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 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
  

ــم  ــ  ل ـ ــر ق  قرفـ ــي لـ ــا   يطيـ ــرقا قـ ــ   مشـ ــم   س ل ـ ــ   دس  رقـ ــ يل ال  ـ بتعـ
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 لخص لتقرير م

 املالية واالقتصاديةالشؤون جلنة 

 العنوان

) من قانون الخطابات 23مشروع قانون بتعدیل البند (د) من المادة (
) لسنة 54والمعامالت اإللكترونیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 ح بقانون المقدم من مجلس الشورى)(المعد في ضوء االقترا 2018

 مجلس الشورى مشروع القانونأصل 

 الفصل التشریعي الخامس – لثالثادور االنعقاد   – 2021 فبرایر 7 اإلحالة إىل اللجنة

انتهاء اللجنة من 

 املناقشة
 الفصل التشریعي الخامس – لثلثادور االنعقاد ا  – 2021 مارس 10

 )3( عدد االجتماعات

 ___ العرض على اجللسة

 مضمونه

) من قانون 23تعدیل الفقرة (د) من المادة (یھدف مشروع القانون إلى 
الخطابات والمعامالت اإللكترونیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

، والتي توجب على الشخص المضرور أن یثبت 2018) لسنة 54(
انتفاء مسؤولیة مزود خدمات الثقة غیر المعتمد عن األضرار التي 

مسؤولیة التقصیریة لحقت بھ، وھو أمر مخالف للقواعد العامة في ال
 وأحكام اإلثبات.

 مادتاندیباجة +  بنية مشروع القانون

رأي جلنة الشؤون 

التشريعية والقانونية 

 مبجلس الشورى
 .والقانونیة الدستوریة تینالناحیسالمة مشروع القانون من 

 .مشروع القانونالموافقة على  قرار جملس النواب
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توصية اللجنة مبجلس 

 الشورى
 مشروع القانون.الموافقة على 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )1(املرفق 
 

 تقریر اللجنة
 
 

 

  لثثاالدور االنعقاد العادي 
 خامسالالفصل التشریعي 



 

 

 2021مارس  14التاریخ: 
 )13التقریر: (

 
 

مشروع قانون بتعديل البند (د) من بشأن الشؤون املالية واالقتصادية  تقرير جلنة

) من قانون اخلطابات واملعامالت اإللكرتونية الصادر باملرسوم بقانون رقم 23املادة (

  2018) لسنة 54(

 (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى)

 

 
 الفصل التشریعي الخامس – الثالثدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

 أحال )،3د  5ف ص ل م ق /  533، وبموجب الخطاب رقم (2021 فبرایر 7بتاریخ 

المالیة لجنة الشؤون  إلىرئیس مجلـس الشـورى السید علي بن صالح الصالح معـالي 

) من قانون الخطابات والمعامالت 23مشروع قانون بتعدیل البند (د) من المادة ( واالقتصادیة

(المعد في ضوء االقتراح بقانون  2018) لسنة 54رقم (اإللكترونیة الصادر بالمرسوم بقانون 

، على أن تتم دراستھ وإبداء المالحظات وإعداد تقریر یتضمن رأي المقدم من مجلس الشورى)

 اللجنة بشأنھ لیتم عرضھ على المجلس. 

 

 
ً
 إجراءات اللجنة: -أوال
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 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتیة:

 :تیةفي االجتماعات اآل قانون المذكورمشروع التدارست اللجنة  )1(

 التاریخ رقم االجتماع
 2021فبرایر  24 التاسع عشر 

 2021مارس  3 العشرین
 2021مارس  10 الحادي والعشرین

 

 

بھ والتي اشتملت  المذكور على الوثائق المتعلقةأثناء دراستھا مشروع القانون اطلعت اللجنة  )2(

 على ما یلي:

 مشروع القانون. 

 .رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى 

 مذكرة الرأي القانوني المعدة من قبل المستشارین القانونیین للجنة. 

