�سجل الإلكرتوين
املادة ال�ساد�سة� :شروط عر�ض ال�سجالت والبيانات الإلكرتونية واالطالع عليها
1/6

2/6

3/6
4/6

ي�شرتط لعر�ض ال�سجالت والبيانات الإلكرتونية توافر املعلومات املتعلقة بالتعامل الإلكرتوين وفق �صيغة
�إلكرتونية قيا�سية مقروءة ومفهومة وكاملة.
تلتزم اجلهات التي تقوم بحفظ ال�سجالت والبيانات الإلكرتونية بتحديد �صالحيات االطالع والتعامل مع
ال�سجالت والبيانات الإلكرتونية ملن�سوبيها بنا ًء على حاجة العمل .كما تتعهد ب�إلزام جميع تابعيها باملعايري
املتعلقة بحماية اخل�صو�صية .وال يجوز االطالع على املعلومات والبيانات اخلا�صة باملتعاملني �إال من قبل
املوظفني املعنيني بتقدمي اخلدمات ،وذلك عند احلاجة فقط.
تلتزم اجلهات التي تقوم بحفظ ال�سجالت الإلكرتونية بتطبيق احللول الفنية املنا�سبة لت�سجيل جميع احلاالت
التي يتم فيها االطالع على تلك ال�سجالت الإلكرتونية� ،أو الو�صول �إليها� ،أو التغيري فيها �أو يف بياناتها.
يحق لأحد الطرفني يف التعامل الإلكرتوين �أو �أي جهة ذات �صالحية نظام ًا احل�صول على معلومات من
ال�سجالت اخلا�صة بالتعامل الإلكرتوين من اجلهات التي تقوم بحفظها ،وخالف ًا لذلك ال يحق للجهة التي
تقوم بحفظ ال�سجالت الإلكرتونية تقدميها لأي طرف ثالث بدون االتفاق امل�سبق بني طريف التعامل.

الف�صل الرابع �إ�صدار ال�سجل الإلكرتوين وا�ستالمه
املادة ال�سابعة� :إن�شاء ال�سجالت الإلكرتونية

 1/7يعد ال�سجل الإلكرتوين �صادر ًا من املُن�شئ� ،إذا كان املُن�شئ هو الذي �أ�صدره بنف�سه� ،أو �إذا �صدر من خالل
�شخ�ص له �صالحية الت�صرف نيابة عن املُن�شئ.
 2/7يعد ال�سجل الإلكرتوين �صادر ًا من املن�شئ� ،إذا �أر�سل بو�ساطة منظومة �آلية برجمها املن�شئ� ،أو �شخ�ص له
�صالحية الت�صرف نيابة عن املن�شئ ،لتعمل ب�شكل تلقائي نيابة عنه ،ب�شرط �أن يتحقق با�ستخدامها �سالمة
الإن�شاء والإر�سال التلقائيني.
 3/7يجوز ملن�شئ ال�سجل الإلكرتوين الإ�ستعانة فني ًا مبن يراه من الو�سطاء لإن�شاء �سجل �أو �إر�ساله� ،أو �إن�شائه
و�إر�ساله مع ًا ،وال يع ُّد الو�سيط من�شئ ًا لل�سجل.

