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قانون رقم (  ) 30ل�سنة 2018
ب�إ�صدار قانون حماية البيانات ال�شخ�صية
ملك مملكة البحرين.

		
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )12ل�سنة 1971
وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة  1972ب�ش�أن الر�سوم الق�ضائية وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  1975ب�ش�أن تنظيم معا�شات ومكاف�آت التقاعد ملوظفي
احلكومة وتعديالته،
وعلى قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  1976وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )7ل�سنة  1977يف �ش�أن الإح�صاء وال ِّتعداد،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )9ل�سنة  1984يف �ش�أن ال�سجل ال�سكاين املركزي ،املع َّدل
بالقانون رقم ( )45ل�سنة ،2006
وعلى قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة
 1996وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )28ل�سنة  2002ب�ش�أن املعامالت الإلكرتونية وتعديالته،
وعلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )42ل�سنة  2002وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة  2002وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )47ل�سنة  2002ب�ش�أن تنظيم ال�صحافة والطباعة والن�شر،
وعلى قانون االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  ،2002املع َّدل باملر�سوم
بقانون رقم ( )38ل�سنة ،2017
وعلى القانون رقم ( )7ل�سنة  2003ب�ش�أن الأ�سرار التجارية وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )7ل�سنة  2006بالت�صديق على امليثاق العربي حلقوق الإن�سان،
وعلى القانون رقم ( )46ل�سنة  2006ب�ش�أن بطاقة الهوية،
وعلى القانون رقم ( )56ل�سنة  2006باملوافقة على ان�ضمام حكومة مملكة البحرين �إىل
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية،
وعلى قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ال�صادر بالقانون رقم ( )64ل�سنة
 2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )10ل�سنة  2007باملوافقة على ان�ضمام حكومة مملكة البحرين �إىل
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العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية،
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  ،2010املع َّدل
باملر�سوم بقانون رقم ( )69ل�سنة ،2014
وعلى القانون رقم ( )60ل�سنة  2014ب�ش�أن جرائم تقنية املعلومات،
�أق َّر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون ال َآتي َن ُّ�صه ،وقد �ص َّدقنا عليه و�أ�صدرناه:

املادة الأوىل

ُيع َمل يف �ش�أن حماية البيانات ال�شخ�صية ب�أحكام القانون املرافق.

املادة الثانية

ال ُت ِخل �أحكام هذا القانون ب�أية حقوق مق َّررة مبوجب االتفاقيات واملعاهدات الدولية املعمول
بها يف اململكة.

املادة الثالثة

ُي�صدر جمل�س �إدارة هيئة حماية البيانات ال�شخ�صية القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا
القانون ،وذلك يف ميعاد �أق�صاه �أول ال�شهر التايل لـ ُم ِ�ض ِّي �ستة �أ�شهر على تاريخ ْ
ن�ش ِره يف اجلريدة
الر�سمية.

املادة الرابعة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ هذا القانون ،و ُيعمل به
اعتبار ًا من �أول ال�شهر التايل لـ ُم ِ�ض ِّي �سنة على تاريخ ْ
ن�ش ِره يف اجلريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريـ ــخ� 28 :شوال 1439هـ
الموافـق 12 :يوليو 2018م
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قانون حماية البيانات ال�شخ�صية
الباب الأول
�أحكام املعاجلة
الف�صل الأول
�أحكام متهيدية
مادة ()1
تعاريف

يف تطبيق �أحكام هذا القانون ،يكون للكلمات والعبارات التالية املعا َ
ين املبين َة قرينَ ُك ٍّل
منها ،ما مل يقت�ض ُ
�سياق الن�ص خالف ذلك:
تخ�ص فرد ًا ُم َّعرف ًا� ،أو قاب ًال بطريق مبا�شر
بيانات �أو بيانات �شخ�صية� :أية معلومات في �أية �صورة ُّ
�أو غي���ر مبا�ش���ر لأن ُي َع َّرف ،وذلك بوجه خا�ص من خالل رقم هويت���ه ال�شخ�صية �أو �صفة �أو �أكثر
من �صفاته ال�شكلية �أو الف�سيولوجية �أو الذهنية �أو الثقافية �أو االقت�صادية �أو هويته االجتماعية.
ولتقرير ما �إذا كان الفرد قاب ًال لأن ُي َع َّرف ،تراعى كافة الو�سائل التي ي�ستخدمها مدير البيانات
�أو � ُّأي �شخ�ص �آخر� ،أو التي قد تكون متاحة له.
ح�سا�س ��ة� :أية معلوم���ات �شخ�صية تك�شف على نحو مبا�ش���ر �أو غير مبا�شر عن
بيان ��ات �شخ�صي ��ة َّ
�أ�ص���ل الفرد ال ِع ْرق���ي �أو الإ ْث ِني �أو �آرائ���ه ال�سيا�سي���ة �أو الفل�سفية �أو معتقداته الديني���ة �أو انتمائه
النقابي �أو ِ�س ِجل ال�سوابق الجنائية الخا�ص به �أو �أية بيانات تتعلق ب�صحته �أو حالته الجن�سية.
المعالج ��ة� :أي���ة عملي���ة �أو مجموعة عمليات يت���م �إجرا�ؤها على بيانات �شخ�صي���ة بو�سيلة �آلية �أو
غي���ر �آلي���ة ،ومن ذلك ج ْمع تلك البيان���ات �أو ت�سجيلها �أو تنظيمه���ا �أو ت�صنيفها في مجموعات �أو
تخزينه���ا� ،أو تحويرها �أو تعديلها� ،أو ا�ستعادتها �أو ا�ستخدامها �أو الإف�صاح عنها ،من خالل ب ِّثها
م�سحها �أو تدميرها.
�أو ن�شرها �أو نقلها �أو �إتاحتها للغير� ،أو دمجها �أو ْ
حجبها �أو ْ
منظوم ��ة ملف ��ات� :أي���ة مجموعة بيان���ات �شخ�صية ال تعا َل���ج بوا�سطة جهاز يعمل �آلي��� ًا بنا ًء على
تعليم���ات ُت َ
عطى له ولكنها مرتَّبة على نحو يتيح الح�ص���ول منها على معلومات عن الأفراد الذين
ٌ
تخ ُّ�صهم هذه البيانات.
ال�شخ�صُّ � :أي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري ،بما في ذلك �أية جهة عامة.
الفردُّ � :أي �شخ�ص طبيعي.
مدي ��ر البيان ��ات :ال�شخ�ص ال���ذي يقرر ،بمف���رده �أو باال�شتراك مع الآخري���ن� ،أغرا�ض وو�سائل
معالج���ة بيانات �شخ�صية معينة .وفي الحاالت التي تكون فيها ه���ذه الأغرا�ض والو�سائل مق َّررة
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بموجب القانونُ ،ي َعد مدير ًا للبيانات ال�شخ�ص المنوط به االلتزام بالقيام بالمعالجة.
معا ِل ��ج البيانات :ال�شخ�ص الذي يتول���ى معالجة البيانات لح�ساب مديـر البيـانـات ونيـابـة عـنـه،
وال ي�شمل ذلك كل َمن يعمل لدى مدير البيانات �أو معا ِلج البيانات.
مراق ��ب حماي ��ة البيانات :ال�شخ�ص الذي يتم اعتماده م���ن ِق َبل الهيئة ِو ْفق ًا لحكم المادة ()10
من هذا القانون.
�صاحب البيانات :الفرد �أو ال�شخ�ص مو�ضوع البيانات.
طرف ثالثُّ � :أي �شخ�ص خالف ًا ل ٍّأي مما ي�أتي:
(� )1صاحب البيانات.
( )2مدير البيانات.
( )3معا ِلج البيانات.
( )4مراقب حماية البيانات.
(ُّ � )5أي �شخ����ص يعم���ل تحت �إ�شراف مدي���ر البيانات �أو معا ِل���ج البيانات وم�ص��� َّرح له بمعالجة
البيانات لح�ساب مدير البيانات �أو معا ِلج البيانات.
ف�صح له عن بيانات �شخ�صي���ة� ،سـواء كـان طرفـ ًا ثالثـ ًا �أو غيره،
َ
مت�س ِّل ��م البيان ��اتُّ � :أي �شخ�ص ُي َ
ف�صح له عن بيانات لمبا�شرة اخت�صا�ص قانوني مح َّدد �أو للقيام
وال ي�شمل ذلك ال�شخ�ص الذي ُي َ
بواجب عام محدد.
الح ْج ��ب :الت�أ�شي���ر ب�أية و�سيلة عل���ى البيانات المخ َّزن���ة تم َنع �أية معالجة الحق���ة لها ،فيما عدا
َ
تخزينها.
الت�سوي ��ق المبا�ش ��رُّ � :أي ات�ص���ال ،ب�أية و�سيل���ة ،يتم من خالله توجيه مادة ت�سوي���ق �أو دعاية �إلى
�شخ�ص مح َّدد.
الوزير :الوزير المخت�ص ب�شئون العدل �أو � ُّأي وزير �آخر ي�صدر بت�سميته مر�سوم.
الهيئة :هيئة حماية البيانات ال�شخ�صية المن�ش�أة بموجب ن�ص المادة ( )27من هذا القانون.
المجل� ��س �أو مجل� ��س الإدارة :مجل����س �إدارة الهيئة الم�ش��� َّكل ِو ْفق ًا لن�ص الم���ادة ( )39من هذا
القانون.
رئي�س المجل�س �أو الرئي�س :رئي�س مجل�س �إدارة الهيئة.
الرئي�س التنفيذي :الرئي�س التنفيذي للهيئة المع َّين ِو ْفق ًا لن�ص المادة ( )43من هذا القانون.
لجنة الطعون :اللجنة الم�شار �إليها في البند رقم ( )2من المادة ( )34من هذا القانون.
لجنة التحقيق :اللجنة التي ت�ش َّكل ِو ْفق ًا لحكم البند ( )5من المادة ( )47من هذا القانون.
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مادة ()2
نطاق التطبيق
 - 1ت�سري �أحكام هذا القانون على المعالجات الآتية:
�أ -معالجة البيانات با�ستخدام الو�سائل الآلية ا�ستخدام ًا كلي ًا �أو جزئي ًا.
ق�صد بها �أنْ ت�ش ِّكل جزء ًا من
ب -معالجة البيانات التي ت�ش ِّكل جزء ًا من منظومة ملفات �أو ُي َ
هذه المنظومة ،بو�سيلة غير �آلية.
 - 2ت�سري �أحكام هذا القانون على الأ�شخا�ص الآتي ذكرهم:
�أ  -كل �شخ�ص طبيعي يقيم عادة في المملكة �أو له مقر عمل فيها.
ب  -كل �شخ�ص اعتباري له مقر عمل في المملكة.
ج  -كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري ،ال يقيم عادة في المملكة ،ولي�س له مقر عمل فيها ،يعا ِلج
بيانات با�ستخدام و�سائل موجودة في المملكة ،ما لم يكن الغر�ض من ا�ستخدام هذه
الو�سائل مجرد مرور البيانات من خالل المملكة فح�سب.
 - 3على كل �شخ�ص اعتباري من الم�شار �إليهم في البند (/2ج) من هذه المادة �أنْ يع ِّين ممث ًال
خطر
مف َّو�ض ًا عنه في المملكة لمبا�شرة التزاماته المق َّررة بموجب �أحكام هذا القانون ،و�أنْ ُي ِ
الهيئة فور قيامه بهذا التعيين وب� ِّأي تغيير يطر�أ عليه .وال َي ُحول هذا التعيين دون حق الهيئة
�أو الغير في اتخاذ � ِّأي �إجراء قانوني حيال مدير البيانات في حالة �إخالله ب� ٍّأي من التزاماته
الم�شار �إليها.
 - 4ا�ستثنا ًء من �أحكام البند ( )1من هذه المادة ،ال ت�سري �أحكام هذا القانون على ما ي�أتي:
�أ  -معالجة البيانات التي تتم من قبل � ِّأي فرد لأغرا�ض ال تتجاوز ال�شئون ال�شخ�صية �أو
العائلية.
ب  -عمليات المعالجة المتعلقة بالأمن الوطني التي تتوالها وزارة الدفاع� ،أو وزارة الداخلية،
�أو الحر�س الوطني �أو جهاز الأمن الوطني� ،أو غيرها من الأجهزة الأمنية للمملكة.
 - 5ال ُت ِخل �أحكام هذا القانون بمتطلبات مراعاة ال�س ِّرية الالزمة في �شئون قوة دفاع البحرين.

الف�صل الثاين
القواعد العامة مل�شروعية املعاجلة
مادة ()3
ال�ضوابط اخلا�صة بجودة البيانات

يراعى ب�ش�أن البيانات ال�شخ�صية التي تتم معاجلتها ما ي�أتي:
َ
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� - 1أنْ تكون معالجتها من�صفة وم�شروعة.
� - 2أنْ تكون قد ُج ِمعت لغر�ض م�شروع ومح َّدد ووا�ضح ،و�أال تتم معالجتها الحق ًا ،و�أال يتم �إجراء
معالجة الحقة لها على نحو ال يتوافق مع الغر�ض الذي ُج ِمعت من �أجله ،وال ُت َع ُّد معالجة غير
متوافق���ة مع الغر�ض الذي ُج ِمعت من �أجله البيانات المعا َلجة الالحقة لها التي تتم ح�صر ًا
لأغرا����ض تاريخي���ة �أو �إح�صائية �أو للبحث العلمي ،وب�شرط �أال تت���م لدعم اتخاذ � ِّأي قرار �أو
�إجراء ب�ش�أن فرد محدد.
� - 3أنْ تك���ون كافية وذات �صلة وغير مفرط���ة بالنظر للغر�ض من ج ْم ِعها �أو الذي تمت المعا َلجة
الالحقة لأجله.
مقت�ضى.
� - 4أنْ تكون �صحيحة ودقيقة ،وتخ�ضع لعمليات التحديث عندما يكون لذلك
ً
� - 5أال تبقى في �صورة ت�سمح بمعرفة �صاحب البيانات بعد ا�ستنفاد الغر�ض من ج ْم ِعها �أو الذي
تت���م المعا َلجة الالحق���ة لأجله .و ُتح َفظ البيانات التي يتم تخزينه���ا لفترات �أطول لأغرا�ض
بو�ضعها في
تاريخي���ة �أو �إح�صائي���ة �أو للبحث العلمي ف���ي �صورة مجهولة بتحويره���ا ،وذلك ْ
�ص���ورة ال ُتم ِّك���ن ِمنْ ن�سبة ه���ذه البيانات �إلى �صاحبه���ا .ويتع َّين �إنْ َّ
تعذر ذل���ك ت�شفير هوية
�أ�صحابها.

