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 قانون رقم ) 30 ( ل�صنة 2018

باإ�صدار قانون حماية البيانات ال�صخ�صية

ملك مملكة البحرين. نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة  

بعد الطالع على الد�شتور،
وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1971 

وتعديالته، 
وعلى املر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1972 ب�شاأن الر�شوم الق�شائية وتعديالته،

ملوظفي  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  تنظيم  ب�شاأن   1975 ل�شنة   )13( رقم  القانون  وعلى 
احلكومة وتعديالته،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976 وتعديالته،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1977 يف �شاأن الإح�شاء والتِّعداد،

ل  املعدَّ املركزي،  ال�شكاين  ال�شجل  �شاأن  يف   1984 ل�شنة   )9( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 
بالقانون رقم )45( ل�شنة 2006،

وعلى قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 
1996 وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 2002 ب�شاأن املعامالت الإلكرتونية وتعديالته،
وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002 وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002 وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم ال�شحافة والطباعة والن�شر،
ل باملر�شوم  وعلى قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، املعدَّ

بقانون رقم )38( ل�شنة 2017،
وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 2003 ب�شاأن الأ�شرار التجارية وتعديالته،

وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 2006 بالت�شديق على امليثاق العربي حلقوق الإن�شان،
وعلى القانون رقم )46( ل�شنة 2006 ب�شاأن بطاقة الهوية،

وعلى القانون رقم )56( ل�شنة 2006 باملوافقة على ان�شمام حكومة مملكة البحرين اإىل 
العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�شيا�شية،

وعلى قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 
2006 وتعديالته،

وعلى القانون رقم )10( ل�شنة 2007 باملوافقة على ان�شمام حكومة مملكة البحرين اإىل 
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العهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية،
ل  املعدَّ  ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 

باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014،
وعلى القانون رقم )60( ل�شنة 2014 ب�شاأن جرائم تقنية املعلومات،

قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتَي َن�شُّ

املادة الأوىل

ُيعَمل يف �شاأن حماية البيانات ال�شخ�شية باأحكام القانون املرافق.

املادة الثانية

رة مبوجب التفاقيات واملعاهدات الدولية املعمول  ل ُتِخل اأحكام هذا القانون باأية حقوق مقرَّ
بها يف اململكة.

املادة الثالثة

ُي�شدر جمل�س اإدارة هيئة حماية البيانات ال�شخ�شية القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا 
يِّ �شتة اأ�شهر على تاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة  القانون، وذلك يف ميعاد اأق�شاه اأول ال�شهر التايل لـُم�شِ

الر�شمية.

املادة الرابعة

به  وُيعمل  القانون،  تنفيذ هذا   – – كل فيما يخ�شه  والوزراء  الوزراء  على رئي�س جمل�س 
يِّ �شنة على تاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية. اعتبارًا من اأول ال�شهر التايل لـُم�شِ

 ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 28 �شوال 1439هـ
الموافـق: 12 يوليو  2018م
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 قانون حماية البيانات ال�صخ�صية

الباب الأول

اأحكام املعاجلة

الف�شل الأول

اأحكام متهيدية

مادة )1(

تعاريف

ُكلٍّ  قريَن  املبينَة  املعايَن  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون  القانون،  هذا  اأحكام  تطبيق  يف 
منها، ما مل يقت�س �شياُق الن�س خالف ذلك:

رفًا، اأو قاباًل بطريق مبا�شر  بيانات اأو بيانات �شخ�شية: اأية معلومات في اأية �شورة تخ�سُّ فردًا ُمعَّ

ف، وذلك بوجه خا�س من خالل رقم هويتـــه ال�شخ�شية اأو �شفة اأو اأكثر  اأو غيـــر مبا�شـــر لأن ُيَعرَّ
من �شفاته ال�شكلية اأو الف�شيولوجية اأو الذهنية اأو الثقافية اأو القت�شادية اأو هويته الجتماعية.

