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 2018قانون حماية البيانات الشخصية رقم ) ( لسنة 

 (:1)المادة 

شهر  مهن رها يش نشه   ويعمل به بعد ثالثة أ (2018)يسمى هذا القانون قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 
 في الج يدة ال سمية.

 (:2)المادة 

الهن  دل يهيكون للكلمات والعبا ات الراليهة حيثمها و دت فهي ههذا القهانون المعهاني المخصصهة لرها أدنها  مها له  
 الق ينة على غي  ذلك:و أو/

 .المملكة األ دنية الراشمية المملكة:
 .وزا ة االرصاالت وركنولوجيا المعلومات الوزارة:
 .وزي  االرصاالت وركنولوجيا المعلومات الوزير:

 .حكا  هذا القانونأالبيانات الشخصية المشكل بموجب  مجلس حماية المجلس:
 أوالصههههو   أوصههههوات  األأو شههههكال األ أوال مههههوز أو الحهههه و   أو   قهههها األ البيانات:

 .الري ليس لرا داللة بذارراال سومات 
 الشخص الطبيعي:

 
 

منذ  قانونا   نسان العادي )دون الريئات االعربا ية( والذي يثبت وجود اإلهو 
 م كههههههزال و/أو الجنسهههههية و/أولحظهههههة المههههههيالد ب ههههه  النظهههههه  عهههههن الجههههههنس 

 الجرماعي، والذي يسرطيع اكرساب الحقوق ورحمل االلرزامات.ا
الشخخخخخخخص الطبيعخخخخخخي ال ابخخخخخخ  

 للتحديد:
الشخ  الذي يمكن رحديد  بشكل مباش  أو غي  مباش  من خالل اإلشا ة 
إلهههى  قههه  هويرهههه أو موقعهههه أو معههه   اإلنر نهههت أو إلهههى عامهههل أو أكثههه  مهههن 

 االقرصهههادية و النفسهههية و الفسههيولوجية و و البدنيهههةالعوامههل المحهههددة لرويرههه 
 الو اثية و العقلية. االجرماعية و الثقافية و

، للرحديههدقابههل  أومحههدد  طبيعهيمعلومههات خاصههة بشههخ   و/أو بيانهاتأي  الشخصية:البيانات 
 أواألصههول الع قيههة  أوورشههمل البيانههات الحساسههة بمهها فيرهها البيانههات الماليههة 

  الحزبية. أواالنرماءات النقابية  أوالدينية  أواآل اء السياسية 
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و أبيانخخات اصتصخخا  الوةي يخخة 
 المهنية:

الرواصهل مهع الشهخ  الطبيعهي  أواالرصهال  أوالبيانات الري ررهي  الرعه   
الوظيفهة و جرهة العمهل، االسه ، المنصهب أ: في مكهان عملهه، ورشهمل حصه ا  

ي منرههها، عنهههوان مقههه  العمهههل،  قههه  و مههها يقهههو  مقههها  أأو المرنهههة ألصهههفة و اأ
الب يههد  و/أوهههار  العمههل،  قهه  فههاكس العمههل، العنههوان الب يههدي لجرههة العمههل 

 لكر وني الخا  بالشخ  في مق  العمل أو أية بيانات وظيفية أخ ى.اإل
 أوبنههوك البيانههات  أو غيهه  اإللكر ونيههة أو لكر ونيههةاإلالسههجالت  أوالملفههات  قواعد البيانات الشخصية:

غيهه   أولكر ونيهة ربويهب إ أوحفههظ  أويههة وسهيلة جمهع المعلومهات المترمرهة وأ
   البيانات الشخصية.لكر ونية رشرمل على إ

كل مجموعة مريكلة من البيانات الشخصية يمكهن الولهوإ إليرها وفهق معهايي   سجالت البيانات الشخصية:
معينة سواء كانت هذ  المجموعة مم كزة أو غيه  مم كهزة أو موزعهة بط يقهة 

 وظيفية أو ج  افية، مثل المحفوظات وبنوك البيانات وملفات اإلحصاء.
أحكها   لرها والمنظمهة بموجهب العمليات الري ركون البيانهات الشخصهية محهال   ت الشخصية:عمليات البيانا

 القانون ورشمل: هذا
 أ. جمع البيانات الشخصية. 

 . معالجة البيانات الشخصيةب.  
 إ. نقل البيانات الشخصية.

 .فصاح عن البيانات الشخصيةاإلد. 
االحرفهاظ  و/أوالعمليات الرهي رهر  علهى البيانهات الشخصهية ل ايهات رخزينرها  جمع البيانات الشخصية:

 .برا
 حسههابية علههى البيانههات الشخصههية، سههواء و/أو القيهها  بةيههة عمليههات منطقيههة معالجة البيانات الشخصية:

 و/أوعههههن ط يههههق وسههههائل رلقائيههههة  و/أوغيهههه  ذلههههك،  و/أوكانههههت إلكر ونيههههة 
علههى سههبيل المثههال: القيهها  بههةي  معالجههة البيانههات الشخصههية غي ههها، ورشههمل

اسههر جاعرا  و/أورعههديلرا  و/أومجموعههة عمليههات مثههل رنظيمرهها  و/أوعمليههة 
 و/أو حجبرهها و/أو ضهه  بعضههرا لههبع  و/أورنسههيقرا  و/أواسههرعمالرا  و/أو

 لكر ونية.إغي   و/أولكر ونية إإل ائرا بةية وسيلة  و/أومحوها 
ربادلرا بةي وسيلة من  و/أوروزيعرا  و/أو إ سال أي من البيانات الشخصية الشخصية:ن   البيانات 

 وسائل الربادل.
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اإلفصخخخخخخخخاي عخخخخخخخخن البيانخخخخخخخخات 
 ة:يالشخص

سهههس ي مهههن البيانهههات الشخصهههية ضهههمن األأالمجهههال لالطهههال  علهههى راحهههة إ
 والش وط الوا دة في هذا القانون.