املادة الثامنة� :إر�سال ال�سجالت الإلكرتونية
1/8
2/8

3/8

4/8
5/8
6/8

تقع م�س�ؤولية �إر�سال ال�سجل الإلكرتوين على من له حق �إن�شائه� ،أو من مت تفوي�ضه ب�إمتام عملية الإر�سال.
يكون وقت �إر�سال ال�سجل الإلكرتوين هو الوقت الذي مت فيه انتقال ال�سجل من املنظومة الإلكرتونية للمر�سل
�إىل �أي منظومة �أخرى خارج �صالحيات املر�سل .ويف حالة قيام املر�سل �إليه بتعريف م�سبق وحمدد للمنظومة
الإلكرتونية التي مت ا�ستقبال ال�سجالت الإلكرتونية عليها ،ف�إن وقت ا�ستقبال ال�سجل هو وقت دخول ال�سجل
الإلكرتوين املر�سل �إىل تلك املنظومة� .أما يف حالة عدم حتديد منظومة معينة ،ف�إن وقت ا�ستقبال ال�سجل ُيعد
الوقت الذي دخل فيه ال�سجل الإلكرتوين �إىل �أي منظومة تتبع للمر�سل �إليه.
ما مل يتفق من�شئ ال�سجل واملر�سل �إليه على غري ذلك ،يعد ال�سجل الإلكرتوين مر�س ًال من العنوان النظامي
للمن�شئ ،ويع ُّد م�سلم ًا للمر�سل �إليه يف عنوانه النظامي .ولتحديد هذه الفقرة� ،إذا كان للمن�شئ �أو للمر�سل
�إليه �أكرث من عنوان نظامي ،ف�إنه يعتد بالعنوان الأوثق عالقة باملعاملة املعنية� ،أو بالعنوان املحدد يف النظام
الأ�سا�سي لل�شخ�ص االعتباري �أو حمل الإقامة للمر�سل �إليه.
يجب توافر معلومات امل�صدر ،مثل عنوان جهاز امل�صدر ،والوقت ،وعنوان جهاز املر�سل �إليه يف ال�سجل
الإلكرتوين قبل دخوله منظومة بيانات �أخرى.
يلتزم من�شئ ال�سجل الإلكرتوين ومر�سله ب�شروط حفظ ال�سجالت والبيانات املحددة يف هذه الالئحة.
عند �إن�شاء ال�سجل الإلكرتوين و�إر�ساله يجب توافر الآتي:
 -1يجب �أن يحتفظ ال�سجل الإلكرتوين بجميع بياناته التي ت�ضمنها عند الإن�شاء ،وذلك عند الإر�سال
واال�ستقبال� ،سواء �أكان على نف�س ال�صيغة الإلكرتونية �أم مت حتويله �إىل �صيغة خمتلفة.
 -2يجب �أن يبني ال�سجل الإلكرتوين معلومات املر�سل منه ،واملر�سل �إليه ،ووقت الإر�سال ومكانه ووقت
اال�ستقبال ومكانه.

 7/8يلتزم الو�سيط ب�ضمان و�صول املعلومات من منظومة املر�سل �إىل منظومة املر�سل �إليه باملحتوى نف�سه بدون
تغيري.

املادة التا�سعة :الإقرار بت�سلم ال�سجل الإلكرتوين

�	1/9إذا �ألزم ن�ص نظامي� ,أو اتفق املن�شئ مع املر�سل �إليه� ،أو �إذا طلب املن�شئ من املر�سل �إليه ،عند توجيه ال�سجل
الإلكرتوين �أو قبل ذلك� ,أن ير�سل �إقرار ًا بت�سلم هذا ال�سجل ف�إنه:
�	-1إذا مل يت�ضمن الن�ص النظامي �أو اتفاق املن�شئ مع املر�سل �إليه �أن يكون الإقرار بت�سلم ال�سجل الإلكرتوين
وفق �شكل معني� ،أو بطريقة معينة ,ف�إنه يجوز �أن يتم الإقرار بت�سلم ال�سجل بطريقتني:
	�أ)	�أي �إبالغ من جانب املر�سل �إليه� ،سواء �أكان بو�سيلة تلقائية �أم ب�أي و�سيلة �أخرى.
ب)	�أي �سلوك من جانب املر�سل �إليه يكفي لإعالم املن�شئ ب�أن املر�سل �إليه قد ت�سلم ال�سجل
الإلكرتوين.
�	-2إذا ا�شرتط الن�ص النظامي� ،أو ا�شرتط املن�شئ �أن يتلقى من املر�سل �إليه �إقرار ًا بت�سلم ال�سجل
الإلكرتوين ،ف�إن للمن�شئ �أن يعد �إر�سال ال�سجل الإلكرتوين ك�أن مل يكن� ،إىل �أن يتم ت�سلم هذا الإقرار،
ما مل يتفق على خالف ذلك.
 2/9يتم �إثبات ت�سلم ال�سجل الإلكرتوين ب�أي �شكل من �أ�شكال الإثبات التي يتفق عليه طرفا التعامل.
	3/9ال ينبني على تلقي املر�سل �إقرار ًا بالت�سلم من املر�سل �إليه� ،أن حمتوى ال�سجل الإلكرتوين الذي �أُر�سل متطابق
مع حمتوى ال�سجل الذي مت ا�ستالمه ،ما مل ي�شتمل ال�سجل الإلكرتوين على �آلية احلفاظ على املحتوى ،ك�أن
يتم ذلك بو�ساطة التوقيع الإلكرتوين للمر�سل واملر�سل �إليه.
 4/9يجب �أن يحتوي الإقرار بو�صول ال�سجل الإلكرتوين املعلومات ذات العالقة بذلك ،مثل :التاريخ ،الوقت ،رقم
مم ّيز للر�سالة حمل الإقرار �أو عنوان لها.
�	5/9إذا ت�ضمن الإقرار بالت�سلم الذي ت�سلمه املُن�شئ �أن ال�سجل الإلكرتوين ذا ال�صلة قد ا�ستوفى اال�شرتاطات
الفنية� ،سواء املتفق عليها �أو املحددة يف املعايري املعمول بها ،ف�إنه يفرت�ض �أن تلك ال�شروط قد مت ا�ستيفا�ؤها
�إىل �أن يثبت العك�س.

