
 
 قانون تنظيم التوقيع االلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

 بإسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 
 : قرر مجلس الشعب القانون اآلتي نصه ، وقد أصدرناه

 

آلتيااة المعاااني المقينااة فااي تيقيااك أ كاااا هااوا القااانون يقصااد بالمصاايل ات ا - 1مااا   
 : قرين كل منها

كال  اروأ أو أرقااا أو رماو  أو أم ع ماات أثار  ت قا  : الكتابة االلكترونية (  أ)

على  عامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أثر  مشاابهة وتعياي  اللاة 
 . قابلة لإل راك

تاادم، ، أو تناا ن ، أو رسااالة تتناامن معلومااات تنشاا  أو : الم اارر االلكترونااي (  ب)

ترسل أو تستققل كليا أو ج ئياا بوسايلة الكترونياة أو رقمياة أو ضاوئية أو ب ياة وسايلة 
 . أثر  مشابهة

ماا يوضاع علاى م ارر الكتروناي ويتناو واكل  اروأ أو : التوقياع االلكتروناي ( ج)

أرقااا أو رماو  أو إواارات أو هيرهاا ويكاون لاه تاابع متحار  يسامش بت دياد وان  
 . ع ويمي ه عن هيرهالمّوق

 . أ ا  أو أ وات أو أنظمة إنشاء التوقيع االلكتروني: الوسيط االلكتروني(  )

الشان  ال اائ  علاى بياناات إنشااء التوقياع ويوقاع عان نحساه أو عمان : الموقّع ( هـ)
 . ينيقه أو يم له قانونا

ا الشااها   التااي تصاادر ماان الجهااة الماارث  لهااا: وااها   التصااديك االلكترونااي( و)

 . بالتصديك وت ق  االرتقات بين الموقّع وبيانات إنشاء التوقيع
 . هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات: الهيئة (  )

 . الو ار  المنتصة بشئون االتصاالت والمعلومات: الو ار  المنتصة( ح)
 . الو ير المنت  بشئون االتصاالت والمعلومات: الو ير المنت ( ت)

 

تكون لها " هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " يئة عامة تسمى تنش  ه -2ما   
الشنصية االعتقارية وتتقع الو ير المنت  ، ويكون مقرها الرئيسي م افظة الجي   

 . ، ولها إنشاء فروع في جميع أن اء جمهورية مصر العربية

 
 : تهدأ الهيئة إلى ت قيك األهراض اآلتية – 3ما   

 . مية صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتشجيع وتن( أ) 

 . نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وت قيك االستحا   منها( ب)
 .  يا   فرص تصدير ثدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها( ج)

اإلسااهاا فااي تيااوير وتنميااة الجهااات العاملااة فااي مجااال تكنولوجيااا المعلوماااات (  )

 . واالتصاالت



 . توجيه وتشجيع وتنمية االست مار في صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت( هـ)

 . رعاية المصالش المشتركة ألنشية تكنولوجيا المعلومات( و)
 عم الق وث والدراسات في مجاال تكنولوجياا المعلوماات واالتصااالت وتشاجيع (  )

 . االستحا   بنتائجها

غير  والمتوسااية فااي مجااال اسااتنداا وتو ياا  تشااجيع و عاام المشااروعات الصاا( ح)
 . آليات المعام ت االلكترونية

تنظااايم نشاااات ثااادمات التوقياااع االلكتروناااي وهيرهاااا مااان األنشاااية فاااي مجاااال ( ت)

 . المعام ت االلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات
تي تقاور الهيئة االثتصاصات ال  مة لت قيك أهراضها على األث  ما ي  – 4ما   

 : 

إصادار وتجدياد التاراثي  ال  ماة لم اولاة أنشاية ثادمات التوقياع االلكترونااي (  أ)
وهيرها من األنشية في مجال المعام ت االلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات 

 . ، وذلك وفقا أل كاا القوانين واللوائش المنظمة لها

 م إلى ضقط مواصاحاتها الحنياة ت ديد معايير منظومة التوقيع االلكتروني بما يؤ(  ب)
 . 