مادة ()4
اال�شرتاطات العامة للمعالجَ ة امل�شروعة

حُت َظر معالجَ ة البيانات ال�شخ�صية دون موافقة �صاحبها ،ما مل تكن هذه املعالجَ ة �ضرورية
ل ٍّأي مما ي�أتي:
 - 1تنفيذ عقد يكون �صاحب البيانات طرف ًا فيه.
 - 2اتخاذ خطوات بنا ًء على طلب �صاحب البيانات بهدف �إبرام عقد.
 - 3تنفي���ذ الت���زام ير ِّتبه القان���ون ،خالف ًا اللتزام عقدي� ،أو �صدور �أمر م���ن محكمة مخت�صة �أو
النيابة العامة.
 - 4حماية الم�صالح الحيوية ل�صاحب البيانات.
ف�صح له عن البيانات ،ما
 - 5مبا�ش���رة الم�صال���ح الم�شروعة لمدير البيانات �أو � ِّأي طرف ثالث ُي َ
لم يتعار�ض ذلك مع الحقوق والحريات الأ�سا�سية ل�صاحب البيانات.
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مادة ()5
اال�شرتاطات اخلا�صة مبعاجلة البيانات ال�شخ�صية احل�سا�سة

حُت َظر معالجَ ة البيانات ال�شخ�صية احل�سا�سة دون موافقة �صاحبها ،و ُي�ستث َنى من هذا
ْ
احلظر ما ي�أتي:
 - 1المعا َلج���ة التي يقت�ضيها قيام مدير البيانات بالتزاماته ومبا�شرة حقوقه المق َّررة قانون ًا في
مجال عالقة العمل التي تربطه بالعاملين لديه.
 - 2المعالج���ة ال�ضروري���ة لحماية � ِّأي �إن�س���ان �إذا كان �صاحب البيان���ات –�أو الو�صي �أو الولي �أو
ال َق ِّي���م علي���ه – غير ق���ادر قانون ًا عل���ى �إعطاء موافقته عل���ى ذلك ،وب�ش���رط الح�صول على
ت�صريح م�سبق من الهيئة طبق ًا للمادة ( )15من هذا القانون.
 - 3معالجة البيانات التي �أتاحها �صاحبها للجمهور.
 - 4المعالجة ال�ضرورية لمبا�شرة � ٍّأي من �إجراءات المطالبة بالحقوق القانونية �أو الدفاع عنها،
بما في ذلك ما يقت�ضيه التجهيز لهذا الأمر واال�ستعداد له.
 - 5المعالجة ال�ضرورية لأغرا�ض الطب الوقائي �أو الت�شخي�ص الطبي �أو تقديم الرعاية ال�صحية
�أو الع�ل�اج �أو �إدارة خدم���ات الرعاية ال�صحية م���ن ِق َبل َّ
مرخ�ص له بمزاول���ة � ٍّأي من المهن
الطبية� ،أو � ِّأي �شخ�ص ملزَ م بحكم القانون بالمحافظة على ال�س ِّرية.
 - 6المعالجة التي تتم في �سياق �أن�شطة الجمعيات ب�أنواعها والنقابات وغيرها من الجهات التي
ال تهدف �إلى تحقيق ربح ،وذلك ب�شرط االلتزام بما ي�أتي:
�أ � -أنْ تتم المعالجة في حدود ما هو �ضروري للغر�ض الذي �أن�شئت الجمعية �أو النقابة �أو
الجهة من �أجله.
ب � -أنْ ترد المعالجة على بيانات تخ�ص �أع�ضاء تلك الجمعية �أو النقابة �أو الجهة �أو لأفراد
لهم ات�صال منتظم معها بحكم طبيعة ن�شاطها.
ج � -أال يتم الإف�صاح عن البيانات ل ِّأي �شخ�ص �آخر ما لم يوافق �صاحب البيانات على ذلك.
 - 7المعا َلج���ة التي تتم من ِق َبل جهة عامة مخت�صة بالقدر الذي يقت�ضيه تنفيذ المهام المنوطة
بها قانون ًا.
 - 8معالج���ة بيان���ات تتعلق بالأ�ص���ل ال ِع ْرقي �أو الإ ْث ِني �أو الديني �إذا كان���ت �ضرورية للوقوف على
م���دى تواف���ر الم�ساواة في الفر����ص �أو المعاملة لأفراد المجتمع الذي���ن ينحدرون من �أ�صول
ِع ْرقي���ة �أو �إ ْث ِني���ة �أو ديني���ة مختلفة ،وب�شرط مراع���اة ال�ضمانات المنا�سب���ة لحقوق وحريات
�أ�صحاب البيانات المق َّررة قانون ًا.
يتعي على مدراء
�صدر قرار ًا بتحديد القواعد والإجراءات التي نَّ
وعلى جمل�س الإدارة �أنْ ُي ِ
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البيانات االلتزام بها ب�ش�أن املعاجلة امل�شار �إليها.

مادة ()6
معالجَ ة البيانات لأغرا�ض ال�صحافة �أو الآداب �أو الفنون

ال ت�سري �أحكام املواد ( )3و( )4و( )5من هذا القانون على معالجَ ة البيانات ال�شخ�صية
التي تتم ح�صر ًا للأغرا�ض ال�صحفية �أو الفنية �أو الأدبية ،ب�شرط:
�أ � -أن تكون البيانات �صحيحة ودقيقة وتخ�ضع لعمليات التحديث والت�صحيح.
ب  -توا ُفر تدابير تكفل عدم ا�ستخدام البيانات لأية �أغرا�ض �أخرى خالف ًا للأغرا�ض ال�صحفية
�أو الفنية �أو الأدبية.
ج  -عدم الإخالل بالت�شريعات المعمول بها ب�ش�أن تنظيم ال�صحافة والطباعة والن�شر.

مادة ()7
معالجَ ة البيانات املتعلقة بر ْفع الدعاوى اجلنائية ومبا�شرتها
وبالأحكام ال�صادرة فيها

ُ - 1ت َ
حظ���ر معالجة البيانات ال�شخ�صية المتعلقة بر ْفع الدعاوى الجنائية ومبا�شرتها وبالأحكام
ال�صادرة فيها ،و ُي�ستث َنى من هذا ْ
الحظر ما ي�أتي:
�أ  -المعالجة التي تتم من ِق َبل �أية جهة عامة مخت�صة بالقدر الذي يقت�ضيه تنفيذ المهام
المنوطة بها قانون ًا.
ب  -المعالجة التي تتم من قبل � ِّأي �شخ�ص اعتباري بال َقدر الذي يقت�ضيه تحقيق �أهدافه
المق َّررة قانون ًا.
ج  -المعالجة التي تتم من قبل �أي �شخ�ص بال َقدر الذي تقت�ضيه مبا�شرة �إجراءات التقا�ضي
في الدعاوى المرفوعة منه �أو عليه.
د  -المعالجة التي تتم من ِق َبل المحامين بال َقدر الذي تقت�ضيه مبا�شرة م�صالح موكليهم.
هـ  -المعالجة التي تتم لأغرا�ض مبا�شرة مهنة ال�صحافة �أو البحث العلمي.
 - 2ال ُت ِخل اال�ستثناءات الم�شار �إليها في البند ( )1من هذه المادة بااللتزام المق َّرر قانون ًا ب�ش�أن
�صدر مجل�س الإدارة قرار ًا بتحديد ال�ضوابط وال�ضمانات
المحافظة على �س ِّرية البيانات ،و ُي ِ
التي تتع َّين مراعاتها للمحافظة على �س ِّرية البيانات الم�شار �إليها.
 - 3يجوز للنيابة العامة ،والق�ضاء الع�سكري ،والنيابة الع�سكرية ،والوزارة المعنية ب�شئون العدل،
ووزارة الداخلي���ة دون �سواهم �إن�شاء �سجالت كاملة لق ْيد جميع الدعاوى الجنائية والأحكام
ال�صادرة فيها ،و�إم�ساكها.
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مادة ()8
�أمان املعالجَ ة

 - 1على مدير البيانات تطبيق التدابير الفنية والتنظيمية الكفيلة بحماية البيانات من الإتالف
غي���ر المق�ص���ود �أو غير الم�ص َّرح ب���ه� ،أو من الف ْقد ال َع َر�ضي� ،أو مم���ا هو غير م�ص َّرح به من
التغيي���ر �أو الإف�ص���اح �أو النف���اذ �أو � ٍّأي م���ن ال�صور الأخ���رى للمعا َلجة .ويج���ب �أنْ تكفل هذه
التدابي���ر توفير م�ستوى منا�سب من الأمان بمراعاة م���ا و�صلت �إليه �أحدث �أ�ساليب الحماية
التقنية ،والتكلفة المترتبة على ذلك ،وطبيعة البيانات مو�ضوع المعالجة ،والمخاطر التي قد
تن�ش����أ من هذه المعالجة .ويجب �أنْ تكون التدابير الفنية والتنظيمية مد َّونة ومتاح ًا االطالع
عليها من ذوي ال�ش�أن ومن الهيئة ومدير البيانات ومعا ِلج البيانات.
�ص���در مجل�س الإدارة ق���رار ًا بتحديد اال�شتراطات التي يتع َّي���ن توا ُف ُرها في التدابير الفنية
ُ - 2ي ِ
والتنظيمي���ة الم�ش���ار �إليها في البند ( )1م���ن هذه المادة ،ويج���وز �أنْ يت�ضمن القرار �إلزام
�أن�شطة مح َّددة بتطبيق متط َّلبات �أمان خا�صة عند معالجة البيانات ال�شخ�صية.
 - 3في الحاالت التي ُيك َّلف فيها معا ِلج البيانات بمعا َلجة البيانات ،يلتزم مدير البيانات بمراعاة
ما ي�أتي:
�أ  -اختيار معا ِلج بيانات يو ِّفر �ضمانات كافية ب�ش�أن تطبيق التدابير الفنية والتنظيمية
الواجب مراعاتها في معالجة البيانات ،وعلى مدير البيانات اتخاذ الخطوات المعقولة
للت ََّح ُّقق من االلتزام بهذه التدابير.
ب � -أنْ تتم المعا َلجة ِو ْفق ًا لعقد مكتوب يب َرم بين مدير البيانات ومعا ِلج البيانات يت�ضمن
ما ي�أتي:
(� )1أال يبا�شر معا ِلج البيانات �أية معالجة �إال ِو ْفق ًا لتعليمات من مدير البيانات.
(� )2أنْ يلتزم معا ِلج البيانات فيما يخ�ص الأمان وال�س ِّرية بذات االلتزامات المق َّررة في
�ش�أن مدير البيانات.

مادة ()9
�س ِّرية املعاجلة

ُ - 1ي َ
حظ���ر عل���ى مدي���ر البيانات الإف�صاح ع���ن �أية بيان���ات �شخ�صية �إال بموافق���ة �صاحب هذه
البيان���ات� ،أو تنفي���ذ ًا لأم���ر ق�ضائي �صادر من محكم���ة مخت�صة �أو النياب���ة العامة �أو قا�ضي
التحقيق �أو النيابة الع�سكرية.
ُ - 2ي َ
حظر على مدير البيانات معالجة �أية بيانات �شخ�صية بالمخالفة لأحكام هذا القانون .وفي
جمي���ع الأحوالُ ،ي َ
حظر على � ِّأي ف���رد من المتاح لهم النفاذ �إلى بيانات �شخ�صية القيام ب�أية
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معا َلجة لها �إال بموافقة مدير هذه البيانات �أو تنفيذ ًا لأمر ق�ضائي �صادر من محكمة مخت�صة
�أو قا�ض���ي التحقي���ق �أو النيابة العامة �أو النياب���ة الع�سكرية ،كما ُي َ
حظ���ر عليهم ا�ستخدامها
لمنفعته���م الخا�ص���ة �أو لمنفعة الغي���ر ،وي�ستمر هذا ْ
الحظر بعد انته���اء عالقة العمل �أو مدة
العقد.

مادة ()10
مراقب حماية البيانات

 - 1يتولى مراقب حماية البيانات ما ي�أتي:
�أ  -م�ساعدة مدير البيانات في مبا�شرة حقوقه وااللتزام بواجباته المق َّررة بموجب �أحكام
هذا القانون.
ب  -التن�سيق بين الهيئة ومدير البيانات ب�ش�أن قيام الأخير بتطبيق الأحكام الخا�صة
بمعا َلجة البيانات ال�شخ�صية.
ج  -الت ََّح ُّقق من قيام مدير البيانات بمعالجة البيانات ِو ْفق ًا لأحكام هذا القانون ،ويتع َّين
عليه �إذا قامت لديه دالئل على وقوع �أية مخالفة في هذا ال�ش�أن �إخطار مدير البيانات
بذلك فور ًا لإزالة �أ�سباب المخا َلفة �أو �إجراء الت�صحيح الالزم في �أقرب وقت.
د � -إخطار الهيئة بالمخا َلفات التي قامت لديه دالئل جدية على وقوعها ولم يبادر مدير
البيانات ب�إزالة �أ�سبابها �أو �إجراء الت�صحيح الالزم لها رغم ُم ِ�ضي فترة تجاوز ع�شرة
�أيام على �إخطاره بذلك.
م�سك �سجل بعمليات المعا َلجة التي يتع َّين على مدير البيانات �إخطار الهيئة بها ِو ْفق ًا
هـ ْ -
بم�سك هذا ال�سجل في
لأحكام المادة ( )14من هذا القانون .ويلتزم مدير البيانات ْ
حالة عدم تعيين مراقب لحماية البيانات .ويجب �أنْ ي�شتمل هذا ال�سجل – كحد �أدنى –
على البيانات التي يتع َّين تقديمها ِو ْفق ًا لأحكام المادة الم�شار �إليها ،وعلى مراقب حماية
البيانات �إخطار الهيئة بن�سخة مح َّدثة من هذا ال�سجل مرة واحدة كل �شهر.
و  -يتولى مراقب حماية البيانات مبا�شرة مهامه في ا�ستقالل و َح ْيدة.
ُ - 2ين�ش����أ لدى الهيئة �سجل ي�سمى (�سجل مراقبي حماي���ة البيانات) ،و ُي�شت َرط العتماد مراقب
�صدر مجل�س الإدارة قرار ًا بتنظيم �أعمال
حماية البيانات �أنْ يكون مق َّيد ًا في هذا ال�سجل .و ُي ِ
مراقب���ي حماية البيانات وبتحديد ال�شروط الالزم توا ُف ُرها فيم���ن يق َّيد في ال�سجل الم�شار
�إليه وب�إجراءات الق ْيد ومدة �سريانه وتجديده.
ُ - 3يف َر����ض ر�سم على تقديم طلب القيد في ال�سجل الم�شار �إليه في البند ( )2من هذه المادة،
كم���ا ُيف َر�ض ر�س���م �سنوي في حالة الموافقة على القيد وتجدي���د القيد في ال�سجل المذكور،

العدد – 3375 :الخميس  19يوليو 2018

وي�ص��� ُدر بتحدي���د فئات الر�س���وم وحاالت الإعفاء منه���ا وحاالت ردِّها قرار م���ن الوزير بعد
موافقة مجل�س الوزراء.
 - 4يج���وز لمدي���ر البيان���ات �أنْ يع ِّين مراقب ًا لحماي���ة البيانات ،ومع ذلك يج���وز لمجل�س الإدارة
�ص���در ق���رار ًا ُي ِلزم بموجبه فئ���ات معينة من مدراء البيانات ب����أن ُيع ِّينوا مراقب ًا لحماية
�أنْ ُي ِ
البيان���ات .وفي جميع الأحوال ،يجب على مدير البيانات �إخطار الهيئة بالتعيين الم�شار �إليه
خالل ثالثة �أيام عمل من قيامه بذلك.

مادة ()11
بيانات ال�سجالت

 - 1يج���ب �أنْ تكون البيانات ال�شخ�صية المدرجة في ال�سجالت ،المتاح للجمهور االطالع عليها،
في حدود ال�ضرورة وللأغرا�ض التي تن�ش�أ من �أجلها هذه ال�سجالت.
�صدر مجل�س الإدارة قرار ًا يحدِّ د بموجبه ال�شروط التي يجب مراعاتها في �إن�شاء ال�سجالت
ُ - 2ي ِ
الم�شار �إليها في البند ( )1من هذه المادة.