سههلطة أو متسسههة  سههمية عامههة أو  أي وزا ة أو دائهه ة أو هيئههة أو مجلههس أو الجهة:
متسسة عامة أو بلدية أو متسسة مجرمع مدني أو ش كة أو متسسهة منشهةة 

للرش يعات النافذة في المملكة، ورعربه   ئاسهة الهوز اء جرهة ل ايهات ههذا  وفقا  
 القانون.

الجرة الري ركهون البيانهات الشخصهية فهي عرهدررا ورمها س أي مهن عمليهات  الجهة المسيطرة:
شههههر اك مههههع نخهههه ين ممههههن بصههههو ة منفهههه دة أو باال يانهههات الشخصههههية عليرههههاالب

الحصهههول علهههى  و/أويملكهههون صهههالحية االطهههال  علهههى البيانهههات الشخصهههية 
 .، بما في ذلك ف و  الجرة المسيط ة داخل وخا إ المملكةنسخة منرا

الشهخ  الطبيعهي القابهل للرحديهد والهذي رعهود  أوالشهخ  الطبيعهي المحهدد  صاحب البيانات الشخصية :
 له ملكية البيانات الشخصية.

االعربا ي الذي يكون بحك  عمله مخرصها  بمعالجهة  و/أوالشخ  الطبيعي  معالج البيانات الشخصية:
 من خا جرا. و/أوالبيانات الشخصية سواء من داخل الجرة المسيط ة 

مراقخخخخخخخخب حمايخخخخخخخخة البيانخخخخخخخخات 
 الشخصية:

االعربهههها ي الههههذي رعينههههه الجرههههة المسههههيط ة  للعمههههل  و/أولطبيعههههي الشههههخ  ا
لإلشههه ا  علهههى قواعهههد البيانهههات  ،مرلقهههي البيانهههات الشخصهههية و/أولصهههالحرا 

الشخصههههية وعلههههى عمليههههات البيانهههههات الشخصههههية وأي أمههههو  أخهههه ى محهههههددة 
 بموجب أحكا  هذا القانون.

 

الهههذي يسهههرخد  البيانهههات الشخصهههية فهههي  االعربههها ي و/أوالشهههخ  الطبيعهههي  مستخدم البيانات الشخصية:
العمليهههات الرهههي رباشههه ها الجرهههة المسهههيط ة ومرلقهههي البيانهههات الشخصهههية علهههى 

 البيانات الشخصية.
أي وصههههول غيهههه  مشهههه و  و/أو أيههههة عمليههههة  و/أو نقههههل  و/أو إجهههه اء غيهههه   اختراق البيانات الشخصية:

و/أو مصهه ح بههه مههن الممكههن أن يسههبب أي كشهه  و/أو ر ييهه  و/أو إضههافة 
إرههال  للبيانههات الشخصههية سههواء حههدء ذلههك أثنههاء رخزينرهها و/أو نقلرهها و/أو 

 معالجررا.
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لههى نقههل البيانههات الشخصههية إو/أو خا جرهها يصهها  ي جرههة داخههل المملكههة أ متل ي البيانات الشخصية:
ألحكها   ربادل هذ  البيانهات معرها مهن قبهل الجرهة المسهيط ة، وفقها   و/أوليرا إ

 هذا القانون.
وحخخخخخخخخخدة حمايخخخخخخخخخة البيانخخخخخخخخخات 

 الشخصية )الوحدة(:
 وحدة رنشة في الوزا ة، وركل  بإنجاز المرا  الوا دة في هذا القانون.

ت ام خخخخخخخو  حمايخخخخخخخة البيانخخخخخخخ
 الشخصية )م و  الحماية(:

قاضهههي ب ربهههة قاضهههي اسهههرئنا  علهههى األقهههل يهههر  رسهههميره مهههن قبهههل المجلهههس 
وره ربط  الهوز اء مجلهسالقضائي بناء علهى طلهب مهن المجلهس ويوافهق عليهه 

 .مرامه وصالحياره بالوحدة
العمليهههههات الرهههههي رهههههر  علهههههى البيانهههههات الشخصهههههية ورسهههههرخد  لرقيهههههي  الجوانهههههب  التشخيص:

الشخصههههية للشههههخ  الطبيعههههي بمهههها فيرهههها الرنبههههت ورحليههههل الجوانههههب المرعلقههههة 
الرفضهيالت  و/أوالصهحي  و/أووضهعه االقرصهادي  و/أوباألداء في العمهل 

رربههههههههههع  و/أوالموقههههههههههع  و/أوالسههههههههههلوك  و/أوامههههههههههات االهرم و/أوالشخصههههههههههية 
 الرح كات.

 (:3)المادة 

 رطبق أحكا  هذا القانون: م اعاة أحكا  الرش يعات النافذة مع .أ 
سهواء  على سائ  الجرات المسيط ة الري رقو  بمباش ة أي عمليهة مهن عمليهات البيانهات الشخصهية .1

 .جزئيا   و/أوكليا   ا  لكر ونيإغي   و/أو ا  لكر ونيإكانت 
ههذا إن ر  جمع هذ  البيانهات قبهل رها يش نفهاذ  حرى و  ة داخل المملكةالمسيطعلى سائ  الجرات  .2

 القانون.
إن  المملكهههة حرهههى و داخهههلعلهههى عمليهههات البيانهههات الشخصهههية ليشهههخا  الطبيعيهههين المرواجهههدين  .3

ر صهد  معالجهة البيانهات الشخصهية كانتمرواجدة خا إ المملكة في حال  المسيط ة كانت الجرات
خدمههة حصههل عليرهها  و/أوعالقههة رجا يههة رخهه  أي  و/أوصههاحب البيانههات الشخصههية  ياتسههلوك

 إن كانت دون مقابل مادي. صاحب البيانات الشخصية حرى و
ال رطبق أحكا  هذا القانون على البيانهات الشخصهية الرهي يقهو  األفه اد بمعالجررها فهي نطهاق شخصهي  .ب 

 عائلي. و/أو
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 (:4)المادة 

 :  الرالي على النحويشكل بموجب هذا القانون مجلس يسمى )مجلس حماية البيانات الشخصية( أ. 