 .قرار مجلس النواب ومرفقاتھ 

 

 اللجنة من األمانة العامة بالمجلس: اتشارك في اجتماع

 القانونیینھیئة المستشارین 
 المستشار القانوني لشؤون اللجان السید خالد نجاح محمد 

المستشار القانوني لشؤون اللجان /  السید علي عبدهللا العرادي
 مدیر إدارة البحوث والدراسات

 المستشار المالي واالقتصادي السیدة زھرة یوسف رحمة
 باحث قانوني  السیدة أمینة علي ربیع

 اللجانإدارة شؤون 
 مشرف شؤون اللجان السید جواد مھدي محفوظ
 أمین سر لجنة مساعد  السیدة مریم أحمد الریّس

 إدارة العالقات واإلعالم
 مشرف إعالم  السید علي عباس العرادي
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ً
 :جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورىرأي  -اثاني

ن م والقانونیة بمجلس الش���ورى س���المة مش���روع القانون رأت لجنة الش���ؤون التش���ریعیة

 .والقانونیة الدستوریة تینالناحی

 

 
ً
 رأي اللجنة: -اثالث

) من قانون الخطابات 23مشروع قانون بتعدیل البند (د) من المادة ( تدارست اللجنة

(المعد في ضوء  2018) لسنة 54والمعامالت اإللكترونیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشریعیة  ،ح بقانون المقدم من مجلس الشورى)االقترا

 الدستوریة تینالناحی قانون منسالمة مشروع الالذي انتھى إلى و بمجلس الشورى والقانونیة

كما ، بل المستشارین القانونیین للجنةواطلعت على مذكرة الرأي القانوني المعدة من ق ،والقانونیة

 .حول مشروع القانون اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاتھ اطلعت

) من قانون الخطابات 23إلى تعدیل الفقرة (د) من المادة ( مشروع القانونیھدف             

، والتي توجب على 2018) لسنة 54والمعامالت اإللكترونیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

الشخص المضرور أن یثبت انتفاء مسؤولیة مزود خدمات الثقة غیر المعتمد عن األضرار التي 

 . في المسؤولیة التقصیریة وأحكام اإلثباتلحقت بھ، وھو أمر مخالف للقواعد العامة 

 

أن  على المادة األولى صتن من مادتین، –فضالً عن الدیباجة  –مشروع القانون  یتألف

) من قانون الخطابات والمعامالت اإللكترونیة الص���ادر 23نص الفقرة (د) من المادة (یس���تبدل ب

بالنس���بة لمزود خدمات الثقة غیر  -د"النص اآلتي: ، 2018) لس���نة 54بالمرس���وم بقانون رقم (

المعتمد، یقع على الش���خص الذي لحق بھ ض���رر عبء إثبات أن الض���رر الذي لحق بھ قد نتج 

 تنفیذیة. المادة الثانیةفیما جاءت  .عن عمد أو إھمال من قبل مزود الخدمة"
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التي ینص علیھا قانون الخطابات والمعامالت  "خدمات الثقة"وجدیر بالذكر أن 

"خدمات إلكترونیة خاصة بالتوقیع اإللكتروني، والختْم اإللكتروني، ومھر  ھي لكترونیةاإل

ل، والتصدیق اإللكتروني لموقعٍ  على شبكة  إلكتروني للوقت، والتوصیل اإللكتروني المسجَّ

"الشخص الذي یقوم بتقدیم واحدة أو  ھو "مزود خدمات الثقة"ـبأن المقصود كما  ،اإلنترنت"

 ات الثقة".أكثر من خدم
 

وجھات النظر حولھ من قبل أصحاب السعادة أعضاء  تبادلو بعد تدارس مشروع القانون

 :خلصت اللجنة إلى ما یلي، والمستشار المالي واالقتصادي للجنة ینالقانونیین والمستشار ،اللجنة

وأحكام ولیة التقصیریة، ؤیأتي مشروع القانون لتحقیق ما تنص علیھ القواعد العامة في المس .1

) من قانون الخطابات والمعامالت 23من المادة ((النافذ) حیث ینص البند (د)  ؛اإلثبات

"بالنسبة لمزود خدمات الثقة غیر المعتَمد، یقع على الشخص الذي لحق  على أنھلكترونیة اإل

بھ ضرر عبء إثبات أن الضرر الذي لحق بھ لم ینتج عن عْمد أو إھمال من ِقبَل المزود". 