الف�صل الثالث
ن ْقل البيانات ال�شخ�صية �إىل خارج اململكة
مادة ()12
ن ْقل البيانات ال�شخ�صية �إىل بلدان و�أقاليم تو ِّفر م�ستوى كافٍياً من احلماية

ُي َ
حظر على مدير البيانات ن ْقل البيانات ال�شخ�صية �إىل خارج اململكة يف غري احلاالت التالية:
� - 1أنْ يكون النقل �إلى بلد �أو �إقليم مدرج في ك�شف تتولى الهيئة �إعداده وتحديثه يت�ضمن �أ�سماء
البل���دان والأقاليم التي تقدِّ ر الهيئ���ة �أنَّ لديها ت�شريعات �أو �أنظمة معم���و ًال بها تكفل م�ستوى
كافي ًا من الحماية للبيانات ال�شخ�صية ،و ُي َ
ن�شر هذا الك�شف في الجريدة الر�سمية.
� - 2أنْ يك���ون النق���ل بت�صري���ح ي�صدر م���ن الهيئة في كل حالة عل���ى حدة ،وذل���ك �إذا ق َّدرت �أنَّ
كاف من الحماية ،ويكون تقدير الهيئة بمراعاة كافة الظروف
البيانات �سوف يتوافر لها م�ستوى ٍ
المحيطة بعملية نقل البيانات ،وبوجه خا�ص ما ي�أتي:
�أ  -طبيعة البيانات المطلوب ن ْق ُلها ،والغر�ض من معالجتها ومدة المعالجة.
ب  -البلد �أو الإقليم م�صدر هذه البيانات والوجهة النهائية لها ،وما يتوافر في تلك البلدان
�أو الأقاليم من تدابير لحماية البيانات ال�شخ�صية.
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ج  -االتفاقيات الدولية والت�شريعات ذات العالقة المعمول بها لدى البلد �أو الإقليم الذي
�سوف ُتن َقل �إليه البيانات.
ويجوز �أنْ يكون الت�صريح الم�شار �إليه م�شروط ًا �أو لفترة زمنية مح َّددة.

مادة ()13
اال�ستثناءات

 - 1ا�ستثن���ا ًء م���ن �أح���كام الم���ادة ( )12من هذا القان���ون ،يجوز لمدي���ر البيانات ن ْق���ل بيانات
�شخ�صي���ة خ���ارج المملكة �إلى بلد �أو �إقليم ال يوفر م�ستوى كافي ًا من الحماية للبيانات في � ٍّأي
من الحاالت التالية:
�أ � -إذا وافق �صاحب البيانات على هذا النقل.
ب � -إذا كان هذا النقل لبيانات م�ستخرجة من �سجل تم �إن�شا�ؤه وفق ًا للقانون بغر�ض توفير
معلومات للجمهور� ،سوا ًء كان االطالع على هذا ال�سجل متاح ًا للكافة �أو مق�صور ًا على
ذوي الم�صلحة ِو ْفق ًا ل�شروط معينة .وفي هذه الحالة يتع َّين لالطالع على هذه المعلومات
ا�ستيفاء ال�شروط المق َّررة لالطالع على ال�سجل.
ج � -إذا كان هذا النقل �ضروري ًا لأي مما ي�أتي:
( )1تنفيذ عقد بين �صاحب البيانات ومدير البيانات� ،أو التخاذ خطوات �سابقة بنا ًء على
طلب �صاحب البيانات بهدف �إبرام عقد.
( )2تنفيذ �أو �إبرام عقد بين مدير البيانات وطرف ثالث لم�صلحة �صاحب البيانات.
( )3حماية م�صالح حيوية ل�صاحب البيانات.
( )4تنفيذ التزام ير ِّتبه القانون ،خالف ًا اللتزام عقدي� ،أو �صدور �أمر من محكمة مخت�صة
�أو النيابة العامة� ،أو قا�ضي التحقيق� ،أو النيابة الع�سكرية.
(� )5إعداد �أو مبا�شرة مطا َلبة قانونية �أو الدفاع عنها.
 - 2م���ع عدم الإخالل ب�أح���كام البند ( )1من هذه المادة ،يجوز للهيئ���ة الت�صريح بن ْقل بيانات
�شخ�صي���ة� ،أو مجموع���ة منه���ا� ،إل���ى بلد �أو �إقلي���م ال يكفل م�ست���وى كافي ًا من الحماي���ة ِو ْفق ًا
لمتطلب���ات الم���ادة ( )12من هذا القان���ون� ،إذا قدم مدير البيانات �ضمان���ات كافية ب�ش�أن
حماي���ة الخ�صو�صية والحقوق والحريات الأ�سا�سي���ة للأفراد .ويجوز ،بوجه خا�ص� ،أنْ تكون
لعقد �أح ُد �أطرافه مدير البيانات .وعلى الهيئة �أنْ ت ْق ُرن م ْنح الت�صريح
هذه ال�ضمانات ِو ْفق ًا ٍ
في هذه الحالة با�ستيفاء �شروط معينة.
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الف�صل الرابع
الإخطارات والت�صاريح
مادة ()14
�إخطار الهيئة
 - 1عل���ى مدي���ر البيانات �إخطار الهيئة قبل بدء عملية المعا َلجة الت���ي تتم �آلي ًا كلي ًا �أو جزئي ًا� ،أو
بق�صد تحقيق غر�ض واحد �أو عدة �أغرا�ض ذات �صلة ببع�ضها.
لمجموعة عمليات من ذلك ْ
ويعفى مدير البيانات من تقدمي الإخطار امل�شار �إليه ب�ش�أن ما ي�أتي:
�أ  -المعا َلجة التي يكون الغر�ض الوحيد منها �إم�ساك �سجل ِو ْفق ًا للقانون بهدف توفير
معلومات للجمهور� ،سواء كان االطالع على هذا ال�سجل متاح ًا للكافة �أو مق�صور ًا على
ذوي الم�صلحة.
ب  -معالجة البيانات التي تتم في �سياق �أن�شطة الجمعيات ب�أنواعها والنقابات وغيرها من
الجهات التي ال تهدف �إلى تحقيق الربح.
ج  -معالجة �صاحب العمل لبيانات العاملين لديه في الحدود ال�ضرورية لمبا�شرة مهامه
والتزاماته وتنظيم �شئونه ومبا�شرة حقوقه وحماية حقوق العاملين لديه.
د  -الحاالت التي يتم فيها تعيين مراقب حماية بيانات.
 - 2يق َّدم الإخطار الم�شار �إليه في البند ( )1من هذه المادة ِو ْفق ًا للقواعد والإجراءات التي ي�صدر
بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة ،ويجب �أنْ يت�ض َّمن الإخطار بوجه خا�ص ما ي�أتي:
�أ  -ا�سم مدير البيانات وعنوانه ،وكذا معا ِلج البيانات �إنْ ُو ِجد.
ب  -الغر�ض من المعالجة.
و�صف البيانات وبيان فئات �أ�صحاب البيانات ومت�س ِّلمي هذه البيانات �أو فئاتهم.
جْ -
د ُّ � -أي ن ْقل للبيانات �إلى بلد �أو �إقليم خارج المملكة ُيعتَزَ م القيام به.
هـ  -بيان ُي ِّمكن الهيئة من تقييم مبدئي لمدى مالءمة التدابير المتوافرة ال�ستيفاء متطلبات
الأمان الم�شار �إليها في المادة ( )8من هذا القانون.
بق�صر االلتزام الم�شار �إليه في البند ( )1من هذه المادة
 - 3لمجل����س الإدارة �أنْ ُي ِ
�ص���در قرار ًا ْ
رجح فيها ،ب�سبب طبيع���ة البيانات مو�ضوع
مب�سط في الحاالت الت���ي ُي َّ
عل���ى تقديم �إخط���ار َّ
المعالجة ،عدم الم�سا�س بحقوق وحريات �أ�صحاب البيانات المق َّررة قانون ًا .ويق َّدم الإخطار
مت�ضمن ًا ما
المب�سط ِو ْفق ًا للقواع���د والإجراءات التي ي�صدر بتحديدها القرار الم�شار �إليه،
ِّ
َّ
ي�أتي:
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�أ  -الغر�ض من المعا َلجة.
ب  -البيانات محل المعا َلجة �أو فئات هذه البيانات.
ج  -فئات �أ�صحاب البيانات محل المعا َلجة ومت�س ِّلمي هذه البيانات �أو فئاتهم.
د  -الفترة التي يجوز تخزين البيانات خاللها.
هـ  -المعلومات التي يتع َّين �أنْ يت�ض َّم ُنها الإخطار.
ت�سلُّ���م الإخطار الم�شار �إليه ف���ي البندين (� )1أو
 - 4للهيئ���ة خ�ل�ال ع�ش���رة �أيام عمل من تاريخ َ
( )3من هذه المادة �أنْ تط ُلب من مدير البيانات ا�ستيفاء � ِّأي نق�ص في بيانات الإخطار في
غ�ض���ون مدة ال تجاوز خم�س���ة ع�شر يوم ًا من تاريخ الطلب ،وعلى مق���دِّ م الطلب التو ُّقف عن
المعا َلجة لحين ا�ستيفاء النق�ص بالإخطار.
 - 5تق َّي���د في ال�سجل الم�ش���ار �إليه في المادة ( )16من هذا القان���ون الإخطارات الم�شار �إليها
ت�سلُّمها .وعل���ى الهيئة  -حال طل ِبها من مدير
ف���ي البندي���ن ( )1و ( )3من هذه المادة فور َ
�صدر
البيانات ِو ْفق ًا للبند ( )4من هذه المادة ا�ستيفاء � ِّأي نق�ص في بيانات الإخطار � -أنْ ُت ِ
ق���رار ًا م�س َّبب��� ًا ب�شطب ق ْيد الإخطار غي���ر الم�ستو َفى من ال�سجل ،وعل���ى الهيئة �إخطار مدير
البيانات بهذا القرار فور �صدوره.
 - 6عل���ى مدي���ر البيانات �إخطار الهيئة ب���� ِّأي تغيير يطر�أ على المعلومات الت���ي �أخطر الهيئة بها
�إعما ًال لحكم هذه المادة ،وذلك خالل ثالثين يوم ًا من تاريخ حدوث التغيير.

مادة ()15
الت�صريح امل�سبق
ُ - 1ي َ
حظر �إجراء � ٍّأي من عمليات المعا َلجة التالية دون ت�صريح كتابي م�سبق ي�صدر من الهيئة:
الح�سا�سة ،وذلك في الحالة الم�شار �إليها في البند
�أ  -المعا َلجة الآلية للبيانات ال�شخ�صية َّ
( )2من المادة ( )5من هذا القانون.
�ستخدم لل َّت َع ُّرف على
ب  -المعا َلجة الآلية للبيانات القيا�سات الحيوية ( )Biometricsالتي ُت َ
ال�شخ�صية.
ج  -المعا َلجة الآلية للبيانات الوراثية ،با�ستثناء المعا َلجة التي تتم من ِق َبل الأطباء
والمتخ�ص�صين في ُمن�ش�أة طبية َّ
مرخ�صة وتكون �ضرورية لأغرا�ض الطب الوقائي �أو
الت�شخي�ص الطبي �أو تقديم العالج �أو الرعاية ال�صحية.
د -المعا َلجة الآلية التي تنطوي على ر ْبط ملفات بيانات �شخ�صية لدى اثنين �أو �أكثر من
مدراء البيانات تعا َلج من ِق َبلهم لأغرا�ض مختلفة.
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�ستخدم لأغرا�ض المراقبة.
هـ -المعا َلجة التي تكون عبارة عن ت�سجيل ب�صري مما ُي َ
 - 2يق َّدم طلـب الت�صـريـح الم�سبـق و ُي َبت فيـه ِو ْفـقـ ًا للقـواعـد والإجـراءات التي ي�صـدر بتحـديـدهـا
قـ���رار مـ���ن مجلـ�س الإدارة .ويجـب �أنْ يت�ض َّمـن طلـب الت�صـريـح ذات البيـانـات التـي يـجـب
�أنْ يت�ض َّمنهـا الإخطار الذي يتع َّين تقديمه ِو ْفق ًا للمادة ( )14من هذا القانون .وللهيئة خالل
ت�سلُّم الطلب �أنْ تطلب من مدير البيانات ا�ستيفاء � ِّأي نق�ص في
خم�سة �أيام عمل من تاريخ َ
بيان���ات الطلب ،وعلى مق���دِّ م الطلب ا�ستيفاء النق�ص خالل �أيام العمل الخم�سة التالية ،و�إال
البت في الطلب بنا ًء على ما ت�ض َّمنه من معلومات.
ت َع َّين على الهيئة ُّ
 -3تمنح الهيئة الت�صريح في حالة ا�ستيفاء الطلب اال�شتراطات التي ي�صدر بتحديدها قرار من
البت في طلب الت�صريح و�إخطار �صاحب ال�ش�أن بالنتيجة خالل
مجل�س الإدارة .وعلى الهيئة ُّ
ثالثي���ن يوم ًا م���ن تاريخ تقديمه ،و�إذا لم يت�س َّلم مدير البيان���ات رد ًا من الهيئة خالل الفترة
الم�شار �إليها ُع َّد ذلك رف�ض ًا �ضمني ًا للطلب.

مادة ()16
ال�سجل

ُ - 1ت ْم ِ�سك الهيئة �سج ًال ي�سمى (�سجل الإخطارات والت�صاريح) تق ِّيد فيه ما ي�أتي:
مت�ضمنة
�أ  -الإخطارات الم�شار �إليها في البند ( )1من المادة ( )14من هذا القانون،
ِّ
جميع البيانات المن�صو�ص عليها في البنود من (�-1أ) �إلى (-1د) من ذات المادة.
مب�سطة ِو ْفق ًا لن�ص البند ( )3من المادة ()14
ب  -الإخطارات التي تخ�ضع لإجراءات َّ
من هذا القانون ،مت�ض ِّمنة جميع البيانات المن�صو�ص عليها في البنود من (�-3أ) �إلى
(-3د) من ذات المادة.
ج  -ما قد ي�صدر عن الهيئة رد ًا على الإخطارات الم�شار �إليها في البندين (�-1أ) و (-1
ب) من هذه المادة.
د  -الإخطارات التي ترد �إلى الهيئة من مدراء البيانات بالتغييرات التي تطر�أ على بيانات
الإخطارات الم�شار �إليها في البندين (�-1أ) و (-1ب) من هذه المادة.
هـ  -طلبات الح�صول على الت�صريح الم�سبق التي يتم تقديمها ِو ْفق ًا لأحكام المادة ()15
من هذا القانون ،وجميع البيانات التي تت�ض َّمنها والقرارات ال�صادرة من الهيئة ب�ش�أنها.
و � -أية بيانات �أخرى تتعلق بالإخطارات والت�صاريح ترى الهيئة ق ْيدها.
 - 2على الهيئة �أنْ تعمل على تحديث بيانات ال�سجل ب�شكل م�ستمر على نحو يعك�س � َّأي تغيير يطر�أ
على هذه البيانات.
 - 3ل���كل �شخ����ص �أنْ يطلب من الهيئ���ة على الأنموذج المع���د لذلك ،دون مقاب���ل ،االطالع على
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�سج���ل الإخطارات والت�صاريح خالل �أوقات الدوام الر�سمي وفي ح�ضور الموظف المخت�ص
بالهيئة.
 - 4ل���كل �شخ����ص �أنْ يطلب من الهيئة ،عل���ى الأنموذج المعد لذلك ،بعد �س���داد الر�سم المق َّرر،
الح�صول على م�ستخ َرجات من �سجل الإخطارات والت�صاريح� ،أو �شهادة �سلبية بعدم �إدراج
�أم���ر مع َّين في هذا ال�سجل ،وي�ص���در بتحديد الر�سم المذكور قرار م���ن الوزير بعد موافقة
مجل�س الوزراء.