الف�صل اخلام�س التوقيع الإلكرتوين
املادة العا�شرة� :شروط �إجراء توقيع �إلكرتوين وموا�صفاته

 1/10تنعقد حجية التوقيع الإلكرتوين� ،إذا مت االلتزام بال�ضوابط وال�شروط التالية:
�	-1أن يكون التوقيع مرتبط ًا ب�شهادة ت�صديق رقمي �صادرة من مقدم خدمات ت�صديق مرخ�ص له من قبل
الهيئة� ،أو ب�شهادة ت�صديق رقمي معتمدة من املركز.

�	-2أن تكون �شهادة الت�صديق املرتبطة بالتوقيع نافذة املفعول وقت �إجراء التوقيع.
 -3احلفاظ على �سالمة بيانات هوية املوقع ،وتوافقها مع �شهادة الت�صديق الرقمي.
�	-4إذا مت التوقيع باال�شرتاك مع منظومة بيانات �إلكرتونية لدى املوقع ،في�شرتط �سالمة االرتباط املنطقي
والفني بني منظومة التوقيع الإلكرتوين ،ومنظومة البيانات الإلكرتونية ،ومن ثم خلوهما من العيوب
الفنية التي قد ت�ؤثر يف �صحة انعقاد التوقيع و�إر�ساله.
 -5توافر احلد الأدنى من البنية الفنية والإدارية ،وكذلك املوارد ذات ال�صلة التي تتحقق بهما ال�سيطرة
على �إجراءات التوقيع و�ضمان �سرية البيانات ح�سب ال�شروط الفنية الواردة يف �إجراءات الت�صديق
الرقمي اخلا�صة مبقدم خدمات الت�صديق.
 -6التزام املوقع بجميع ال�شروط الواردة يف �إجراءات الت�صديق الرقمي اخلا�صة مبقدم خدمات الت�صديق
فيما يتعلق ب�إجراء التوقيع الإلكرتوين ،مبا ال يتعار�ض مع الأنظمة واللوائح .
 2/10يجب �أن يت�ألف التوقيع الإلكرتوين املرتبط ب�شهادة ت�صديق رقمي من العنا�صر الفنية التالية بو�صفها
حد ًا �أدنى:
 -1جهة �إ�صدار �شهادة الت�صديق الرقمي ،بحيث حتتوي ال�شهادة على جميع املعلومات الدالة على مقدم
خدمات الت�صديق ،وتوقيعها الإلكرتوين.
 -2نوع التوقيع  -نطاق عمله ،ورقمه الت�سل�سلي.
 -3تاريخ التوقيع ،وفرتة �سريانه.
 -4نوع خوارزمية الت�شفري امل�ستخدم ومفتاح الت�شفري العام ،وفق ًا ل�سيا�سة ال�شهادة الرقمية و�إجراءات
الت�صديق الرقمي.
 -5نطاق ا�ستخدام التوقيع وحدود م�س�ؤوليته النظامية ،وكذلك �شروط حماية �سرية املعلومات.
 -6بيانات هوية املوقع ،والتي ت�شمل ا�سمه وعنوانه كام ًال.

املادة احلادية ع�شرة :االحتياطات الالزمة لتاليف اال�ستعمال غري امل�شروع للتوقيع
الإلكرتوين

 1/11يجب على من يرغب يف �إجراء توقيع �إلكرتوين اتخاذ االحتياطات الالزمة لتاليف �أي ا�ستعمال غري م�شروع
لبيانات �إن�شاء التوقيع وللمعدات ال�شخ�صية املتعلقة بتوقيعه ،وت�شمل تلك االحتياطات ما يلي:
 .1احلفاظ على �شهادة الت�صديق الرقمي ووثائق التوقيع الإلكرتوين ال�صادرة من مقدم خدمات
الت�صديق ،التي لها طابع ال�سرية ،وعدم متكني غري امل�صرح لهم باالطالع عليها.
 .2تطبيق حلول وتقنيات منا�سبة و�آمنة ،غري قابلة للعبث ،وفق ًا ملا يرد يف �إجراءات الت�صديق الرقمي.
 2/11يجوز للموقع اال�ستعانة بجهات فنية متخ�ص�صة للمراجعة والتدقيق ،مبا يدعم جودة عملية التوقيع و�سريته،
مع عدم الإخالل ب�أي �ضوابط� ،أو �شروط نظامية� ،أو تعاقدية بني �أطراف التعامل.