ف، تراعى كافة الو�شائل التي ي�شتخدمها مدير البيانات  ولتقرير ما اإذا كان الفرد قاباًل لأن ُيَعرَّ
اأو اأيُّ �شخ�س اآخر، اأو التي قد تكون متاحة له.

ا�ش���ة: اأية معلومـــات �شخ�شية تك�شف على نحو مبا�شـــر اأو غير مبا�شر عن  بيان���ات �شخ�شي���ة ح�شَّ

اأ�شـــل الفرد الِعْرقـــي اأو الإْثِني اأو اآرائـــه ال�شيا�شيـــة اأو الفل�شفية اأو معتقداته الدينيـــة اأو انتمائه 
النقابي اأو �ِشِجل ال�شوابق الجنائية الخا�س به اأو اأية بيانات تتعلق ب�شحته اأو حالته الجن�شية.

المعالج���ة: اأيـــة عمليـــة اأو مجموعة عمليات يتـــم اإجراوؤها على بيانات �شخ�شيـــة بو�شيلة اآلية اأو 

غيـــر اآليـــة، ومن ذلك جْمع تلك البيانـــات اأو ت�شجيلها اأو تنظيمهـــا اأو ت�شنيفها في مجموعات اأو 
تخزينهـــا، اأو تحويرها اأو تعديلها، اأو ا�شتعادتها اأو ا�شتخدامها اأو الإف�شاح عنها، من خالل بثِّها 

اأو ن�شرها اأو نقلها اأو اإتاحتها للغير، اأو دمجها اأو حْجبها اأو م�ْشحها اأو تدميرها.
منظوم���ة ملف���ات: اأيـــة مجموعة بيانـــات �شخ�شية ل تعاَلـــج بوا�شطة جهاز يعمل اآليـــًا بناًء على 

تعليمـــات ُتعَطى له ولكنها مرتَّبة على نحو يتيح الح�شـــول منها على معلومات عن الأفراد الذين 
هم هذه البيانات. تٌخ�شُّ

ال�شخ�س: اأيُّ �شخ�س طبيعي اأو اعتباري، بما في ذلك اأية جهة عامة.

الفرد: اأيُّ �شخ�س طبيعي.

مدي���ر البيان���ات: ال�شخ�س الـــذي يقرر، بمفـــرده اأو بال�شتراك مع الآخريـــن، اأغرا�س وو�شائل 

رة  معالجـــة بيانات �شخ�شية معينة. وفي الحالت التي تكون فيها هـــذه الأغرا�س والو�شائل مقرَّ
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بموجب القانون، ُيَعد مديرًا للبيانات ال�شخ�س المنوط به اللتزام بالقيام بالمعالجة.
معاِل���ج البيانات: ال�شخ�س الذي يتولـــى معالجة البيانات لح�شاب مديـر البيـانـات ونيـابـة عـنـه، 

ول ي�شمل ذلك كل َمن يعمل لدى مدير البيانات اأو معاِلج البيانات.
مراق���ب حماي���ة البيانات: ال�شخ�س الذي يتم اعتماده مـــن ِقَبل الهيئة ِوْفقًا لحكم المادة )10( 

من هذا القانون.
�صاحب البيانات: الفرد اأو ال�شخ�س مو�شوع البيانات.

طرف ثالث: اأيُّ �شخ�س خالفًا لأيٍّ مما ياأتي:

)1( �شاحب البيانات.
)2( مدير البيانات.

)3( معاِلج البيانات.
)4( مراقب حماية البيانات.

ح له بمعالجة  )5( اأيُّ �شخ�ـــس يعمـــل تحت اإ�شراف مديـــر البيانات اأو معاِلـــج البيانات وم�شـــرَّ
البيانات لح�شاب مدير البيانات اأو معاِلج البيانات.

ح له عن بيانات �شخ�شيـــة، �شـواء كـان طرفـًا ثالثـًا اأو غيره،  مت�َشلِّ���م البيان���ات: اأيُّ �شخ�س ُيف�شَ

د اأو للقيام  ح له عن بيانات لمبا�شرة اخت�شا�س قانوني محدَّ ول ي�شمل ذلك ال�شخ�س الذي ُيف�شَ
بواجب عام محدد.