الف�صل اخلام�س
حقوق �صاحب البيانات
مادة ()17
املعلومات الواجب �إحاطة �صاحب البيانات بها
 - 1في الحاالت التي يتم فيها الح�صول على البيانات من �صاحبها مبا�شرة ،على مدير البيانات
�إحاطته عند ت�سجيل هذه البيانات بما ي�أتي:
�أ  -ا�سم مدير البيانات كام ًال ومجال ن�شاطه �أو مهنته ،بح�سب الأحوال ،وعنوانه.
ب  -الأغرا�ض التي من �أجلها ُيعتزَ م معالجة البيانات.
ج � -أية معلومات �ضرورية �أخرى ،بح�سب ظروف كل حالة ،يكون من �ش�أنها �أنْ تكفل ج ْعل
المعا َلجة من�صفة بالن�سبة ل�صاحب البيانات ،ومن ذلك ما ي�أتي:
مت�س ِّلمي البيانات �أو فئاتهم.
(� )1أ�سماء َ
توجه �إلى �صاحب البيانات �إجبارية �أو اختيارية،
( )2بيان ما �إذا كانت الإجابة على �أية �أ�سئلة َّ
وعند االقت�ضاء تو�ضيح العواقب التي تترتب على االمتناع عن الإجابة.
( )3بيان حق �صاحب البيانات في �أن يتم �إخطاره� ،إذا ما طلب ذلك ،بالبيانات الخا�صة به
كاملة وبحقه في �أنْ يتم ت�صحيحها.
( )4بيان ما �إذا كان �سيتم ا�ستخدام البيانات لأغرا�ض الت�سويق المبا�شر.
(� )5أية معلومات �أخرى تلزم �صاحب البيانات لمبا�شرة حقوقه المق َّررة بموجب �أحكام هذا
القانون.
 - 2ف���ي حال���ة الح�صول على البيان���ات من غير �صاحبها ،عل���ى مدير البيان���ات �إحاطة �صاحب
البيانات خالل خم�سة �أيام من البدء في ت�سجيل هذه البيانات بما ي�أتي:
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�أ  -المعلومات الم�شار �إليها في البند ( )1من هذه المادة.
ب  -الأغرا�ض التي تم من �أجلها ج ْمع البيانات.
ج � -أية معلومات �ضرورية �أخرى ،بح�سب ظروف كل حالة ،يكون من �ش�أنها ج ْعل المعا َلجة
من�صفة بالن�سبة ل�صاحب البيانات ،ومن ذلك ما ي�أتي:
( )1المعلومات الم�شار اليها في البند (/1ج) من هذه المادة.
( )2فئات البيانات.
( )3م�صدر البيانات ،وذلك با�ستثناء الحاالت التي يقت�ضي واجب المحافظة على �أ�سرار
المهنة المق َّرر قانون ًا عدم الإف�صاح عن الم�صدر.
 - 3ال ي�سري حكم البند ( )2من هذه المادة في الحالتين التاليتين:
�أ �	-إذا كانت معا َلجة البيانات لأغرا�ض تاريخية �أو �إح�صائية �أو للبحث العلمي ،وكانت
�إحاطة �صاحب البيانات بالبيانات الم�شار �إليها متعذرة �أو تت ََط َّلب بذل جهود مرهقة غير
�صدر قرار ًا يحدِّ د بموجبه �شروط توا ُفر هذه الحاالت،
عادية .وعلى مجل�س الإدارة �أنْ ُي ِ
و�أو�ضاعها.
ب � -إذا كانت معا َلجة البيانات تتم لغر�ض تنفيذ التزام ير ِّتبه القانون ،خالف ًا اللتزام
عقدي� ،أو �أمر من محكمة مخت�صة �أو النيابة العامة �أو قا�ضي التحقيق� ،أو النيابة
الع�سكرية.
	- 4ال يترت���ب على ع���دم مبا�شرة �صاحب البيانات لحقه المق َّرر بموجب حكم � ٍّأي من البند ()1
من هذه المادة �أو المادة ( )20من هذا القانون �سقوط ل ٍّأي من الحقوق المق َّررة لم�صلحته
ِو ْفق ًا لأحكام هذا الف�صل.

مادة ()18
طلب �صاحب البيانات �إخطاره مبعاجلة بيانات �شخ�صية خا�صة به

 - 1عل���ى مدير البيانات ،بن���ا ًء على طلب من �صاحب البيانات م�شفوع بم���ا يثبت هويته� ،إخطار
مق���دِّ م الطلب دون مقابل خالل ميعاد �أق�ص���اه خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ الطلب ،عما
�إذا كان مدي���ر البيان���ات يعا ِلج بيان���ات �شخ�صية خا�صة ب�صاحب الطل���ب ،وفي حالة وجود
معا َلجة م���ن � ِّأي نوع لهذه البيانات يلتزم مدير البيانات ب�إخطار �صاحب البيانات في �صورة
مفهومة بما ي�أتي:
�أ  -البيانات مو�ضوع المعا َلجة ،كاملة.
ب � -أية معلومات تتوافر لدى مدير البيانات �أو متاحة له عن م�صدر البيانات ،وذلك
يفر�ض فيها القانون واجب المحافظة على �س ِّرية الم�صدر.
با�ستثناء الحاالت التي ِ
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ج  -الغر�ض من معا َلجة البيانات.
مت�س ِّلمي البيانات �أو فئاتهم.
د � -أ�سماء َ
هـ  -في الحالة التي ُيعتزَ م فيها اتخاذ قرار ما ،بنا ًء على هذه البيانات دون غيرها ،على
نحو يم�س م�صلحة �شخ�صية ومبا�شرة ل�صاحب البيانات ،يتع َّين بيان الطريقة التي �سوف
�ستخدم في هذا ال�ش�أن ب�أ�سلوب وا�ضح لل�شخ�ص العادي ودون الم�سا�س ب�أية حقوق ِم ْلكية
ُت َ
فكرية �أو �أ�سرار تجارية تتعلق بهذه الطريقة.
ت�سلُّمه طلب��� ًا تم تقديمه ا�ستناد ًا للبند
 - 2لمدي���ر البيان���ات خالل فترة ال تجا ِوز ع�شرة �أيام من َ
خطر مقدِّ م الطلب با�ستيفاء � ِّأي نق�ص في طلبه.
( )1من هذه المادة �أنْ ُي ِ
 - 3لمدي���ر البيانات ع���دم قبول الطلب الم�شار �إليه في البند ( )1م���ن هذه المادة� ،إذا لم يكن
م�ستو َفي��� ًا ،ب�ش���رط االلتزام بمتطلب���ات البند ( )2من هذه المادة وف���وات مدة الإعذار .وله
تع�سف ًا ال�ستعمال �صاحب البيانات لحقه في المعرفة .وعلى مدير البيانات
ر ْف ُ�ضه �إذا ت�ض َّمن ُّ
ف���ي هذه الحالة �إخط���ار مقدِّ م الطلب خالل ميعاد �أق�صاه خم�س���ة ع�شر يوم عمل من تاريخ
ت�سلُّم طلبه بعدم قبول الطلب �أو ر ْف ِ�ضه ،بح�سب الأحوال ،و�أ�سباب ذلك.
َ
 - 4في حالة ر ْف�ض الطلب الم�شار �إلية في البند (� ،)1أو انق�ضاء المدة المح َّددة لال�ستجابة له
دون �أنْ ي�ص���ل �إلى �صاحب البيانات � ُّأي �إخطار بما ت���م ب�ش�أن طلبه ،يكون ل�صاحب البيانات
تقديم �شكوى �إلى الهيئة �ضد مدير البيانات.

مادة ()19
�إخطار �صاحب البيانات ب�أن له احلق يف االعرتا�ض على الت�سويق املبا�شر

على مدير البيانات يف احلاالت التي يتوقع فيها اال�ستخدام لأغرا�ض الت�سويق املبا�شر
تتعي �إتاحتها للجمهور مبوجب
لبيانات �شخ�صية يحتفظ بها ،مبا يف ذلك �أية بيانات �شخ�صية نَّ
القانون� ،إخطار �صاحب البيانات ب�أن له احللق يف االعرتا�ض لديه ،ودونمقابل،علىهذه املعاجلة.

مادة ()20
احلق يف االعرتا�ض على املعاجلة لأغرا�ض الت�سويق املبا�شر

ت�سلُّمه طلب ًا من
 - 1عل���ى مدي���ر البيانات ،بعد ُم ِ�ض���ي فترة ال تجا ِوز ع�شرة �أيام عمل من تاري���خ َ
�صاح���ب البيان���ات م�شفوع ًا بما يثب���ت هويته ،عدم البدء ف���ي المعا َلجة الت���ي تتم لأغرا�ض
الت�سويق المبا�شر لأية بيانات �شخ�صية خا�صة بمقدِّ م الطلب� ،أو التوقف عن هذه المعالجة.
 - 2عل���ى مدي���ر البيانات �إخطار �صاحب البيانات ،دون مقابل ،خالل ع�شرة �أيام عمل من تاريخ
ت�سلُّم طلبه ب� ٍّأي مما ي�أتي:
َ
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�أ  -ما �إذا كان قد ا�ستجاب للطلب.
ب  -ما �إذا كان قد ا�ستجاب جزئي ًا للطلب مع بيان ال�سبب ومدى اال�ستجابة.
ج  -ر ْف�ض الطلب و�سبب ذلك.
ويف حالة عدم قبول �صاحب البيانات مبا �أخطره به مدير البيانات بخ�صو�ص ما مت ب�ش�أن
الطلب� ،أو انق�ضاء املدة امل�شار �إليها دون �أنْ ي�صل �إىل �صاحب البيانات � ُّأي �إخطار مبا مت ب�ش�أن
طلبه ،يكون ل�صاحب البيانات تقدمي �شكوى �إىل الهيئة �ضد مدير البيانات.

مادة ()21
احلق يف االعرتا�ض على املعالجَ ة التي ُتلحِ ق ب�صاحب البيانات �أو غريه
�ضرراً مادياً �أو معنوياً

ت�سلُّمه طلب ًا من
 - 1عل���ى مدي���ر البيانات ،بعد ُم ِ�ض���ي فترة ال تجا ِوز ع�شرة �أيام عمل من تاري���خ َ
�صاح���ب البيانات م�شفوع ًا ب�أ�سباب الطلب و�أدلته وبم���ا يثبت هويته ،عدم البدء في معا َلجة
�أية بيانات �شخ�صية خا�صة بمقدِّ م الطلب �أو التوقف عن معالجتها كلي ًا �أو لغر�ض �أو على نحو
مع َّين ،وذلك في � ٍّأي من الحالتين الآتيتين:
�أ � -إذا ما كانت المعالجة لذلك الغر�ض �أو على ذلك النحو ُت ِلحق ب�صاحب البيانات �أو غيره
�ضرر ًا مادي ًا �أو معنوي ًا غير ي�سير وغير مب َّرر.
تترجح نتيجة لها �أنْ ُت ِلحق المعا َلجة لذلك الغر�ض �أو على
ب � -إذا ما قامت �أ�سباب معقولة َّ
ذلك النحو ب�صاحب البيانات �أو غيره �ضرر ًا مادي ًا �أو معنوي ًا غير ي�سير وغير مب َّرر.
 - 2ال ي�سري حكم البند ( )1من هذه المادة �إذا ما كان �صاحب البيانات قد وافق على المعالجة،
�أو في حالة ا�ستيفاء �إحدى الحاالت المن�صو�ص عليها في البنود من (� )1إلى ( )4من المادة
( )4من هذا القانون ،وفي �أية حاالت �أخرى ي�صدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة.
 - 3ت�سري �أحكام البند ( )2من المادة ( )20على � ِّأي طلب يق َّدم ِو ْفق ًا لأحكام هذه المادة.

مادة ()22
احلق يف االعرتا�ض على القرارات التي تتم بنا ًء على املعالجَ ة الآلية

 - 1ف���ي الحاالت التي يتم فيها اتخاذ قرار ا�ستناد ًا فقط لمعا َلجة �آلية لبيانات �شخ�صية لتقييم
�صاح���ب بيان���ات من ناحية �أدائه في العم���ل �أو مركزه المالي �أو م���دى كفاءته لالقترا�ض �أو
�سلوك���ه �أو مدى جدارته بالثقة ،ف�إن ل�صاحب البيان���ات �أن يطلب ا ِّتباع �أ�سلوب �آخر ال يعتمد
�صدر مجل�س
فقط على المعا َلجة الآلية ،وعلى متخذ القرار �إجابته �إلى طلبه دون مقابل .و ُي ِ
الإدارة قرار ًا بتحديد �إجراءات تقديم الطلب والبتِّ فيه.
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 - 2ال ي�سري الحكم المق َّرر ل�صالح �صاحب البيانات ِو ْفق ًا للبند ( )1من هذه المادة في الحاالت
التي ُيت ََّخذ فيها القرار الم�شار �إليه في �سياق �إبرام �أو تنفيذ عقد مع �صاحب البيانات ب�شرط
اتخاذ جميع التدابير الكفيلة ب�ضمان حقوقه ،ومنها �إتاحة الفر�صة له ل�سماع وجهة نظره.

مادة ()23
احلق يف املطالبة بالت�صحيح وا َ
حل ْجب وامل�سح

 - 1يج���وز ل���كل �صاحب بيان���ات �أنْ يتقدم �إلى مدير البيان���ات بطلب ،م�شفوع بم���ا يثبت هويته،
لت�صحي���ح �أو َح ْج���ب �أو م�سح البيان���ات ال�شخ�صية الخا�ص���ة به بح�سب الأح���وال� ،إذا كانت
معالجته���ا تت���م بالمخالفة لأحكام القانون ،وعلى الأخ����ص �إذا كانت البيانات غير �صحيحة
�أو ناق�ص���ة �أو غي���ر مح َّدث���ة� ،أو �إذا كانت معالجتها غير م�شروعة .وعل���ى مدير البيانات ،ما
ل���م يك���ن لديه م�س ِّوغ مقبول قانون ًا ،اال�ستجابة للطلب دون مقابل ،وعلى �أنْ يكون ذلك خالل
ت�سلُّم الطلب.
ع�شرة �أيام عمل من تاريخ َ
 - 2ال ي�س���ري حك���م البند ( )1م���ن هذه المادة على � ِّأي �سجل متاح للجمه���ور االطالع عليه� ،إذا
َ
الح ْجب �أو الم�سح.
تط َّلب القانون المن�شئ لل�سجل �إجراءات معينة للت�صحيح �أو َ
 - 3ال تج���وز معالج���ة البيانات التي يتم َح ْجبه���ا ا�ستناد ًا لحكم البند ( )1م���ن هذه المادة� ،إال
بموافقة �صاحب البيانات �أو لغر�ض الإثبات �أو لحماية حقوق طرف ثالث.
 - 4ت�سري �أحكام البند ( )2من المادة ( )20من هذا القانون على � ِّأي طلب يق َّدم ِو ْفق ًا لأحكام
هذه المادة.
 - 5عل���ى مدي���ر البيانات ،خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ا�ستجابت���ه -كلي ًا �أو جزئي ًا  -لطلب
ُق���دِّ م �إليه ا�ستن���اد ًا لحكم البند ( )1من هذه المادة� ،إخط���ار � ِّأي طرف ثالث �أف�صح له عن
الح ْجب الذي تم نتيجة الطلب الم�شار �إليه ،مالم
تل���ك البيان���ات عن الت�صحيح �أو الم�سح �أو َ
يكن ذلك َّ
متعذر ًا �أو ال يمكن تحقيقه بح�سب الأحوال.