 3/11يجب على �صاحب التوقيع الإلكرتوين �إبالغ مقدم خدمات الت�صديق فور علمه بوجود ا�ستعمال غري م�شروع
لتوقيعه ،مع توثيق البيانات املتعلقة باال�ستعمال غري امل�شروع.

املادة الثانية ع�شرة� :إجراءات التحقق من التوقيع الإلكرتوين

 1/12يجب على من يعتمد على التوقيع الإلكرتوين لطرف �آخر� ،أن يبذل العناية الالزمة للتحقق من �صحة التوقيع،
وذلك با�ستخدام بيانات التحقق من التوقيع الإلكرتوين ،وفق الإجراءات التالية:
 .1الت�أكد من من�ش�أ �شهادة مر�سل الر�سالة ،و�أنها �صادرة من مقدم خدمات ت�صديق مرخ�ص له ،وفق
�أحكام هذه الالئحة ،والتحقق من �صالحيتها ،و�أنها غري ملغية �أو موقفة.
 .2الت�أكد من �أن البيانات املرفقة مع التوقيع الإلكرتوين ،التي ت�شتمل على اال�سم والعنوان ،مطابقة
لبيانات �صاحب التوقيع من واقع ال�شهادة ال�صادرة له.
 .3التحقق من عدم وجود ر�سائل تنبيه �أو حتذير تفيد باحتمال وجود خلل يف املطابقة الآلية للتوقيع� ،أو
�أي خلل �آخر ذي �صلة باملن�ش�أ �أو املحتوى ،وذلك �ضمن الر�سالة والتوقيع الواردين.
 2/12يعد التوقيع الإلكرتوين ملغي ًا وال يحدد هوية من�شئ ال�سجل الإلكرتوين يف حال اختالل �أحد العنا�صر املقومة
له وفق �أحكام هذه الالئحة.

الف�صل ال�ساد�س املركز الوطني للت�صديق الرقمي
املادة الثالثة ع�شرة :مقر املركز الوطني للت�صديق الرقمي وهيكله

 1/13مقر املركز الوطني للت�صديق الرقمي هو مدينة الريا�ض ،ويجوز للمركز �إن�شاء فروع �أو مكاتب له يف �أماكن
�أخرى داخل اململكة.
 2/13ي�ؤ�س�س املركز الوطني للت�صديق الرقمي� ،ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات،
وميار�س مهامه من خالل هيئة �إ�شرافية و�إدراية تعني بقرار من الوزير.
 3/13ي�ضع الوزير بنا ًء على اقرتاح املركز القواعد والإجراءات املنظمة لعمل املركز.

املادة الرابعة ع�شرة :اخت�صا�صات املركز الوطني للت�صديق الرقمي

 14/1يخت�ص املركز بالإ�شراف على املهمات املتعلقة ب�إ�صدار �شهادات الت�صديق الرقمي و�إدارة بنيتها التحتية,
بالإ�ضافة �إىل اعتماد ال�شهادات ال�صادرة من اجلهات الأجنبية خارج اململكة ،وله يف �سبيل ذلك القيام
باملهام التالية:
 .1توفري منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة ،بهدف حفظ �سرية املعلومات ،والتثبت
من هوية املتعاملني� ،إىل جانب احلفاظ على �سالمة البيانات من العبث والتغيري.

 .2ت�شغيل الأجهزة و�صيانتها والربجميات اخلا�صة بالبنية التحتية للمفاتيح العامة.
�	.3إ�صدار ال�شهادات الرقمية اخلا�صة مبقدمي خدمات الت�صديق ،وحتديد مدة تلك ال�شهادات و�صالحيتها،
وتنفيذ املهمات الإجرائية اخلا�صة بال�شهادات ،ك�إلغاء ال�شهادة وجتديدها والإقرار ب�صالحية �سريان
مفعولها.
 .4ن�شر قائمة مقدمي خدمات الت�صديق املرخ�ص لهم والعمل على حتديثها با�ستمرار.
�	.5إعداد معايري ومتطلبات البنية التحتية للمفاتيح العامة ،والتن�سيق يف ذلك مع اجلهات املعنية.
 .6التن�سيق مع الهيئة ب�ش�أن الرتخي�ص للجهات التي ترغب يف تقدمي خدمات الت�صديق الرقمي.
 .7تقدمي الدعم الفني للهيئة فيما يخ�ص �إ�شرافها على مقدمي خدمات الت�صديق املرخ�ص لهم.
�	.8إ�شعار الهيئة ب�أي خمالفات تتعلق برتاخي�ص مقدمي خدمات الت�صديق.