تلقااي الشااكاو  المتعلقااة ب نشااية التوقيااع االلكترونااي والمعااام ت االلكترونيااة ( ج)

 . وتكنولوجيا المعلومات واتناذ ما يل ا في و نها
تقييم الجهات العاملاة فاي مجاال أنشاية تكنولوجياا المعلوماات وت دياد مساتوياتها (  )

 . يم الحنية ب سب نتائ، هوا التقي

تقديم المشور  الحنية بش ن المنا عاات التاي تنشا  باين األتاراأ المعنياة ب نشاية ( هـ)
 . التوقيع االلكتروني والمعام ت االلكترونية وتكنولوجيا المعلومات

تقااديم المشااور  الحنيااة إلااى الجهااات العاملااة فااي أنشااية تكنولوجيااا المعلومااات ، ( و)

 . وتدريب العاملين فيها
المعاااارض والماااؤتمرات والنااادوات المتنصصاااة فاااي مجاااال تكنولوجياااا  إقاماااة(  )

 . المعلومات واالتصاالت  اثليا وثارجيا 

إنشاء الشركات التي تساعد في تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصااالت ( ح)
 . أو المساهمة فيها

يانااات ، إياداع وقياد و تساجيل النساال األصالية لقارام، ال اسااب اآللاي وقواعاد الق( ت)
التي تتقدا بها الجهات أو األفرا  الناورون واليابعون والمنتجون لها للم افظاة علاى 

 .  قوق الملكية الحكرية وهيرها من ال قوق

 
يحاارض لصاالش الهيئااة رسام بواقااع وا ااد فاي المائااة مان إياارا ات الناادمات  – 5ماا   

علوماات واالتصااالت واألعمال التي تقدمها المنشآت العاملاة فاي مجاال تكنولوجياا الم

 . تلت ا به هوه المنشآت ، يو ع في  ساب ثاص للمساهمة في تنمية ص الهيئة 
من ( 4)من الما   ( أ)كما يكون إصدار وتجديد التراثي  المنصوص عليها في القند

هوا القانون بمقابل يصدر بت ديد فئاته وبقواعد وإجراءات اقتنائه قارار مان مجلاس 

 . إ ار  الهيئة



 : تتكون موار  ومصا ر تمويل الهيئة مما ي تي -6 ما  

 . اإلعتما ات التي تنصصها لها الدولة( أ )
 . من هوا القانون ( 5)الرسم المنصوص عليه في الحقر  األولى من الما   ( ب)

( 9)من الما   ( ج)القند ( 5)المقابل المنصوص عليه في الحقر  ال انية من الما  ( ج )

 . من هوا القانون( 22)، (19)، الما تين 
 . مقابل الندمات األثر  التي تؤ يها الهيئة(  )

 . الهقات والتقرعات واإلعانات التي يققلها مجلس إ ار  الهيئة( هـ )

 . القروض والمنش التي تعقد لصالش الهيئة( و)
 . عائد است مار أموال الهيئة(  )

 

ا وفقااا لقواعاد إعاادا  موا نااات تكااون للهيئاة موا نااة مساتقلة يجاارم إعادا ه – 7ماا   
الهيئات اإلقتصا ية، وتقدأ السانة المالياة للهيئاة ماع بداياة السانة المالياة للدولاة وتنتهاي 

بانتهائهااا، ويكااون للهيئااة  ساااب ثاااص لااد  القنااك المركاا م المصاارم تااو ع فيااه 

 . موار ها ، ويجو  بموافقة و ير المالية فتش  ساب للهيئة في ا د القنوك
ويجاو  بقاارار مان رئاايس . حاائ  ماان موا ناة الهيئاة ماان سانة إلااى أثار  وير ال ال

مجلس الو راء بناء على عرض الو ير المنت  بعاد التشااور ماع و يار المالياة أن 

 . يؤول ج ء من الحائ  إلى الن انة العامة للدولة
 

يتااولى إ ار  الهيئااة مجلااس إ ار  يشااكل بقاارار ماان رئاايس مجلااس الااو راء  – 8مااا   