مادة ()24
موافقة �صاحب البيانات

 - 1ي�شت��� َرط لالعت���داد بموافقة �صاحب البيانات في الحاالت الم�ش���ار �إليها في هذا القانون ما
ي�أتي:
�أ �	-أنْ تكون �صادرة عن �شخ�ص كامل الأهلية.
ب � -أن تكونْ مكتوبة و�صريحة ووا�ضحة ومح َّددة بمعالجة بيانات معينة.
ج� -أن تكون �صادرة بنا ًء على �إرادته الحرة بعد �إحاطته تمام ًا بغر�ض �أو �أغرا�ض معا َلجة
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البيانات ،و�إحاطته ،عند االقت�ضاء ،بالعواقب التي تترتب على عدم موافقته.
� - 2إذا كان �صاح���ب البيان���ات ناق�ص الأهلية �أو عديمها ،ف ُيعتد في ه���ذه الحالة بموافقة الولي
�أو الو�ص���ي �أو الق ِّيم في الحدود الت���ي ر�سمها القانون ،و ِو ْفق ًا لل�شروط الم�شار �إليها في البند
(/1ب،ج) من هذه المادة.
�صدره لمدير البيانات� ،أن ي�سحب في � ِّأي وقت موافقته
 - 3ل�صاح���ب البيانات ،بموجب �إخطار ُي ِ
�صدر مجل����س الإدارة قرار ًا يح���دد بموجبه �إجراءات
عل���ى معالج���ة بياناته ال�شخ�صي���ة .و ُي ِ
ال�س ْحب والبتِّ فيه من ِق َبل مدير البيانات.
تقديم طلب َّ

مادة ()25
تقدمي ال�شكوى

لكل �صاحب م�صلحة �أو �صفة �أنْ يتقدم �إىل الهيئة ب�شكوى� ،إذا كان لديه ما يحمله على
االعتقاد بوقوع �أية خمالفة لأحكام هذا القانون �أو ب�أن �شخ�ص ًا ما يقوم مبعاجلة بيانات �شخ�صية
باملخا َلفة لأحكامه.
وي�سري ب�ش�أن كافة ال�شكاوى ،التي يجوز تقدميها ِو ْفق ًا لأحكام هذا القانون ،قرار ي�صدره
جمل�س الإدارة يحدِّ د مبوجبه الإجراءات والقواعد اخلا�صة بتقدمي هذه ال�شكاوى والبتِّ فيها.

مادة ()26
تقدمي الطلبات والإخطارات واالعرتا�ضات
وال�شكاوى وتبادل املرا�سالت ب�ش�أنها

مع مراعاة �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )28ل�سنة  2002ب�ش�أن املعامالت الإلكرتونية ،يجوز
تقدمي الطلبات والإخطارات واالعرتا�ضات وال�شكاوى ،وتبادل املرا�سالت ب�ش�أنها ،با�ستخدام �أية
و�سيلة �إلكرتونية من الو�سائل التي ي�صدر بتحديدها قرار من جمل�س الإدارة.

الباب الثاين
هيئة حماية البيانات
الف�صل الأول
�أحكام عامة
مادة ()27
�إن�شاء الهيئة و�شعارها

ُ - 1تن�ش�أ هيئة عامة ت�سمى (هيئة حماية البيانات ال�شخ�صية) ،تكون لها ال�شخ�صية االعتبارية
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وتتمتع باال�ستقالل المالي والإداري ،وتخ�ضع لرقابة الوزير.
 - 2ي�ص���در مر�سوم بتحدي���د الجهة الإدارية الت���ي تتولى المهام وال�صالحي���ات المق َّررة للهيئة
ر�ص���د االعتماد المالي للهيئ���ة في الميزانية
بموج���ب �أحكام ه���ذا القانون ،وذلك �إلى حين ْ
العام���ة للدول���ة ،و�صدور مر�سوم بت�شكي���ل مجل�س الإدارة ،ويحدِّ د ذل���ك المر�سوم َمن يتولى
بالجه���ة الإدارية الم�شار �إليها المهام وال�صالحيات المق��� َّررة بموجب هذا القانون لكل من
مجل�س الإدارة ورئي�س المجل�س والرئي�س التنفيذي.
 - 3يك���ون للهيئ���ة �شعار ي�صدر بتحدي���د �شكله وبيان �أوجه ا�ستعماالته ق���رار من مجل�س الإدارة،
ا�ستئثاري في ا�ستعمال �شعارها وم ْنع الغير من ا�ستعماله �أو ا�ستعمال � ِّأي رمز �أو
وللهيئ���ة ح ٌّق
ٌّ
�شارة مماثلة �أو م�شابهة له.

مادة ()28
رقابة الوزير على �أعمال الهيئة
تعر����ض على الوزي���ر تقارير دورية ع���ن ن�شاطها و�سير العم���ل بها ،تت�ضمن
 - 1عل���ى الهيئ���ة �أنْ ِ
بوج���ه خا�ص ما تم �إنجازه ،وتحدِّ د مع ِّوقات الأداء� ،إنْ ُو ِجدت ،و�أ�سبابها وما تم اعتماده من
حل���ول لتفاديها .وللوزير �أنْ يطلب من الهيئة تزويده ب�أية بيانات �أو معلومات �أو م�ستندات �أو
محا�ضر �أو �سجالت �أو تقارير بغر�ض تمكينه من القيام بالرقابة على �أعمال الهيئة.
 - 2م���ع عدم الإخالل بما تتمتع ب���ه الهيئة من ا�ستقالل في مبا�شرة مهامه���ا و�صالحياتها ِو ْفق ًا
لأحكام هذا القانون ،يتولى الوزير متابعة مدى التزام الهيئة ب�أحكام هذا القانون وب�سيا�سة
الدول���ة في مجال عمل الهيئ���ة ،ومدى قيامها بمبا�ش���رة مهامها بكف���اءة وفاعلية في حدود
االعتمادات المالية المتاحة لها.
� - 3إذا تب َّي���ن للوزي���ر وجود ما يتعار�ض من �أعمال الهيئة مع �أحكام القانون �أو �سيا�سة الدولة في
مج���ال عمل الهيئة� ،أو ع���دم قيامها بمهامها بكفاءة وفاعلية ،كان ل���ه االعترا�ض على ذلك
و�إخط���ار مجل�س الإدارة بما يراه في ه���ذا ال�ش�أن ،ف�إذا �أ�ص َّر المجل�س على ر�أيه ُع ِر�ض الأمر
�صدره خالل ثالثين يوم ًا على الأكثر من تاريخ
لح�سم الخالف بقرار ُي ِ
عل���ى مجل�س الوزراء ْ
ع ْر�ض الأمر عليه من ِق َبل الوزير.

مادة ()29
ميزانية الهيئة ومواردها املالية

 - 1تكون للهيئة ميزانية م�ستقلة ،وتبد�أ ال�سنة المالية للهيئة ببداية ال�سنة المالية للدولة وتنتهي
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بنهايتها.
 - 2تتكون الموارد المالية للهيئة مما ي�أتي:
المخ�ص�صة لها في الميزانية العامة للدولة.
�أ  -االعتمادات
َّ
ب  -الهبات والإع��ان��ات ،بما ال يتعار�ض مع �أه��داف الهيئة ،وب�شرط الموافقة الم�سبقة
لمجل�س الوزراء.
ج  -ح�صيلة الر�سوم الم�شار �إليها في البند ( )3من المادة ( ،)10والبند ( )4من المادة
( ،)16والبند ( )1من المادة ( )34من هذا القانون.
د  -ح�صيلة الغرامات الم�شار �إليها في البندين (/1ب) و (/1ج) من المادة ( )55من
هذا القانون.
هـ � -أية مبالغ �أخرى ُت َح ِّ�صلها الهيئة بمنا�سبة ممار�سة �أن�شطتها المت�صلة ب�أهدافها.

مادة ()30
مهام الهيئة و�صالحياتها

تتوىل الهيئة مبا�شرة كافة املهام وال�صالحيات الالزمة حلماية البيانات ال�شخ�صية ،ولها
يف �سبيل ذلك القيام بوجه خا�ص مبا يلي:
 - 1تعريف مدراء البيانات والجمهور بالحقوق والواجبات المق َّررة بموجب �أحكام هذا القانون.
 - 2مراقبة مدى االلتزام ب�أحكام هذا القانون.
 - 3الرقابة والتفتي�ش على �أعمال مدراء البيانات المتعلقة بمعالجة البيانات ال�شخ�صية للت ََّح ُّقق
م���ن التزامه���م ب�أحكام ه���ذا القانون ،وت�شجيعهم عل���ى و�ضع الأنظمة الكفيل���ة بحماية تلك
البيانات على نحو يتفق و�أحكام هذا القانون.
 - 4ت ََ�سلُّم الإخطارات والنظر فيها ِو ْفق ًا لحكم المادة ( )14من هذا القانون.
 - 5م ْنح الت�صاريح الم�سبقة ِو ْفق ًا لحكم المادة ( )15من هذا القانون.
 - 6اعتماد مراقبي حماية البيانات ِو ْفق ًا لأحكام المادة ( )10من هذا القانون.
 - 7الرقاب���ة والتفتي�ش على �أعم���ال مراقبي حماية البيانات للت ََّح ُّقق م���ن التزامهم ب�أحكام هذا
القانون.
 - 8تل ِّق���ي البالغ���ات وال�شكاوى المتعلق���ة بمخالفة �أحكام هذا القان���ون وفح�صها والوقوف على
مدى جديتها.
 - 9التحقي���ق ف���ي البالغات وال�ش���كاوى الجدي���ة المتعلقة بمخالف���ة �أحكام ه���ذا القانون ،وفي
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المخالف���ات التي تكت�شفها بنف�سها �أو تحال �إليها من الوزير ،والت�صرف في التحقيق ،وذلك
كله ِو ْفق ًا لأحكام الف�صل الأول من الباب الثالث من هذا القانون.
 - 10تنظي���م دورات وبرامج تدريبي���ة وتثقيفية بهدف التوعية ب�أحكام هذا القانون ،ون�شر ثقافة
حماي���ة البيانات ال�شخ�صية ،و�إجراء البح���وث والدرا�سات ودعمها في هذا المجال ،والعمل
على اال�ستفادة من نتائجها.
 - 11درا�سة الت�شريعات ذات ال�صلة بحماية البيانات ال�شخ�صية والتو�صية بتعديلها بما يتفق مع
المعايير المتعا َرف عليها دولي ًا في هذا ال�ش�أن.
� - 12إبداء الر�أي في م�شروعات القوانين ذات العالقة بحماية البيانات ال�شخ�صية.
 - 13تمثي���ل المملك���ة ف���ي الم�ؤتمرات الدولي���ة ،باعتبارها الجه���ة المخت�صة بحماي���ة البيانات
ال�شخ�صية.
 - 14التعاون مع الهيئات النظيرة بالن�سبة للأمور ذات االهتمام الم�شترك.
 - 15القيام بالمهام وال�صالحيات الأخرى المن�صو�ص عليها في هذا القانون.

مادة ()31
ممار�سة املهام وال�صالحيات و�إجراء امل�شاورات

على الهيئة ممار�سة مهامها و�صالحياتها بكفاءة وفاعلية و�شفافية ودون متييز وعلى نحو
منا�سب ،ومبا يت�سق مع ال�سيا�سة العامة للدولة فيما يخ�ص جمال عملها.

مادة ()32
َتعا ُر�ض امل�صالح

 - 1عل���ى ع�ض���و مجل�س الإدارة لدى نظر المجل����س ل ِّأي مو�ضوع يكون له���ذا الع�ضو فيه م�صلحة
�شخ�صي���ة مبا�ش���رة �أو غير مبا�ش���رة تتعار�ض مع مقت�ضي���ات من�صب���ه� ،أنْ ُي ْف ِ�صح عن ذلك
كتاب���ة حال علمه بعزْ م المجل�س نظر هذا المو�ضوع ،وال يجوز لهذا الع�ضو ح�ضور مناق�شات
المجل�س ب�ش�أن ذلك المو�ضوع �أو الت�صويت عليه.
ُ - 2ي َ
حظر �أنْ يكون للرئي�س التنفيذي �أو ل ٍّأي من موظفي الهيئة م�صلحة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة
في مجال عمل الهيئة تتعار�ض مع مقت�ضيات الوظيفة ،وعلى كل منهم الإبالغ كتابة فور ًا عن
�أية م�صلحة تن�ش�أ له في هذا ال�ش�أن خالل فترة �ش ْغل الوظيفة لدى الهيئة.
ويكون �إبالغ الرئي�س التنفيذي ملجل�س الإدارة ،وما عداه من موظفي الهيئة فيبلغ الرئي�س
التنفيذي.
ً
�سج�ل�ا ي�سمى (�سج���ل الم�صال���ح المتعار�ضة) تق َّي���د فيه �أي���ة م�صلحة من
 - 3تم�س���ك الهيئ���ة
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الم�صالح الم�شار �إليها في الفقرتين ( )1و( )2من هذه المادة ،وذلك ببيان ا�سم ال�شخ�ص
المع ِن���ي ومن�صب���ه �أو وظيفته وتفا�صيل تل���ك الم�صلحة ،وما يكون قد �ص���در عن الهيئة من
قرارات �أو اتَّخذته من �إجراءات ب�ش�أن مو�ضوعها.
ويكون االطالع على �سجل امل�صالح املتعار�ضة واحل�صول على م�ستخرجات منه �أو �شهادة
معي فيه ِو ْفق ًا للأحكام املن�صو�ص عليها يف البندين ( )3و( )4من املادة
�سلبية بعدم �إدراج �أمر نَّ
( )16من هذا القانون.

مادة ()33
التقارير ال�سنوية للهيئة

ُ - 1ت ِع���د الهيئ���ة تقرير ًا �سنوي ًا يعتمده مجل�س الإدارة عن ن�شاطه���ا و�سير العمل بها خالل ال�سنة
المالي���ة ال�سابقة ،يت�ضمن بوجه خا�ص ما تم �إنجازه وما اعتر�ض الهيئة من معوقات الأداء،
�إنْ ُو ِج���دت ،وما تم اعتم���اده من حلول لتفاديها ،و�أية مقترحات تراه���ا الهيئة كفيلة بتعزيز
الحفاظ على حماية البيانات ال�شخ�صية ،و�أية �أمور �أخرى ترى الهيئة �أو الوزير �إدراجها في
التقرير ال�سنوي.
ُ -2ي َ
ن�ش���ر التقرير ال�سنوي كام ًال م�شفوع ًا بن�سخة من الح�ساب الختامي المد َّقق للهيئة عن ذات
ال�سن���ة المالية ،خ�ل�ال �أربعة �أ�شهر على الأكثر م���ن انتهاء ال�سنة المالي���ة ،بو�سيلة يحدِّ دها
مجل����س الإدارة تكفل �أنْ يكون االطالع عليه متاح ًا للكاف���ة .و ُي َ
ن�شر ملخ�ص التقرير ال�سنوي
وملخ�ص الح�ساب الختامي الم�شار �إليهما ،فور اعتمادهما من مجل�س الإدارة ،في الجريدة
الر�سمي���ة وجريدتين يوميتين محل َّيتين على الأقل ت�ص���در �إحداهما باللغة العربية والأخرى
باللغة الإنجليزية.