حیث إن تفسیر ھذا النص  ؛ولیة التقصیریة وأحكام اإلثباتؤالنص یخالف قواعد المس وھذا

یوجب على الشخص الذي أصابھ الضرر نتیجة الخدمات التي یقدمھا مزود خدمات الثقة غیر 

ولیة خصمھ عن األضرار التي لحقت بھ، وھو أمر ال یتفق مع ؤالمعتمد، أن یثبت انتفاء مس

وعلیھ،  ع الحقیقیة.عن أنھ یتنافى مع إرادة المشرّ  ولیة التقصیریة، فضالً ؤقواعد اإلثبات والمس

"بالنسبة لمزود خدمات فإن النص الوارد في مشروع القانون محل النظر والذي ینص على أنھ 

الثقة غیر المعتمد، یقع على الشخص الذي لحق بھ ضرر عبء إثبات أن الضرر الذي لحق 

 "، یكون صحیًحا من الناحیة القانونیة. الخدمة مزودقبل  مند أو إھمال بھ قد نتج عن عمْ 
 

على أن "تقوم  الخطابات والمعامالت اإللكترونیة) من قانون 23ینص البند (ج) من المادة (  .2

القرینة إلى أن یثبت العكس بأن الضرر نتج عن عْمد أو إھمال من ِقبَل مزود خدمات الثقة 

وھي قرینة قانونیة قد قررھا القانون تجاه مزود خدمات الثقة المعتمد، في مصلحة  ،المعتَمد"

ولیة الخطأ ؤمسالقانون لھ لم یحمّ فلذلك فإنھ بالنسبة لمزود الخدمة غیر المعتمد  ،المضرور
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تلقائیًا، بل یجب أن یثبت المضرور أن ما وقع علیھ من ضرر ھو نتیجة عمد أو خطأ ھذا 

 المزود.

ى ما سبق، انتھت اللجنة إلى توصیتھا بالموافقة على مشروع القانون لألسباب وبناء عل

 المذكورة.
 

 
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ارابع

) من الالئحة الداخلیة لمجلس الش������ورى، اتفقت اللجنة على اختیار 39إعماالً لنص المادة (     

 كل من:

 مقرًرا أصلیـًا.   حبیب الخیاط جواداألستاذ  سعادة .1

 مقرًرا احتیاطیًا.   عبدهللا فرج  رضااألستاذ  سعادة .2

 

 
ً
 توصية اللجنة: -اخامس

 في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بما یلي:         

) من قانون 23مش������روع قانون بتعدیل البند (د) من المادة ( على ة، من حیث المبدأ،الموافق  -

(المعد في  2018) لسنة 54الخطابات والمعامالت اإللكترونیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 .ح بقانون المقدم من مجلس الشورى)ضوء االقترا

 الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصیالً في الجدول المرفق. -

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،
 

 
 

 
 

 خالد حسني املسقطي                                               رضا عبداهللا فرج                  

 الشؤون املالية واالقتصادية رئيس جلنة   الشؤون املالية واالقتصادية     نائب رئيس جلنة



 
 
 
 

 مملكة البحرین      
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 

 )2(املرفق 
 
 
 
 
 

 جدول 
 مواد مشروع القانون

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 خامسالفصل التشریعي ال
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 قانون اخلطابات واملعامالت اإللكرتونيةمن ) 23(  ) لسنة بتعديل البند (د) من املادة (مشروع قانون 

 (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى) 2018) لسنة 54الصادر باملرسوم بقانون رقم ( 
) في 23نص المادة (

 النص بعد التعدیل توصیة اللجنة النوابقرار مجلس  نصوص مواد المشروع القانون النافذ

 مسمى المشروع  

 
رقم (   ) مشروع قانون 

بتعدیل البند (د)    لسنة 

) من 23من المادة (

قانون الخطا�ات 

والمعامالت اإللكترون�ة 

 مسمى المشروع 

 

الموافقة على المسمى  -
كما ورد في مشروع 

 القانون.

 مسمى المشروع 

 

الموافقة على المسمى  -
كما ورد في مشروع 

 القانون.

