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جمیع الحقوق محفوظة © موقع محامو اإلمارات العربیة المتحدة

الجریدة الرسمیة 
العدد 442 – السنة السادسة والثالثون 
1 محرم 1427ھـ، 31 ینایر 2006م

قانون اتحادي رقم (1) لسنة 2006م

في شأن المعامالت والتجارة اإللكترونیة

نحن خلیفة بن زاید آل نھیان، رئیس دولة اإلمارات العربیة المتحدة،
بعد االطالع على الدستور، وعلى القانون االتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصالحیات الوزراء والقوانین المعدلة لھ،
وعلى القانون االتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري، وعلى القانون االتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظیم عالقات العمل
والقوانین المعدلة لھ، وعلى القانون االتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظیم المھنة المصرفیة والقوانین
المعدلة لھ، وعلى القانون االتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجاریة والقوانین المعدلة لھ، وعلى القانون االتحادي رقم (9) لسنة
1984 في شأن شركات ووكالء التأمین والقوانین المعدلة لھ، وعلى قانون المعامالت المدنیة الصادر بالقانون االتحادي رقم (5) لسنة 1985
والقوانین المعدلة لھ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون االتحادي رقم (3) لسنة 1987، وعلى القانون االتحادي رقم (22) لسنة 1991 في
شأن الكاتب العدل والقوانین المعدلة لھ، وعلى قانون اإلثبات في المعامالت المدنیة والتجاریة الصادر بالقانون االتحادي رقم (10) لسنة 1992،
وعلى قانون اإلجراءات المدنیة الصادر بالقانون االتحادي رقم (11) لسنة 1992، وعلى قانون اإلجراءات الجزائیة الصادر بالقانون االتحادي
رقم (35) لسنة 1992، وعلى القانون االتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العالمات التجاریة والقوانین المعدلة لھ، وعلى قانون المعامالت
التجاریة الصادر بالقانون االتحادي رقم (18) لسنة 1993، وعلى القانون االتحادي رقم (17) لسنة 2002 في شأن تنظیم وحمایة الملكیة
الصناعیة لبراءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعیة، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظیم قطاع االتصاالت،

وبناًء على ما عرضتھ وزیرة االقتصاد والتخطیط وموافقة مجلس الوزراء، وتصدیق المجلس األعلى لالتحاد، أصدرنا القانون اآلتي:
الفصل األول: تعاریف:

المادة (1): 
یكون للكلمات والعبارات التالیة المعاني الموضحة قرین كل منھا ما لم یقِض سیاق النص بغیر ذلك:

دولة اإلمارات العربیة المتحدة.الدولة:
الوزارات االتحادیة والدوائر والسلطات المحلیة والھیئات والمؤسسات العامة االتحادیة والمحلیة.الجھات الحكومیة:

وزارة االقتصاد والتخطیط.الوزارة:
وزیر االقتصاد والتخطیط.الوزیر:

السلطة المحلیة المختصة في كل إمارة من إمارات الدولة.السلطة المحلیة المختصة:
ما یتصل بالتكنولوجیا الحدیثة ویكون ذا قدرات كھربائیة أو رقمیة أو مغناطیسیة أو السلكیة أو بصریة أوإلكتروني:

كھرومغناطیسیة أو مؤتمتة أو ضوئیة أو ما شابھ ذلك.
بیانات ومعلومات ذات خصائص إلكترونیة في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامجالمعلومات اإللكترونیة:

الحاسب اآللي أو غیرھا.
مجموعة برامج وأجھزة معدة لمعالجة وإدارة البیانات والمعلومات إلنشاء أو استخراج أو إرسال أو استالم أو تخزیننظام المعلومات اإللكتروني:

أو عرض الرسائل إلكترونیًا أو غیر ذلك.
سجل أو مستند یتم إنشاؤه أو تخزینھ أو استخراجھ أو نسخھ أو إرسالھ أو إبالغھ أو استالمھ بوسیلة إلكترونیة، علىسجل أو مستند إلكتروني:

وسیط ملموس أو على أي وسیط إلكتروني آخر، ویكون قابالً لالسترجاع بشكل یمكن فھمھ.
أداة الكترونیة مغناطیسیة، بصریة كھروكیمیائیة أو أیة أداة أخرى تستخدم لمعالجة البیانات وأداء المنطق والحساب أووسیلة تقنیة المعلومات:

الوظائف التخزینیة، ویشمل أیة قدرة تخزین بیانات أو اتصاالت تتعلق أو تعمل باالقتران مع مثل ھذه األداة.
الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یقوم أو یتم بالنیابة عنھ إرسال الرسالة اإللكترونیة أیًا كانت الحالة، وال یعتبر منشئًاالمنشئ:

الجھة التي تقوم بمھمة مزود خدمات فیما یتعلق بإنتاج أو معالجة أو إرسال أو حفظ تلك الرسالة اإللكترونیة وغیر ذلك
من الخدمات المتعلقة بھا.

الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي قصد المنشئ توجیھ رسالتھ إلیھ، وال یعتبر مرسالً إلیھ الشخص الذي یقوم بتزویدالمرسل إلیھ:
الخدمات فیما یتعلق باستقبال أو معالجة أو حفظ المراسالت اإللكترونیة وغیر ذلك من الخدمات المتعلقة بھا.

مجموعة من البیانات والتعلیمات واألوامر قابلة للتنفیذ بوسائل تقنیة المعلومات ومعدة إلنجاز مھمة ما.البرنامج المعلوماتي:
معلومات إلكترونیة ترسل أو تستلم بوسائل إلكترونیة أیًا كانت وسیلة استخراجھا في المكان المستلمة فیھ.الرسالة اإللكترونیة:

إرسال واستالم الرسائل اإللكترونیة.المراسلة االلكترونیة:
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توقیع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو نظام معالجة ذي شكل إلكتروني وملحق أو مرتبط منطقیًاالتوقیع اإللكتروني:
برسالة إلكترونیة وممھور بنیة توثیق أو اعتماد تلك الرسالة.

التوقیع اإللكتروني المستوفى لشروط المادة (18) من ھذا القانون.التوقیع اإللكتروني المحمي:
الشخص الطبیعي أو المعنوي الحائز ألداة توقیع إلكتروني خاصة بھ ویقوم بالتوقیع أو یتم التوقیع بالنیابة عنھ علىالموقع:

الرسالة اإللكترونیة باستخدام ھذه األداة.
جھاز أو معلومات إلكترونیة معدة بشكل مستقل أو باالشتراك مع أجھزة ومعلومات إلكترونیة أخرى لوضع توقیعأداة التوقیع:

إلكتروني لشخص معین، وتشمل ھذه العملیات أیة أنظمة أو أجھزة تنتج أو تلتقط معلومات معینة مثل رموز أو مناھج
حسابیة أو حروف أو أرقام أو مفاتیح خصوصیة أو أرقام تعریف الشخصیة أو خواص شخصیة.

برنامج أو نظام إلكتروني لوسیلة تقنیة المعلومات تعمل تلقائیًا بشكل مستقل، كلیًا أو جزئیًا، دون إشراف من أي شخصالوسیط اإللكتروني المؤتمت:
طبیعي في الوقت الذي یتم فیھ العمل أو االستجابة لھ.