مادة ()34
الطعن يف قرارات الهيئة

 - 1ل���كل ذي �ش����أن ،بعد �س���داد الر�سم المق َّرر ،الطعن ف���ي � ِّأي قرار ي�صدر ع���ن الهيئة ا�ستناد ًا
لأحكام هذا القانون ،وذلك خالل ثالثين يوم ًا من تاريخ علمه بالقرار.
ُ - 2تن�ش�أ في الهيئة لجنة ق�ضائية (ت�سمى لجنة الطعون) ،تخت�ص بالف�صل في الطعون المق َّدمة
�إليها ا�ستناد ًا لحكم البند ( )1من هذه المادة ،وي�صدر بت�شكيلها قرار من الوزير كل ثالث
�سن���وات ،وتت�ألف م���ن ثالثة ق�ضاة من محكم���ة اال�ستئناف العليا المدني���ة يندبهم المجل�س
الأعل���ى للق�ض���اء بنا ًء على طلب الوزي���ر ،و�أحد المتخ�ص�صين في مج���ال تقنية المعلومات،
ويتولى �أقدم الق�ضاة رئا�سة اللجنة.
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ويحلف ع�ضو اللجنة من غري الق�ضاة �أمام الوزير ،اليمني الآتية�" :أق�سم باهلل العظيم �أنْ
�أ�ؤدي عملي بالأمانة وال�صدق ،و�أنْ �أحرتم قوانني اململكة ونظ َمها".
وي�شرتك ع�ضو اللجنة من غري الق�ضاة يف مناق�شة الطعن دون �أنْ يكون له �صوت معدود يف
قراراتها.
ويح�ضر مع اللجنة يف اجلل�سات ،ويف جميع �إجراءات الإثبات ،كاتب من بني موظفي الهيئة،
يتوىل حترير املحا�ضر الالزمة ،ويقوم بالتوقيع عليها مع رئي�س اللجنة .حُوت َفظ املحا�ضر مع
باقي الأوراق مبعرفة الكاتب.
 - 3للجن���ة الطع���ون كافة ال�صالحي���ات المق َّررة لمحكم���ة اال�ستئناف العلي���ا المدنية في نطاق
اخت�صا�صها.
�صدر لجنة الطعون قرار ًا م�س َّبب ًا في الطعن ب�أغلبية الآراء ،ف�إذا لم تتوافر الأغلبية وت�ش َّعبت
ُ - 4ت ِ
وجب ْندب قا�ض �آخ���ر لترجيح �أحد الآراء ،ويكون الندب ِو ْفق ًا لحكم
الآراء لأكث���ر من ر�أيين َ
البن���د ( )2من هذه الم���ادة .وتو�ضع ال�صيغة التنفيذية من ق�س���م ُكتَّاب محكمة اال�ستئناف
على هذا القرار ،و ُيعت َبر  -بعد و�ضع هذه ال�صيغة عليه  -بمثابة الحكم ال�صادر عن محكمة
اال�ستئن���اف العليا المدنية .ويخت����ص قا�ضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ ه���ذا القرار ِو ْفق ًا
لأح���كام قانون المرافعات المدنية والتجاري���ة .ويجوز الطعن في قرار لجنة الطعون ال ُم ِنهي
للخ�صومة كلها �أمام محكمة التمييز ،طبق ًا للإجراءات المق َّررة �أمامها في هذا ال�ش�أن.
 - 5ت�س���ري القواعد المق َّررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ال�صادر بالمر�سوم بقانون
رق���م ( )12ل�سن���ة  ،1971بما ال يتعار����ض مع طبيعة عمل اللجنة و�أح���كام هذه المادة ،على
نظ���ام عم���ل اللجنة وتحديد �إجراءات الطع���ن �أمامها ونظره من ِق َبله���ا وكيفية �إخطار ذوي
ال�ش����أن بقراراتها .وت�ص���در بتفا�صيل ذلك وبقواع���د تحديد مكاف�أة ع�ض���و اللجنة من غير
الق�ضاة الئحة من الوزير المخت�ص ب�شئون العدل بعد � ْأخذ ر�أي الهيئة.
 - 6ت�سري ب�ش�أن الر�سوم على الطعون التي تق َّدم �إلى لجنة الطعون ،وقواعد تقدير هذه الر�سوم
والإعف���اء منها وت�أجيلها ذات الأح���كام المق َّررة في قانون الر�سوم الق�ضائية ب�ش�أن الدعاوى
التي ُترفع �أمام المحاكم.

مادة ()35
موظفو الهيئة

كاف من الموظفين من ذوي الخب���رة واالخت�صا�ص في كافة مجاالت
 - 1يع َّي���ن ف���ي الهيئة عدد ٍ
كاف م���ن الموظفين الإداريين وغيرهم م���ن ذوي الوظائف
عم���ل الهيئة ،و ُيلح���ق بهم عدد ٍ
االعتيادية.
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 - 2فيم���ا ل���م يرد ب�ش�أن���ه ن�ص خا�ص في الئحة �شئ���ون الموظفين بالهيئة ،ت�س���ري على موظفي
الهيئ���ة �أحكام قانون الخدمة المدني���ة ال�صادر بالمر�سوم بقانون رق���م ( )48ل�سنة ،2010
كم���ا ت�سري عليهم �أح���كام القانون رقم ( )13ل�سنة  1975ب�ش����أن تنظيم معا�شات ومكاف�آت
التقاعد لموظفي الحكومة.

مادة ()36
التفتي�ش

 - 1للمفت�شي���ن الذي���ن يندبهم الرئي����س التنفيذي من بين موظفي الهيئ���ة �أو من غيرهم للقيام
ب�أعمال التفتي�ش للت ََّح ُّقق من تنفيذ �أحكام هذا القانون ال�سلطات الآتية:
�أ  -دخول الأماكن ذات ال�صلة باخت�صا�ص الهيئة لمعاينتها وتفتي�شها واالطالع على الملفات
وال�سجالت والدفاتر والم�ستندات والبيانات الموجودة بها والح�صول على ن�سخ منها.
ب � -سماع �أق��وال كل َمن ُي�شت َبه �أن له �صلة بمو�ضوع التحقيق من العاملين في الأماكن
الم�شار �إليها في البند (�/1أ) من هذه المادة.
 - 2للمفت�شي���ن الذين ي�ص���در بتحديدهم قرار من الوزير المخت����ص ب�شئون العدل باالتفاق مع
الوزير� ،صفة م�أموري َّ
ال�ض ْبط الق�ضائي بالن�سبة للجرائم المن�صو�ص عليها في هذا القانون
والتي تقع في دوائر اخت�صا�صهم وتكون متعلقة ب�أعمال وظائفهم.
 - 3ال يج���وز للمفت�شي���ن الم�ش���ار �إليهم ف���ي � ٍّأي من البندي���ن ( )1و( )2من ه���ذه المادة دخول
لل�س ْكنى دون الح�صول على ت�صريح بذلك من النيابة العامة� ،أو قا�ضي
الأماكن
َّ
المخ�ص�صة ُّ
التحقيق بح�سب الأحوال.

مادة ()37
احلفاظ على �سرية املعلومات وامل�ستندات

ُ - 1ي َ
حظ���ر عل���ى الهيئة والعاملين لديها الإف�ص���اح عن �أية معلومات �أو م�ستن���دات يتم تقديمها
لأغرا����ض ه���ذا القان���ون �إال بموافق���ة �صريح���ة �صادرة ِم َّم���ن تتعلق ب���ه ه���ذه المعلومات �أو
الم�ستندات �أو ِم َّمن ُيمثله قانون ًا بح�سب الأحوال.
 - 2ال ي�سري حكم البند ( )1من هذه المادة على ما ي�أتي:
�أ  -المعلومات �أو الم�ستندات التي كانت متاحة للجمهور وقت الإف�صاح عنها.
ب  -الك�شف عن المعلومات والم�ستندات في �صورة ملخ�صة �أو على �شكل معلومات مجمعة
بما ال ي�سمح بر ْبطها ب�شخ�ص معين.
 - 3ا�ستثن���ا ًء م���ن حك���م البن���د ( )1من ه���ذه المادة ،يج���وز للهيئ���ة الإف�صاح ع���ن المعلومات
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والم�ستندات الم�شار �إليها في � ٍّأي من الحاالت الآتية:
�أ  -لتمكين � ِّأي �شخ�ص ينوب عن الهيئة في ت�أدية مهمة ِو ْفق ًا لأحكام هذا القانون ،ب�شرط
يت�س َّل ُمها �أو يطلع عليها.
التزامه ِ
بالح َفاظ على �س ِّرية المعلومات والم�ستندات التي َ
ب � -إلى �أي �شخ�ص من ذوي الخبرة واالخت�صا�ص ممن ترى الهيئة � ْأخذ م�شورته ،على �أن
يت�س َّلمها �أو َّ
يطلع عليها.
يلتزم ِ
بالح َفاظ على �س ِّرية المعلومات والم�ستندات التي َ
ج  -في �إطار التعاون مع الهيئات النظيرة في الدول الأخرى بالن�سبة للأمور ذات االهتمام
الم�شترك ِو ْفق ًا لحكم البند ( )14من المادة ( )30من هذا القانون.
د  -تنفيذ ًا لأمر ق�ضائي �صادر من محكمة مخت�صة �أو قا�ضي التحقيق �أو النيابة العامة �أو
النيابة الع�سكرية.
هـ  -تنفيذ ًا لأحكام القانون �أو االتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرف ًا فيها.

مادة ()38
�إخطار م�صرف البحرين املركزي

على الرئي�س التنفيذي �إخطار حمافظ م�صرف البحرين املركزي ب� ِّأي تفتي�ش تعتزم الهيئة
القيام به ِو ْفق ًا لأحكام هذا القانون على �أعمال امل�ؤ�س�سات املالية اخلا�ضعة لرقابة م�صرف
البحرين املركزي .وللمحافظ �أنْ يندب َمن يراه من موظفي امل�صرف حل�ضور عملية التفتي�ش
و�إثبات مالحظاته.

الف�صل الثاين
جمل�س الإدارة
مادة ()39
الت�شكيل

 - 1يك���ون للهيئ���ة مجل����س �إدارة ي�ش��� َّكل ،بموج���ب مر�سوم ،من �سبع���ة �أع�ضاء م���ن بينهم رئي�س
المجل����س عل���ى النح���و التال���ي:
�أ  -ع�ضو ِّ
ير�شحه مجل�س الوزراء.
ب  -ع�ضو ِّ
تر�شحه جامعة البحرين من بين �أع�ضاء هيئة التدري�س بدرجة ال تقل عن �أ�ستاذ
تخ�ص�ص منا�سب لمجال عمل الهيئة.
م�شارك في ُّ
ج  -ع�ضو ِّ
تر�شحه هيئة تنظيم االت�صاالت من بين �شاغلي الوظائف العليا بها.

العدد – 3375 :الخميس  19يوليو 2018

د  -ع�ضو ِّ
ير�شحه م�صرف البحرين المركزي من بين �شاغلي الوظائف العليا به.
هـ  -ع�ضو ِّ
تر�شحه غرفة تجارة و�صناعة البحرين.
و  -ع�ضو ِّ
تر�شحه الجهة التي يقدِّ ر الوزير ،بعد الت�شاور مع محافظ م�صرف البحرين
المركزي ،ب�أنها الأو�سع تمثي ًال لأ�صحاب الأعمال في قطاع الم�ؤ�س�سات المالية.
ز  -ع�ضو ِّ
تر�شحه الجهة التي يقدِّ ر الوزير �أنها الأو�سع تمثي ًال للمخت�صين في مجال تقنية
المعلومات.
� - 2إذا ل���م تب���ادر � ٌّأي من الجه���ات الم�شار �إليها في البنود الفرعية (ه���ـ) و(و) و(ز) من البند
( )1م���ن ه���ذه المادة �إلى تر�شيح َمن يمثلها خالل ثالثين يوم ًا من تاريخ �إخطارها بتر�شيح
ممث���ل عنها ،جاز ت�شكيل مجل�س الإدارة بنا ًء على تر�شيح الوزير لع�ضو ينتمي �إلى فئة الجهة
التي لم تبادر �إلى التر�شيح.
 - 3ال يجوز الج ْمع بين من�صب الوزير وع�ضوية مجل�س الإدارة.
 - 4يح���دِّ د المر�س���وم ال�صادر بت�شكي���ل المجل�س َمن يتولى من�صب رئي����س المجل�س ،وتكون مدة
الع�ضوي���ة في مجل����س الإدارة �أربع �سنوات قابل���ة للتجديد لمدة مماثلة م���رة واحدة� ،إال �أنه
بالن�سب���ة لمجل�س الإدارة الأول تكون ع�ضوية رئي�س المجل����س وثالثة من �أع�ضائه لمدة �أربع
�سن���وات ،وع�ضوية الباقين لمدة ثالث �سنوات .ويحدِّ د المر�س���وم ال�صادر بت�شكيل المجل�س
مدة ع�ضوية كل منهم.
 - 5يتول���ى مجل�س الإدارة انتخ���اب نائب لرئي�س المجل�س من بي���ن �أع�ضائه يحل محله في حالة
غياب���ه �أو قي���ام مانع لديه �أو ُخ ُل���و من�صبه .وي�ستمر نائب الرئي�س ف���ي من�صبه �إلى �أنْ تنتهي
مدة ع�ضويته.
� - 6إذا خ�ل�ا مح���ل �أح���د �أع�ضاء مجل����س الإدارة ل ِّأي �سبب ،يع َّي���ن َمن يحل محله ب���ذات الأداة
والطريقة المن�صو�ص عليهما في البندين ( )1و( )2من هذه المادة .ويكمل الع�ضو الجديد
مدة �سلفه ،ف�إذا قلت هذه المدة عن �سنة جاز تجديد ع�ضويته لمرتين متتاليتين.
 - 7ال ُيعف���ى ع�ض���و مجل����س الإدارة م���ن من�صبه قبل انتهاء م���دة ع�ضويته �إال ف���ي حالة �إخالله
عجزه عن القي���ام بها� ،أو عدم التزام���ه بمقت�ضيات الأمانة
الج�سي���م بواجب���ات من�صبه� ،أو ْ
وال�سل���وك القوي���م .ويك���ون الإعفاء بمر�س���وم ،بنا ًء عل���ى تو�صية من مجل����س الإدارة ت�صدر
ب�أغلبية �أع�ضائه.
 - 8تح َّدد مكاف�آت رئي�س مجل�س الإدارة والأع�ضاء بموجب مر�سوم.
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مادة ()40
املهام وال�صالحيات

ر�سم �سيا�سة الهيئة التي ت�سري عليها ،والرقابة على
جمل�س الإدارة هو ال�سلطة التي تتوىل ْ
�أعمالها ،واتخاذ ما يكفل لها مبا�شرة مهامها و�صالحياتها .كما �أن له على وجه اخل�صو�ص ما
ي�أتي:
�أ � -إ�صدار اللوائح والقرارات واتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
ب  -اعتماد الهيكل التنظيمي و�إ�صدار لوائح داخلية لتنظيم �شئون موظفي الهيئة ،تت�ضمن
�إجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ون ْق ِلهم وتحديد مرتباتهم ومكاف�آتهم و�إجراءات
و�أحكام ت�أديبهم وغير ذلك من �شئونهم ،دون التق ُّيد ب�أحكام قانون الخدمة المدنية،
والقواعد الم�سلكية التي يتع َّين عليهم مراعاتها ،وحاالت الإف�صاح عن الذمة المالية
و�شروطه و�أحكامه.
ج  -اعتماد م�شروع الميزانية ال�سنوية للهيئة وح�سابها الختامي المد َّقق.
د  -قبول الموارد المالية الم�شار �إليها في البند (/2ب) من المادة ( )29من هذا القانون.
هـ  -درا�سة التقارير الدورية التي يقدمها الرئي�س التنفيذي عن �سير العمل بالهيئة وتقرير
ما يلزم ب�ش�أنها.
و  -مبا�شرة كافة المهام وال�صالحيات الأخرى التي تق ِّرر �أحكام هذا القانون اخت�صا�صه
بها.
ز  -يجوز لمجل�س الإدارة �أنْ يعهد �إلى لجنة �أو �أكثر ت�ش َّكل من بين �أع�ضائه� ،أو �إلى رئي�س
المجل�س� ،أو � ٍّأي من �أع�ضائه� ،أو الرئي�س التنفيذي ،ب�أداء مهام مح َّددة ،فيما عدا �إ�صدار
اللوائح والقرارات التي تق ِّرر �أحكام هذا القانون اخت�صا�ص مجل�س الإدارة ب�إ�صدارها.