 مسمى المشروع 

 

رقم (   ) مشروع قانون 

بتعدیل البند (د) لسنة    

) من 23من المادة (

قانون الخطا�ات 

والمعامالت اإللكترون�ة 
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) في 23نص المادة (
 النص بعد التعدیل توصیة اللجنة النوابقرار مجلس  نصوص مواد المشروع القانون النافذ

الصادر �المرسوم �قانون 

 2018) لسنة 54رقم (

الصادر �المرسوم �قانون 

 2018) لسنة 54رقم (
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) في 23نص المادة (
 النص بعد التعدیل توصیة اللجنة النوابقرار مجلس  نصوص مواد المشروع القانون النافذ

 
 الدیباجة

 نحن حم����د بن عیس�������ى 
آل خلیفة        ملك مملكة 

 .البحرین

 على الدستور، االطالع بعد

وعلى ق���انون الخط���اب���ات 

والمع����امالت اإللكترونی����ة 

الص���ادر بالمرس���وم بقانون 

 ،2018) لسنة 54رقم (

أق��ر م��ج��ل��س الش���������ورى 

لق����انون  لنواب ا ومجلس ا

اآلتي نص�����ھ، وقد ص�����دَّقنا 

 علیھ وأصدرناه:

 الدیباجة
 
 
 نص افقة علىالمو -

الدیباجة كما ورد في 
 مشروع القانون.

 الدیباجة
 

 
 ن��ص اف��ق����ة ع��ل��ىال��م��و -

ال���دیب���اج���ة كم���ا ورد في 
 مشروع القانون.

 الدیباجة
 نحن حم����د بن عیس��������ى 
آل خلیفة        ملك مملكة 

 .البحرین

 على الدستور، االطالع بعد

وعلى ق���انون الخط���اب���ات 

والمع����امالت اإللكترونی����ة 

بقانون الص���ادر بالمرس���وم 

 ،2018) لسنة 54رقم (

أقر مجلس الشورى 

ومجلس النواب القانون 

اآلتي نصھ، وقد صدَّقنا 

 علیھ وأصدرناه:
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) في 23نص المادة (
 النص بعد التعدیل توصیة اللجنة النوابقرار مجلس  نصوص مواد المشروع القانون النافذ

 ) 23مادة (

مسؤولیة مزودي 
 خدمات الثقة

یكون مزود خدمات  .أ

الثقة مسئوالً عن أي 

ضرر یلحق بأي 

ستند شخص كان قد ا

بشكل معقول على 

ضمھا  خدمة ثقة قد

المزود، وكان ذلك 

نتیجة عدم التزام 

المزود بأحكام ھذا 

 المادة األولى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة األولى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة األولى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة األولى
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) في 23نص المادة (
 النص بعد التعدیل توصیة اللجنة النوابقرار مجلس  نصوص مواد المشروع القانون النافذ

القانون والقرارات 

الصادرة تنفیذاً لھ، وأن 

الضرر كان قد نشأ عن 

عْمد أو بسبب إھمال 

 .من قِبَل المزود

تنتفي مسئولیة مزود  .ب

خدمات الثقة المعتَمد إذا 

كان الشخص یعلم، أو 

كان من شأنھ أن یعلم 

بحسب المجرى العادي 

لألمور، بأن الشھادة 

الذي استند علیھا قد 

انتھى العمل بھا أو تم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
استبدال كلمة (البند)  -

بكلمة (الفقرة) الواردة في 
 مقدمة المادة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
الموافقة على قرار  -

استبدال مجلس النواب ب
كلمة (البند) بكلمة 
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) في 23نص المادة (
 النص بعد التعدیل توصیة اللجنة النوابقرار مجلس  نصوص مواد المشروع القانون النافذ

إلغاؤھا أو تعلیق العمل 

بھا، أو أن اعتماد مزود 

خدمات الثقة ذات 

 .العالقة قد تم سحبھ

تقوم القرینة إلى أن   .ج

یثبت العكس بأن 

الضرر نتج عن عْمد أو 

إھمال من قِبَل مزود 

 .خدمات الثقة المعتَمد

بالنسبة لمزود  .د
خدمات الثقة غیر 

عتَمد، یقع على الم
الشخص الذي لحق بھ 

 

 

یُس�������تبدل بنص الفقرة (د) 

) من قانون 23من المادة (

الخط����اب����ات والمع����امالت 

نی����ة الص����������ادر  ترو ك اإلل

ب���المرس�������وم بق���انون رقم 

، النص 2018) لسنة 54(

 اآلتي: 

بالنس��بة لمزود خدمات  -"د

الثق����ة غیر المعتم����د، یقع 

على الش�������خص الذي لحق 

ض������رر عبء إثبات أن  ھب

 النص بعد التعدیل:
 

(د) من  البندیُس��تبدل بنص 

) من ق����انون 23الم����ادة (

الخط����اب����ات والمع����امالت 

نی����ة الص����������ادر  ترو ك اإلل

ب���المرس�������وم بق���انون رقم 

، النص 2018) لسنة 54(

 اآلتي: 

بالنسبة لمزود خدمات  -"د

الثقة غیر المعتمد، یقع على 

ھ الشخص الذي لحق ب

ضرر عبء إثبات أن 

(الفقرة) الواردة في 
 مقدمة المادة.