  ئيسا   .الوزي  .1
 لل ئيس ا  نائب .مفو  الحماية .2
 عضوا   .العا  ميناألوزا ة االرصاالت وركنولوجيا المعلومات ممثلة ب .3
 عضوا   .العا  ميناألزا ة الداخلية ممثلة بو  .4

 عضوا   .العا  ميناألزا ة العدل ممثلة بو  .5

 عضوا   .ممثلة بمدي  مدي ية الروجيه المعنوياأل دنية القيادة العامة للقوات المسلحة  .6

حهههههق الحصهههههول علهههههى ضهههههمان قهههههانون المعهههههين بموجهههههب المعلومهههههات مفهههههو   .7
 .اتالمعلوم

 عضوا  

 عضوا   .الوطني لحقوق اإلنسان ممثال بالمدي  العا المجلس  .8
بقه ا  مههن مجلههس  مههامههن ذوي الخبه ة واالخرصهها  فهي مجههال البيانهات الشخصههية يهر  رعيينر ينعضهو  .9

 . ئيس المجلسالوز اء بناء على  رنسيب 
 

 صد  لرذ  ال اية.ر لرعليمات ب. رنظ  نلية انعقاد المجلس والرفاصيل الخاصة بذلك وفقا  

 :(5)المادة 

 بمرامه وفقا  ألحكا  هذا القانون بما في ذلك:يما س المجلس جميع الصالحيات الالزمة لقيامه 

ق ا  السياسات واإلسر اريجيات المرعلقة بحماية البيانات الشخصية. .أ    س  وا 
 .ق ا  الخطط والب امج الالزمة لحماية البيانات الشخصيةإ .ب 
 نظها بموجهب  فهي أعمالرها داء الجرهة المسهيط ةوسائل الواجهب ارباعرها لضهمان حسهن أفضل الأرحديد  .إ 

 صد  لرذ  ال اية.ي
صهحاب البيانهات الشخصهية بحهق الجرهات أالطلبهات المقدمهة مهن  و/أوبالشهكاوى  علهقير إصدا  نظها  .د 

 فعه  و ج اءات الالزمة بشةنرات المسيط ة بحق أي جرة وارخاذ اإلالمقدمة من الجرا و/أوالمسيط ة 
 .لى مجلس الوز اء إلق ا  إ
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المعاهههههدات المرعلقههههة  ظمههههة وناأل رعليمههههات وال االرفاقيههههات و ن الرشهههه يعات وةصهههدا  الروصههههيات بشههههإ .ه 
 لى مجلس الوز اء إلق ا ها.إ فعرا  بحماية البيانات الشخصية و

  .البيانات الشخصيةحماية م اقب بالمرعلقة الرنظيمية ق ا  الرعليمات إ .و 
جههه اءات الحصهههول علهههى الموافقهههة وسهههحب الموافقهههة  .ز  النمهههاذإ و إقههه ا  الرعليمهههات الرهههي ربهههين شههه وط وا 

 ربادل البيانات الشخصية داخل وخا إ المملكهة و/أوورصا ي  نقل  ةالخاصة بالموافقة وسحب الموافق
 .ألحكا  هذا القانون وفقا  

للهههههدول و/أو الريئهههههات و/أو المنظمهههههات الدوليهههههة و/أو محدثهههههة بشهههههكل دو ي المجلهههههس قائمهههههة إصهههههدا    .ح 
 ههذا القهانون لهديرا مسهروى الحمايهة الكهافي وفقها  ألحكها الري ال يروف  لدى المملكة و اإلقليمية المعرمدة 

 هذ  القائمة. ويلرز  المجلس بنش 
لههى إقهه ا  الرق يهه  السههنوي الخهها  بحمايههة البيانههات الشخصههية الصههاد  عههن مفههو  الحمايههة و فعههه إ .ط 

 مجلس الوز اء.
 .النافذة بمقرضى الرش يعات ي مرا  أخ ى رناط بالمجلسأ .ي 

 (:6)المادة 

 المرا  والصالحيات الرالية:ومن خالل المفو  ررولى الوحدة  .أ 
لههى المجلههس إمرعلقههة بحمايههة البيانههات الشخصههية االرفاقيههات ال و/أون الرشهه يعات ة فههع الروصههيات بشهه .1

 العرمادها.
 رطبيهق أحكها  ههذا القهانون وبشهةن  البه امج و/أو طالخطه ات و/أو االسهر اريجيات و/أوالسياساقر اح   .2

 المجلس إلق ا ها.لى إ فعرا 
صههحاب البيانههات الشخصههية بحههق الجرههات أالطلبههات المقدمههة مههن  علههق بالشههكاوى و/أوير نظهها  عههدادإ  .3

 المجلس إلق ا  .لى إ فعه  ت المسيط ة بحق أي جرة والمسيط ة و/أو المقدمة من الجرا
مههدى  الصههاد ة بمقرضهها  والرعليمههات  نظمههة واأل بةحكهها  هههذا القههانون و الجرههة المسههيط ةم اقبههة الرههزا   .4