معامالت یتم إبرامھا أو تنفیذھا بشكل كلي أو جزئي بواسطة وسائل أو سجالت إلكترونیة، والتي ال تكون فیھا ھذهالمعامالت اإللكترونیة المؤتمتة:
األعمال أو السجالت خاضعة ألیة متابعة أو مراجعة من قبل شخص طبیعي.

أي شخص أو جھة معتمدة أو معترف بھا تقوم بإصدار شھادات تصدیق إلكترونیة أو أیة خدمات أو مھمات متعلقة بھامزود خدمات التصدیق:
وبالتوقیعات اإللكترونیة والمنظمة بموجب أحكام ھذا القانون.

الشھادة التي یصدرھا مزود خدمات التصدیق یفید فیھا تأكید ھویة الشخص أو الجھة الحائزة على أداة توقیع معینة.شھادة المصادقة اإللكترونیة:
اإلجراءات التي تھدف إلى التحقق من أن رسالة إلكترونیة قد صدرت من أو إلى شخص معین، والكشف عن أي خطأإجراءات التوثیق المحكمة:

أو تعدیل في محتویات أو في إرسال أو تخزین رسالة إلكترونیة أو سجل إلكتروني خالل فترة زمنیة محددة ویشمل ذلك
أي إجراء یستخدم مناھج حسابیة أو رموز أو كلمات أو أرقام تعریفیة أو تشفیر أو إجراءات للرد أو إلقرار االستالم

وغیرھا من وسائل إجراءات حمایة المعلومات.
الشخص الذي یتصرف معتمدًا على توقیع إلكتروني أو شھادة مصادقة إلكترونیة.الطرف المعتمد:

أي تعامل أو عقد أو اتفاقیة یتم إبرامھا أو تنفیذھا بشكل كلي أو جزئي بواسطة المراسالت اإللكترونیة.المعاملة اإللكترونیة:
المعامالت التجاریة التي تباشر بواسطة المراسالت اإللكترونیة.التجارة اإللكترونیة:

الفصل الثاني: سریان القانون وأھدافھ:
مادة (2):  األحكام القضائیة المرتبطة 

1- تسري فیما لم یرد بشأنھ نص خاص في ھذا القانون قواعد العرف التجاري الدولي المتعلقة بالمعامالت والتجارة اإللكترونیة والمبادئ العامة في
المعامالت المدنیة والتجاریة.

2- یسري ھذا القانون على السجالت والمستندات والتوقیعات اإللكترونیة ذات العالقة بالمعامالت والتجارة اإللكترونیة، ویستثنى من أحكامھ ما
یأتي: 

( أ ) المعامالت والمسائل المتعلقة باألحوال الشخصیة كالزواج والطالق والوصایا.
(ب) سندات ملكیة األموال غیر المنقولة.

(ج) السندات القابلة للتداول.
(د) المعامالت التي تتعلق ببیع وشراء األموال غیر المنقولة والتصرف فیھا وتأجیرھا لمدد تزید على عشر سنوات وتسجیل أیة حقوق أخرى

متعلقة بھا.
(ھـ) أي مستند یتطلب القانون تصدیقھ أمام الكاتب العدل.

(و) أیھ مستندات أو معامالت أخرى یتم استثناؤھا بنص قانوني خاص.
3- لمجلس الوزراء، بقرار یصدره أن یضیف أیة معامالت أو مسائل أخرى لما ھو وارد في البنود السابقة من الفقرة (2) من ھذه المادة، أو أن

یحذف منھا أو یعدل فیھا. 
المادة (3): األحكام القضائیة المرتبطة

یھدف ھذا القانون إلى تحقیق ما یأتي:
1- حمایة حقوق المتعاملین إلكترونیًا وتحدید التزاماتھم.

2- تشجیع وتسھیل المعامالت والمراسالت اإللكترونیة بواسطة سجالت إلكترونیة یعتمد علیھا.
3- تسھیل وإزالة أیة عوائق أمام التجارة اإللكترونیة والمعامالت اإللكترونیة األخرى والتي قد تنتج عن الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة

والتوقیع، ولتعزیز التطور القانوني والتجاري لتطبیق التجارة اإللكترونیة بصورة مضمونة.
4- تسھیل نقل المستندات اإللكترونیة بین الجھات والمؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة وتعزیز توفیر خدمات ھذه الجھات والمؤسسات بكفاءة

عن طریق مراسالت إلكترونیة یعتمد علیھا.
5- التقلیل من حاالت تزویر المراسالت اإللكترونیة والتغیرات الالحقة على تلك المراسالت والتقلیل من فرص االحتیال في التجارة اإللكترونیة

والمعامالت اإللكترونیة األخرى.
6- إرساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح والمعاییر المتعلقة بتوثیق وسالمة المراسالت اإللكترونیة.

7- تعزیز الثقة في سالمة وصحة المعامالت والمراسالت والسجالت اإللكترونیة.
8- تعزیز تطور التجارة اإللكترونیة والمعامالت األخرى على الصعیدین المحلي والعالمي وذلك عن طریق استخدام توقیعات الكترونیة.
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الفصل الثالث: متطلبات المعامالت اإللكترونیة:
أوالً: المراسالت اإللكترونیة:

مادة (4): األحكام القضائیة المرتبطة
1- ال تفقد الرسالة اإللكترونیة أثرھا القانوني أو قابلیتھا للتنفیذ لمجرد أنھا جاءت في شكل إلكتروني.

2- ال تفقد المعلومات المثبتة في الرسالة اإللكترونیة حجیتھا القانونیة حتى وإن وردت موجزة، متى كان االطالع على تفاصیل تلك المعلومات
متاًحا ضمن النظام اإللكتروني الخاص بمنشئھا، وتمت اإلشارة في الرسالة إلى كیفیة االطالع علیھا.

ثانیًا: حفظ السجالت اإللكترونیة:
مادة (5):األحكام القضائیة المرتبطة 

1- إذا اشترط القانون حفظ مستند أو سجل أو معلومات ألي سبب، فأن ھذا الشرط یكون متحققًا إذا تم حفظ ذلك المستند أو السجل أو المعلومات في
شكل سجل إلكتروني، شریطة مراعاة ما یأتي:

( أ ) حفظ السجل اإللكتروني بالشكل الذي أنشئ أو أرسل أو استلم بھ، أو بشكل یمكن من إثبات أنھ یمثل بدقة المعلومات التي أنشئت أو أرسلت أو
استلمت في األصل.

(ب) بقاء المعلومات محفوظة على نحو یتیح استخدامھا والرجوع إلیھا فیما بعد.
(ج) حفظ المعلومات – إن وجدت – التي تمكن من تحدید منشأ الرسالة اإللكترونیة وجھة وصولھا وتاریخ ووقت إرسالھا واستالمھا.

2- ال یمتد االلتزام بحفظ المستندات أو السجالت أو المعلومات وفقًا للبند (ج) من الفقرة (1) من ھذه المادة إلى أیة معلومات تنشأ بصورة ضروریة
وتلقائیة لمجرد التمكین من إرسال أو استالم السجل.

