40

العدد – 3395 :الخميس  29نوفمبر 2018

مر�سوم بقانون رقم ( )55ل�سنة 2018
ب�ش�أن ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتداول
ملك مملكة البحرين.
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور ،وعلى الأخ�ص املادة ( )38منه،
وعلى القانون البحري ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )23ل�سنة  1982وتعديالته،
وعلى قانون التجارة ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )7ل�سنة  1987وتعديالته،
وعلى قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة
 1996وتعديالته،
وعلى قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ،ال�صادر بالقانون رقم ()64
ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة
،2018
وبنا ًء على ع ْر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:
مادة ()1
تعاريف

ين املبين َة قرينَ ٍّ
يف تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعا َ
كل منها،
يقت�ض �سياق الن�ص َ
خالف ذلك:
ما مل ِ
المملكة :مملكة البحرين.
المحافظ :محافظ م�صرف البحرين المركزي.
ُم َ�ش ِّغل :ال�شخ�ص الذي يتولى ت�شغيل نظام معلومات �إدارة �سجالت �إلكترونية قابلة للتداول.
ُم َ�ش ِّغل معت َمد� :أي م�شغل معتمد وفق ًا لأحكام المادتين ( )15و( )16من هذ القانون.
الجه ��ة الإداري ��ة المخت�ص ��ة :الجهة الإدارية التي ي�ص���در بت�سميتها مر�س���وم ،ويجوز �أن ي�سمي
المر�س���وم جه���ة �إدارية تخت����ص بال�سندات القابلة للت���داول ،و�أخرى تخت����ص بال�صكوك القابلة
للتداول.
ال�سلطة المخت�صة :وزير �أو رئي�س الجهة الإدارية المخت�صة بح�سب الأحوال.
ال�سند ( :)Documentي�شمل �أي ًا مما ي�أتي:
� - 1سندات ال�شحن (.)Bills of Lading
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 - 2خطابات االعتماد (.)Letters of Credit
� - 3إي�صاالت التخزين )Warehouse Receipts(.
� - 4أي���ة �سن���دات ملكية �أخرى قابلة للت���داول ( ،)Documents of Titleي�ص���در بتحديدها قرار
م���ن الوزير المع ِن���ي بالموا�صالت بعد الت�شاور م���ع المحافظ ،ويكون محل االلت���زام فيها ت�سليم
الب�ضاعة المبينة في ال�سند.
ال�صك ( :)Instrumentي�شمل �أي ًا مما ي�أتي:
 - 1ال�شيكات (.)Checks
 - 2الكمبياالت (.)Bills of Exchange
 - 3ال�سندات لأمر (.)Promissory Notes
� - 4أي���ة �صكوك �أخرى قابلة للتداول ،ي�صدر بتحديدها قرار من المحافظ ،يكون محل االلتزام
فيها �سداد مبلغ من المال مبين في ال�صك.
ت�سلُّمها �أو تخزينه���ا بو�سيلة �إلكترونية،
�سج ��ل �إلكترون ��ي :معلومات يتم �إن�شا�ؤه���ا �أو �إر�سالها �أو َ
وت�شمل بح�سب الأحوال ،جميع المعلومات التي تقترن �أو ترتبط منطقي ًا بال�سجل على نحو يجعلها
جزء ًا منه �سواء �أُن�شئت في وقت متزامن �أم ال.
�سج ��ل �إلكترون ��ي قاب ��ل للت ��داول� :سن���د �أو �صك قابل للت���داول يكون في �شكل �سج���ل �إلكتروني،
وم�ستوفي ًا لل�شروط المن�صو�ص عليها في المادة ( )6من هذا القانون.
نظ ��ام معلوم ��ات �إدارة �سج�ل�ات �إلكتروني ��ة قابلة للت ��داول :نظام معلوم���ات لإ�صدار ال�سجالت
الإلكترونية القابلة للتداول ،وتداولها وتخزينها وال�سيطرة عليها.

مادة ()2
نطاق ال�سريان

ُخدم ب�ش�أنها
 - 1ت�سري �أحكام هذا القانون على ال�سجالت الإلكترونية القابلة للتداول �سواء ا�ست ِ
م�شغل من عدمه.
 - 2فيم���ا ل���م يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص في هذا القانون ،ال ُت ِخل �أحكام هذا القانون ب�سريان � ٍّأي من
�أحك���ام القواني���ن ال ُم ِّ
نظمة لل�سندات وال�صكوك القابلة للتداول عل���ى ال�سجالت الإلكترونية
القابلة للتداول ،بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحماية الم�ستهلك.