 اإلدا ية المحددة بمقرضى نظا  يصد  لرذ  ال اية. رقيدها باإلج اءات الفنية و
 السي  في اإلج اءات القانونية بحق المخالفين ألحكا  هذا القانون حسب مقرضى الحال. .5
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 الشخصية.الدولية المرعلقة بحماية البيانات و اإلقليمية  وفي المحافل المحلية المملكة رمثيل  .6
  فعرا إلى المجلس إلق ا ها.  اقب حماية البيانات الشخصية ومالمرعلقة بالرنظيمية إعداد الرعليمات  .7
رصا ي  نقل  سحب الموافقة و إج اءات الحصول على الموافقة و إعداد الرعليمات الري ربين ش وط و .8

 .إلق ا ها المجلس فعرا إلى  و خا إ المملكة ربادل البيانات الشخصية داخل و و/أو
حصهول علههى الموافقهة وسههحب الموافقههة ورصها ي  نقههل و/أو ربهادل البيانههات الشخصههية لل النمههاذإإعهداد  .9

لهى خها إ المملكهة وفقها ألحكها  إسحب الموافقة على عمليهات البيانهات الشخصهية  الخاصة بالموافقة و
 لى المجلس العرمادها.إ فعرا  هذا القانون و

 ى المجلس إلق ا  .إلو فعه عداد الرق ي  السنوي إ  .10
ي من موظفي الوحدة ألى إه المنصو  عليرا في هذا القانون لمفو  الحماية رفوي  أي من صالحيار .ب 

 محددا . ن يكون الرفوي  خطيا  وأعلى 

 (:7)المادة 

ليرها إرلهك الرهي سهلمت  عهن ة لسيط ررا، وركون الجرة المسيط ة مستولة عن البيانات الشخصية الخاضع .أ 
 حكا  هذا القانون.أل ا  وفقمن قبل أي جرة أخ ى 

 نلية رلقهي الشهكاوى بخصوصهرا و رضع كل جرة مسيط ة إج اءات خاصة بعمليات البيانات الشخصية و .ب 
بمها فهي ذلهك الموقهع  المراحهةعال  وسائل اإلعلى أن رقو  بنش ها في ال د عليرا وفقا  ألحكا  هذا القانون، 

 لكر وني الخا  برا.اإل
م اقههههب حمايههههة البيانههههات )وذلههههك للقيهههها  بمرهههها   اعربا يهههها   و/أو طبيعيهههها   شخصهههها  ُرسههههملي كههههل جرههههة مسههههيط ة   .إ 

    (، على أن يكون ممن لديه القد ة على القيا  برذ  المرا .الشخصية
 عن: يكون م اقب حماية البيانات الشخصية مستوال   .د 

 و أحكها  ههذا القهانونمهع روافقرها روثيهق مهدى  والمسيط ة ج اءات المعمول برا داخل الجرة م اقبة اإل .1
 الرعليمات الصاد ة بموجبه.  األنظمة و

 أحكا  هذا القانون.روافقرا مع ش ا  على عمليات البيانات الشخصية و روثيق مدى اإل .2
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نظمههههة عمليههههات البيانههههات أ و الفحهههه  الههههدو ي ألنظمههههة قواعههههد البيانههههات الشخصههههية، إجهههه اء الرقيههههي  و .3
خرههه اق البيانههههات الشخصهههية، و أنظمهههة روثيهههق عمليهههات البيانههههات امنهههع  نظمهههة رربهههع وأ الشخصهههية، و

على أن يقهو  بروثيهق نرهائج الرقيهي  و إصهدا   ،الشخصية بشكل دو ي ال يقل عن م ة كل ثالثة أشر 
 الروصيات.مرابعة رنفيذ هذ   لحماية البيانات الشخصية و الروصيات الالزمة

االلرهزا  القضهائية فيمها يخه   والجرهات األمنيهة  و مفهو  الحمايهةمباش  مهع  ا رباطلعمل كضابط ا .4
 حكا  هذا القانون.بة

من أصهحاب البيانهات الشخصهية المقدمة والطلبات  مفو  الحمايةمن  الم سلة له ال د على الشكاوى .5
 ألحكا  هذا القانون. الشخصية وفقا  المرعلقة بعمليات البيانات  خ ى ذات عالقة وأي جرة أ و

و مسههرخدمي البيانههات الشخصههية لههدى رلههك  المسههيط ة رنظههي  البهه امج الرد يبيههة الالزمههة لمههوظفي الجرههة .6
 هذا القانون.ات الشخصية بما يرناسب ومرطلبات لرةهيلر  للرعامل مع البيانالمسيط ة الجرة 

 (:8)المادة 

رعرب  البيانات الشخصية الرهي يجه ي عليرها أي مهن عمليهات مع م اعاة أحكا  الفق ة )ب( من هذ  المادة،  .أ 
خهه ى ذات العالقههة افههة الجرههات األك والبيانههات الشخصههية بيانههات سهه ية يقههع علههى عههارق الجرههة المسههيط ة 

 المحافظة على س يررا. ي من البيانات الشخصيةةب
البيانات الشخصية  و ،الجرات الري يجوز لرا اإلفصاح و ،ات الشخصيةرحدد ش وط اإلفصاح عن البيان .ب 

   بموجب أنظمة رصد  لرذ  ال اية. ،الالزمةالرصا ي   و ،المسموح باإلفصاح عنرا
حمايهههة البيانهههات  مهههن وأوسهههائل  الرنظيميهههة و الرقنيهههة و نيهههة وملجرهههة المسهههيط ة ارخهههاذ الرهههدابي  األعلهههى ا .إ 

 و/أوإرهال   و/أواضهافة  و/أور ييه   و/أوي كشه  أمهة الرهي ركفهل حمايهة البيانهات مهن الشخصهية المالئ
 الرعليمات الصاد ة لرذ  ال اية. ج اء غي  مص ح به بموجب األنظمة وإ و/أوعملية  ةأي و/أواخر اق 