 

 
(د) من  البندیُس��تبدل بنص 

) من ق����انون 23الم����ادة (

الخط����اب����ات والمع����امالت 

اإلل�ك�ت�رون�ی����ة الص����������ادر 

ب���المرس�������وم بق���انون رقم 

، النص 2018) لسنة 54(

 اآلتي: 

بالنس���بة لمزود خدمات  -"د

الثق����ة غیر المعتم����د، یقع 

 ھعلى الشخص الذي لحق ب

ض�������رر ع���بء إثب���ات أن 
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) في 23نص المادة (
 النص بعد التعدیل توصیة اللجنة النوابقرار مجلس  نصوص مواد المشروع القانون النافذ

ضرر عبء إثبات أن 
الضرر الذي لحق بھ لم 
ینتج عن عْمد أو إھمال 

 .من قِبَل المزود
إذا أبلغ مزود خدمات  .ه

ً عمالئھ  الثقة مسبقا

بالقیود المفروضة على 

استعمال الخدمات التي 

یقدمھا، بما ذلك القیود 

الواردة على قیمة 

المعامالت موضوع 

وكان ذلك الخدمة، 

اإلبالغ على نحو یتحقق 

الض�������رر الذي لحق بھ قد 

إھمال من نتج عن عمد أو 

 قبل مزود الخدمة".

الضرر الذي لحق بھ قد 

نتج عن عمد أو إھمال من 

 الخدمة".قبل مزود 

الض�������رر الذي لحق بھ قد 

نتج عن عمد أو إھمال من 

 الخدمة".قبل مزود 
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) في 23نص المادة (
 النص بعد التعدیل توصیة اللجنة النوابقرار مجلس  نصوص مواد المشروع القانون النافذ

بھ علم الغیر، فإنھ ال 

یُسأل عن األضرار 

الناشئة عن استعمال 

خدماتھ بما یجاوز تلك 

القیود، ما لم تكن 

األضرار قد نشأت عن 

 .فعل عْمدي منھ
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) في 23نص المادة (
 النص بعد التعدیل توصیة اللجنة النوابقرار مجلس  نصوص مواد المشروع القانون النافذ

 

 
 المادة الثانیة

رئیس مجلس الوزراء  على

ك����ٌل ف��ی��م����ا  –وال��وزراء 

تنفیذ أحكام ھذا  –یخص�����ھ 

الق���انون، ویعم���ل ب���ھ من 

الیوم التالي لتاریخ نش�������ره 

 في الجریدة الرسمیة.

 

 المادة الثانیة
الموافقة على نص المادة  -

كما ورد في مشروع 

 القانون.

 

 المادة الثانیة
نص المادة  الموافقة على -

كما ورد في مشروع 

 القانون.

 

 المادة الثانیة
رئیس مجلس الوزراء  على

ك����ٌل ف��ی��م����ا  –وال��وزراء 

تنفیذ أحكام ھذا  –یخص�����ھ 

الق���انون، ویعم���ل ب���ھ من 

الیوم التالي لتاریخ نش�������ره 

 في الجریدة الرسمیة.

 
 



 
 

 

  

 
       
 مملكة البحرین      

 مجلس الشورى
 إدارة شؤون اللجان

 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج
 
 

 )3(املرفق 
 

 
 أي ر

لجنة الشؤون التشریعیة 
 والقانونیة

 
 

  لثالثادور االنعقاد العادي 
 خامسالفصل التشریعي ال
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 م  2021اير فبر 9 التاريخ:

 

 سعادة الأستاذ / خالد حسين المسقطي   المحترم

 رئيــس لجنــة الشؤون المالية والاقتصادية 

 
 

قانون الخطابات  ( من23مشروع قانون رقم )  ( لسنة بتعديل البند )د( من المادة )الموضوع: 

)المعد في ضوء  2018( لسنة 54والمعامالت اإللكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(.