مادة ()41
االجتماعات

 - 1يجتم���ع مجل�س الإدارة اجتماع ًا عادي��� ًا �أربع مرات �سنوي ًا على الأقل ،ويجوز لرئي�س المجل�س
دعوته الجتماع غير عادي في � ِّأي وقت.
وعل���ى رئي����س المجل�س دعوة المجل�س الجتم���اع غير عادي يعقد خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من
ت�سلُّ ِمه طلب��� ًا كتابي ًا م�س َّبب ًا من الوزي���ر �أو من ع�ضوين على الأقل م���ن �أع�ضاء مجل�س
تاري���خ َ
الإدارة �أو من الرئي�س التنفيذي.
 - 2يج���ب في جمي���ع الأحوال �أنْ يت�ضمن الإخطار بالدعوة لعقد االجتماع بيان الغر�ض منه ،و�أنْ
ُير َفق به جدول �أعمال هذا االجتماع.
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 - 3يح�ضر الرئي�س التنفيذي اجتماعات مجل�س الإدارة با�ستثناء الحاالت التي تحدِّ دها اللوائح
الداخلية ،دون �أنْ يكون له �صوت معدود في المداوالت .وللمجل�س �أنْ يدعو لح�ضور اجتماعاته
م���ن ي���رى اال�ستعانة بهم من �أهل الخبرة �أو ذوي ال�ش����أن لمناق�شتهم واال�ستماع لآرائهم ،وال
يكون ل ٍّأي منهم �صوت معدود في المداوالت.
 - 4يع ِّي���ن مجل����س الإدارة �أمين ًا لل�سر يتولى �إع���داد جداول �أعمال اجتماع���ات المجل�س وتدوين
وح ْفظ الم�ستن���دات وال�سجالت الخا�صة ب���ه ،والقيام بم���ا يك ِّلفه بها
محا�ض���ر اجتماعات���ه ِ
المجل�س من مهام �أخرى في مجال عمل الهيئة.

مادة ()42
ال ِّن�صاب والت�صويت

يكون اجتماع جمل�س الإدارة �صحيح ًا بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه ،على �أنْ يكون من بينهم رئي�س
املجل�س �أو نائبه .وت�صدر قرارات املجل�س ب�أغلبية �أ�صوات احلا�ضرين ،وذلك يف غري احلاالت
التي ي�شرتط فيها هذا القانون �أو اللوائح �أو القرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له �أغلبية خا�صة ،وعند
رجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع.
تَ�ساوي الأ�صوات ُي َّ

الف�صل الثالث
الرئي�س التنفيذي
مادة ()43
التعيني والأجر ُ
وخ ُلو املن�صب

 - 1يك���ون للهيئ���ة رئي�س تنفيذي يع َّي���ن بمر�سوم لمدة ث�ل�اث �سنوات ،بنا ًء عل���ى تر�شيح مجل�س
الإدارة ،وال يجوز �إعادة تعيينه لأكثر من مرتين متتاليتين.
 - 2يحدِّ د مجل�س الإدارة ما ي�ستحقه الرئي�س التنفيذي من �أجر ،بما في ذلك العالوات والمزايا
الأخرى.
 - 3في حالة ُخ ُلو من�صب الرئي�س التنفيذي ل ِّأي �سبب ،يع َّين من يحل محله بذات الأداة والطريقة
المن�صو�ص عليهما في البند ( )1من هذه المادة.
 - 4يجوز لمجل�س الإدارة �إ�صدار قرار بتعيين نائب للرئي�س التنفيذي يحل محله في حالة غيابه
�أو قي���ام مانع لديه �أو ُخ ُلو من�صبه ،ويبا�شر نائ���ب الرئي�س التنفيذي المهام الموكلة �إليه من
ِق َبل مجل�س الإدارة �أو الرئي�س التنفيذي ،و ُي َ
ن�شر قرار التعيين في الجريدة الر�سمية.
�صدر
 - 5ف���ي حال���ة ُخ ُلو من�صب الرئي����س التنفيذي وعدم تعيي���ن من يحل محله �أو نائ���ب لهُ ،ي ِ
مجل����س الإدارة قرار ًا بتكليف رئي�س المجل�س �أو م���ن ي�سميه من بين �أع�ضائه �أو من موظفي
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الهيئة للقيام ب�أعمال الرئي�س التنفيذي ب�صفة م�ؤقتة ،و ُي َ
ن�شر القرار في الجريدة الر�سمية.

مادة ()44
املهام وال�صالحيات

 - 1يمثل الرئي�س التنفيذي الهيئة �أمام الق�ضاء وفي �صالتها بالغير ،ويكون م�سئو ًال �أمام مجل�س
الإدارة عن �سير �أعمال الهيئة فني ًا و�إداري ًا ومالي ًا ،ويبا�شر كافة �صالحيات الهيئة فيما عدا
ال�صالحي���ات المق��� َّررة لمجل�س الإدارة ِو ْفق��� ًا لأحكام هذا القانون ،ويتول���ى بوجه خا�ص ما
ي�أتي:
�أ � -إدارة الهيئة وت�صريف �شئونها ،والإ�شراف على �سير العمل بها وعلى موظفيها.
ب  -تنفيذ قرارات مجل�س الإدارة.
ج � -إعداد م�شروع ميزانية الهيئة وكذلك تقرير ب�ش�أنه ،وعر�ضهما على مجل�س الإدارة قبل
انتهاء ال�سنة المالية بفترة ال تتجاوز �شهرين.
د � -إعداد الح�ساب الختامي للهيئة وكذلك تقرير ب�ش�أنه ،وعر�ضهما على مجل�س الإدارة
خالل �شهرين من انتهاء ال�سنة المالية للهيئة لإقراره.
هـ � -إعداد تقرير �سنوي عن ن�شاط الهيئة ،على النحو المن�صو�ص عليه في المادة ()33
من هذا القانون ،خالل ال�سنة المالية ال�سابقة وعر�ضه – من �أجل �إقراره – على مجل�س
الإدارة خالل ثالثة �أ�شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء ال�سنة المالية ،م�شفوع ًا بن�سخة
من الح�سابات المد َّققة للهيئة عن ذات ال�سنة المالية.
و � -إعداد م�شروع الهيكل التنظيمي للهيئة وع ْر ِ�ضه على مجل�س الإدارة العتماده.
ز � -إعداد تقارير دورية وعر�ضها كل ثالثة �أ�شهر على مجل�س الإدارة عن ن�شاط الهيئة و�سير
العمل بها ،تت�ضمن بوجه خا�ص ما تم �إنجازه ِو ْفق ًا للخطط والبرامج المو�ضوعة .وتح َّدد
معوقات الأداء – �إنْ ُو ِجدت – والحلول المقترحة لتفاديها ،وذلك ما لم يقرر مجل�س
الإدارة مدة �أقل لتقديم هذه التقارير.
ح  -القيام بالمهام وال�صالحيات الأخرى التي يخت�ص بها ِو ْفق ًا لأحكام هذا القانون.
 - 2يج���وز للرئي����س التنفي���ذي �أنْ يف ِّو����ض كتابة من يراه م���ن موظفي الهيئة ف���ي مبا�شرة بع�ض
مهامه ،بما يكفل �إنجاز �أعمال الهيئة بال�شكل المالئم.

مادة ()45
اال�ستقالة

للرئي�س التنفيذي �أنْ ي�ستقيل من من�صبه مبوجب طلب كتابي يقدِّ مه �إىل جمل�س الإدارة،
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وذلك قبل التاريخ املح َّدد لال�ستقالة بثالثة �أ�شهر على الأقل ،وي�صدر قرار قبول اال�ستقالة من
جمل�س الإدارة.

مادة ()46
الإعفاء من املن�صب

ُ - 1يعف���ى الرئي����س التنفيذي من من�صبه قبل انتهاء مدته ف���ي حالة �إخالله بواجبات وظيفته �أو
���زه عن القيام بها بكفاءة وفاعلية� ،أو عدم التزامه بمقت�ضيات الأمانة وال�سلوك القويم.
عج ِ
ْ
ويكون الإعفاء بمر�سوم بنا ًء على تو�صية من مجل�س الإدارة ت�صدر ب�أغلبية �أع�ضائه.
 - 2عل���ى مجل����س الإدارة تمكين الرئي�س التنفيذي من �إبداء �أوج���ه دفاعه قبل التو�صية ب�إعفائه
م���ن من�صبه و�إثبات ذلك في مح�ضر م�ستق���ل .وفي حالة التو�صية بالإعفاء ،ي�ستمر الرئي�س
التنفيذي في القيام بمهامه وممار�سة �صالحياته �إلى �أنْ ي�صدر مر�سوم ب�إعفائه ،ما لم تكن
�صدر مجل�س
التو�صية بالإعفاء ب�سبب عدم االلتزام بمقت�ضيات الأمانة وال�سلوك القويم ،ف ُي ِ
الإدارة قرار ًا بو ٌق ِفه عن العمل.

الباب الثالث
م�ساءلة مدير البيانات ومراقب البيانات
الف�صل الأول
امل�ساءلة من ِق َبل الهيئة
مادة ()47
مبا�شرة التحقيق

جري تحقيق ًا من تلقاء نف�سها �أو بنا ًء على طلب الوزير �أو مما تتلقاه من بالغات �أو
 - 1للهيئة �أنْ ُت ِ
�شكا ٍو جدية ،للت ََّح ُّقق من �أن مدير بيانات �أو مراقب حماية بيانات قد ارتكب مخالفة ل ٍّأي من
جري تحقيق ًا �إذا قامت لديها دالئل جدية تحملها
�أح���كام هذا القانون من عدمه ،وله���ا �أنْ ُت ِ
على االعتقاد ب�أن المخالفة على ْ
و�شك الوقوع.
 - 2على الهيئة قبل البدء في �إجراءات التحقيق �إخطار مدير البيانات �أو مراقب حماية البيانات
المع ِني ،بح�سب الأحوال ،بالأ�سباب التي حدت بها �إلى االعتقاد بوقوع المخالفة �أو �أنها على
ْ
و�ش���ك الوق���وع ،ويجب �أنْ يت�ضمن الإخطار ما لدى الهيئة من �أدل���ة وقرائن ومعلومات ب�ش�أن
�صدره رئي�س المجل�س �إجراء المراحل الأولية من
المخالفة .ومع ذلك ،يجوز بموجب قرار ُي ِ
التحقي���ق الت���ي يحدِّ دها القرار دون توجي���ه الإخطار �إذا قامت دالئل جدي���ة ُيخ�شى ب�سببها
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ع���دم التو�ص���ل للحقيقة �أو تع ُّثر التحقي���ق ،وعلى الهيئة توجيه الإخطار ح���ال زوال الأ�سباب
الم�شار �إليها.
 - 3لمدي���ر البيانات �أو مراقب حماية البيانات المع ِن���ي حق الرد على الإخطار خالل �سبعة �أيام
عمل من تاريخ و�صوله �إليه ،ويجب �أنْ ي�شتمل الرد على دفاعه ومالحظاته و�أنْ يكون م�شفوع ًا
بما لديه من الم�ستندات والأوراق و�أية �أدلة �أو قرائن ت�ؤيد وجهة نظره.
 - 4للهيئ���ة ،بع���د درا�سة ال���رد على الإخطار� ،أنْ ت�أم���ر بحفظ المو�ضوع �أو بالب���دء في �إجراءات
التحقيق ،وعليها �إخطار الأطراف المعنية بالأمر ال�صادر منها في � ٍّأي من الحالتين.
 - 5للهيئة �أنْ تبا�شر التحقيق بنف�سها �أو ت�شكل لذلك لجنة ثالثية من ذوي االخت�صا�ص من داخل
الهيئة �أو خارجها� ،أو تك ِّلف � َّأي �شخ�ص م�ؤهل للقيام بذلك.

مادة ()48
�إجراءات التحقيق

 - 1للجن���ة التحقي���ق في حالة البدء ف���ي �إجراءات التحقيق �أنْ تطلب م���ن � ِّأي ذي �ش�أن موافاتها
بالبيان���ات والمعلومات والإي�ضاحات ال�ضرورية للتحقي���ق والم�ستندات المت�صلة بالمو�ضوع،
وذلك خالل المدة التي تحدِّ دها لذلك.
 - 2للأط���راف المعني���ة التي تح�ضر جل�س���ات التحقيق الحق دائم ًا ف���ي ا�صطحاب محامين في
الجل�سات ،ويجوز للمحامي الكالم عندما ت�أذن له لجنة التحقيق بذلك.
 - 3يجوز للجنة التحقيق �أنْ توجه �إلى الأطراف المعنية التي تح�ضر التحقيق �أية �أ�سئلة ال�ستي�ضاح
حقيقة المو�ضوع وتطلب منهم الإجابة �شفاهة �أو كتابة خالل مدة تحدِّ دها لذلك.
 - 4يتع َّي���ن عل���ى لجن���ة التحقيق �أنْ تتيح فر�ص���ة عادلة للأطراف المعني���ة بالتحقيق للدفاع عن
م�صالحه���م خالل الفترة المح��� َّددة للتحقيق ،وعليها في �سبيل ذلك عقد جل�سات لال�ستماع
ولمناق�ش���ة الأط���راف المعنية ،و�شهوده���م ،وتمكينهم من عر�ض �آرائه���م وتقديم حججهم
ودفاعهم.
 - 5تح��� ِّرر لجن���ة التحقيق المحا�ضر الالزمة لإثبات ما تتخ���ذه من �إجراءات وجميع ما يدور في
الجل�سات.
 - 6ف���ي حال���ة عدم موافاة لجن���ة التحقي���ق بالبيانات والمعلوم���ات والإي�ضاح���ات والم�ستندات
ال�ضرورية للتحقيق في المهلة التي تحددها �أو عدم كفايتها ،يجوز للجنة ا�ستكمال التحقيق
وا�ستخال�ص النتائج ِو ْفق ًا ِلما يتاح لها من بيانات ومعلومات و�إي�ضاحات وم�ستندات.
�ص���در ق���رار ًا بتحديد �ضواب���ط و�إجراءات �إ�ضافي���ة لتحقيق متطلبات
 - 7لمجل����س الإدارة �أنْ ُي ِ
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العدالة والإن�صاف في �ش�أن مبا�شرة التحقيق.

مادة ()49
طلب البيانات واملعلومات وامل�ستندات من الغري

 .1مع مراعاة �أحكام القوانين ذات ال�صلة ،للجنة التحقيق �إذا قامت لديها دالئل جدية تحملها
على االعتقاد ب�أن بيانات �أو معلومات �أو م�ستندات مت�صلة بمو�ضوع التحقيق يحوزها الغير،
�أو َ
مخزَّنة في نظام حا�سب �آلي تحت �سيطرته� ،أنْ ت�أمر ذلك ال�شخ�ص بتقديم هذه البيانات
�أو المعلومات �أو الم�ستندات خالل المدة التي تحدِّ دها� ،أو بتمكين لجنة التحقيق �أو من تندبه
من النفاذ �إلى نظام الحا�سب الآلي؛ للك�شف عن تلك البيانات �أو المعلومات �أو الم�ستندات.
وف���ي حالة عدم تنفي���ذ الأمر الم�شار �إليه ،ف�إن للجنة التحقيق ،من خالل الهيئة ،ا�ست�صدار
�أمر على عري�ضة من المحكمة الكبرى ب�إلزام الحائز الم�شار �إليه بتنفيذ ذلك الأمر .ويجوز
للمحكم���ة �أنْ ت�صدر الأمر على وجه اال�ستعجال ،دون ا�ستدعاء الحائز والذي له �أن يعتر�ض
عل���ى الأمر لدى المحكمة الت���ي �أ�صدرته خالل ثمانية �أيام من �ص���دوره ،وللمحكمة �أن ت�ؤيد
�صدر المحكمة قرارها في هذه الحالة م�س َّبب ًا ،بعد اطالعها على
الأمر �أو تعدِّ له �أو تلغ َيه ،و ُت ِ
الأوراق و�سماع �أقوال الحائز �إنْ �أمكن.
 .2ال ت�س���ري �أح���كام البند ( )1من ه���ذه المادة عل���ى الأوراق والم�ستندات الت���ي يكون المع ِني
بالتحقي���ق قد �س َّلمها �إلى محاميه �أو لخبير ا�ست�شاري لأداء المهمة التي ُع ِهد �إليهما بها ،وال
المرا�سالت المتبادلة بينهما في هذا ال�ش�أن.

مادة ()50
ندْب املخ َّولني �صفة م�أموري َّ
ال�ض ْبط الق�ضائي

للجنة التحقيق يف �سبيل �إجناز عملها �أنْ تندب �أي ًا من م�أموري َّ
ال�ض ْبط الق�ضائي امل�شار
�إليهم يف املادة ( )36من هذا القانون للقيام ب� ٍّأي من املهام املخ َّولني ب�أدائها.