خهالل الحماية مفو  إبالغ  روجب على الجرة المسيط ةللبيانات الشخصية ي اخر اقفي حال حدوء أي  .د 
صحاب البيانات الشخصهية أونليره و  االخر اقبما في ذلك مصد   االخر اق عملية اكرشا  ساعة من 72

 .خ ى مروف ة حول عملية االخر اق المذكو ةأية معلومات أو  االخر اقالذين رةث ت بيانارر  الشخصية برذا 
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صهههحاب البيانهههات أالبيانهههات الشخصهههية، أو  اخرههه اقنليهههات  ذا لههه  ررهههوف  المعلومهههات المرعلقهههة بمصهههد  وإ .ه 
مفهههو  يجهههب علهههى الجرهههة المسهههيط ة رزويهههد  االخرههه اقالشخصهههية الهههذين رهههةث ت بيانهههارر  الشخصهههية برهههذا 

 .فو  الحصول عليرامرعلقة باالخر اق بكل معلومة جديدة الحماية 
البيانههههات صههههحاب أإبههههالغ شخصههههية يروجههههب علههههى الجرههههة المسههههيط ة للبيانههههات ال اخرهههه اقعنههههد حههههدوء أي  .و 

  ،اكرشههها  عمليهههة اإلخرههه اقسهههاعة مهههن  24خهههالل  رهههةث ت بيانهههارر  الشخصهههية قهههد ركهههون الشخصهههية الهههذين
 .االخر اقرر رب على هذا قد لرفادي أي عواقب  ةج اءات الالزمباإلاإل شاد وروفي  النص  و 

ركههالي   ةرعربهه  الجرههة المسههيط ة وحههدها هههي المسههتولة عههن رعههوي  صههاحب البيانههات الشخصههية عههن أيهه .ز 
الرههي رقههع رحههت الشخصههية  لبيانارههه اخرهه اقبسههبب حههدوء أي  وقعههت عليهههأو معنويههة أضهه ا  ماديههة  و/أو
 يذ دنههي حكهها  القههانون المههدني األأل حيههء يكههون الرعههوي  وفقهها   ة الجرههة المسههيط ةفههي عرههد و/أو ةسههيط  

 .العالقة برذا الموضو 
رضهمن أو أي وسهيلة مناسهبة الحسهية  والسهمعية  على الجرة المسيط ة روفي  وسائل المساعدة البص ية و .ح 

 في مما سة حقوقر .اإلعاقة ذوي  الشخصية من احرياجات أصحاب البيانات رلبية

 (:9)المادة 

ال يجهوز ألي جرهة مسهيط ة مباشهه ة أي مهن عمليهات البيانهات الشخصههية ألي غه   دون الحصهول علههى  .أ 
، ورعربه  شه وط الموافقهة المهذكو ة فهي ههذ  لصهاحبرا إلكر ونيها   و/أو موثقهة خطيها   موافقة مسبقة ص يحة و

 .الفق ة هي المعرمدة ألغ ا  هذا القانون أينما و دت
 وبسهيطة  البيانهات الشخصهية بل هة واضهحة و علهى اي عمليهة مهن عمليهاتيجب أن يكون طلهب الموافقهة  .ب 

 بسرولة.  غي  مضللة ويمكن الوصول إليه
فهي كهل  البيانهاتموافقهة صهاحب  المسيط ةوأن رطلب الجرة محددة ال ايات والمدة على الموافقة أن ركون  .إ 

أو أهههدافرا أو أي مههن  الشخصههية البيانههاتعلههى  المسههيط ةالجرههة  رج برههاالرههي  العمليههات طبيعههة رر يهه مهه ة 
مههن هههذا القههانون و فههي حههال لهه  يجههدد صههاحب البيانههات  (10)مههن المههادة  (أ)المعطيههات الههوا دة فههي الفقهه ة 

 الشخصية موافقره ص احة رعرب  الموافقة الغية.
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ليهة مهن عمليهات البيانهات الشخصهية يجوز مباش ة أي عممن هذ  المادة على ال غ  مما و د في الفق ة )أ(  .د 
 لصاحب البيانات الشخصية وذلك في الحاالت الرالية: الموثقة و دون الحصول على الموافقة الص يحة

أم  من المدعي  و/أوأو كش  ج يمة بناء على ق ا  قضائي و/  إذا كانت ض و ية ل    منع .1
 العا .

كهههان ذلههك بقههه ا  مهههن  و/أومصههه حا  برهها بموجهههب أي مهههن القههوانين النافهههذة  و/أوإذا كانههت مطلوبهههة  .2
 المحكمة المخرصة.

لصههاحب البيانههات المرعلقههة فقههط بالحيههاة أو المههوت  حيويههةالمصههلحة الإذا كانههت ضهه و ية لحمايههة  .3
 القانون.هذا الشخصية المجموعة عنه البيانات بما ال يخال  أحكا  

مباشهههه ة أي مههههن عمليههههات البيانههههات  و/أوإذا كانههههت البيانههههات الشخصههههية المهههه اد الحصههههول عليرهههها  .4
 القانون.هذا وصول الجمرو  إليه بما ال يخال  أحكا   الشخصية عليرا جزء من مصد  مراح

 لرحقيهههههق أو أههههههدا  إحصهههههائيةو/ و الرههههها يخيأ/والبحهههههء العلمهههههي  غههههه ا ألإذا كانهههههت ضههههه و ية  .5
  المصلحة العامة.