مادة ()3
تف�سري �أحكام هذا القانون

ُتراعى يف تف�سري ن�صو�ص هذا القانون �أحكام قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية ،وما
ي�صدر عن جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل (اليون�سرتال) حول القانون النموذجي
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لل�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل ال�صادر عنها عام .2017

مادة ()4
املعلومات الإ�ضافية يف ال�سجل الإلكرتوين القابل للتداول

يجوز ت�ضمني ال�سجل الإلكرتوين القابل للتداول �أية معلومات �أخرى �إ�ضافة ِلـما يتطلب
القانون ت�ضمينه ال�سند �أو ال�صك القابل للتداول.

مادة ()5
االعرتاف بال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتداول

ال ُين َكر الأثر القانوين �أو ال�صحة �أو النفاذ لل�سجل الإلكرتوين القابل للتداول ،ملجرد كونه
يف �شكل �إلكرتوين.
وال ُي ِلزم هذا القانون �أي �شخ�ص با�ستخدام ال�سجل الإلكرتوين القابل للتداول دون موافقته،
�ستدل �ضمن ًا على موافقة ال�شخ�ص من خالل �سلوكه.
ويجوز لأغرا�ض ذلك �أن ُي َ

مادة ()6
ال�شروط الواجب توا ُفرها يف ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتداول

ُيعت ُّد بال�سند �أو ال�صك القابل للتداول الذي يكون يف �شكل �سجل �إلكرتوين متى توافرت فيه
ال�شروط الآتية:
� -1إذا ت�ضم���ن ال�سج���ل الإلكتروني المعلوم���ات التي يجب �أن يت�ضمنها ال�سن���د �أو ال�صك القابل
للتداول بح�سب الأحوال.
تخدمت طريقة موثوق بها لتحقيق الآتي:
ا�س ِ
� - 2إذا ُ
�أ  -بيان �أن ال�سجل الإلكتروني هو ال�سجل الإلكتروني القابل للتداول الواجب االعتداد به.
ب � -ضمان خ�ضوع ال�سجل الإلكتروني القابل للتداول لل�سيطرة منذ �إن�شائه وحتى انتهاء
مفعوله �أو �صالحيته.
ج � -ضمان الحفاظ على �سالمة ال�سجل الإلكتروني ،ويكون معيار تقييم ال�سالمة هو ما �إذا
كانت المعلومات التي ت�ض َّمنها ال�سجل الإلكتروني القابل للتداول ،بما في ذلك � ُّأي تغيير
م�صرح به يطر�أ على ال�سجل الإلكتروني القابل للتداول من وقت �إن�شائه وحتى انتهاء
مفعوله �أو �صالحيته ،قد ظلت كاملة دون �أن يطر�أ عليها � ُّأي تغيير ،با�ستثناء ما يطر�أ في
ال�سياق المعتاد لإر�سال المعلومات �أو تخزينها �أو ع ْر�ضها.
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مادة ()7
ال�سيطرة

 - 1ف���ي الأحوال التي يتط َّلب القانون فيها حيازة ال�سن���د �أو ال�صك القابل للتداول ،يتحقق ذلك
ُخدمت طريقة موثوق به���ا لتحقيق �سيطرة
ف���ي ال�سجل الإلكترون���ي القابل للت���داول �إذا ا�ست ِ
ح�صري���ة على ال�سجل الإلكتروني م���ن ِق َبل �شخ�ص ما ولبيان �أن هذا ال�شخ�ص هو ال�شخ�ص
الم�سيطر على ال�سجل.
 - 2ف���ي الأح���وال التي يتط َّلب �أو ي�سمح فيها القانون بانتقال حي���ازة �سند �أو �صك قابل للتحويل،
يتحقق ذلك في ال�سجل الإلكتروني من خالل نقل ال�سيطرة الح�صرية على ال�سجل الإلكتروني
القابل للتداول.

