نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق االلتترون رمم  11لسنة 4112

المادة 1
ٌسمى هذا النظام (نظام ترخٌص واعتماد جهات التوثٌق االلكترونً لسنة  )4102وٌعمل به بعد ثالثٌن
ٌوما ً من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة .
المادة 4
أٌ .كون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذا النظام المعانً المخصصة لها أدناه ما لم تدل
القرٌنة على غٌر ذلك :
القانون

 :قانون المعامالت االلكترونٌة .

الهٌئة

 :هٌئة تنظٌم قطاع االتصاالت المنشأة بموجب قانون االتصاالت .

المجلس

 :مجلس مفوضً الهٌئة .

الرخصة

اإلذن الصادر عن الهٌئة للسماح ألي جهة بإصدار شهادات التوقٌف وتقدٌم أي
 :خدمات متعلقة بهذه الشهادات وفقا ً ألحكام هذا النظام والتعلٌمات الصادرة بموجبه
.

االعتماد
جهة التوثٌق
االلكترونً
المشترك

اإلذن الصادر عن الهٌئة للسماح ألي جهة تمارس أعمال التوثٌق فً دولة أخرى
 :بإصدار شهادات التوثٌق وتقدٌم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات داخل المملكة ،
وفقا ً ألحكام هذا النظام والتعلٌمات الصادرة بموجبه .
الجهة المرخصة أو المعتمدة من الهٌئة أو المخولة قانونا ً  ،إلصدار شهادات التوثٌق
 :وتقدٌم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات وفقا ً ألحكام هذا النظام والتعلٌمات الصادرة
بموجبه .
 :الشخص الذي تم إصدار شهادة التوثٌق له من جهة التوثٌق االلكترونً .

مجموعة عناصر مترابطة ومتكاملة تحتوي على الوسائط االلكترونٌة التً ٌتم
منظومة التوثٌق
:
بوساطتها إصدار شهادات التوثٌق وإدارتها .
االلكترونً
قائمة بالعملٌات واإلجراءات الفنٌة والتنظٌمٌة العامة المقدمة من جهة التوثٌق
مدونة
 :االلكترونً عند طلبها الترخٌص أو االعتماد لاللتزام بها إلصدار شهادات التوثٌق
الممارسات
وإدارتها والتً توافق علٌها الهٌئة .
ب .تعتمد التعارٌف الواردة فً القانون حٌثما ورد النص علٌها فً هذا النظام .
المادة 3
تتولى الهٌئة مهمة إصدار الرخصة أو االعتماد ألي جهة ترغب فً إصدار شهادات التوثٌق وتقدٌم أي
خدمات متعلقة بهذه الشهادات فً المملكة وفقا ً ألحكام القانون وهذا النظام .

المادة 2
أٌ .شترط فٌمن ٌتقدم بطلب للحصول على رخصة ما ٌلً :
 .0أن ٌكون شركة مساهمة عامة أو مساهمة خاصة أو ذات مسؤولٌة محدودة عاملة ومسجلة فً المملكة
حسب األصول .
 .4أن ال ٌقل رأسمال الشركة عن خمسٌن ألف دٌنار .
 .3أن ال ٌكون أي من مؤسسٌها أو الشركاء أو المساهمٌن الرئٌسٌٌن فٌها أو أي من أعضاء مجلس
إدارتها أو هٌئة مدٌرٌها أو مدٌرها العام قد أدٌن بجناٌة أو بجنحة مخلة بالشرف بحكم قضائً قطعً أو
حكم علٌه باإلفالس ما لم ٌستعد اعتباره .
بٌ .شترط فٌمن ٌتقدم بطلب للحصول على االعتماد استٌفاء المتطلبات والشروط التً تحددها الهٌئة
بموجب تعلٌمات تصدر عن المجلس لهذه الغاٌة .
جٌ .شترط فٌمن ٌتقدم بطلب للحصول على الرخصة أو االعتماد وفقا ً ألحكام الفقرتٌن (أ) و(ب) من هذه
المادة تقدٌم ما ٌلً :
 .0مدونة الممارسات .
 .4وثٌقة تبٌن المواصفات الفنٌة لمنظومة التوثٌق االلكترونً .
د .تستثنى المؤسسات الرسمٌة العامة والمؤسسات العامة من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
المادة 5
أٌ .قدم طلب الترخٌص أو االعتماد إلى الهٌئة وفق النموذج المعتمد ومرفقا ً بالوثائق والمتطلبات المحددة
فً هذا النظام والتعلٌمات الصادرة بموجبه .
بٌ .صدر المجلس قراره بشأن طلب الترخٌص أو االعتماد خالل مدة ال تزٌد على ثالثٌن ٌوما ً من تارٌخ
استٌفاء متطلبات وشروط الترخٌص أو االعتماد .
ج .على مقدم الطلب فً حال صدور قرار المجلس بالموافقة وقبل إصدار الرخصة أو االعتماد تقدٌم كفالة
بنكٌة بالقٌمة التً ٌحددها المجلس على أن ال تقل عن خمسٌن ألف دٌنار .
دٌ .كون قرار رفض طلب الترخٌص أو االعتماد خطٌا ً ومسببا ً ولمقدم الطلب حق االعتراض على هذا
القرار لدى المجلس خالل ثالثٌن ٌوما ً من تارٌخ صدوره  ،وعلى المجلس البت فً االعتراض خالل
خمسة عشر ٌوما ً من تارٌخ تقدٌم طلب االعتراض .
هـٌ .كون قرار المجلس على االعتراض قابالً للطعن لدى محكمة العدل العلٌا خالل ستٌن ٌوما ً من الٌوم
التالً لتارٌخ صدور هذا القرار .
المادة 6
أ .تصدر الرخصة أو االعتماد للمدة المحددة فً أي منها وتكون قابلة للتجدٌد شرٌطة استٌفاء الشروط
والمتطلبات المنصوص علٌها فً هذا النظام والتعلٌمات الصادرة بموجبه .
ب .ال ٌجوز لجهة التوثٌق االلكترونً التنازل عن الترخٌص واالعتماد الممنوح لها إال بموافقة المجلس
ووفقا ً لهذا النظام أو التعلٌمات الصادرة بموجبه .