الف�صل ال�سابع تقدمي خدمات الت�صديق
املادة اخلام�سة ع�شرة :ال�شروط وال�ضوابط الالزمة للح�صول على الرتخي�ص

 1/15حتدد الهيئة ال�شروط والإجراءات الالزمة للح�صول على ترخي�ص تقدمي خدمات الت�صديق ،وما يتبع ذلك ب�ش�أن
الرتخي�ص من حيث حتديد مدته ،و�أحكام جتديده ،ووقفه ،و�إلغائه ،والتنازل عنه ،والتزامات املرخ�ص له.
 2/15مع مراعاة �شروط الرتخي�ص ال�صادرة عن الهيئة ،يجب �أن يتوفر لدى املتقدم بطلب الرتخي�ص لتقدمي
خدمات الت�صديق الرقمي ما يلي:
 .1منظومة بيانات �إلكرتونية ومنظومة ل�شهادات الت�صديق الرقمي وللتواقيع الإلكرتونية� ،ضمن بيئة عمل
فنية قيا�سية ال تقل عن امل�ستوى الأمني للمعايري املحددة من املركز ،ح�سبما يرد يف �سيا�سة ال�شهادة
الرقمية و�إجراءات الت�صديق الرقمي ،وفق ًا لل�ضوابط التالية:
	�أ) عدم قابلية اال�ستنتاج� ،أو اال�ستنباط للمفاتيح اخلا�صة �أو البيانات املكونة للتوقيع الإلكرتوين،
ويحدد املركز موا�صفات قيا�سية للمفاتيح والبيانات املكونة للتوقيع الإلكرتوين.
ب) احلفاظ على �سرية البيانات ،وحمايتها من التلف �أو التزوير �أو االخرتاق ،وفق امل�ستوى الأمني
املحدد من قبل املركز.
 .2بنية حتتية فنية ،وموارد �إدارية على درجة عالية من الكفاءة واملعيارية مب�ستوى ال يقل عن املقايي�س
املعتمدة من املركز ،لت�شغيل و�إدراة جميع عمليات الت�صديق الرقمي التي من �أهمها:
	�أ)	�إ�صدار �شهادات الت�صديق ،وما يتبع ذلك من جتديد لل�شهادات ،وتعليقها و�إلغائها و�إعادتها.
ب)	�إدارة عمليات الت�شفري وما يتبعها من حفظ للمفتاح اخلا�ص مبقدم خدمات الت�صديق ،وكذا
املفاتيح العامة.
�	.3إتاحة البيانات اخلا�صة بالتحقق من �صحة ال�شهادات ،والتوقيع الإلكرتونية جلميع �أطراف التعامل