مادة ()8
املعيار العام للثقة

لأغرا�ض املواد ( )6و( )7و( )9و( )11و( )12و( )13من هذا القانون ،يجب �أن تكون
الطريقة امل�شار �إليها:
الم�ستخدمة م���ن �أجله في �ضوء جميع الظروف
 -1عل���ى ق���در منا�سب من الثقة لتحقيق الغر�ض
َ
ذات العالقة ،وبجوز �أن ي�شمل ذلك ما ي�أتي:
�أ � -أية قواعد ت�شغيل تتعلق بتقييم مدى الثقة في النظام.
ب � -ضمان �سالمة البيانات.
ج  -القدرة على م ْنع اال�ستخدام والنفاذ غير الم�صرح به للنظام.
د � -أمن �أنظمة معدات الحا�سب الآلي ( )Hardwareوالبرمجيات (.)Software
هـ  -مدى انتظام تدقيق النظام من ِق َبل جهة م�ستقلة ونطاق هذا التدقيق.
و  -وجود �شهادة من ِق َبل جهة �إ�شراف �أو اعتماد �أو نظام طوعي ب�ش�أن الثقة في الطريقة.
ز � -أية معايير قيا�سية يكون معمو ًال بها.
� - 2أن يث ُب���ت فعلي��� ًا تحقيقها للوظيفة الم�شار �إليها ف���ي البند ( )1من هذه المادة �سواء منفردة
�أم مجتمعة مع �أدلة �أخرى.
ويف �سياق �أية �إجراءات قانونية تقوم القرينة على �أن الطريقة التي ي�ستخدمها امل�شغل املعتمد
موثوق بها ما مل يث ُبت العك�س.

مادة ()9
بيان الوقت واملكان يف ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتداول

لأغرا�ض بيان الوقت واملكان يف ال�سند �أو ال�صك القابل للتداولُ ،يعت ُّد بالبيان بالن�سبة
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لل�سجل الإلكرتوين القابل للتداول �إذا مت ا�ستخدام طريقة موثوق بها لذلك.

مادة ()10
التظهري

يف الأحوال التي ي�شرتط �أو ي�سمح فيها القانون بتظهري ال�سند �أو ال�صك القابل للتداول،
يتحقق ذلك بالن�سبة لل�سجل الإلكرتوين القابل للتداول �إذا مت ت�ضمينه البيانات املطلوبة للتظهري
م�ستوفية لال�شرتاطات املن�صو�ص عليها يف املادتني ( )5و( )6من هذا القانون.

مادة ()11
التعديل

يف الأحوال التي ي�شرتط �أو ي�سمح فيها القانون بتعديل ال�سند �أو ال�صك القابل للتداول،
ُخدمت طريقة موثوق بها لتعديل
يتحقق ذلك بالن�سبة لل�سجل الإلكرتوين القابل للتداول �إذا ا�ست ِ
ظهر التعديل ومي ِّيزه.
املعلومات الواردة يف ال�سجل الإلكرتوين القابل للتداول على نحو ُي ِ

مادة ()12
ا�ستبدال ال�سجل الإلكرتوين القابل للتداول
ب�سند �أو �صك قابل للتداول

يجوز ا�ستبدال ال�سجل الإلكرتوين القابل للتداول ب�سند �أو �صك قابل للتداول �إذا مت ا�ستخدام
طريقة موثوق بها لتغيري الدعامة .ويجب لالعتداد بتغيري الدعامة �إدراج بيان بذلك �ضمن
ال�سجل الإلكرتوين القابل للتداول.
ويف هذه احلالة ي�صبح ال�سند �أو ال�صك القابل للتداول غري قابل لال�ستخدام ،وال يعود له
�أي �أثر قانوين.
ويف جميع الأحوال ال ينتُج عن تغيري الدعامة �أي �أثر على حقوق والتزامات �أي من الأطراف
�أو الغري.

مادة ()13
ا�ستبدال ال�سند �أو ال�صك القابل للتداول
ب�سجل �إلكرتوين قابل للتداول

يجوز ا�ستبدال ال�سند �أو ال�صك القابل للتداول ب�سجل �إلكرتوين قابل للتداول �إذا مت
ا�ستخدام طريقة موثوق بها لتغيري الدعامة .ويجب لالعتداد بتغيري الدعامة �إدراج بيان بذلك
�ضمن ال�سند �أو ال�صك القابل للتداول.
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ويف هذه احلالة ي�صبح ال�سجل الإلكرتوين القابل للتداول غري قابل لال�ستخدام ،وال يعود له
�أي �أثر قانوين.
ويف جميع الأحوال ال ينتُج عن تغيري الدعامة �أي �أثر على حقوق والتزامات �أي من الأطراف
�أو الغري.