المادة 7
أ .تلتزم جهة التوثٌق االلكترونً بما ٌلً :
 .0التقٌد بالقانون وهذا النظام والتعلٌمات والقرارات الصادرة بموجبه .
 .4تقدٌم منظومة التوثٌق االلكترونً ومدونة الممارسات .
 .3التقٌد بالمواصفات والمعاٌٌر الفنٌة التً تحددها الهٌئة .
 .2ممارسة أعمالها وتقدٌم خدماتها وفقا ً لمدونة الممارسات الخاصة بها وعدم إجراء أي تعدٌل علٌها إال
بموافقة الهٌئة .
 .5نشر مدونة الممارسات الصادرة عنها وأي تعدٌل ٌطرأ علٌها على موقعها االلكترونً بشكل واضح .
 .6استخدام منظومة التوثٌق االلكترونً الموافق علٌها من الهٌئة  ،إلصدار شهادات التوثٌق وإعالم الهٌئة
والمشتركٌن فوراً إذا أصبحت هذه المنظومة غٌر آمنة .
 .7تزوٌد الهٌئة بتقرٌر فنً سنوي من جهة توافق علٌها الهٌئة تكون متخصصة بالتدقٌق على أنظمة
المعلومات ومنظومة التوثٌق االلكترونً .
 .8تقدٌم التسهٌالت الالزمة للهٌئة للقٌام بمهامها .
ب .تلتزم جهة التوثٌق االلكترونً المرخصة بعدم إصدار أي شهادة للتوثٌق االلكترونً إال بعد اطالع
الهٌئة على تقرٌر فنً ٌؤكد سالمة إجراءات بدء تشغٌل منظومة التوثٌق االلكترونً وأمنها وتفعٌل العمل
بها وإجازة هذا التقرٌر على أن ٌكون صادراً عن جهة متخصصة توافق علٌها الهٌئة .
المادة 8
أ .للمجلس مصادرة الكفالة البنكٌة  ،كلٌا ً أو جزئٌا ً  ،فً حال مخالفة جهة التوثٌق االلكترونً أٌا ً من أحكام
القانون أو هذا النظام أو التعلٌمات أو القرارات الصادرة بموجبه .
ب .للمجلس إلغاء الرخصة أو االعتماد الممنوح لجهات التوثٌق االلكترونً فً أي من الحاالت التالٌة :
 .0إذا ثبت بعد منح الرخصة أو االعتماد عدم صحة المعلومات أو البٌانات أو دقتها والمقدمة لغاٌات
الحصول على الرخصة أو االعتماد .
 .4إذا توقفت عن إصدار شهادات التوثٌق دون سبب تقبله الهٌئة .
 .3إذا خالفت أٌا ً من االلتزامات المنصوص علٌها فً المادة ( )7من هذا النظام  ،ولم تعمل على تصوٌب
أوضاعها رغم إنذارها بذلك خالل المدة المحددة لها فً ذلك اإلنذار .
 .2إذا لم تباشر إصدار شهادات التوثٌق خالل سنة من تارٌخ حصولها على الرخصة أو االعتماد .
 .5أي سبب آخر ٌقرره المجلس باالستناد إلى القانون وهذا النظام والتعلٌمات الصادرة بموجبه .
 .6إذا تمت تصفٌة جهة التوثٌق االلكترونً أو تم إعالن إفالسها .
ج .إذا تم إلغاء الرخصة الممنوحة لجهة التوثٌق االلكترونً أو إلغاء االعتماد الممنوح لها فعلى الهٌئة
إعالم المشتركٌن على نفقة تلك الجهة وبالطرٌقة التً تراها الهٌئة مناسبة .
المادة 9
للمجلس أن ٌقرر اإلجراءات الالزمة فً حال إلغاء الرخصة أو االعتماد الممنوح لجهة التوثٌق
االلكترونً أو فً حال توقف هذه الجهة عن ممارسة أعمالها بموجب التعلٌمات التً ٌصدرها لهذه الغاٌة
.