 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

 

، ضمن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، أرفق م2021اير فبر 7بتاريخ      

مشروع قانون رقم )  ( لسنة بتعديل البند  (، نسخة من3د  5ق / ف  ص ل ت 532كتابه رقم )

( من قانون الخطابات والمعامالت اإللكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23)د( من المادة )

إلى لجنة  ،ح بقانون المقدم من مجلس الشورى()المعد في ضوء االقترا 2018( لسنة 54)

وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية الشؤون التشريعية والقانونية، 

 واالقتصادية.

 

 دياحاللجنة الشؤؤؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤؤؤريعية والقانونية ا تماع ا  عقدت م2021اير فبر 9وبتاريخ      

 .قرار مجلس النواب بشأنهو، المذكور قانونالمشروع ، حيث اطلعت على ينعشروال
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لمبادئ وأحكام  قانونالمشؤؤؤؤؤؤؤروع إلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة   

 الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

 

( من 23مشررررروع قانون رقم )  ( لسررررنة بتعديل البند )د( من المادة ) ترى اللجنة سؤؤؤؤالمة      

 2018( لسررررنة 54قانون الخطابات والمعامالت اإللكترونية الصررررادر بالمرسرررروم بقانون رقم )

من الناحيتين الدسؤؤؤؤؤؤؤتورية  ،ح بقانون المقدم من مجلس الشرررررررورى()المعد في ضررررررروء االقترا

 والقانونية.

 

 

 

 

 دلال جاسم الزايد                                                       

 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 مملكة البحرین      
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 

 )4(املرفق 
 
 
 
 
 

 مذكرة 
 الرأي القانوني

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 خامسالفصل التشریعي ال
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اير  28التار�ــــخ:      م 2021 ف�ب

 سعادة السيد/ خالد حسين المسقطي المحترم

 رئيس لجنة الشئون المالية واالقتصادية 

 السالم عل�كم ورحمة هللا و�ركاته،،،

مشروع قانون بتعديل البند (د) من الموضوع: مذكرة بالرأي القانو�ي بخصوص 

الخطابات والمعامالت اإللكترونية الصادر بالمرسوم بقانون  ) من قانون 23المادة (

 (المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) 2018) لسنة 54رقم (

 

ي �شأن الموض�ع المذكور أعالە،  
بناًء ع� تكل�ف سعادتكم بتقد�م مذكرة بالرأي القانوىض

�شأن الالئحة الداخل�ة    2002) لسنة  55بقانون رقم (و�عد االطالع ع� الدستور، وع� المرسوم  

بالمرسوم  الصادر  ون�ة  اإلل��ت والمعامالت  الخطابات  قانون  وتعد�الته، وع�  الشورى  لمجلس 

وع القانون، و�عد دراسة 2018) لسنة 54بقانون رقم ( :  م�ش ي
 المذكور، نف�د سعادتكم باآلىت

وع القانون: أوال: محتوى   م�ش

وع  يتألف   ، تناولت المادة األو� منه استبدال   من  -فضال عن الديباجة-  القانونم�ش ض مادتني

ون�ة،23نص الفقرة (د) من المادة ( : "د  ) من قانون الخطابات والمعامالت اإلل��ت ي
  - بالنص اآلىت

ر عبء إثبات أن  بالنسبة لمزود خدمات الثقة غ�ي المعتمد، �قع ع� الشخص الذي لحق به �ض

ر الذي لحق   بينما جاءت المادة الثان�ة  به قد نتج عن عمد أو إهمال من قبل مزود الخدمة".  ال�ض

  تنف�ذ�ة. 
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وع القانون: ثان�ا: أهداف    م�ش

(يهدف   المادة  من  (د)  الفقرة  به  جاءت  ما  تعد�ل  إ�  القانون  وع  قانون 23م�ش من   (

ور أن يثبت   ي توجب ع� الشخص الم�ض ون�ة الىت انتفاء مسئول�ة  الخطابات والمعامالت االل��ت

ي 
ي لحقت به، وهو أمر مخالف للقواعد العامة �ض ار الىت مزود خدمات الثقة غ�ي المعتمد عن األ�ض