الإلكرتوين ،مع �ضمان ربطها مبا�شرة بقوائم ال�شهادات املوقوفة وامللغاة.
 .4ت�أ�سي�س جميع املوارد الإلكرتونية وت�شغيلها و�إدارتها ،وفق �آلية ت�ضمن عمليات احلفظ و(الأر�شفة)،
وكذلك النقل �إىل منظومات وقواعد بيانات قيا�سية �أخرى ،مع توفري البدائل واخلطط التي مبوجبها
يتم �ضمان ا�ستمرار اخلدمة.
 3/15يلتزم مقدم خدمات الت�صديق ب�إعداد العقود والإجراءات التف�صيلية ،مبا يف ذلك احلد الأعلى لر�سوم
اخلدمة للم�ستفيدين ،واعتمادها من قبل الهيئة ،مبا يحفظ حقوق جميع الأطراف ذات ال�صلة.
 4/15يلتزم مقدم خدمات الت�صديق بتقدمي خطة �إنهاء الن�شاط ،تت�ضمن تفا�صيل الإجراءات التي مت �إتباعها عند
توقف مقدم خدمات الت�صديق عن ممار�سة ن�شاطه بطلب منه� ،أو يف حاالت �إيقافه من قبل الهيئة� ،أو �إلغاء
ترخي�صه �أو عدم جتديده ،مبا ي�ضمن حقوق الأطراف ذوي ال�صلة.
 5/15يف حال املنازعات التي قد تن�ش�أ بني الأطراف حول املوا�صفات الفنية ،يكون املركز (من خالل التن�سيق مع
الهيئة) هو جهة االخت�صا�ص لتف�سري ال�ضوابط وال�شروط الفنية التف�صيلية ،وما يتبعها من مقايي�س عاملية,
وذلك بالتن�سيق مع الهيئة.
 6/15يكون مقدم خدمات الت�صديق م�س�ؤو ًال �أمام عمالئه من امل�ستفيدين عن جميع اخلدمات واملوارد الإدارية
والفنية التي تتبع له �سواء ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر عرب عقود الباطن.
 7/15يقوم املركز بالتن�سيق مع الهيئة -وفق ما تقت�ضيه ال�سيا�سات والإجراءات اخلا�صة به -مبراجعة وتقييم �أداء
مقدم خدمات الت�صديق ،وله يف ذلك اال�ستعانة مبن يرى من بيوت اخلربة املتخ�ص�صة.

املادة ال�ساد�سة ع�شرة :ا�ستمرار اخلدمة يف حال �إيقاف مقدم خدمات الت�صديق� ،أو �إلغاء
ترخي�صه �أو عدم جتديده

 1/16يف حال قيام الهيئة بعدم جتديد ترخي�ص �أحد مقدمي اخلدمة� ،أو �إيقافه م�ؤقت ًا �أو �إلغائه ،يجب على املركز
اتخاذ التدابري الالزمة ال�ستمرارية تقدمي اخلدمات �إىل م�ستخدمي خدمات مقدم خدمات الت�صديق املوقف،
�أو امللغي� ،أو املنتهي ترخي�صه وفق ًا لهذه املادة.
�	2/16إذا مل يقم مقدم خدمات الت�صديق املوقف �أو امللغي �أو املنتهي ترخي�صه باتخاذ التدابري املحددة من قبل
الهيئة نحو �ضمان حقوق امل�ستفيدين لديه ،مبا يف ذلك التدابري املحددة يف خطة �إنهاء الن�شاط ،ف�إنه يجوز
للهيئة اتخاذ ما يلزم لإجناز تلك التدابري ب�أ�سرع وقت ممكن على نفقة مقدم خدمات الت�صديق.
 3/16يجوز للهيئة متديد مدة الرتخي�ص ملقدم اخلدمة ،وذلك ليت�سنى له ت�صفية جميع عملياته املتعلقة بعمالئه
من امل�ستفيدين ،على �أال يتم حتميلهم �أي تكاليف مالية تتعلق بعملية الت�صفية.
 4/16يف حالة �صدور قرار من الهيئة مبنح مقدم خدمات الت�صديق املوقف� ،أو امللغي� ،أو املنتهي ترخي�صه متديد ًا
م�ؤقت ًا للرتخي�ص املمنوح له ،فيخ�ضع هذا التمديد لل�شروط التالية:
 .1عدم ا�ستدراج �أو قبول م�ستفيدين جدد �أو متديد العقود �أو التدابري الأخرى القائمة مع امل�ستفيدين

املوجودين� ،أو تو�سعة نطاقها.
 .2عدم متديد العقود �أو التدابري الأخرى املربمة مع �أي مرخ�ص �آخر� ،أو تو�سعة نطاق تلك العقود �أو
التدابري.
	�إ�ضافة �إىل �أي �شروط �أخرى قد تفر�ضها الهيئة للت�أكد من ا�ستمرار تلقي امل�ستفيدين للخدمة.
 5/16للهيئة احلق يف تعديل �أي من ال�شروط امل�شار �إليها يف الفقرة ( )4/16من هذه املادة ،ح�سبما تقت�ضيه
الأنظمة وم�صلحة امل�ستفيدين.