مادة ()14
عدم التمييز ب�ش�أن ال�سجالت القابلة للتداول الأجنبية

 - 1ال ُين َك���ر الأثر القانوني �أو ال�صح���ة �أو النفاذ لل�سجل الإلكتروني القابل للتداول ،لمجرد كونه
ُخدم خارج المملكة.
�صدر �أو ا�ست ِ
 - 2ال ُت ِخ���ل �أحك���ام هذا القان���ون ب�سريان قواع���د القانون الدول���ي الخا�ص ،التي ت�س���ري ب�ش�أن
ال�سندات �أو ال�صكوك القابلة للتداول على ال�سجالت الإلكترونية القابلة للتداول.

مادة ()15
اعتماد امل�ش ِّغلني

 -1يجوز لأي م�شغل م�ؤ�س�س في المملكة �أو له مقر عمل فيها �أن يتقدم بطلب �إلى الجهة الإدارية
المخت�ص���ة للموافقة عل���ى اعتماده كم�شغل معتمد ،مب ِّين ًا نط���اق االعتماد في طلبه ،وي�صدر
ق���رار من ال�سلطة المخت�ص���ة ُي َ
ن�شر في الجريدة الر�سمية بالموافق���ة على االعتماد ونطاقه
وذلك بعد التحقق من ا�ستيفاء اال�شتراطات والمعايير المقررة في هذا ال�ش�أن ،بما في ذلك
معايير التقيي�س الواجب ا�ستعمالها.
 - 2ي�ص���در عن ال�سلطة المخت�صة ق���رار ب�ش�أن �إجراءات تقديم الطلب والبت فيه واال�شتراطات
والمعايير الم�شار �إليها في الفقرة ( )1من هذه المادة ،ويجب �أن ال تت�ضمن هذه اال�شتراطات
والمعايير الإلزام با�ستعمال برمجيات �أو معدات حا�سب �آلي معينة.
�ستحق ر�سم على الطلب ور�سم �سنوي على االعتماد في حالة الموافقة عليه .وي�صدر بتحديد
ُ -3ي َ
فئات هذه الر�سوم قرار من ال�سلطة المخت�صة بعد موافقة مجل�س الوزراء.
 - 4يخ�ض���ع الم�شغل���ون المعتمدون لرقابة الجه���ة الإدارية المخت�صة ولمتطلب���ات التدقيق التي
ت�صدر ب�ش�أنها قرارات من ال�سلطة المخت�صة.
�سحب االعتماد� ،إ َّما كلي ًا �أو جزئيا بالن�سبة
 - 5يجوز بموجب قرار ي�صدر عن ال�سلطة المخت�صة ْ
الخ ْدمات التي تمثل جزء ًا من نطاق اعتماده ،وذلك �إذا �أ�صبح الم�شغل المعتمد غير
ل ٍّأي من ِ
م�ستوف لال�شتراطات والمعايير المق َّررة.
ٍ
�سح���ب االعتماد �إخطار الم�شغ���ل المعتمد كتابة
 - 6يج���ب عل���ى الجهة الإداري���ة المخت�صة قبل ْ
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م�سجل م�صحوب بعلم الو�صول ب�ش�أن الإجراء المزمع اتخاذه حياله والأ�سباب
بموجب كتاب َّ
المب��� ِّررة لذل���ك .وللم�شغل المعتمد االعترا����ض كتابة على ذلك خالل �أربع���ة ع�شر يوم ًا من
ت�سلُّمه الإخطار ،ويتم بح���ث �أوجه االعترا�ض والبت فيه خالل ثالثين يوم ًا من تاريخ
تاري���خ َ
ت�سلُّمه .وفي حالة رف�ض االعترا�ض ُي َ
�سحب االعتماد في الجريدة الر�سمية.
ن�شر قرار ْ
َ