3- یجوز ألي شخص استیفاء المتطلبات المنصوص علیھا في الفقرة (1) من ھذه المادة باالستعانة بخدمات أي شخص آخر، طالما التزم بالشروط
المنصوص علیھا في تلك الفقرة. 

4- لیس في ھذه المادة ما یحول دون اآلتي:
( أ ) وجود نص في قانون آخر یقضي باالحتفاظ بالمستندات أو السجالت أو المعلومات في شكل سجالت إلكترونیة وفق نظام معلومات إلكتروني

معین أو بإتباع إجراءات معینة، أو الحفظ أو المراسلة عبر وسیط إلكتروني محدد.
(ب) حق الجھات الحكومیة في تحدید متطلبات إضافیة لالحتفاظ بسجالت إلكترونیة تخضع الختصاصھا.

ثالثًا: قبول التعامل اإللكتروني:
مادة (6):

1 - لیس في ھذا القانون ما یتطلب من شخص أن یستخدم أو یقبل معلومات بشكل إلكتروني، إال أنھ یجوز استنتاج موافقة الشخص من سلوكھ
اإلیجابي.

2- یجوز أن یتفق األطراف الذین لھم عالقة بإنشاء أو إرسال أو استالم أو تخزین أو معالجة أیة سجالت إلكترونیة، على التعاقد بصورة مغایرة
ألي من األحكام الواردة في الفصل الثاني حتى الفصل الرابع من ھذا القانون.

3- استثناء من أحكام الفقرة (1) السابقة، یجب أن یكون صریًحا قبول الحكومة بالتعامل اإللكتروني في المعامالت التي تكون طرفًا فیھا.
رابعًا: الكتابة:

مادة (7): 
إذا اشترط القانون في أي بیان أو مستند أو سجل أو معاملة أو بینة أن یكون مكتوبًا، أو نص على ترتیب نتائج معینة على عدم الكتابة، فإن المستند

أو السجل اإللكتروني یستوفي ھذا الشرط إذا تم االلتزام بأحكام الفقرة (1) من المادة (5) من ھذا القانون.
خامًسا: التوقیع إلكتروني:

مادة (8):
1- إذا اشترط القانون وجود توقیع على مستند أو نص على ترتیب نتائج معینة على التوقیع، فإن التوقیع اإللكتروني الذي یعتمد علیھ في إطار

المعنى الوارد في المادة (18) من ھذا القانون یستوفي ذلك الشرط.
2- یجوز ألي شخص أن یستخدم أي شكل من أشكال التوثیق اإللكتروني، إال إذا نص القانون على غیر ذلك.

سادًسا: األصل اإللكتروني:
مادة (9):

إذا اشترط القانون تقدیم الرسالة اإللكترونیة أو االحتفاظ بھا في شكلھا األصلي أو رتب على عدم توفر ذلك نتائج معینة فإن الرسالة اإللكترونیة
تعتبر أصلیة إذا تحقق اآلتي:

1- إذا وجد ما یعتد بھ فنیًا لتأكید سالمة المعلومات الواردة في الرسالة اإللكترونیة منذ الوقت الذي أنشئت فیھ للمرة األولى في شكلھا النھائي
كمستند أو سجل إلكتروني، ویكون معیار تقدیر سالمة المعلومات ھو تحدید ما إذا كانت قد بقیت مكتملة ودون تغییر، باستثناء أیة إضافة أو تظھیر
أو تغییر یطرأ أثناء الوضع العادي لإلبالغ والتخزین والعرض، وتقدر درجة االعتداد المطلوب على ضوء الغرض الذي أنشئت من أجلھ

المعلومات، وعلى ضوء الظروف ذات الصلة.
3- إذا كانت الرسالة تسمح بعرض المعلومات المطلوب تقدیمھا متى طلب ذلك.

سابعًا: قبول وحجیة البینة اإللكترونیة:
مادة (10): األحكام القضائیة المرتبطة

1- ال یحول دون قبول الرسالة اإللكترونیة أو التوقیع اإللكتروني كدلیل إثبات:
( أ ) أن تكون الرسالة أو التوقیع قد جاء في شكل إلكتروني.

(ب) أن تكون الرسالة أو التوقیع لیس أصلیًا أو في شكلھ األصلي، متى كانت ھذه الرسالة أو التوقیع اإللكتروني أفضل دلیل یتوقع بدرجة معقولة
أن یحصل علیھ الشخص الذي یستشھد بھ.

2- في تقدیر حجیة المعلومات اإللكترونیة في اإلثبات، تراعى العناصر اآلتیة:
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( أ ) مدى إمكانیة االعتداد بالطریقة التي تم بھا تنفیذ واحدة أو أكثر من عملیات إدخال المعلومات أو إنشائھا أو تجھیزھا أو تخزینھا أو تقدیمھا أو
إرسالھا.

(ب) مدى إمكانیة االعتداد بالطریقة التي استخدمت في المحافظة على سالمة المعلومات.
(ج) مدى إمكانیة االعتداد بمصدر المعلومات إذا كان معروفًا. 

(د) مدى إمكانیة االعتداد بالطریقة التي تم بھا التأكد من ھویة المنشئ. 
(ھـ) أي عنصر آخر یتصل بالموضوع.

3- ما لم یتم إثبات عكس ذلك، یفترض أن التوقیع اإللكتروني المحمي:
( أ ) یمكن االعتداد بھ.

(ب) ھو توقیع الشخص الذي تكون لھ صلة بھ.
(ج) قد وضعھ ذلك الشخص بنیة توقیع أو اعتماد الرسالة اإللكترونیة المنسوب إلیھ إصدارھا.

4- ما لم یتم إثبات عكس ذلك یفترض أن السجل اإللكتروني المحمي:
( أ ) لم یتغیر منذ أن أنشئ.

(ب) معتد بھ.
الفصل الرابع: المعامالت اإللكترونیة:

أوالً: إنشاء العقود وصحتھا:
مادة (11):  األحكام القضائیة المرتبطة

1- ألغراض التعاقد یجوز التعبیر عن اإلیجاب والقبول جزئیًا أو كلیًا بواسطة المراسلة اإللكترونیة.
2- ال یفقد العقد صحتھ أو قابلیتھ للتنفیذ لمجرد أنھ تم بواسطة مراسلة إلكترونیة واحدة أو أكثر.

ثانیًا: المعامالت اإللكترونیة المؤتمتة:
مادة (12):

1- یجوز أن یتم التعاقد بین وسائط إلكترونیة مؤتمتة متضمنة نظامي معلومات إلكترونیة أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقًا للقیام بذلك، ویكون
التعاقد صحیًحا ونافذًا ومنتًجا ألثاره القانونیة حتى في حالة عدم التدخل الشخصي أو المباشر ألي شخص طبیعي في عملیة إبرام العقد في ھذه

األنظمة.
2- یجوز أن یتم التعاقد بین نظام معلومات إلكتروني مؤتمت بحوزة شخص طبیعي أو معنوي وبین شخص طبیعي آخر إذا كان األخیر یعلم أو من

المفترض أن یعلم أن ذلك النظام سیتولى إبرام العقد أو تنفیذه تلقائیًا. 
ثالثًاً: اإلسناد: 

مادة (13): األحكام القضائیة المرتبطة 
1- تعتبر الرسالة اإللكترونیة صادرة عن المنشئ إذا كان ھو الذي أصدرھا بنفسھ.