�ة ، وأحكام اإلثبات. إذ أنه من غ�ي المتصور أن يثبت المد�ي انتفاء مسئول�ة المسئول�ة التقص�ي

ر الذي لحق به.   خصمه عن ال�ض

وع القانون.  انت� قرار مجلس النواب الموقر بالموافقة  ع� م�ش

ا 
�
ي  الرأي: ثالث

 :  القانوين

ون�ة،  -1 ي ينص عليها قانون الخطابات والمعامالت االل��ت ض أن خدمات الثقة الىت بدا�ة نبني

ومهر   ، ي
وىض اإلل��ت والخْتم   ، ي

وىض اإلل��ت بالتوقيع  خاصة  ون�ة  إل��ت "خدمات  بها  �قصد 

ي  
وىض ي للوقت، والتوص�ل اإلل��ت

وىض ي لموقع ع� شبكة  إل��ت
وىض ل، والتصديق اإلل��ت المسجَّ

نت". و�قصد بمزود خدمات الثقة "الشخص الذي �قوم بتقد�م واحدة أو أ��� من   اإلن�ت

 خدمات الثقة". 

�ة،  -2 التقص�ي المسئول�ة  ي 
�ض العامة  القواعد  عل�ه  تنص  ما  لتحقيق  القانون  وع  م�ش ي 

�أىت

) من قانون الخطابات والمعامالت 23(وأحكام اإلثبات. ح�ث ينص البند (د) من المادة  

ون�ة النافذ ع� أنه   : االل��ت

ر عبء بالنسبة لمزود خدمات الثقة غ�ي المعتَمد،  "  �قع ع� الشخص الذي لحق به �ن

ر الذي لحق به   ". عن عْمد أو إهمال من ِقَبل المزود لم ينتجإثبات أن ال�ن

�ة وأحكام اإلثبات. ح�ث إن تفس�ي هذا النص  وهذا النص �خالف قواعد المسئول�ة التقص�ي

ي   ر نت�جة الخدمات الىت مزود خدمات الثقة   �قدمها يوجب ع� الشخص الذي أصابه ال�ض
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ي لحقت به، وهو    انتفاءيثبت    أنغ�ي المعتمد،   ار الىت ال يتفق    أمر مسئول�ة خصمه عن األ�ض

ع الحق�ق�ة. قواعد اإلثبات وامع  �ة، فضال عن أنه يتنا�ض مع إرادة الم�ش  لمسئول�ة التقص�ي

ي  لذل
"بالنسبة لمزود خدمات الثقة غ�ي المعتمد، �قع ع� الشخص  ك فإن النص اآلىت

ر   ر الذي لحق به قد نتج عن عمد أو إهمال من    عبءالذي لحق به �ن إثبات أن ال�ن

ا من الناح�ة القانون�ة. قبل المزود"،  وع القانون �كون صح�ح� ي م�ش
 الوارد �ض

(ي -3 المادة  البند (ج) من  أن 23نص  ون�ة، ع�  اإلل��ت الخطابات والمعامالت  ) من قانون 

ر نتج عن عْمد أو إهمال من ِقَبل مزود خدمات  "تقوم الق��نة إ� أن يثبت العكس بأن ال�ض

  ،ون�ة قد قررها القانون تجاە مزود خدمات الثقة المعتمد الثقة المعتَمد". و�ي ق��نة قان

ور  الم�ض مصلحة  ي 
لم �ض القانون  فإن  المعتمد،  غ�ي  الخدمة  لمزود  بالنسبة  فإنه  لذلك   .

ر هو   ور أن ما وقع عل�ه من �ض ا، بل �جب أن يثبت الم�ض �حمله مسئول�ة الخطأ تلقائ��

 نت�جة عمد أو خطأ هذا المزود. 

 ،،هذا ما لزم ب�انه وتفضلوا بقبول وافر التح�ة والتقدير، 

 

 

 

 المستشار علي عبدهللا العرادي          
 المستشار القانوني لشئون اللجان          

                                                           حمدالمستشار خالد نجاح م 
 المستشار القانوني لشئون اللجان



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )5(املرفق 
 

 قرار 
 مجلس النواب ومرفقاتھ

 
 

 

  لثثاالدور االنعقاد العادي 
 خامسالالفصل التشریعي 



٤ - ٢ - ٢٠٢١ م

١١٣ ف ٥ د ٣
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