نـــة تمَنع اأية معالجة لحقـــة لها، فيما عدا  الَحْج���ب: التاأ�شيـــر باأية و�شيلة علـــى البيانات المخزَّ

تخزينها.
الت�شوي���ق المبا�ش���ر: اأيُّ ات�شـــال، باأية و�شيلـــة، يتم من خالله توجيه مادة ت�شويـــق اأو دعاية اإلى 

د. �شخ�س محدَّ
الوزير: الوزير المخت�س ب�شئون العدل اأو اأيُّ وزير اآخر ي�شدر بت�شميته مر�شوم.

الهيئة: هيئة حماية البيانات ال�شخ�شية المن�شاأة بموجب ن�س المادة )27( من هذا القانون.

ل ِوْفقًا لن�س المـــادة )39( من هذا  المجل����س اأو مجل����س الإدارة: مجل�ـــس اإدارة الهيئة الم�شـــكَّ

القانون.
رئي�س المجل�س اأو الرئي�س: رئي�س مجل�س اإدارة الهيئة.

الرئي�س التنفيذي: الرئي�س التنفيذي للهيئة المعيَّن ِوْفقًا لن�س المادة )43( من هذا القانون.

لجنة الطعون: اللجنة الم�شار اإليها في البند رقم )2( من المادة )34( من هذا القانون.

ل ِوْفقًا لحكم البند )5( من المادة )47( من هذا القانون. لجنة التحقيق: اللجنة التي ت�شكَّ
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مادة )2(

نطاق التطبيق

1 - ت�شري اأحكام هذا القانون على المعالجات الآتية:
اأ- معالجة البيانات با�شتخدام الو�شائل الآلية ا�شتخدامًا كليًا اأو جزئيًا.

ل جزءًا من  د بها اأْن ت�شكِّ ل جزءًا من منظومة ملفات اأو ُيق�شَ ب- معالجة البيانات التي ت�شكِّ
هذه المنظومة، بو�شيلة غير اآلية.

2 - ت�شري اأحكام هذا القانون على الأ�شخا�س الآتي ذكرهم:
اأ -  كل �شخ�س طبيعي يقيم عادة في المملكة اأو له مقر عمل فيها.

ب - كل �شخ�س اعتباري له مقر عمل في المملكة.
ج - كل �شخ�س طبيعي اأو اعتباري، ل يقيم عادة في المملكة، ولي�س له مقر عمل فيها، يعاِلج 
ا�شتخدام هذه  الغر�س من  المملكة، ما لم يكن  با�شتخدام و�شائل موجودة في  بيانات 

الو�شائل مجرد مرور البيانات من خالل المملكة فح�شب.
3 - على كل �شخ�س اعتباري من الم�شار اإليهم في البند )2/ج( من هذه المادة اأْن يعيِّن ممثاًل 
رة بموجب اأحكام هذا القانون، واأْن ُيخِطر  �شًا عنه في المملكة لمبا�شرة التزاماته المقرَّ مفوَّ
الهيئة فور قيامه بهذا التعيين وباأيِّ تغيير يطراأ عليه. ول َيُحول هذا التعيين دون حق الهيئة 
اأو الغير في اتخاذ اأيِّ اإجراء قانوني حيال مدير البيانات في حالة اإخالله باأيٍّ من التزاماته 

الم�شار اإليها.
4 - ا�شتثناًء من اأحكام البند )1( من هذه المادة، ل ت�شري اأحكام هذا القانون على ما ياأتي: 

اأو  ال�شخ�شية  ال�شئون  تتجاوز  لأغرا�س ل  اأيِّ فرد  قبل  تتم من  التي  البيانات  اأ - معالجة 
العائلية.

ب -  عمليات المعالجة المتعلقة بالأمن الوطني التي تتولها وزارة الدفاع، اأو وزارة الداخلية، 
اأو الحر�س الوطني اأو جهاز الأمن الوطني، اأو غيرها من الأجهزة الأمنية للمملكة.