 : الو ير المنت  وعنوية كل من برئاسة 
 . الرئيس التنحيوم للهيئة ( أ ) 

 . مستشار من مجلس الدولة ينتاره رئيس مجلس الدولة( ب )

 . مم ل لو ار  الدفاع ينتاره و ير الدفاع (ج )
 . مم ل لو ار  الداثلية ينتاره و ير الداثلية(   )

 . مم ل لو ار  المالية ينتاره و ير المالية( هـ)

 . مم ل لجها  رئاسة الجمهورية ينتاره رئيس  يوان رئيس الجمهورية( و)
 . مم ل لجها  المنابرات العامة ينتاره رئيس جها  المنابرات العامة(   )

 . سقعة أعناء من ذوم النقر  ينتارهم الو ير المنت ( ح) 
مكافا    تكون مد  عنوية مجلس اإل ار  ث ث سنوات قابلة للتجديد ، ويصدر بت ديد

 العنوية قرار من رئيس مجلس الو راء

ولمجلااس اإل ار  أن يشااكل ماان بااين أعنااائه لجنااة أو أك اار يعهااد إليهااا بصااحة مؤقتااة 
بقع  المهااا ، ولاه أن يحاوض رئايس مجلاس اإل ار  او الارئيس التنحياوم للهيئاة فاي 

 بع  اثتصاصاته

 
وتصاري  أمورهاا ،  مجلس إ ار  الهيئاة هاو السالية المسائولة عان وائونها - 9ما ه 

ويقاور اثتصاصاته على الوجه المقين في هاوا القاانون، ولاه ان يتناو ماا ياراه ال ماا 



من قرارات لت قيك األهراض التاي أنشائ  الهيئاة مان أجلهاا ، ولاه علاى األثا  ماا 

 : ي تي
وضااع نظاام وقواعااد التوقيااع االلكترونااي والمعااام ت االلكترونيااة تققااا أل كاااا ( أ ) 

 اللوائش المنظمة لها القوانين و

وضاااع القواعاااد الحنياااة و اإل ارياااة والمالياااة و النااامانات الناصاااة بإصااادار ( ب ) 
التراثي  ال  مة لم اولة أنشية ثدمات التوقيع اإللكتروني وهيرهاا مان األنشاية 

 . في مجال المعام ت اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات

للغيااار فاااي مجاااال تكنولوجياااا المعلوماااات ت دياااد النااادمات التاااي تؤ يهاااا الهيئاااة ( ج )
 . واالتصاالت ، ومقابل أ اء هوه الندمات

وضع القواعد التي تكحل ا تراا تقاليد المهنة في مجال المعام ت اإللكترونياة و (   )

 . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
لاااوائش وضاااع اللاااوائش الداثلياااة المتعلقاااة بالشااائون الحنياااة والمالياااة واإل ارياااة و( هاااـ)

المشتريات والمنا ن وهيرها مان اللاوائش المتعلقاة بتنظايم نشاات الهيئاة ، وذلاك  ون 

 . التقيد بالقواعد والنظم ال كومية
 . اعتما  مشروع الموا نة السنوية للهيئة ( و )

وضع الئ ة وئون العاملين بالهيئاة المنظماة لتعييانهم وت دياد رواتاقهم وبادالتهم (   )

هم وتاا  يقهم وإنهاااء ثاادمتهم وسااائر واائونهم الو يحيااة ، وذلااك مااع ومكافااآتهم وترقيااات
مراعااا  قواعااد الكحاااء  اإلنتاجيااة وتااوا ن اقتصااا يات الهيئااة وبالتشاااور مااع المنظمااة 

 . النقابية ذات الصلة ، و ون التقيد بقواعد ونظم العاملين المدنيين بالدولة

 . وضع ثيط وبرام، التدريب والت هيل على صناعة تكنولوجيا المعلومات( ح ) 
 . ويصدر باللوائش والنظم المنصوص عليها في هوه الما   قرار من الو ير المنت 