مادة ()51
�سماع ال�شهود

مع عدم الإخالل ب�أحكام املواد من (� )65إىل ( )68من قانون الإثبات يف املواد املدنية
والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة  ،1996ومراعاة للمادة ( )119من قانون
الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة  ،2002للجنة التحقيق �سماع
�شهادة َمن ترى لزوم �سماعه من ال�شهود .وعلى جلنة التحقيق �سماع �شهادة ال�شهود الذين
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تطلب الأطراف املعنية بالتحقيق �سماعهم ،ما مل تر �أنه ال فائدة من �سماعهم ،و�إذا ر�أت جلنة
تعي عليها �أن حت ِّرر يف ذلك مذكرة يتوىل
التحقيق �أن ما وقع من ال�شاهد ينطوي على جرمية ،نَّ
�صدره �إىل النيابة العامة.
الرئي�س التنفيذي �إحالتها مبوجب كتاب ُي ِ

مادة ()52
�إنهاء �إجراءات التحقيق

على جلنة التحقيق �إعداد تقرير م�س َّبب بالنتائج التي تو�صلت �إليها ،وعليها تقدميه مرفق ًا
به ملف التحقيق كام ًال �إىل الرئي�س التنفيذي خالل فرتة ال جتا ِوز �ستة �أ�شهر من تاريخ بدء
�إجراءات التحقيق ،ويجوز بقرار من الرئي�س التنفيذي بنا ًء على طلب جلنة التحقيق متديد هذه
الفرتة قبل انتهائها ملدة �أو مدد �إ�ضافية ال جتا ِوز يف جمموعها �ستة �أ�شهر يف احلاالت التي يكون
فيها الت�أخري لأ�سباب خارجة عن �سيطرة هذه اللجنة.

مادة ()53
�إخطار ذوي ال�ش�أن

ت�سلُّمه التقرير امل�شار �إليه يف املادة
يتوىل الرئي�س التنفيذي خالل ثالثة �أيام عمل من تاريخ َ
( )52من هذا القانون� ،إخطار ذوي ال�ش�أن بذلك وت�سليمهم ن�سخة من التقرير ومرفقاته.
ت�سلُّمهم التقرير ومرفقاته �أن يودعوا
ولذوي ال�ش�أن يف ميعاد ال يجاوز ثالثني يوم ًا من تاريخ َ
لدى مكتب الرئي�س التنفيذي مذكرة بالبيانات واملالحظات تعقيب ًا على التقرير ،م�شفوعة
بامل�ستندات امل�ؤ ِّيدة لها .ويف احلالة التي يكون فيها التحقيق قد مت بنا ًء على �شكوى وا�ستعمل
يتعي على ال�شاكي �أنْ ي�سلم امل�شكو يف حقه ن�سخة من
ال�شاكي حقه يف التعقيب على التقرير نَّ
التعقيب وامل�ستندات امل�ؤ ِّيدة له ،قبل انق�ضاء الأجل امل�شار �إليه ،من خالل مكتب الرئي�س
التنفيذي ،ويكون للم�شكو يف حقه يف هذه احلالة �أن يودع لدى الهيئة مذكرة مبالحظاته على
هذا التعقيب خالل مدة مماثلة.

مادة ()54
الت�صرف يف التحقيق

يتوىل الرئي�س التنفيذي ع ْر�ض التقرير م�شفوع ًا بر�أيه ،على جمل�س الإدارة ،يف �أول جل�سة
تالية النق�ضاء الآجال املن�صو�ص عليها يف الفقرة الثانية من املادة ( )53من هذا القانون.
بحفظ التحقيق� ،أو بعدم ثبوت وقوع املخالفة التي مت
و ُي ِ
�صدر جمل�س الإدارة قرار ًا م�س َّبب ًا ِ
التحقيق ب�ش�أنها يف حق مدير البيانات� ،أو باتخاذ � ٍّأي من التدابري املن�صو�ص عليها يف املادة

العدد – 3375 :الخميس  19يوليو 2018

( )55من هذا القانون عند ثبوت املخالفة� ،أو ب�إحالة الأمر مرة �أخرى �إىل جلنة التحقيق لإجراء
مزيد من التق�صي والبحث وا�ستيفاء التحقيق.

مادة ()55
التدابري التي يجوز اتخاذها عند ثبوت املخالفة

 - 1م���ع عدم الإخالل بالم�سئولية المدنية �أو الجنائية ،عند ثبوت المخالفة ي�أمر مجل�س الإدارة
المخالف بالتوقف عن المخالفة و�إزالة �أ�سبابها �أو �آثارها فور ًا �أو خالل فترة زمنية يحدِّ دها
المجل�س ،وفي حالة عدم امتثاله لذلك التكليف في الفترة المحددة ،ف�إن لمجل�س الإدارة �أن
ي�صدر قرار ًا م�س َّبب ًا بما ي�أتي:
�أ � -سحب الت�صريح الم�سبق ال�صادر من الهيئة ِو ْفق ًا لحكم المادة ( )15من هذا القانون،
وذلك في حالة تعلُّق المخالفة بهذا الت�صريح.
حت�سب على �أ�سا�س يومي لح ْمل المخالف على التو ُّقف عن
ب  -توقيع غرامة تهديدية ُت َ
المخالفة و�إزالة �أ�سبابها �أو �آثارها ،وذلك بما ال يجا ِوز �ألف دينار يومي ًا عند ارتكابه
المخالفة لأول مرة ،و�ألفي دينار يومي ًا في حالة ارتكابه مخالفة �أخ��رى خالل ثالث
�سنوات من تاريخ �إ�صدار قرار في حقه عن المخالفة ال�سابقة.
ج  -توقيع غرامة �إدارية بما ال يجا ِوز ع�شرين �ألف دينار.
 - 2ف���ي الحالتي���ن المن�صو�ص عليهم���ا في البندي���ن (/1ب) و (/1ج) من هذه الم���ادة يتع َّين
عن���د تقدير الغرامة مراعاة ج�سام���ة المخالفة ،والعنت الذي بدا م���ن المخالف ،والمنافع
التي جناه���ا ،وال�ضرر الذي �أ�صاب �صاحب البيانات نتيجة لذل���ك .ويكون تح�صيل الغرامة
الم�ستحقة للدولة ،وتكون لها ذات مرتبة االمتياز المق َّررة
بالطرق المق َّررة لتح�صيل المبالغ
َ
الم�ستحقة للخزانة العامة.
لل�ضرائب الجمركية
َ
 - 3يج���وز للهيئ���ة ،بنا ًء على قرار مجل�س الإدارة� ،أنْ تن�شر بيان ًا بالمخالفة التي ثبت وقوعها من
ِق َب���ل مدير البيانات �أو مراقب حماية البيانات وذلك بالو�سيلة والكيفية التي يحدِّ دها القرار
وبم���ا يتنا�س���ب مع ج�سامة المخالفة .على �أنه يجب �أال يتم الن�شر �إال بعد فوات ميعاد الطعن
في قرار الهيئة بثبوت المخالفة �أو �صدور حكم باتٍّ بثبوت المخالفة ،وذلك بح�سب الأحوال.
� - 4إذا ر�أى مجل����س الإدارة �أنَّ التحقي���ق ق���د �أ�سفر عن وجود جريمة جنائي���ة ،ت ََّعين عليه �إحالة
الأوراق �إلى النيابة العامة.
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مادة ()56
امل�ستعجلة
احلاالت
َ

الم�ستعجل���ة وبنا ًء على طلب �صاحب ال�ش�أن� ،إذا قامت
 - 1يج���وز للرئي�س التنفيذي في الحاالت
َ
لدي���ه �أم���ارات قوية تدعو �إلى الظن ب�أن اال�ستمرار في معالج���ة البيانات على نحو مع َّين من
تعد مح َّدد وجلي على حقوق وحريات مق���دِّ م الطلب المق َّررة قانون ًا مما
�ش�أن���ه �أنْ ي����ؤدي �إلى ٍّ
َّ
�صدر قرار ًا م�س َّبب ًا بما ي�أتي:
يتعذر تدا ُركه فيما بعد� ،أنْ ُي ِ
�أ  -الو ْقف امل�ؤقت عن معاجلة البيانات كلي ًا �أو جزئي ًا.
احلجب امل�ؤقت للبيانات كلي ًا �أو جزئي ًا.
بْ -
 - 2ي�صدر الرئي�س التنفيذي القرار في � ٍّأي من الحالتين المن�صو�ص عليهما في البندين (�/1أ)
و(/1ب) م���ن ه���ذه المادة ،بعد ِّاطالعه عل���ى الأوراق و�سماع �أقوال كل م���ن �صاحب ال�ش�أن
ومدي���ر البيانات المع ِني ،و�إتاحة الفر�صة لهما لع ْر�ض �آرائهما وتقديم حججهما وما لديهما
من م�ستندات �أو �أوراق و�أية �أدلة �أو قرائن ت�ؤ ِّيد وجهة نظرهما ،وذلك كله في المواعيد و ِو ْفق ًا
للإجراءات التي ي�صدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة.
 - 3يج���وز للهيئ���ة �أو ل�صاحب ال�ش�أن ا�ست�صدار �أمر على عري�ضة م���ن المحكمة الكبرى المدنية
�صدر
بتنفي���ذ � ِّأي قرار ي�ص���در ِو ْفق ًا لأحكام البند ( )1من هذه المادة .ويجوز للمحكمة �أنْ ُت ِ
الأمر على وجه اال�ستعج���ال دون ا�ستدعاء مدير البيانات ،ولمدير البيانات �أنْ يعتر�ض على
الأمر �إلى المحكمة التي �أ�صدرته خالل ثمانية �أيام من �صدوره ،وللمحكمة �أنْ ت�ؤيد الأمر �أو
تعدِّ له �أو تلغ َيه.
 - 4ف���ي حالة �صدور قرار ِو ْفق ًا لحكم البند ( )1من هذه المادة ،يلتزم الرئي�س التنفيذي خالل
�سبع���ة �أيام عمل من تاريخ �صدور الق���رار ب�إحالة �أية مخالفة تتك�شف ل���ه �إلى التحقيق ِو ْفق ًا
لأحكام الف�صل الأول من الباب الثالث من هذا القانون.

الف�صل الثاين
امل�س�ؤولية املدنية
مادة ()57
التعوي�ض

حلقه �ضرر ن�ش�أ عن معاجلة بياناته
مع عدم الإخالل ب�أحكام القانون املدين ،يجوز ملن ِ
ال�شخ�صية من ِق َبل مدير البيانات� ،أو عن �إخالل مراقب حماية البيانات ب�أحكام هذا القانون،
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احلق يف مطالبة مدير البيانات �أو مراقب حماية البيانات ،بح�سب الأحوال ،بالتعوي�ض اجلابر
لل�ضرر.

الف�صل الثالث
امل�سئولية اجلنائية
مادة ()58
العقوبات

مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها � ُّأي قانون �آخر:
 - 1يعا َق���ب بالحب����س م���دة ال تزيد على �سن���ة وبالغرامة الت���ي ال تقل عن �ألف دين���ار وال تتجاوز
ع�شرين �ألف دينار� ،أو ب�إحدى هاتين العقوبتين ،ك ُّل َمن:
�أ  -عالج بيانات �شخ�صية ح�سا�سة بالمخالفة لحكم المادة ( )5من هذا القانون.
ب  -نقل بيانات �شخ�صية خارج المملكة �إلى بلد �أو �إقليم بالمخالفة لحكم � ٍّأي من المادتين
( )12و( )13من هذا القانون.
ج  -عالج بيانات �شخ�صية دون �إخطار الهيئة بذلك بالمخالفة لحكم البند ( )1من المادة
( )14من هذا القانون.
د  -تخ َّلف عن �إخطار الهيئة ب� ِّأي تغيير يطر�أ على البيانات التي قام ب�إخطار الهيئة بها
�إعما ًال لحكم البند ( )1من المادة ( )14من هذا القانون ،وذلك بالمخالفة لحكم البند
( )6من ذات المادة.
هـ  -عالج بيانات �شخ�صية دون ت�صريح م�سبق من الهيئة بالمخالفة لحكم المادة ()15
من هذا القانون.
و  -ق َّدم �إلى الهيئة �أو �إلى �صاحب البيانات بيانات كاذبة �أو م�ض ِّللة �أو على خالف الثابت
ت�ص ُّرفه.
في ال�سجالت �أو البيانات �أو الم�ستندات التي تكون تحت َ
حجب عن الهيئة �أية بيانات �أو معلومات �أو �سجالت �أو م�ستندات من تلك التي يتع َّين
زَ -
عليه تزويد الهيئة بها �أو تمكينها من االطالع عليها؛ للقيام بمهامها المق َّررة بموجب
هذا القانون.
ح  -ت�س َّبب في �إعاقة �أو تعطيل عمل مفت�شي الهيئة �أو � ِّأي تحقيق تكون الهيئة ب�صدد �إجرائه.
ط � -أف�صح عن �أية بيانات �أو معلومات من المتاح له النفاذ �إليها بحكم عمله �أو ا�ستخدمها
لمنفعته �أو لمنفعة الغير ،وذلك دون وجه حق وبالمخالفة لأحكام هذا القانون.
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 - 2يعا َق���ب بالغرامة التي ال تقل عن ثالث���ة �آالف دينار وال تتجاوز ع�شرين �ألف دينار َمن خالف
حك���م � ٍّأي م���ن البندي���ن (� )1أو ( )2من الم���ادة ( )32من هذا القانون ،وف���ي حالة الحكم
المتح�صلة من الجريمة.
بالإدانة للمحكمة �أنْ تق�ضي بم�صادرة المبالغ
َّ
 - 3يعا َق���ب بالحب����س مدة ال تزي���د على �شهر وبالغرام���ة التي ال تقل عن مائة دين���ار وال تتجاوز
خم�سمائ���ة دين���ار� ،أو ب�إحدى هاتين العقوبتين ،كل َمن ا�ستعمل دون وجه حق �شعار الهيئة �أو
رمز ًا �أو �شارة مماثلة �أو م�شابهة له.

مادة ()59
م�سئولية ال�شخ�ص االعتباري

مع عدم الإخالل بامل�سئولية اجلنائية لل�شخ�ص الطبيعي ،يعا َقب ال�شخ�ص االعتباري مبا
ال يجاوز ِم ْث َلي الغرامة املق َّررة للجرمية �إذا ار ُت ِكبت با�سمه �أو حل�سابه �أو ملنفعته �أية جرمية من
اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املادة ( )58من هذا القانون ،وكان ذلك نتيجة ت�ص ُّرف �أو امتناع
�أو موافقة �أو ت�سترُّ �أو �إهمال ج�سيم من � ٍّأي من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شخ�ص االعتباري �أو � ِّأي
م�سئول مف َّو�ض �آخر يف ذلك ال�شخ�ص االعتباري� ،أو ممن يت�صرف بهذه ال�صفة.

مادة ()60
الت�صالح

ملجل�س الإدارة �أو َمن يف ِّو�ضه املوافقة على الت�صالح ،يف غري حالة الع ْود ،يف � ٍّأي من اجلرائم
املن�صو�ص عليها يف البنود (/1ج) و(/1د) و(/1هـ) من املادة ( )58من هذا القانون ،وذلك
يف �أية حالة تكون عليها الدعوى قبل �صدور حكم باتٍّ فيها ،مقابل �سداد احلد الأدنى للغرامة
املق َّررة خالل �سبعة �أيام من املوافقة على الت�صالح.
ويرتتب على متام الت�صالح انق�ضاء الدعوى اجلنائية بالن�سبة للجرمية حمل الت�صالح،
مقت�ضى.
وذلك مع عدم الإخالل بحق امل�ضرور يف التعوي�ض �إنْ كان له
ً