ية الالزمة في �شئون قوة دفاع البحرين. 5 - ل ُتِخل اأحكام هذا القانون بمتطلبات مراعاة ال�شرِّ

الف�شل الثاين

القواعد العامة مل�شروعية املعاجلة

مادة )3(

ال�شوابط اخلا�شة بجودة البيانات

يراَعى ب�شاأن البيانات ال�شخ�شية التي تتم معاجلتها ما ياأتي:
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1 - اأْن تكون معالجتها من�شفة وم�شروعة.
د ووا�شح، واأل تتم معالجتها لحقًا، واأل يتم اإجراء  2 - اأْن تكون قد ُجِمعت لغر�س م�شروع ومحدَّ
معالجة لحقة لها على نحو ل يتوافق مع الغر�س الذي ُجِمعت من اأجله، ول ُتَعدُّ معالجة غير 
متوافقـــة مع الغر�س الذي ُجِمعت من اأجله البيانات المعاَلجة الالحقة لها التي تتم ح�شرًا 
لأغرا�ـــس تاريخيـــة اأو اإح�شائية اأو للبحث العلمي، وب�شرط األ تتـــم لدعم اتخاذ اأيِّ قرار اأو 

اإجراء ب�شاأن فرد محدد.
3 - اأْن تكـــون كافية وذات �شلة وغير مفرطـــة بالنظر للغر�س من جْمِعها اأو الذي تمت المعاَلجة 

الالحقة لأجله.
4 - اأْن تكون �شحيحة ودقيقة، وتخ�شع لعمليات التحديث عندما يكون لذلك مقت�شًى.

5 - األ تبقى في �شورة ت�شمح بمعرفة �شاحب البيانات بعد ا�شتنفاد الغر�س من جْمِعها اأو الذي 
تتـــم المعاَلجة الالحقـــة لأجله. وُتحَفظ البيانات التي يتم تخزينهـــا لفترات اأطول لأغرا�س 
عها في  تاريخيـــة اأو اإح�شائيـــة اأو للبحث العلمي فـــي �شورة مجهولة بتحويرهـــا، وذلك بو�شْ
ر ذلـــك ت�شفير هوية  ـــن ِمْن ن�شبة هـــذه البيانات اإلى �شاحبهـــا. ويتعيَّن اإْن تعذَّ �شـــورة ل ُتمكِّ

اأ�شحابها.

مادة )4(

ال�شرتاطات العامة للمعاجَلة امل�شروعة

ُتَظر معاجَلة البيانات ال�شخ�شية دون موافقة �شاحبها، ما مل تكن هذه املعاجَلة �شرورية 
لأيٍّ مما ياأتي:

1 - تنفيذ عقد يكون �شاحب البيانات طرفًا فيه.
2 - اتخاذ خطوات بناًء على طلب �شاحب البيانات بهدف اإبرام عقد.

به القانـــون، خالفًا للتزام عقدي، اأو �شدور اأمر مـــن محكمة مخت�شة اأو  3 - تنفيـــذ التـــزام يرتِّ
النيابة العامة.

4 - حماية الم�شالح الحيوية ل�شاحب البيانات.
ح له عن البيانات، ما  5 - مبا�شـــرة الم�شالـــح الم�شروعة لمدير البيانات اأو اأيِّ طرف ثالث ُيف�شَ

لم يتعار�س ذلك مع الحقوق والحريات الأ�شا�شية ل�شاحب البيانات.
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مادة )5(

ال�شرتاطات اخلا�شة مبعاجلة البيانات ال�شخ�شية احل�شا�شة

هذا  من  وُي�شتثَنى  �شاحبها،  موافقة  دون  احل�شا�شة  ال�شخ�شية  البيانات  معاجَلة  ُتَظر 
احلْظر ما ياأتي:

رة قانونًا في  1 - المعاَلجـــة التي يقت�شيها قيام مدير البيانات بالتزاماته ومبا�شرة حقوقه المقرَّ
مجال عالقة العمل التي تربطه بالعاملين لديه.