مادة ()16
اعتماد امل�شغلني اخلارجيني

 -1يج���وز لأي م�شغ���ل م� َّؤ�س����س خارج المملكة ولي�س ل���ه مقر عمل فيها �أن يتق���دم بطلب اعتماده
كم�شغ���ل معتمد ،مبين ًا نط���اق االعتماد في طلبه .وتكون �إج���راءات تقديم الطلب والبت فيه
ِو ْفق ًا للقرار الم�شار �إليه في الفقرة ( )2من المادة ( )15من هذا القانون.
 - 2ي�ص���در قرار من ال�سلط���ة المخت�صة ُي َ
ن�شر في الجريدة الر�سمي���ة بالموافقة على االعتماد،
وبيان نطاقه� ،إذا كان م�ستوفي ًا لال�شتراطات الآتية:
�أ � -أن يكون الم�شغل الخارجي يعمل بموجب معايير ،بما في ذلك معايير التقيي�س الواجب
ا�ستعمالها ،ال تقل من حيث الم�ستوى عن المعايير الم�شار �إليها في الفقرة ( )1من
المادة ( )15من هذا القانون.
ب � -أن يكون الم�شغل الخارجي معتمد ًا بالن�سبة لنطاق االعتماد في بلد �أجنبي مقبول لدى
ال�سلطة المخت�صة.
ج � -أية ا�شتراطات �أخرى ي�صدر بها قرار من ال�سلطة المخت�صة.
�ستح���ق ر�س���م على الطلب ور�سم �سن���وي على االعتماد في حالة الموافق���ة عليه .وي�سري في
ُ -3ي َ
ه���ذا ال�ش�أن قرار ال�سلط���ة المخت�صة الم�شار �إليه في الفقرة ( )3من المادة ( )15من هذا
القانون.
�سح���ب اعتماد الم�شغل الخارجي الأحكام المن�صو����ص عليها في الفقرتين
 - 4ت�س���ري في �ش�أن ْ
( )5و( )6من المادة ( )15من هذا القانون.

مادة ()17
م�سئولية امل�شغلني

 - 1مع مراعاة حكم الفقرة ( )3من هذه المادةُ ،ي�س�أل الم�شغل عن �أي �ضرر لحق ب�أي �شخ�ص
ُخدم ب�ش�أنه نظام معلومات �إدارة
ا�ستند ب�شكل معقول على �سجل �إلكتروني قابل للتداول ،ا�ست ِ
ال�سج�ل�ات القابل���ة للتداول الخا�ص بالم�شغ���ل ،وكان ذلك ال�ضرر ناجم��� ًا عن عدم ا�ستيفاء
الطريق���ة الت���ي ا�ستخدمها الم�شغل ب�ش����أن ذلك ال�سج���ل للمتط َّلبات المن�صو����ص عليها في
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المادتي���ن ( )6و( )7م���ن هذا القان���ون ،ونجم ال�ضرر ع���ن عمد �أو ب�سبب �إهم���ال من ِق َبل
الم�شغل.
 - 2لأغرا�ض الفقرة (� ،)1إذا كان الم�شغل معت َمد ًا ،تقوم القرينة على �أن ال�ضرر ناجم عن ع ْمد
�أو �إهمال منه �إلى �أن يث ُبت عك�س ذلك.
� - 3إذا �أبل���غ الم�شغ���ل م�سبق ًا عمالءه بالقيود المفرو�ضة عل���ى ا�ستعمال الخدمات التي يقدمها،
بم���ا في ذلك القيود الواردة على القيمة التي تمثله���ا ال�سجالت الإلكترونية القابلة للتداول،
وك���ان ذل���ك الإبالغ على نحو يتحقق به عل���م الغير ،ف�إنه ال ُي�س�أل ع���ن الأ�ضرار النا�شئة عن
ا�ستعمال خدماته بما يجا ِوز تلك القيود.

مادة ()18
القرارات

يف غري القرارات التي تن�ص فيها �أحكام هذا القانون على اخت�صا�ص ال�سلطة املخت�صة �أو
الوزير املع ِني باملوا�صالت �أو املحافظ ب�إ�صدارها ،ت�صدر القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا
القانون من ال�سلطة املخت�صة فيما يتعلق باعتماد امل�شغلني ومن الوزير املع ِني باملوا�صالت فيما
يتعلق بال�سندات القابلة للتداول ،ومن املحافظ فيما يتعلق بال�صكوك القابلة للتداول.

مادة ()19
نفاذ �أحكام القانون

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء  -كل فيما يخ�صه  -تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل به
من �أول ال�شهر التايل لـ ُم ِ�ضي �ستني يوم ًا على تاريخ ْ
ن�ش ِره يف اجلريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريـ ــخ 20 :ربيع الأول 1440هـ
الموافق 28 :نـوفـمـب ـ ــر 2018م
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