2- في العالقة بین المنشئ والمرسل إلیھ، تعتبر الرسالة اإللكترونیة صادرة عن المنشئ إذا أرسلت:
( أ ) من شخص لھ صالحیة التصرف نیابة عن المنشئ فیما یتعلق بالرسالة اإللكترونیة.

(ب) من نظام معلومات مؤتمت ومبرمج للعمل تلقائیًا من قبل المنشئ، أو نیابة عنھ.
3- في العالقة بین المنشئ والمرسل إلیھ، یحق للمرسل إلیھ أن یعتبر الرسالة اإللكترونیة قد صدرت عن المنشئ، وأن یتصرف على أساس ھذا

االفتراض:
( أ ) إذا طبق المرسل إلیھ تطبیقًا صحیًحا، إجراًء سبق أن وافق علیھ المنشئ من أجل التأكد من أن الرسالة اإللكترونیة قد صدرت عن المنشئ لھذا

الغرض.
(ب) إذا كانت الرسالة اإللكترونیة، كما تسلمھا المرسل إلیھ، ناتجة عن تصرفات شخص تمكن بحكم عالقتھ بالمنشئ أو بأي وكیل للمنشئ من

الوصول إلى طریقة یستخدمھا المنشئ إلثبات أن الرسالة اإللكترونیة صادرة عنھ.
4- ال تسري أحكام الفقرة (3) من ھذه المادة:

( أ ) اعتباًرا من الوقت الذي تسلم فیھ المرسل إلیھ إخطاًرا من المنشئ یفید بأن الرسالة اإللكترونیة لم تصدر عنھ، ویشترط في ھذه الحالة أن یكون
قد أتیح للمرسل إلیھ وقت كاِف للتصرف على أساس ما ورد في اإلخطار.

(ب) إذا علم المرسل إلیھ أو كان یفترض فیھ أن یعلم أن الرسالة اإللكترونیة لم تصدر عن المنشئ، وذلك إذا ما بذل عنایة معقولة أو استخدم إي
إجراء متفق علیھ مع المنشئ.

(ج) إذا كان من غیر المعقول للمرسل إلیھ أن یعتبر الرسالة اإللكترونیة صادرة عن المنشئ أو أن یتصرف على أساس ھذا االفتراض.
5- عندما تكون الرسالة اإللكترونیة صادرة أو تعتبر أنھا صادرة عن المنشئ أو عندما یكون من حق المرسل إلیھ أن یتصرف على أساس ھذا
االفتراض وفقًا للفقرات (1) و(2) و(3) من ھذه المادة، یحق للمرسل إلیھ في إطار العالقة بینھ وبین المنشئ أن یعتبر أن الرسالة اإللكترونیة

المستلمة ھي الرسالة التي قصد المنشئ أن یرسلھا، وأن یتصرف على ھذا األساس.
6- یكون للمرسل إلیھ الحق في أن یعتبر كل رسالة إلكترونیة یستلمھا رسالة مستقلة وأن یتصرف على ھذا األساس، وال تنطبق الفقرة (7) من ھذه
المادة متى علم المرسل إلیھ أو كان علیھ أن یعلم – إذا بذل عنایة معقولة أو استخدم أي إجراء متفق علیھ مع المنشئ – أن الرسالة اإللكترونیة كانت

نسخة ثانیة.
7- ال یكون للمرسل إلیھ الحق في االفتراضات واالستنتاجات الواردة في الفقرتین (5) و(6) من ھذه المادة متى علم أو كان علیھ أن یعلم إذا بذل

عنایة معقولة أو استخدم إجراء متفقًا علیھ بأن البث قد أسفر عن أي خطأ في الرسالة اإللكترونیة كما استلمھا. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تشریعات ذات صلة
أ أ
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القانون رقم 9 لسنة 2017 في شأن تنظیم العمل بالمحررات والتوقیعات اإللكترونیة بإمارة رأس الخیمة
قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكیم

قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 بشأن الالئحة التنظیمیة للقانون االتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون اإلجراءات المدنیة
قانون اتحادي رقم 2 لسنة 2019 باستخدام تقنیة المعلومات واالتصاالت في المجاالت الصحیة

 قرار ھیئة التأمین رقم (41) لسنة 2019 بشأن القواعد الرقابیة للبیئة التجریبیة للتكنولوجیا المالیة في قطاع التأمین
مرسوم أمیري رقم (5) لسنة 2018م بإصدار قانون تنظیم مزاولة األنشطة االقتصادیة في إمارة عجمان

رابعًا: اإلقرار باالستالم:
مادة (14):

1- تسري أحكام الفقرات (2) و(3) و(4) من ھذه المادة عندما یكون المنشئ قد طلب من المرسل إلیھ أو اتفق معھ، قبل أو عند توجیھ الرسالة
اإللكترونیة، على توجیھ إقرار باستالمھا.

2- إذا لم یكن المنشئ قد اتفق مع المرسل إلیھ على أن یكون اإلقرار باالستالم وفق شكل معین أو بطریقة معینة، یجوز اإلقرار باالستالم عن
طریق:

( أ ) أیة رسالة من جانب المرسل إلیھ، سواء كانت بوسیلة إلكترونیة أو مؤتمتة أو بأیة وسیلة أخرى.
(ب) أي سلوك من جانب المرسل إلیھ یفید أنھ قد أخطر المنشئ باستالم الرسالة اإللكترونیة.

3- إذا كان المنشئ قد ذكر أن الرسالة اإللكترونیة مشروطة بتلقي إقرار باالستالم فال یترتب علیھا أي أثر قانوني حتى یتسلم المنشئ اإلقرار.
4- إذا طلب المنشئ إقراًرا باالستالم دون أن یذكر أن الرسالة اإللكترونیة مشروطة بتلقي إقرار باالستالم خالل الوقت المحدد أو المتفق علیھ أو

خالل مدة معقولة، إذا لم یكن قد تم تحدید وقت معین أو متفق علیھ، فإن للمنشئ:
( أ ) أن یوجھ إلى المرسل إلیھ إخطاًرا یفید أنھ لم یتلق أي إقرار باالستالم ویحدد فیھ وقتًا معقوالً یتعین خاللھ تلقي اإلقرار.

(ب) إذا لم یرد اإلقرار باالستالم خالل الوقت المحدد في البند ( أ ) من ھذه الفقرة یكون للمنشئ أن یعامل الرسالة اإللكترونیة وكأنھا لم ترسل، أو
أن یلجأ إلى ممارسة أیة حقوق أخرى قد تكون لھ.