 

يجتمع مجلس اإل ار  بدعو  مان رئيساه مار  علاى األقال كال واهر وكلماا  – 11ما   
هلقياة أعناائه وتصادر اقتن  النرور  ذلك ، ويكون اجتماعه ص ي ا ب ناور أ

 . قراراته ب هلقية أصوات ال اضرين وعند التساوم يرجش الجانب الوم منه الرئيس

وللمجلس أن يدعو ل نور جلساته مان يار  االساتعانة بنقاراتهم  ون أن يكاون لهام 
 . صوت معدو  في المداوالت

 
ار من رئيس للهيئة رئيس تنحيوم يصدر بتعيينه وت ديد معاملته المالية قر – 11ما   

 . مجلس الو راء بناء على اقتراح الو ير المنت  

ويم ل الرئيس التنحيوم الهيئة أمااا القنااء وفاي ع قتهاا باالغير ويكاون مسائوال أمااا 
 : مجلس اإل ار  عن سير أعمال الهيئة فنيا وإ اريا وماليا ، وينت  بما ي تي 

 . تنحيو قرارات مجلس اإل ار  (  أ)

 . يئة وتصري  وئونها واإلوراأ على سير العمل بهاإ ار  اله(  ب)
عرض تقارير  ورياة علاى مجلاس اإل ار  عان نشاات الهيئاة وساير العمال بهاا ، ( ج)

وما تم إنجا ه وفقا للنيط والقرام، الموضوعة ، وت ديد معوقاات األ اء ، وال لاول 

 . المقتر ة لتحا يها



 . س اإل ار القياا ب ية أعمال أو مهاا يكلحه بها مجل(  )

 . االثتصاصات األثر  التي ت د ها اللوائش الداثلية للهيئة ( هـ)
 

 ي ل الرئيس التنحيوم م ل رئيس مجلس إ ار  الهيئة  ال هيابه – 12ما   

 
تلت ا جميع الجهات والشركات العاملاة فاي مجاال المعاام ت االلكترونياة  – 13ما   

تيلقه من تقارير أو إ صاءات أو معلوماات وتكنولوجيا المعلومات بموافا  الهيئة بما 

 . تتصل بنشات الهيئة
 

للتوقيع االلكتروني ، في نياق المعاام ت المدنياة والتجارياة واإل ارياة ،  – 14ما   

ذات ال جية المقرر  للتوقيعات في أ كاا قانون اإلثقات في الماوا  المدنياة والتجارياة 
نصوص عليها في هوا القانون والناوابط ، إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروت الم

 . الحنية والتقنية التي ت د ها ال ئ ة التنحيوية لهوا القانون 

 
للكتابة االلكترونية وللم ررات االلكترونية ، في نياق المعام ت المدنية  – 15ما   

والتجارية واإل ارية، ذات ال جية المقرر  للكتابة والم ررات الرسمية والعرفية فاي 

 كاا قانون اإلثقات في الموا  المدنية والتجارية ، متى استوف  الشروت المنصوص أ
عليها في هوا القانون وفقا للنوابط الحنية والتقنية التي ت اد ها ال ئ اة التنحيوياة لهاوا 

 . القانون 

 
الصاور  المنساوثة علاى الاورق مان الم ارر االلكتروناي الرسامي  جاة  – 16ما   

الوم تكون فيها ميابقة ألصل هاوا الم ارر ، وذلاك ماا اا الم ارر  على الكافة بالقدر

 . االلكتروني الرسمي والتوقيع االلكتروني موجو ين على الدعامة االلكترونية
 

تسارم فاي وا ن إثقاات صا ة الم اررات االلكترونياة الرسامية والعرفياة  – 17ما   

ون أو فاي الئ تاه التنحيوياة والتوقيع االلكتروني ، فيما لم ير  بش نه ن  في هاوا القاان
 . األ كاا المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية

 
يتمتااع التوقيااع االلكترونااي والكتابااة االلكترونيااة والم ااررات االلكترونيااة  – 18مااا   