المادة 11
ً
على جهة التوثٌق االلكترونً اعتبارا من تارٌخ تبلغها بإلغاء الرخصة أو االعتماد الممنوح لها أن تمتنع
عن إصدار شهادات توثٌق جدٌدة  ،وٌحظر علٌها القٌام بأي نشاط ٌتعلق بشهادات التوثٌق الصادرة عنها
إال بالقدر الضروري والالزم الستكمال انتقال المشتركٌن لدٌها إلى جهة توثٌق االلكترونً أخرى وفقا ً
للتعلٌمات التً ٌصدرها المجلس لهذه الغاٌة .
المادة 11
ال ٌجوز لجهة التوثٌق االلكترونً التً تم إلغاء الرخصة أو االعتماد الممنوح لها فً غٌر حاالت اإلفالس
والتصفٌة التقدم بطلب جدٌد للحصول على رخصة أو اعتماد قبل مرور سنتٌن على ذلك اإللغاء ما لم
ٌقرر المجلس وألسباب مبررة قبول ذلك الطلب .
المادة 14
أ .تتولى الهٌئة الرقابة على أعمال جهات التوثٌق االلكترونً ولها فً سبٌل ذلك القٌام بما ٌلً :
 .0الكشف على الموقع الذي تمارس فٌه جهة التوثٌق االلكترونً أعمالها بما فً ذلك فحص البٌئة
التشغٌلٌة لمواصفات منظومة التوثٌق االلكترونً .
 .4التأكد من التزام جهة التوثٌق االلكترونً بالمواصفات والمعاٌٌر الفنٌة المعتمدة من الهٌئة .
 .3التأكد من التزام جهة التوثٌق االلكترونً بمدونة الممارسات ومنظومة التوثٌق االلكترونً وشروط
الترخٌص أو االعتماد وأي تعلٌمات أو قرارات صادرة عن الهٌئة .
ب .للهٌئة فً سبٌل الرقابة أو التدقٌق على أعمال جهات التوثٌق االلكترونً االستعانة بأي جهة فنٌة
متخصصة .
ج .تتولى الهٌئة الفصل فً أي شكوى تقدم إلٌها تتعلق بشهادات التوثٌق أو الخدمات المتعلقة بها .
المادة 13
على كل دائرة حكومٌة أو مؤسسة أو هٌئة مخولة قانونا ً بإصدار شهادات التوثٌق وتقدٌم الخدمات المتعلقة
بها  ،التقٌد باإلجراءات والشروط المقررة بموجب هذا النظام والتعلٌمات التً ٌصدرها المجلس لهذه
الغاٌة .
المادة 12
تستوفً الهٌئة الرسوم التالٌة :
أ .خمسة آالف دٌنار رسم إصدار رخصة أو اعتماد ألول مرة .
ب .خمسة آالف دٌنار رسما ً سنوٌا ً عن تجدٌد الرخصة أو االعتماد .
المادة 15
ٌصدر المجلس التعلٌمات الالزمة لتنفٌذ أحكام هذا النظام بما فً ذلك :
أ .المعلومات التً ٌجب أن تتضمنها شهادة التوثٌق .

ب .احتفاظ جهات التوثٌق االلكترونً بسجالت شهادات التوثٌق الصادرة عنها وإتاحتها لالطالع الكترونٌا ً
بصورة مستمرة ومدة االحتفاظ بها .
ج .تحدٌد المتطلبات والمواصفات الواجب توافرها فً مدونة الممارسات .
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