5- إذا تلقى المنشئ إقراًرا من المرسل إلیھ بأنھ قد استلم الرسالة اإللكترونیة فإن ذلك یعد دلیالً على االستالم إال إذا قدم المرسل إلیھ دلیالً على
عكس ذلك، وال ینطوي ھذا االفتراض ضمنًا على أن الرسالة اإللكترونیة التي أرسلت من المنشئ تتطابق وفحوى الرسالة التي وردت إلیھ من

المرسل إلیھ.
6- إذا نص اإلقرار باالستالم الذي یرد إلى المنشئ على أن الرسالة اإللكترونیة ذات الصلة قد استوفت الشروط الفنیة، سواء المتفق علیھا أو

المحددة في المعاییر المعمول بھا، فإنھ یفترض، أن تلك الشروط قد استوفیت ما لم یثبت العكس.
7- باستثناء ما تعلق بإرسال أو استالم الرسالة اإللكترونیة، فإن ھذه المادة ال تسري على اآلثار القانونیة التي قد تنتج عن الرسالة اإللكترونیة أو

اإلقرار باالستالم.
خامًسا: زمان ومكان إرسال واستالم الرسائل اإللكترونیة:

مادة (15):
أوالً: ما لم یتفق المنشئ والمرسل إلیھ على غیر ذلك:

1- یكون إرسال الرسالة اإللكترونیة قد تم عندما تدخل نظام معلومات ال یخضع لسیطرة المنشئ أو الشخص الذي أرسل الرسالة نیابة عن المنشئ.
2- یتحدد وقت استالم الرسالة اإللكترونیة على النحو اآلتي:

( أ ) إذا كان المرسل إلیھ قد عین نظام معلومات لغرض استالم الرسالة اإللكترونیة یكون االستالم قد تم وقت دخول الرسالة اإللكترونیة نظام
المعلومات المعین أو وقت استخراج المرسل إلیھ الرسالة اإللكترونیة إذا كانت قد أرسلت إلى نظام معلومات تابع لھ غیر نظام المعلومات المعین

الستقبال الرسالة.
(ب) إذا لم یعین المرسل إلیھ نظام معلومات، یقع االستالم عندما تدخل الرسالة اإللكترونیة نظام معلومات تابع للمرسل إلیھ.

ثانیًا: یسري البند (2) من (أوالً) من ھذه المادة رغم اختالف المكان الذي یوجد فیھ نظام المعلومات عن المكان الذي یعتبر أن الرسالة اإللكترونیة
استلمت فیھ بموجب الفقرة (ثالثًا) من ھذه المادة.

ثالثًا: ما لم یتفق المنشئ والمرسل إلیھ على غیر ذلك، تعتبر الرسالة اإللكترونیة قد أرسلت من المكان الذي یقع فیھ مقر عمل المنشئ وأنھا استلمت
في المكان الذي یقع فیھ مقر عمل المرسل إلیھ.

رابعًا: في تطبیق أحكام ھذه المادة:
( أ ) إذا كان للمنشئ أو المرسل إلیھ أكثر من مقر عمل واحد، یكون مقر العمل ھو المقر األوثق عالقة بالمعاملة المعنیة، أو مقر العمل الرئیسي إذا

لم توجد مثل ھذه المعاملة.
(ب) إذا لم یكن للمنشئ أو المرسل إلیھ مقر عمل، یشار إلى محل إقامتھ المعتاد.

(ج) مقر اإلقامة المعتاد فیما یتعلق بالشخص االعتباري، یعني مقره الرئیسي أو المقر الذي تأسس فیھ.
الفصل الخامس: السجالت والتوقیعات االلكترونیة المحمیة:

أوالً: السجالت اإللكترونیة المحمیة:
مادة (16):

1- إذا تم بطریقة صحیحة تطبیق إجراءات توثیق محكمة، منصوص علیھا في القانون أو معقولة تجاریًا ومتفق علیھا بین الطرفین، على سجل
إلكتروني للتحقق من أنھ لم یتم تغییره منذ وقت معین من الزمن، فإن ھذا السجل یعامل كسجل إلكتروني محمي منذ ذلك الوقت إلى الوقت الذي تم

فیھ التحقق.
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2- في تطبیق أحكام ھذه المادة والمادة (17) من ھذا القانون، في مجال تقریر ما إذا كانت إجراءات التوثیق المحكمة معقولة تجاریًا، ینظر لتلك
اإلجراءات في الظروف التجاریة وقت استخدامھا بما في ذلك:

( أ ) طبیعة المعاملة.
(ب) خبرة ومھارة األطراف.

(ج) حجم المعامالت المماثلة التي قام بھا أي من الطرفین أو كالھما.
(د) وجود إجراءات بدیلة وتكلفتھا.

ھـ- اإلجراءات المستخدمة عموًما في أنواع مماثلة من المعامالت.
ثانیًا: التوقیع اإللكتروني المحمي:

مادة (17): األحكام القضائیة المرتبطة
1- یعامل التوقیع على أنھ توقیع إلكتروني محمي إذا كان من الممكن التحقق من خالل تطبیق إجراءات توثیق محكمة، منصوص علیھا في ھذا

القانون أو معقولة تجاریًا ومتفق علیھا بین الطرفین من أن التوقیع اإللكتروني كان في الوقت الذي تم فیھ:
( أ ) ینفرد بھ الشخص الذي استخدمھ.

(ب) ومن الممكن أن یثبت ھویة ذلك الشخص.
(ج) وأن یكون تحت سیطرتھ التامة سواء بالنسبة إلنشائھ أو وسیلة استعمالھ وقت التوقیع.

(د) ویرتبط بالرسالة اإللكترونیة ذات الصلة بھ بطریقة توفر تأكیدًا یعتمد علیھ حول سالمة التوقیع، بحیث إذا تم تغییر السجل اإللكتروني فإن
التوقیع اإللكتروني یصبح غیر محمي.

2- یعتبر االعتماد على التوقیع اإللكتروني المحمي معقوالً ما لم یثبت العكس.
ثالثًا: االعتماد على التوقیعات وشھادات المصادقة اإللكترونیة:

مادة (18): األحكام القضائیة المرتبطة
یحق للشخص أن یعتمد على التوقیع اإللكتروني أو شھادة المصادقة اإللكترونیة إلى المدى الذي یكون فیھ مثل ھذا االعتماد معقوالً.

2- عندما یكون التوقیع اإللكتروني معزًزا بشھادة مصادقة إلكترونیة، فإن الطرف الذي یعتمد على ذلك التوقیع یتحمل نتائج إخفاقھ في اتخاذ
الخطوات المعقولة الالزمة للتأكد من صحة ونفاذ الشھادة، وما إذا كانت معلقة أو ملغاة، ومن مراعاة أیة قیود فیما یتعلق بشھادة المصادقة

اإللكترونیة.
3- لتقریر ما إذا كان من المعقول لشخص أن یعتمد على توقیع إلكتروني أو شھادة المصادقة اإللكترونیة، یؤخذ في االعتبار بالعوامل اآلتیة:

( أ ) طبیعة المعاملة المعنیة التي قصد تعزیزھا بالتوقیع اإللكتروني.
(ب) قیمة أو أھمیة المعاملة المعنیة إذا كان ذلك معلوًما للطرف الذي یعتمد على التوقیع اإللكتروني.

(ج) ما إذا كان الشخص الذي اعتمد على التوقیع اإللكتروني أو شھادة المصادقة اإللكترونیة، قد اتخذ خطوات مناسبة لیقرر مدى إمكانیة االعتماد
على التوقیع اإللكتروني أو شھادة المصادقة اإللكترونیة.