2 - المعالجـــة ال�شروريـــة لحماية اأيِّ اإن�شـــان اإذا كان �شاحب البيانـــات –اأو الو�شي اأو الولي اأو 
ـــم عليـــه – غير قـــادر قانونًا علـــى اإعطاء موافقته علـــى ذلك، وب�شـــرط الح�شول على  الَقيِّ

ت�شريح م�شبق من الهيئة طبقًا للمادة )15( من هذا القانون.
3 - معالجة البيانات التي اأتاحها �شاحبها للجمهور.

4 - المعالجة ال�شرورية لمبا�شرة اأيٍّ من اإجراءات المطالبة بالحقوق القانونية اأو الدفاع عنها، 
بما في ذلك ما يقت�شيه التجهيز لهذا الأمر وال�شتعداد له.

5 - المعالجة ال�شرورية لأغرا�س الطب الوقائي اأو الت�شخي�س الطبي اأو تقديم الرعاية ال�شحية 
�س له بمزاولـــة اأيٍّ من المهن  اأو العـــالج اأو اإدارة خدمـــات الرعاية ال�شحية مـــن ِقَبل مرخَّ

ية. الطبية، اأو اأيِّ �شخ�س ملَزم بحكم القانون بالمحافظة على ال�شرِّ
6 - المعالجة التي تتم في �شياق اأن�شطة الجمعيات باأنواعها والنقابات وغيرها من الجهات التي 

ل تهدف اإلى تحقيق ربح، وذلك ب�شرط اللتزام بما ياأتي:
اأ - اأْن تتم المعالجة في حدود ما هو �شروري للغر�س الذي اأن�شئت الجمعية اأو النقابة اأو 

الجهة من اأجله.
ب - اأْن ترد المعالجة على بيانات تخ�س اأع�شاء تلك الجمعية اأو النقابة اأو الجهة اأو لأفراد 

لهم ات�شال منتظم معها بحكم طبيعة ن�شاطها.
ج - األ يتم الإف�شاح عن البيانات لأيِّ �شخ�س اآخر ما لم يوافق �شاحب البيانات على ذلك.

7 - المعاَلجـــة التي تتم من ِقَبل جهة عامة مخت�شة بالقدر الذي يقت�شيه تنفيذ المهام المنوطة 
بها قانونًا.

8 - معالجـــة بيانـــات تتعلق بالأ�شـــل الِعْرقي اأو الإْثِني اأو الديني اإذا كانـــت �شرورية للوقوف على 
مـــدى توافـــر الم�شاواة في الفر�ـــس اأو المعاملة لأفراد المجتمع الذيـــن ينحدرون من اأ�شول 
ِعْرقيـــة اأو اإْثِنيـــة اأو دينيـــة مختلفة، وب�شرط مراعـــاة ال�شمانات المنا�شبـــة لحقوق وحريات 

رة قانونًا. اأ�شحاب البيانات المقرَّ
وعلى جمل�س الإدارة اأْن ُي�شِدر قرارًا بتحديد القواعد والإجراءات التي يتعيَّ على مدراء 
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البيانات اللتزام بها ب�شاأن املعاجلة امل�شار اإليها.

مادة )6(

معاجَلة البيانات لأغرا�س ال�شحافة اأو الآداب اأو الفنون

ل ت�شري اأحكام املواد )3( و)4( و)5( من هذا القانون على معاجَلة البيانات ال�شخ�شية 
التي تتم ح�شرًا لالأغرا�س ال�شحفية اأو الفنية اأو الأدبية، ب�شرط:

اأ - اأن تكون البيانات �شحيحة ودقيقة وتخ�شع لعمليات التحديث والت�شحيح.
ب - تواُفر تدابير تكفل عدم ا�شتخدام البيانات لأية اأغرا�س اأخرى خالفًا لالأغرا�س ال�شحفية 

اأو الفنية اأو الأدبية.
ج - عدم الإخالل بالت�شريعات المعمول بها ب�شاأن تنظيم ال�شحافة والطباعة والن�شر.