املادة ال�سابعة ع�شرة� :أحكام ومعايري الت�صرف يف معلومات ووثائق مقدم خدمات
الت�صديق يف حالة وقف ن�شاطه

 1/17يلتزم مقدم خدمات الت�صديق يف جميع حاالت وقف ن�شاطه بالوفاء باملتطلبات التالية:
 .1االحتفاظ بجميع ال�سجالت والبيانات الإلكرتونية املتعلقة ب�شهادات الت�صديق الرقمي ،وكذلك البيانات
الأخرى ذات ال�صلة ،وعدم تعديل حمتواها ,وذلك �إىل حني يتم الت�صرف بها من الهيئة� ،أو من �أي
جهة �أخرى معتمدة من الهيئة.
 .2تزويد الهيئة �-أو �أي جهة معتمدة من الهيئة -بجميع التفا�صيل الفنية التي ت�صف بنية البيانات
وموا�صفاتها وحجمها من الناحية الفنية.
 .3حتويل البيانات ونقلها �سواء ب�شكل كلي �أو ب�شكل جزئي ،وفق ال�ضوابط الفنية التي يحددها املركز ،مبا
يحفظ حقوق املتعاملني.
 2/17يجوز للهيئة حجز املوارد الفنية وقواعد البيانات ،وغري ذلك من التدابري املنا�سبة التي تقت�ضيها حماية
حقوق املتعاملني.
 3/17يحتفظ املتعامل مع مقدم خدمات الت�صديق� ،أو �أي طرف حلقه ال�ضرر ،بحق رفع الدعوى �أمام اجلهات
الق�ضائية املخت�صة وطلب التعوي�ض.
	4/17ال يجوز ملقدم اخلدمة املوقف ن�شاطه ،لأي �سبب من الأ�سباب� ،أن يحتفظ ب�أي ن�سخ من ال�سجالت والبيانات
الإلكرتونية الناجتة عن ممار�سته لن�شاطه الذي مت �إيقافه ،بعد �إمتام اخلطوات الواردة يف الفقرة (.)1/17

املادة الثامنة ع�شرة� :إجراءات املوافقة على وقف الن�شاط� ،أو التنازل عن الرتخي�ص� ،أو
االندماج

 1/ 18يجب على مقدم خدمات الت�صديق �أن ي�ستمر يف تقدمي خدماته للمتعاملني ،وال يحق له حتت �أي �سبب �أو
ذريعة التوقف �أو التنازل عن �أي خدمة من خدماته ،دون موافقة م�سبقة من الهيئة ،وذلك ل�ضمان حقوق
جميع الأطراف ذات ال�صلة.
 2/18يلتزم مقدم خدمات الت�صديق بعدم االندماج �أو الت�ضامن مع �أي طرف �آخر ،بدون التقدم للهيئة بدرا�سة

�شاملة ،تبني امل�سوغات والأهداف ،وكذلك �أثر ذلك على اخلدمات وامل�ستفيدين ،ويحق للهيئة -بنا ًء على ما
تقت�ضيه الأنظمة وم�صلحة امل�ستفيدين -رف�ض الطلب �أو طلب تعديله �أو املوافقة عليه.

الف�صل الثامن �شهادات الت�صديق الرقمي
املادة التا�سعة ع�شرة :عنا�صر �شهادة الت�صديق الرقمي

 1/19يحدد املركز العنا�صر الفنية الواجب توافرها يف �شهادة الت�صديق الرقمي على �أن تت�ضمن العنا�صر الفنية
التالية بو�صفها حد ًا �أدنى:
 .1جهة �إ�صدار �شهادة الت�صديق الرقمي ،بحيث حتتوي ال�شهادة على جميع املعلومات الدالة على مقدم
خدمات الت�صديق.
 .2بيانات هوية �صاحب ال�شهادة ،والتي ت�شمل ا�سمه وعنوانه الكامل.
 .3تاريخ �إ�صدار ال�شهادة ،وفرتة �سريانها.
 .4نطاق ا�ستخدام ال�شهادة وحدود م�س�ؤوليتها النظامية ،وكذلك �شروط حماية �سرية املعلومات.

املادة الع�شرون :اعتماد �شهادات الت�صديق الرقمي الأجنبية

 1/20يقوم املركز باعتماد �شهادات الت�صديق الرقمي ال�صادرة من جهات �أجنبية ،وفق ًا ل�سيا�سة امل�صادقة املتبادلة
ال�صادرة �ضمن القواعد والإجراءات املنظمة لعمل املركز.
 2/20يجب مراعاة توافق قواعد و�إجراءات االعرتاف باجلهة الأجنبية امل�صدرة لل�شهادة ،مع �شروط و�إجراءات
احل�صول على ترخي�ص تقدمي خدمات الت�صديق.
 3/20مع مراعاة �أي �ضوابط� ،أو �شروط واردة يف النظام �أو الالئحة� ،أو �أي اتفاقيات دولية نافذة ،ال ي�ؤثر اعتماد
�شهادات الت�صديق الرقمي ال�صادرة من اجلهة الأجنبية على حقوق �صاحب ال�شهادة� ،أو على حقوق
املتعاملني معه.
 4/20ين�شر املركز وفق الو�سائل املتاحة قائمة باجلهات الأجنبية املعرتف بها من قبل املركز ،ويتم حتديث القائمة
ب�شكل م�ستمر.
 5/20يحق للمركز رف�ض �شهادات الت�صديق الرقمي ال�صادرة من قبل جهة �أجنبية معرتف بها ،ح�سبما تقت�ضيه
امل�صلحة العامة.