صههد ها  ل ايههات إجهه اء أي مههن عمليههات أالشخصههية سههحب موافقرههه الرههي سههبق و  يحههق لصههاحب البيانههات .ه 
لهى الجرهة المسهيط ة ، إإلكر ونهي موجهه  و/أوشهعا  خطهي إالشخصية على بياناره وذلك بموجهب البيانات 

وفههي هههذ  الحالههة  رلرههز  الجرههة المسههيط ة برنفيههذ طلههب صههاحب البيانههات الشخصههية خههالل شههر  مههن رهها يش 
 قابيهة  وو/أربليغ اإلشعا  المشا  إليه ما ل  يكن هناك حاجة لالحرفاظ برا بموجب أي مرطلبهات رعاقديهة 

مهههن ههههذ  المهههادة دون أن يرحمهههل صهههاحب البيانهههات الشخصهههية أي  (د)المرطلبهههات الهههوا دة فهههي الفقههه ة  و/أو
 رعاقدية نريجة سحبه هذ  الموافقة. و/أوربعات مالية 

لهى معلومهات غيهه  إ ال يعرهد بهةي موافقهة صههاد ة عهن صهاحب البيانههات الشخصهية إذا صهد ت عنهه اسههرنادا   .و 
 .وكانت هي السبب في ق ا   بمن  الموافقة المذكو ة مضللة و/أوادعة مما سات خ و/أوصحيحة 

من هذ  المادة ال يجوز مباش ة أي من عمليات البيانات الشخصية بواسهطة أي جرهة  (د)مع م اعاة الفق ة   .ز 
رنهههال مهههن  و/أومسههيط ة إذا كانهههت رلههك العمليهههات رسهههبب ضهه  ا  ليشهههخا  الههذين جمعهههت عهههنر  البيانههات 

 ح يارر  و الري رحدد بموجب نظا  يصد  لرذ  ال اية. و/أوحقوقر  
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 (:10)المادة 

رلرههز  الجرههة المسههيط ة قبههل البههدء بعمليههة جمههع البيانههات الشخصههية  ،(9)مههن المههادة  (د)مههع م اعههاة الفقهه ة   .أ 
 بإعال  صاحب البيانات الشخصية خطيا  أو إلكر ونيا  بما يلي:

 أية أغ ا  ثانوية. عملية الجمع وأجله ال    الذي رج ى من  .1
 الري سير  جمعرا. الشخصية البيانات .2
 .را يش البدء بجمع البيانات الشخصية .3
 رمديهد  الزمنية الري سير  خاللرا إج اء أي من عمليهات البيانهات الشخصهية، علهى أن ال يهر  فر ةال .4

مههن ههههذا  (9)علهههى النحههو المبههين فهههي المههادة  موافقههة صهههاحب البيانههات الشخصههيةبهههذ  الفرهه ة إال 
 القانون.

 عمليات البيانات الشخصية. رنفيذ أي منالجرات األخ ى الري سرشا ك الجرة المسيط ة  .5
 المعلومات الري رربعرا الجرة المسيط ة. أمنضوابط  .6
 معلومات عن عمليات الرشخي . .7
 حق صاحب البيانات الشخصية في االعر ا  و سحب الموافقة و النفاذ إلى بياناره الشخصية. .8

المحههدد عنههد أخههذ  جلههه وأمههن  جمعههتن ررجههاوز عمليههة جمههع البيانههات الشخصههية ال هه   الههذي أال يجههوز   .ب 
 .من هذا القانون (9)على النحو المبين في المادة  موافقة صاحب البيانات الشخصية

( من ههذا القهانون، ال يجهوز االحرفهاظ 9( من المادة )دأحكا  الفق ة ) مع م اعاة الرش يعات ذات العالقة و .إ 
بالبيانات في عردة الجرة المسيط ة  الري باش ت أي من عمليات معالجة البيانهات الشخصهية عليرها لمهدة 

 عليرا. را يش انرراء العملياتررجاوز 
 يههةقانونال يجههوز اسههرخدا  أي وسههيلة غيهه   هههذا القههانون وحكهها  يجههب أن رههر  عمليههة جمههع البيانههات وفقهها  أل  .د 

 لرذا ال   . غي  صحيحة و/أو إيراميه و/أو
ي أممهن لهدير   و/أوال يجوز إج اء أي مهن عمليهات البيانهات الشخصهية لمهن هه  دون سهن الثامنهة عشه ة  .ه 

موافقهههة أحهههد الوالهههدين الحصهههول علهههى دون ، األ دنهههي هليهههة حسهههب مههها ع فرههها القهههانون المهههدنيمهههن موانهههع األ
خهههد موافقهههة الهههولي أسهههباب فيهههر  ي سهههبب مهههن األغيهههاب الوالهههدين ألفهههي حهههال  ، واإللكر ونيهههة و/أوالخطيهههة 

 .لمرابعة شتون صاحب البيانات الشخصية المذكو  في هذ  الفق ة المعين قانونا  
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رلرهز  الجرهة المسهيط ة الرهي رقهو   ( مهن ههذا القهانون،8( مهن المهادة )زمع م اعاة ما و د في أحكا  الفق ة )  .و 
خهه ى الرثبههت مههن رههواف  كافههة الشهه وط القانونيههة لصههحة أمسههيط ة بجمههع البيانههات الشخصههية لحسههاب جرههة 

 .عملية الجمع لدى الجرة الري رعمل لحسابرا

 (:11)المادة 

 دقيقهة و و يرعين أن ركون البيانات الشخصهية محهل أي عمليهة مهن عمليهات البيانهات الشخصهية صهحيحة  .أ 
 بما يضمن أن ربقى كذلك عند كل اسرخدا . يج ي رحديثرا بشكل دو ي

و غيهه  أو/ ي بيانههات شخصههية ركههون غيهه  كاملههةأرصههحي   و رحههديء و رلرههز  الجرههة المسههيط ة باسههركمال .ب 
دقيقههة وفقهها  لمهها هههو مرههاح ومرههواف  لرهها مههن معلومههات شخصههية و ذلههك قبههل إجهه اء أي عمليههة مههن عمليههات 
البيانات الشخصهية علهى أن يلرهز  صهاحب البيانهات الشخصهية برزويهد الجرهة المسهيط ة بجميهع المعلومهات 