 : بال جية في اإلثقات إذا ما توافرت فيها الشروت اآلتية

 . هيره ارتقات التوقيع بالموقّع و ده  ون(  أ)
 . سيير  الموقّع و ده  ون هيره على الوسيط اإللكتروني(  ب)

إمكانيااة كشاا  أم تعااديل أو تقااديل فااي بيانااات الم اارر االلكترونااي او التوقيااع ( ج)

 . اإللكتروني 
 . وت د  ال ئ ة التنحيوية لهوا القانون النوابط الحنية والتقنية ال  مة لولك

 



ت إصدار وها ات التصديك االلكتروني اال بترثي  ال تجو  م اولة نشا – 19ما   

ماان الهيئااة ، وذلااك نظياار مقاباال ي ااد ه مجلااس إ ارتهااا وفقااا لإلجااراءات والقواعااد 
والنمانات التي تقررها ال ئ ة التنحيوية لهوا القانون و ون التقيد ب  كاا القانون رقم 

 : ي بالت امات المرافك العامة، مع مراعا  ما ي ت 1947لسنة  129

 . أن يتم اثتيار المرث  له في إتار من المنافسة و الع نية(  أ)
أن ي اد  مجلاس إ ار  الهيئاة ماد  التاارثي  ب يا  الت ياد علاى تساعة وتسااعين (  ب)

 . عاما

أن ت د  وسائل اإلوراأ والمتابعة الحنية والمالية التي تكحل  سان ساير المرفاك ( ج)
 . بانتظاا واتّرا 

عن م اولة النشاات المارث  باه أو االنادماج فاي جهاة أثار  أو  و ال يجو  التوق 

 . التنا ل عن الترثي  للغير إال بعد ال صول على موافقة كتابية مسققة من الهيئة
 

ت اد  ال ئ اة التنحيوياة لهاوا القاانون القياناات التاي يجاب أن تشاتمل عليهاا  – 21ما   

 . وها   التصديك االلكتروني
 

وقيع االلكتروني والوسائط االلكترونية والمعلومات التي تقدا إلى بيانات الت – 21ما  

الجهة المرث  لهاا بإصادار واها ات التصاديك االلكتروناي سارية ، وال يجاو  لمان 
قدم  إلياه أو اتصال بهاا ب كام عملاه إفشااغها للغيار أو اساتندامها فاي هيار الغارض 

 . الوم قدم  من أجله

 
جهاااات األجنقياااة المنتصاااة بإصااادار واااها ات تنااات  الهيئاااة باعتماااا  ال – 22ماااا   

التصديك االلكتروني ، وذلك نظير المقابل الوم ي د ه مجلس إ ار  الهيئة ، وفي هوه 

ال الة تكون الشها ات التي تصدرها تلك الجهات ذات ال جية في اإلثقات المقرر  لما 
واإلجراءات  تصدره نظيراتها في الداثل من وها ات نظير  ، وذلك كله وفقا للقواعد

 . والنمانات التي تقرها ال ئ ة التنحيوية لهوا القانون

 
مع عدا اإلث ل ب ية عقوبة اود منصوص عليهاا فاي قاانون العقوباات أو  – 23ما   

في أم قانون آثر ، يعاقب بال قس وبغرامة التقل عن عشار  آالأ جنياه وال تجااو  
 :  مائة أل  جنيه أو بإ د  هاتين العقوبتين كل من

أصدر وها   تصديك الكتروني  ون ال صول على ترثي  بم اولة النشات مان (  أ)

 . الهيئة
أتلاا  أو عيّااب توقيعااا أو وسااييا أو م ااررا الكترونيااا ، أو  ّور واايئا ماان ذلااك (  ب)

 . بيريك االصيناع أو التعديل أو الت وير أو ب م تريك آثر 

 . ونيا معيقا أو م ورا مع علمه بولكاستعمل توقيعا أو وسييا أو م ررا الكتر( ج) 
 . من هوا القانون ( 21)، ( 19)ثال  أيّا من أ كاا الما تين (  )