(د) ما إذا كان الطرف الذي اعتمد على التوقیع اإللكتروني قد اتخذ خطوات مناسبة للتحقق من أن التوقیع اإللكتروني معزز بشھادة مصادقة
إلكترونیة أو كان من المتوقع أن یكون كذلك.

ھـ- ما إذا كان الطرف الذي اعتمد على التوقیع اإللكتروني أو شھادة المصادقة اإللكترونیة، قد علم أو كان علیھ أن یعلم أن التوقیع اإللكتروني أو
شھادة المصادقة اإللكترونیة قد تم اإلخالل بھا أو ألغیت. 

و- االتفاق أو التعامل السابق بین المنشئ والطرف الذي اعتمد على التوقیع اإللكتروني أو شھادة المصادقة اإللكترونیة، أو أي عرف تجاري سائد
في ھذا الشأن.

ز- أي عامل آخر ذي صلة.
4- إذا كان االعتماد على التوقیع اإللكتروني أو شھادة المصادقة اإللكترونیة غیر معقول في ضوء الظروف المحیطة بالنظر للعوامل المذكورة في
الفقرة (2) من ھذه المادة، فإن الطرف الذي اعتمد على التوقیع اإللكتروني أو شھادة المصادقة اإللكترونیة یتحمل مخاطر عدم صحة ذلك التوقیع

أو تلك الشھادة ما لم یثبت العكس.
رابعًا: واجبات الموقع:

مادة (19):
أوالً: یجب على الموقع:

1- عدم استخدام أداة توقیعھ استخداًما غیر قانوني.
2- أن یمارس عنایة معقولة لتفادي استخدام أداة توقیعھ استخداًما غیر مصرح بھ.

3- أن یخطر األشخاص المعنیین بدون تأخیر غیر مبرر، وذلك في حالة: 
( أ ) علم الموقع بأن أداة توقیعھ قد تعرضت لما یثیر الشبھة في درجة أمانھا.

(ب) أو إذا تبین من داللة الظروف المعروفة لدیھ ما یرجح أن تكون أداة التوقیع قد تعرضت لما یثیر الشبھة فیھا.
4- أن یمارس عنایة معقولة لضمان دقة واكتمال كل ما یقدمھ من بیانات وتصریحات جوھریة ذات صلة بشھادة المصادقة اإللكترونیة طوال مدة

سریانھا، وذلك في الحاالت التي تستلزم فیھا أداة التوقیع استخدام ھذه الشھادة.
ثانیًا: یكون الموقع مسؤوالً عن تقصیره في استیفاء متطلبات الفقرة (أوالً) من ھذه المادة.
الفصل السادس: األحكام المتصلة بشھادات المصادقة اإللكترونیة وخدمات التصدیق: 

أوالً: مراقب خدمات التصدیق: 
مادة (20):

ألغراض ھذا القانون یعین بقرار من مجلس الوزراء جھة لمراقبة خدمات التصدیق وعلى وجھ الخصوص ألغراض ترخیص وتصدیق ومراقبة
أنشطة مزودي خدمات التصدیق واإلشراف علیھا.
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ثانیًا: واجبات مزود خدمات التصدیق:
مادة (21):

أوالً: یجب على مزود خدمات التصدیق:
( أ ) أن یتصرف وفقًا للبیانات التي یقدمھا بشأن ممارستھ لنشاطھ.

(ب) أن یمارس عنایة معقولة لضمان دقة واكتمال كل ما یقدمھ من بیانات جوھریة ذات صلة بشھادة المصادقة اإللكترونیة أو مدرجة فیھا طیلة
سریانھا.

(ج) أن یوفر وسائل یكون من المعقول الوصول إلیھا وتمكن الطرف الذي یعتمد على خدماتھ من التأكد من اآلتي:
1- ھویة مزود خدمات التصدیق.

2- أن الشخص المعینة ھویتھ في شھادة المصادقة اإللكترونیة، لدیھ السیطرة في الوقت المعني على أداة التوقیع المشار إلیھا في ھذه الشھادة.
3- الطریقة المستخدمة في تعیین ھویة الموقع.

4- وجود أیة قیود على الغرض أو القیمة التي یجوز أن تستخدم من أجلھا أداة التوقیع.
5- ما إذا كانت أداة التوقیع صحیحة ولم تتعرض لما یثیر الشبھة.
6- ما إذا كان للموقع وسیلة إلعطاء إخطار بموجب ھذا القانون.

7- ما إذا كان ھناك وسیلة مناسبة لإلبالغ عن إلغاء التوقیع.
(د) أن یوفر وسیلة للموقعین تمكنھم من تقدیم إخطار بأن أداة التوقیع قد تعرضت لما یثیر الشبھة، وأن یضمن توافر خدمة إلغاء للتوقیع یمكن

استخدامھا في الوقت المناسب.
(ھـ) أن یستخدم في أداء خدماتھ نظًما وإجراءات وموارد بشریة جدیرة بالثقة.

(و) أن یكون مرخًصا من مراقب خدمات التصدیق إذا كان یعمل في الدولة.
ثانیًا: لتقریر ما إذا كانت أیة نظم أو إجراءات أو موارد بشریة جدیرة بالثقة، ألغراض الفقرة 1/ ھـ السابقة، یتعین األخذ باالعتبارات اآلتیة:

( أ ) الموارد المالیة والبشریة بما في ذلك توافر الموجودات داخل منطقة االختصاص.
(ب) مدى الثقة في برامج وأجھزة الحاسب اآللي.

(ج) إجراءات معالجة وإصدار شھادات المصادقة اإللكترونیة، وطلبات الحصول على ھذه الشھادات واالحتفاظ بالسجالت. 
(د) توفر المعلومات الخاصة بالموقعین المحددین في شھادات المصادقة اإللكترونیة، وكذلك توفیر المعلومات لألطراف المعتمدة على خدمات

التصدیق. 
(ھـ) انتظام ومدى مراجعة الحسابات من جانب جھة مستقلة.

(و) وجود إعالن من الدولة أو من جھة اعتماد، أو من مزود خدمات التصدیق بشأن وجود ما ذكره أو االلتزام بھ.
(ز) مدى خضوع مزود خدمات التصدیق لالختصاص القضائي لمحاكم الدولة.

(ح) مدى التناقض بین القانون المطبق على أعمال مزود خدمات التصدیق وقوانین الدولة.
ثالثًا: یجب أن تحدد شھادة المصادقة اإللكترونیة ما یأتي:

( أ ) ھویة مزود خدمات التصدیق.
(ب) أن الشخص المعینة ھویتھ في شھادة المصادقة اإللكترونیة لدیھ السیطرة في الوقت المعني على أداة التوقیع المشار إلیھا في ھذه الشھادة.

(ج) أن أداة التوقیع كانت ساریة المفعول في أو قبل تاریخ إصدار شھادة المصادقة اإللكترونیة.
(د) ما إذا كانت ھناك أیة قیود على الغرض أو القیمة التي یجوز أن تستخدم من أجلھا أداة التوقیع أو شھادة المصادقة اإللكترونیة.