 رحديء أو رصحي  بياناره الشخصية.الالزمة ل ايات اسركمال أو 
أمههن المعلومههات  بضههمانالشخصههية رلرههز  الجرههة المسههيط ة ومعههالج البيانههات الشخصههية ومسههرخد  البيانههات  .إ 

البيانات  اخر اقورعقب حاالت  اكرشا رساعد في الري  البيانات الشخصية و اخر اقالمالئ  الكفيل بمنع 
 الشخصية. خالل عمليات البياناتن المعلومات أم، كما رلرز  بروفي  سائ  وسائل الشخصية

وعههد  حههدوء أي  سههالمرراو  بط يقههة رضههمن سهه ية المعلومههات عمليههات البيانههات الشخصههيةيجههب أن رههر   .د 
 .ر يي  عليرا

 (:12)المادة 

بهةي حهال مهن األحهوال لبيانهات الشخصهية غيه  اإللكر ونهي ل و/أواإللكر ونهي ربهادل ال و/أونقهل الال يجوز  .أ 
 :ال برواف  الش وط الرالية مجرمعةإداخل المملكة بين الجرة المسيط ة وأي جرة أخ ى 

حكها  المقهه  ة فهي المههادة األوفههق الربهادل  و/أوالنقههل موافقهة صهاحب البيانههات الشخصهية علههى ههذا  .1
 .( من هذا القانون9)

ربادل البيانات الشخصية مصال   مشه وعة للجرهة الرهي ررهوف  لهديرا البيانهات  و/أون يحقق نقل أ .2
  .الشخصية ومرلقي البيانات الشخصية
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البيانهات الشخصهية  سهررلقىن يرواف  العل  الكافي لهدى صهاحب البيانهات الشخصهية بالجرهة الرهي أ .3
  .جلراأغ ا  الري سرسرخد  من واأل

 هذا القانون. من (11)من المادة  )إ(أحكا  الفق ة م اعاة  .4
مهههن هههذ  المهههادة، وذلهههك فهههي حهههال رحقهههق أي مهههن الحهههاالت  (أ)رهههوف  الشههه وط الهههوا دة فهههي الفقههه ة ال يشههر ط  .ب 

  .( من هذا القانون9ليرا في الفق ة )د( من المادة )المنصو  ع
ربادلرها مهع أي  و/أويروجب على الجرة المسيط ة أن رحرفظ بسهجالت روثهق فيرها البيانهات الرهي ره   نقلرها  .إ 

ال اية من ربادلرا وروثيق موافقات أصحاب البيانات الشخصهية علهى نقلرها، علهى أن يكهون  جرة أخ ى، و
 .الرعديل و/أوالروثيق على األقل بوسائل إلكر ونية غي  قابلة للشطب 

ذا كهان إخه ى أراحررها ألي جرهة إ و/أوربادلرها  و/أويحظ  على الجرة المسهيط ة نقهل البيانهات الشخصهية  .د 
 ،البيانات الشخصية مرلقي و/أوالمسيط ة الجرة أي من خدمات  و/أوال    من ذلك الرسويق لمنرجات 

 ال بموافقة صاحب البيانات الشخصية.إ

 (:13)المادة 

 و/أوالريئههههات  و/أولههههى الههههدول إالبيانههههات الشخصههههية خهههها إ المملكههههة  ربههههادل أي مههههن و/أوال يجههههوز نقههههل  .أ 
الري ال يروف  لديرا مسرويات كافية من من الجرات المماثلة غي ها  و/أواالقليمية  و/أوالمنظمات الدولية 

ن أحكها  ال يعرب  مسروى الحماية كافيا  إذا كان أقل مما يق    هذا القانون م حماية البيانات الشخصية، و
 .لحماية البيانات الشخصية

 الرالية:يسرثنى مما و د في الفق ة )أ( من هذ  المادة الحاالت  .ب 
 .ة في المملكةالدولي بموجب ارفاقيات دولية نافذ و/أوقليمي الرعاون القضائي اإل .1
 و/أووكهاالت دوليهة  و/أومنظمهات  و/أواالقليمي بين المملكهة وبهين هيئهات  و/أوالرعاون الدولي  .2

 مالحقة م ركبيرا. و/أوقليمية عاملة في حقل مكافحة الج يمة بةنواعرا إ
لعالجه وربهادل البيانهات  الشخصية الطبية الخاصة بصاحبرا عندما يكون ض و يا  ربادل البيانات  .3

 .ما يمس الصحة العامة في المملكة و/أوالكوا ء الصحية  و/أوالمرعلقة باألوبئة 
 ربادل بيانات شخصية منظمة بموجب أي ارفاقية دولية نافذة. و/أوأي عملية نقل  .4
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علههى قهه ا  صههاد  مههن  جههل رحقيههق مصههلحة وطنيههة بنههاء  ربههادل البيانههات مههن أ و/أوإذا كههان نقههل  .5
 مجلس الوز اء.

 .كا   موافقة صاحب البيانات الشخصية على النقل بعد إعالمه بعد  رواف  مسروى حماية رواف   .6
ربهادل البيانهات  و/أومن هذا القانون على عملية نقهل  (12)رنطبق ذات القيود والش وط الوا دة في المادة  .إ 

 الشخصية خا إ المملكة.
حماية وأمن المعلومهات الرهي يربعرها مرلقهي البيانهات الشخصهية  ضمانو  من قثرو العلى الجرة المسيط ة  .د 

 في الدول األخ ى قبل البدء بعملية نقل البيانات الشخصية.

 (:14)المادة 

 نقههل للبيانههات الشخصههية، لههذات المسههتوليات و و/أويههة عمليههة ربههادل أضههع مرلقههي البيانههات الشخصههية جهه اء يخ
 الواجبات القانونية المق  ة على الجرة المسيط ة.