مادة )7(

معاجَلة البيانات املتعلقة برْفع الدعاوى اجلنائية ومبا�شرتها 

وبالأحكام ال�شادرة فيها

1 - ُتحَظـــر معالجة البيانات ال�شخ�شية المتعلقة برْفع الدعاوى الجنائية ومبا�شرتها وبالأحكام 
ال�شادرة فيها، وُي�شتثَنى من هذا الحْظر ما ياأتي:

اأ - المعالجة التي تتم من ِقَبل اأية جهة عامة مخت�شة بالقدر الذي يقت�شيه تنفيذ المهام 
المنوطة بها قانونًا.

ب - المعالجة التي تتم من قبل اأيِّ �شخ�س اعتباري بالَقدر الذي يقت�شيه تحقيق اأهدافه 
رة قانونًا. المقرَّ

ج - المعالجة التي تتم من قبل اأي �شخ�س بالَقدر الذي تقت�شيه مبا�شرة اإجراءات التقا�شي 
في الدعاوى المرفوعة منه اأو عليه.

د - المعالجة التي تتم من ِقَبل المحامين بالَقدر الذي تقت�شيه مبا�شرة م�شالح موكليهم.
هـ - المعالجة التي تتم لأغرا�س مبا�شرة مهنة ال�شحافة اأو البحث العلمي.

ر قانونًا ب�شاأن  2 - ل ُتِخل ال�شتثناءات الم�شار اإليها في البند )1( من هذه المادة باللتزام المقرَّ
ية البيانات، وُي�شِدر مجل�س الإدارة قرارًا بتحديد ال�شوابط وال�شمانات  المحافظة على �شرِّ

ية البيانات الم�شار اإليها. التي تتعيَّن مراعاتها للمحافظة على �شرِّ
3 - يجوز للنيابة العامة، والق�شاء الع�شكري، والنيابة الع�شكرية، والوزارة المعنية ب�شئون العدل، 
ووزارة الداخليـــة دون �شواهم اإن�شاء �شجالت كاملة لقْيد جميع الدعاوى الجنائية والأحكام 

ال�شادرة فيها، واإم�شاكها.
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مادة )8(

اأمان املعاجَلة

1 - على مدير البيانات تطبيق التدابير الفنية والتنظيمية الكفيلة بحماية البيانات من الإتالف 
ح به من  ح بـــه، اأو من الفْقد الَعَر�شي، اأو ممـــا هو غير م�شرَّ غيـــر المق�شـــود اأو غير الم�شرَّ
التغييـــر اأو الإف�شـــاح اأو النفـــاذ اأو اأيٍّ مـــن ال�شور الأخـــرى للمعاَلجة. ويجـــب اأْن تكفل هذه 
التدابيـــر توفير م�شتوى منا�شب من الأمان بمراعاة مـــا و�شلت اإليه اأحدث اأ�شاليب الحماية 
التقنية، والتكلفة المترتبة على ذلك، وطبيعة البيانات مو�شوع المعالجة، والمخاطر التي قد 
نة ومتاحًا الطالع  تن�شـــاأ من هذه المعالجة. ويجب اأْن تكون التدابير الفنية والتنظيمية مدوَّ

عليها من ذوي ال�شاأن ومن الهيئة ومدير البيانات ومعاِلج البيانات.
ـــن تواُفُرها في التدابير الفنية  2 - ُي�شـــِدر مجل�س الإدارة قـــرارًا بتحديد ال�شتراطات التي يتعيَّ
والتنظيميـــة الم�شـــار اإليها في البند )1( مـــن هذه المادة، ويجـــوز اأْن يت�شمن القرار اإلزام 

دة بتطبيق متطلَّبات اأمان خا�شة عند معالجة البيانات ال�شخ�شية. اأن�شطة محدَّ
3 - في الحالت التي ُيكلَّف فيها معاِلج البيانات بمعاَلجة البيانات، يلتزم مدير البيانات بمراعاة 