(ھـ) ما إذا كانت ھناك أیة قیود على نطاق أو مدى المسئولیة التي قبلھا مزود خدمات التصدیق تجاه أي شخص.
رابعًا: إذا حدثت أیة أضرار نتیجة لعدم صحة شھادة المصادقة اإللكترونیة أو نتیجة ألي عیب فیھا، یكون مزود خدمات التصدیق مسئوالً عن

الخسائر التي یتكبدھا:
( أ ) كل طرف تعاقد مع مزود خدمات التصدیق حول تقدیم شھادة المصادقة اإللكترونیة.

(ب) أي شخص اعتمد بصورة معقولة على شھادة المصادقة اإللكترونیة التي أصدرھا مزود خدمات التصدیق.
خامًسا: ال یكون مزود خدمات التصدیق مسئوالً عن أي ضرر في الحالتین اآلتیتین:

( أ ) إذا أدرج في شھادة المصادقة اإللكترونیة بیانًا یقید نطاق ومدى مسئولیتھ تجاه أي شخص ذي صلة، وفقًا لالئحة التي تصدر في ھذا الشأن.
(ب) إذا أثبت أنھ لم یرتكب أي خطأ أو إھمال، أو أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي ال ید لھ فیھ.

ثالثًا: تنظیم عمل مزودي خدمات التصدیق:
مادة (22):

یصدر الوزیر بناًء على اقتراح المراقب اللوائح الخاصة بتنظیم وترخیص عمل مزودي خدمات التصدیق الذین یعملون في الدولة، بما في ذلك ما
یأتي:

1- ترخیص وتجدید ترخیص مزودي خدمات التصدیق وممثلیھم المفوضین وتجدید ھذه التراخیص والمسائل المتعلقة بھا.
2- أنشطة مزودي خدمات التصدیق، ویشمل ذلك طریقة ومكان وأسلوب الحصول على أعمالھم وجذب الجمھور لھا.

3- المعاییر والقواعد التي یتعین على مزودي خدمات التصدیق المحافظة علیھا وإتباعھا في أعمالھم.
4- تحدید المعاییر المناسبة فیما یتعلق بمؤھالت وخبرة مزودي خدمات التصدیق وتدریب موظفیھم.

5- تحدید شروط إدارة األعمال التي یقوم بھا مزود خدمات التصدیق.
6- تحدید محتویات وتوزیع المواد واإلعالنات المكتوبة أو المطبوعة أو المرئیة والتي یجوز أن یوزعھا أو یستخدمھا أي شخص فیما یتعلق بأیة

شھادة مصادقة إلكترونیة أو مفتاح رقمي.
7- تحدید شكل ومحتوى أیة شھادة مصادقة إلكترونیة أو مفتاح رقمي.

8- تحدید التفاصیل التي یجب تدوینھا في الحسابات التي یحتفظ بھا مزودو خدمات التصدیق.
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9- المؤھالت الواجب توافرھا في مدققي حسابات مزودي خدمات التصدیق.
10- وضع القواعد الالزمة لتنظیم التفتیش والتدقیق على أعمال مزودي خدمات التصدیق.

11- شروط إنشاء وتنظیم أي نظام إلكتروني بواسطة مزود خدمات التصدیق، سواء بمفرده أو باالشتراك مع مزودي خدمات تصدیق آخرین،
وفرض وتغییر تلك الشروط أو القیود وفقًا القتراح المراقب وبالتنسیق مع الجھات ذات االختصاص.

12- الطریقة التي یدیر بھا الحاصل على الترخیص معامالتھ مع عمالئھ، وكذلك عند تعارض مصالحھ مع مصالحھم، وواجباتھ تجاھھم فیما یتصل
بشھادات المصادقة اإللكترونیة الرقمیة.

13- اقتراح الرسوم التي یجب استیفاؤھا فیما یتصل بأي أمر مطلوب بموجب أحكام ھذه المادة ویصدر بھذه الرسوم قرار من مجلس الوزراء.
14- وضع أیة نماذج ألغراض تطبیق ھذه المادة.

15- الغرامات المالیة والجزاءات المقررة على مخالفة قواعد ترخي وتنظیم عمل مزودي خدمات التصدیق.
الفصل السابع: االعتراف بشھادات المصادقة اإللكترونیة والتوقیعات اإللكترونیة األجنبیة:

مادة (23): 
1- لتقریر ما إذا كانت شھادة المصادقة اإللكترونیة أو التوقیع اإللكتروني نافذًا قانونًا، ال یؤخذ في االعتبار المكان الذي صدرت فیھ ھذه الشھادة أو

التوقیع اإللكتروني، وال باالختصاص القضائي الذي یوجد فیھ مقر عمل الجھة التي أصدرت ھذه الشھادة أو التوقیع اإللكتروني.
2- تعتبر شھادة المصادقة اإللكترونیة التي یصدرھا مزودو خدمات التصدیق األجانب، كشھادة مصادقة إلكترونیة صادرة من مزودي خدمات
التصدیق الذین یعملون بموجب ھذا القانون، إذا كانت ممارسات مزودي خدمات التصدیق األجانب ذات مستوى من الوثوق یوازي على األقل
المستوى الذي تتطلبھ المادة (20) من مزودي خدمات التصدیق العاملین بموجب ھذا القانون، ومع األخذ في االعتبار المعاییر الدولیة المعترف بھا.
3- یجوز االعتراف بالتوقیعات التي تستوفي شروط القوانین الخاصة بدولة أخرى، واعتبارھا في مستوى التوقیعات الصادرة وفقًا ألحكام ھذا
القانون، إذا اشترطت قوانین الدولة األخرى مستوى من االعتماد على التوقیعات یوازي على األقل المستوى الذي یشترطھ ھذا القانون لتلك

التوقیعات.
4- یتعین بشأن االعتراف بشھادات المصادقة اإللكترونیة والتوقیعات اإللكترونیة األجنبیة المنصوص علیھ في الفقرتین (2) و(3) السابقتین، النظر

إلى العوامل الواردة في الفقرة (2) من المادة (21) من ھذا القانون.
5- لتقریر ما إذا كان التوقیع اإللكتروني أو شھادة المصادقة اإللكترونیة نافذة قانونیًا، یتعین أن یؤخذ باالعتبار أي اتفاق بین الطرفین حول المعاملة

التي یستخدم فیھا ذلك التوقیع أو الشھادة.
6- استثناء من أحكام الفقرتین (2)، (3) السابقتین: 

( أ ) یجوز لألطراف في المعامالت التجاریة والمعامالت األخرى أن یتفقوا على استخدام مزودي خدمات تصدیق معینین أو فئة معینة منھم أو فئة
معینة من شھادات المصادقة اإللكترونیة وذلك فیما یتصل بالرسائل أو التوقیعات اإللكترونیة المقدمة لھم.