 (:15)المادة 

مالحقررا، يجب على الجرهة المسهيط ة  بنهاء   أواكرشافرا  أوباسرثناء البيانات الري جمعت لمنع وقو  الج يمة 
ى الجرههة علهه و رحههديثرا، الشخصههية و هعلههى طلههب صههاحب البيانههات الشخصههية، رمكينههه مههن النفههاذ إلههى بيانارهه

نمنههة مناسههبة لرمكينههه مههن ذلههك بط يقههة الرههي ر اههها  غيهه  اإللكر ونيههة و/أوالوسههائل اإللكر ونيههة المسههيط ة رههوفي  
 اإلج ائية للبيانات الشخصية.و وفقا  للمرطلبات القانونية 

 (:16)المادة  

نظهها  ذات العالقههة بةحكهها  هههذا القههانون وفقهها لالشههكاوى  و/أولطلبههات لمرعلقههة بااالشههتون واألحكهها   جميههعرههنظ  
 . يصد  لرذ  ال ايةخا  

 (:17)المادة 

حكها  ههذا أة سهائ  الحقهوق المقه  ة لهه بموجهب الشه عيين مما سهفلو ثرهه  ذا روفي صاحب البيانات الشخصية،إ
 القانون.
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 (:18)المادة 

بخصههو  رطبيههق  ةالنزاعههات الرههي رنشهه و/أورخههر  المحههاك  األ دنيههة المخرصههة حصهه ا  بههالنظ  فههي الجهه ائ  
 القانون. أحكا  هذا

 (:19)المادة 

 ننها  وال رزيهد عهدي مائهة (100ال رقل عهن )و ب  امة أسنة  نيعاقب بالحبس مدة ال رقل عن شر  وال رزيد ع
 و بكلرا هارين العقوبرين كل من ا ركب أي من االفعال الرالية:أ دينا  عش ة نال  (10000)

 و/أوخا إ المملكة المق  ة فهي ههذا القهانون  و/أوربادل البيانات الشخصية داخل  و/أومخالفة ش وط نقل  .أ 
 األنظمة الصاد ة بمقرضا .

لهى إيات البيانهات الشخصهية باالسهرناد ي من عملأافقة صاحب البيانات الشخصية على الحصول على مو  .ب 
وكانههت ههي السهبب فههي قه ا   بمهن  الموافقههة  مضهللة و/أومما سههات خادعهة  و/أوغيه  صهحيحة  معلومهات
 .المذكو ة

 .وذلك بصو ة مرعمدة شخصيةالبيانات اللى قاعدة إي بيانات غي  صحيحة أ دخالإ و/أود اإ إ .إ 
فهههههي عردرهههههه دون موافقهههههة صهههههاحب البيانهههههات  و/أوفشهههههاء البيانهههههات الشخصهههههية الموجهههههودة رحهههههت سهههههيط ره إ .د 

 الشخصية.
مصههاد ة البيانهههات الشخصهههية  و/أو أو روقيههه و/ الحصهههول علههى و/أوأو االطههال  و/ م اقبهههة و/أواخرهه اق  .ه 

 الصاد ة بمقرضا .و الرعليمات أ/واألنظمة  و/أوخالفا ألحكا  هذا القانون 
لحماية البيانات الشخصية المحددة  الردابي  الرقنية الموضوعة و/أوي من وسائل أمن المعلومات أانرراك  .و 

 األنظمة الصاد ة بمقرضا . و/أوبموجب أحكا  هذا القانون 
ء نخههه  إجهه ا و/أو فهه  طلههب صههاحب البيانههات الشخصههية بسهههحب الموافقههة بههإرال  البيانههات الشخصههية  .ز 

ما ل  يكن هناك حاجة لالحرفاظ برا بموجب أي  نات الشخصية  غ  ذلكواالسرم ا  بمباش ة عمليات البيا
 .(9)من المادة  (د) بناء على أحكا  الفق ة مرطلبات أخ ى

 أية مخالفات أخ ى ألحكا  هذا القانون.  .ح 
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 (:20)المادة 

دينها  كهل مهن ا ركهب  عشه ة نال  (10000ال رزيهد علهى ) دينها  و أله  (1000يعاقب ب  امة ال رقل عن )
 ( من هذا القانون.7إ( من المادة )و) (أي مخالفة  ألحكا  الفق ات )ب

 (:21)المادة 

يجهوز للمحكمهة المخرصهة من هذا القانون  (20)و  (19)لى أي من العقوبات المق  ة في المادرين إباإلضافة 
ن رقضههي بههإرال  البيانههات الشخصههية أمههن رلقههاء نفسههرا  و/أوالمرضهه    و/أوبنههاء علههى طلههب النيابههة العامههة 

 ل اء قاعدة البيانات الشخصية موضو  الدعوى الري صد  برا ق ا  قطعي باإلدانة.إ و/أو

 (:22)المادة 

 من هذا القانون في الحاالت الرالية: (20)و  (19)رضاع  العقوبة المق  ة في المادرين  أ.

 عا .ا ركاب أي من األفعال المحددة فيرما من قبل موظ   .1
 رك ا  فعل اال ركاب من قبل نفس الشخ . .2

 (:23)المادة 

/أو ال رخهههل المسهههتولية الجزائيهههة بحهههق المرضههه   فهههي إقامهههة دعهههوى الرعهههوي  المدنيهههة عهههن األضههه ا  الماديهههة و
 المعنوية الري لحقت به من ج اء أي مخالفة ألحكا  هذا القانون.

 (:24)المادة 

 .حكا  هذا القانونأالالزمة لرنفيذ والرعليمات نظمة يصد  مجلس الوز اء األ

 (:25المادة )

 حكا  هذا القانون.أالوز اء والوز اء مكلفون برنفيذ  ئيس 