املادة الواحدة والع�شرون� :ضوابط �إ�صدار �شهادات الت�صديق الرقمي ،و�إجراءاتها،
وت�سليمها ،وحفظها
 1/21يلتزم مقدم خدمات الت�صديق ب�إعداد النماذج والإجراءات والأدلة التي متكنه من تقدمي اخلدمة بكفاءة،

وفق ال�ضوابط وال�شروط الواردة يف النظام والئحته التنفيذية ،كما يجب اعتمادها من قبل الهيئة قبل
تقدميها للمتعاملني .وال يعفى اعتماد الهيئة مقدم خدمات الت�صديق من �أي م�س�ؤولية نظامية نتيجة �أي �ضرر
قد يلحق بالأطراف التي تعتمد عليها.

املادة الثانية والع�شرون :حتديد الو�سائل الالزمة حلماية ال�شهادات من التزوير
والتدلي�س والتلف

 1/22مع عدم الإخالل بال�ضوابط وال�شروط الفنية الواردة �ضمن املادة احلادية ع�شرة من هذه الالئحة ،يلتزم
مقدم خدمات الت�صديق ب�إ�صدار ال�شهادات الرقمية باالعتماد على و�سائل حماية منا�سبة ،مبا ي�ضمن حماية
ال�شهادات من التزوير� ،أو التدلي�س� ،أو التلف طول مدة فعاليتها .ويجب �أن تكون و�سائل احلماية على درجة
عالية من امل�ستوى الأمني ،بحيث ال تقل عن املوا�صفات املقرة من قبل املركز يف هذا اخل�صو�ص.
 2/22يلتزم مقدم خدمات الت�صديق ب�إ�شعار الهيئة وكذلك كافة امل�ستفيدين يف حال وقوع خطر يحتمل �أن يهدد
�أمن و�سالمة املوارد الإلكرتونية �أو الإدارية لديه.

املادة الثالثة والع�شرون :حاالت �إلغاء ال�شهادة �أو �إيقاف العمل بها

 1/23يجوز �إلغاء �شهادة الت�صديق الرقمي� ،أو �إيقاف العمل بها ،بنا ًء على طلب من �صاحب ال�شهادة ،دون �أن
ي�ؤثر هذا الإلغاء� ،أو الإيقاف على حقوق �أي من الأطراف الذين �سبق لهم التعامل مبوجب ال�شهادة امللغاة �أو
املوقوفة.
 2/23يجب على مقدم خدمات الت�صديق �إيقاف ال�شهادة �أو �إلغائها بناء على �أمر من الهيئة� ،أو من غريها من اجلهات
ذات االخت�صا�ص .ويع ُّد مقدم خدمات الت�صديق -بنا ًء على ذلك -م�س�ؤو ًال عن �إكمال الإجراءات التالية:
 .1تنفيذ ما ورد يف �أمر الإلغاء �أو الإيقاف.
�	.2إ�شعار �صاحب ال�شهادة بالإجراءات التي متت.
 .3تنبيه كل من يعتمد على ال�شهادة م�ستقب ًال -عرب مقدم خدمات الت�صديق -بعدم �صالحية ال�شهادة،
وفق ًا لإجراءات الت�صديق الرقمي والقواعد والإجراءات املنظمة لعمل املركز.
 3/23يتوجب على الهيئة يف حالة قيامها ب�إيقاف الرتخي�ص �أو �إلغائه� ،إعطاء مقدم خدمات الت�صديق الوقت الكايف
للتقيد بالقرار ،وتتخذ الهيئة الرتتيبات الالزمة ل�ضمان ا�ستمرار تقدمي اخلدمات للم�ستخدمني .

الف�صل التا�سع �أحكام ختامية
املادة الرابعة والع�شرون :ن�شر الالئحة

 1/24تُن�شر هذه الالئحة يف اجلريدة الر�سمية ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
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