(ب) وفي الحاالت التي یتفق فیھا األطراف فیما بینھم على استخدام أنواع معینة من التوقیعات أو شھادات المصادقة اإللكترونیة فإن ھذا االتفاق
یعتبر كافیًا ألغراض االعتراف المتبادل باالختصاصات القضائیة للدول التي تتبعھا ھذه األطراف، شریطة أال یكون مثل ھذا االتفاق غیر مشروع

وفقًا ألحكام القوانین المطبقة في الدولة.
الفصل الثامن: االستخدام الحكومي للسجالت والتوقیعات اإللكترونیة:

مادة (24):
1- یجوز للجھات الحكومیة في نطاق أداء األعمال المنوطة بھا بحكم القانون، أن تقوم بما یأتي:

( أ ) قبول إیداع أو تقدیم المستندات أو إنشائھا أو االحتفاظ بھا في شكل سجالت إلكترونیة.
(ب) إصدار أي إذن أو ترخیص أو قرار أو موافقة في شكل سجالت إلكترونیة.

(ج) قبول الرسوم أو أیة مدفوعات أخرى في شكل إلكتروني.
(د) طرح العطاءات واستالم المناقصات المتعلقة بالمشتریات الحكومیة بطریقة إلكترونیة.

2- إذا قررت الحكومة تنفیذ أي من األعمال المذكورة في الفقرة (1) من ھذه المادة، فیجوز لھا عندئذ أن تحدد:
( أ ) الطریقة أو الشكل الذي یتم بواسطتھ إنشاء أو إیداع أو حفظ أو تقدیم أو إصدار تلك السجالت اإللكترونیة.

(ب) الطریقة واألسلوب والكیفیة واإلجراءات التي یتم بھا طرح العطاءات واستالم المناقصات، وإنجاز المشتریات الحكومیة.
(ج) نوع التوقیع اإللكتروني المطلوب بما في ذلك اشتراط أن یستخدم المرسل توقیعًا رقمیًا أو توقیعًا إلكترونیًا محمیًا آخر.

(د) الطریقة والشكل الذي یتم بھما تثبیت ذلك التوقیع على السجل اإللكتروني والمعیار الذي یجب أن یستوفیھ مزود خدمات التصدیق الذي یقدم لھ
المستند للحفظ واإلیداع. 

(ھـ) عملیات وإجراءات الرقابة المناسبة للتأكد من سالمة وأمن وسریة السجالت اإللكترونیة أو المدفوعات أو الرسوم.
(و) أیة خصائص أو شروط أو أحكام أخرى محددة حالیًا إلرسال المستندات الورقیة، إذا كان ذلك مطلوبًا فیما یتعلق بالسجالت اإللكترونیة

الخاصة بالمدفوعات والرسوم.
مادة (25): 

ال یجوز ألي شخص أن ینشر شھادة مصادقة إلكترونیة تشیر إلى مزود خدمات تصدیق مدرج اسمھ في ھذه الشھادة، إذا كان الشخص یعلم أن:
( أ ) مزود خدمات التصدیق المدرج اسمھ في ھذه الشھادة لم یصدرھا.

(ب) الموقع المدرج اسمھ في ھذه الشھادة لم یقبلھا.
(ج) ھذه الشھادة قد ألغیت أو أوقفت، إال إذا كان ذلك النشر بغرض التحقق من توقیع إلكتروني أو رقمي تم استعمالھ قبل اإلیقاف أو اإللغاء.

الفصل التاسع: العقوبات:
مادة (26):

یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة والغرامة التي ال تقل عن خمسین ألف درھم وال تزید على مائتین وخمسین ألف درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین
كل من أنشأ أو نشر أو وفر أو قدم أیة شھادة مصادقة إلكترونیة تتضمن أو تشیر إلى بیانات غیر صحیحة مع علمھ بذلك.
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مادة (27):
یعاقب بالحبس مدة ال تزید على ستة أشھر وبالغرامة التي ال تزید على مائة ألف درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من قدم متعمدًا بیانات غیر

صحیحة إلى مزود خدمات التصدیق بغرض طلب استصدار أو إلغاء أو إیقاف شھادة مصادقة إلكترونیة.
مادة (28):

1- یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشھر والغرامة التي ال تقل عن عشرین ألفًا وال تزید على مائتي ألف درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل
شخص تمكن بموجب أیة سلطات ممنوحة لھ في ھذا القانون من االطالع على معلومات في سجالت أو مستندات أو مراسالت إلكترونیة، وأفشى أیًا

من ھذه المعلومات.
2- یستثنى من أحكام الفقرة (1) من ھذه المادة حاالت التصریح بالمعلومات التي تتم ألغراض تنفیذ ھذا القانون، أو تنفیذًا ألیة إجراءات قضائیة.

مادة (29):
یعاقب بالحبس لمدة ال تزید على ستة أشھر وبالغرامة التي ال تزید على مائة ألف درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من ارتكب فعالً یشكل جریمة

بموجب التشریعات النافذة، باستخدام وسیلة إلكترونیة.
مادة (30): 

1 - یعاقب بالحبس أو بالغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف درھم وال تجاوز مائة ألف درھم رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارات ومدراء الشخص
االعتباري إذا تسببوا بموافقتھم أو تسترھم أو أي تصرف آخر منھم بوقوع مخالفة ألي حكم من أحكام ھذا القانون.

2- یعاقب موظف الشخص االعتباري بالحبس أو بالغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف درھم وال تزید على مائة ألف درھم إذا ارتكب مخالفة
ألحكام ھذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفیذًا لھ وثبت أن ھذه المخالفة قد جاءت نتیجة لتصرفھ أو إھمالھ أو موافقتھ أو تستره.

3- وفي حالة الحكم باإلدانة في أي من البندین (1) و(2) من ھذه المادة یحكم على الشخص االعتباري الذي یتبع لھ المحكوم علیھم بغرامة تعادل
الغرامة المحكوم بھا على أي منھم.

مادة (31):
للمحكمة في حاالت اإلدانة بموجب أحكام ھذا القانون أن تقضي بمصادرة اآلالت واألدوات التي استخدمت في ارتكاب الجریمة وذلك دون إخالل

بحقوق الغیر حسن النیة.
مادة (32):

تقضي المحكمة بإبعاد األجنبي في حالة الحكم علیھ بالحبس بموجب أحكام ھذا القانون.
مادة (33): 

ال یخل تطبیق العقوبات المنصوص علیھا في ھذا القانون بأیة عقوبة أشد ینص علیھا في أي قانون آخر.
الفصل العاشر: أحكام ختامیة:

مادة (34):
یكون لموظفي الوزارة والسلطة المحلیة المختصة الذین یصدر بتحدیدھم قرار من وزیر العدل والشؤون اإلسالمیة واألوقاف باالتفاق مع الوزیر

صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما یقع بالمخالفة ألحكام ھذا القانون واللوائح الصادرة تنفیذًا لھ.
مادة (35):

یصدر الوزیر اللوائح والقرارات الالزمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون.
مادة (36):

یُلغى كل حكم یخالف أو یتعارض مع أحكام ھذا القانون.
مادة (37):

یُنشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة، ُویعمل بھ من تاریخ نشره.

خلیفة بن زاید آل نھیان
رئیس دولة اإلمارات العربیة المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي،
بتاریخ: 30 ذي الحجة 1426ھـ، 

الموافق: 30 ینایر 2006م.
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