توّصاال ب يااة وساايلة إلااى ال صااول بغياار  ااك علااى توقيااع أو وساايط أو م اارر ( هااـ) 

 . الكتروني او اثترق هوا الوسيط أو اعترضه أو عيله عن أ اء و يحته



مان هاوا القاانون ، الغراماة التاي ال تقال عان ( 13)ماا  وتكون العقوبة علاى منالحاة ال

 . ثمسة أالأ جنيه وال تجاو  ثمسين أل  جنيه
وفي  الة العو  ت ا  بمقدار الم ل المقرر  ؛ العقوبة المقرر  لهوه الجارائم فاي  اديها 

 . األ نى واألقصى 

نتشاار ، وفي جميع األ وال ي كم نشر  كم اإل انة في جريادتين ياوميتين واساعتي اال
 . وعلى وقكات المعلومات االلكترونية المحتو ة على نحقة الم كوا عليه

 

يعاقاب المسائول عان اإل ار  الحعلياة للشان  االعتقاارم المناال  بااوات  – 24ماا   
العقوبات المقارر  عان األفعاال التاي ترتكاب بالمنالحاة أل كااا هاوا القاانون ، إذا كاان 

يه تلك اإل ار  قد أسهم في وقوع الجريمة مع علمه إث له بالواجقات التي تحرضها عل

 . بولك
ويكون الشن  االعتقارم مسائوال بالتناامن عان الوفااء بماا ي كام باه مان عقوباات 

مالية وتعوينات ، إذا كان  المنالحة قد ارتكق  مان أ اد العااملين باه باسام ولصاالش 

 . الشن  االعتقارم 
 

يصدر بهم قرار من و يار العادل باالتحااق ماع يكون للعاملين بالهيئة الوين  – 25ما  

الو ير المنت  صحة ما مورم الناقط القناائي بالنساقة إلاى الجارائم التاي تقاع فاي 
 .  دو  اثتصاصهم بالمنالحة أل كاا هوا القانون 

 

من هاوا القاانون ، يكاون للهيئاة ، إذا ( 23)مع عدا اإلث ل ب  كاا الما    – 26ما   
ر وها ات تصاديك الكتروناي واروت التارثي  أو ثاال  ثال  المرث  له بإصدا

مان هاوا القاانون ، أن تلغاي التارثي  ، كماا يكاون لهاا أن ( 19)أيا من أ كاا الماا   

توق  سريانه  تى إ الة أسقاب المنالحة وذلاك كلاه وفقاا للقواعاد و اإلجاراءات التاي 
 . ت د ها ال ئ ة التنحيوية لهوا القانون 

 

ن يقاور نشات إصدار وها ات التصديك االلكتروني ققل تاريل على كل م – 27ما   
العمل بهوا القانون أن يوفك أوضااعه تققاا أل كاماه ثا ل ماد  ال تجااو  ساتة أواهر 

من تاريل صدور الئ ته التنحيوية ، وذلك وفقا للقواعد واإلجراءات التي تان  عليهاا 
 . هوه ال ئ ة

 

مااان هاااوا القاااانون علاااى أجهااا   رئاساااة ( 13)ال تسااارم أ كااااا الماااا    – 28ماااا   
الجمهوريااة و القااوات المساال ة و و ار  الداثليااة وجهااا  المنااابرات العامااة وهيئااة 

 . الرقابة اإل ارية

 
يصدر الو ير المنت  ال ئ ة التنحيوية لهوا القانون ث ل ستة أوهر من  – 29ما   

 تاريل نشره



، ويعمل به اعتقارا من اليوا التالي  ينشر هوا القانون في الجريد  الرسمية – 31ما   

 . لتاريل نشره
 

صدر برئاساة الجمهورياة . يقصم هوا القانون بناتم الدولة ، وينحو كقانون من قوانينها

 ( ا  2114إيريل سنة  21الموافك ) هـ  1425في هر  ربيع األول سنة 
  سني مقارك 

  

 