ما ياأتي:
والتنظيمية  الفنية  التدابير  تطبيق  ب�شاأن  كافية  �شمانات  ر  يوفِّ بيانات  معاِلج  اختيار   - اأ 
الواجب مراعاتها في معالجة البيانات، وعلى مدير البيانات اتخاذ الخطوات المعقولة 

ق من اللتزام بهذه التدابير. للتََّحقُّ
ب - اأْن تتم المعاَلجة ِوْفقًا لعقد مكتوب يبَرم بين مدير البيانات ومعاِلج البيانات يت�شمن 

ما ياأتي:
    )1( األ يبا�شر معاِلج البيانات اأية معالجة اإل ِوْفقًا لتعليمات من مدير البيانات.

رة في  ية بذات اللتزامات المقرَّ     )2( اأْن يلتزم معاِلج البيانات فيما يخ�س الأمان وال�شرِّ
�شاأن مدير البيانات.

مادة )9(

ية املعاجلة �شرِّ

1 - ُيحَظـــر علـــى مديـــر البيانات الإف�شاح عـــن اأية بيانـــات �شخ�شية اإل بموافقـــة �شاحب هذه 
البيانـــات، اأو تنفيـــذًا لأمـــر ق�شائي �شادر من محكمـــة مخت�شة اأو النيابـــة العامة اأو قا�شي 

التحقيق اأو النيابة الع�شكرية.
2 - ُيحَظر على مدير البيانات معالجة اأية بيانات �شخ�شية بالمخالفة لأحكام هذا القانون. وفي 
جميـــع الأحوال، ُيحَظر على اأيِّ فـــرد من المتاح لهم النفاذ اإلى بيانات �شخ�شية القيام باأية 
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معاَلجة لها اإل بموافقة مدير هذه البيانات اأو تنفيذًا لأمر ق�شائي �شادر من محكمة مخت�شة 
اأو قا�شـــي التحقيـــق اأو النيابة العامة اأو النيابـــة الع�شكرية، كما ُيحَظـــر عليهم ا�شتخدامها 
لمنفعتهـــم الخا�شـــة اأو لمنفعة الغيـــر، وي�شتمر هذا الحْظر بعد انتهـــاء عالقة العمل اأو مدة 

العقد.

مادة )10(

مراقب حماية البيانات

يتولى مراقب حماية البيانات ما ياأتي:  - 1
رة بموجب اأحكام  اأ - م�شاعدة مدير البيانات في مبا�شرة حقوقه واللتزام بواجباته المقرَّ

هذا القانون.
الخا�شة  الأحكام  بتطبيق  الأخير  قيام  ب�شاأن  البيانات  ومدير  الهيئة  بين  التن�شيق   - ب 

بمعاَلجة البيانات ال�شخ�شية.
ق من قيام مدير البيانات بمعالجة البيانات ِوْفقًا لأحكام هذا القانون، ويتعيَّن  ج - التََّحقُّ
عليه اإذا قامت لديه دلئل على وقوع اأية مخالفة في هذا ال�شاأن اإخطار مدير البيانات 

بذلك فورًا لإزالة اأ�شباب المخاَلفة اأو اإجراء الت�شحيح الالزم في اأقرب وقت.
د - اإخطار الهيئة بالمخاَلفات التي قامت لديه دلئل جدية على وقوعها ولم يبادر مدير 
ي فترة تجاوز ع�شرة  اأو اإجراء الت�شحيح الالزم لها رغم ُم�شِ اأ�شبابها  البيانات باإزالة 

اأيام على اإخطاره بذلك.
هـ - م�ْشك �شجل بعمليات المعاَلجة التي يتعيَّن على مدير البيانات اإخطار الهيئة بها ِوْفقًا 
ال�شجل في  بم�ْشك هذا  البيانات  ويلتزم مدير  القانون.  المادة )14( من هذا  لأحكام 
حالة عدم تعيين مراقب لحماية البيانات. ويجب اأْن ي�شتمل هذا ال�شجل – كحد اأدنى – 
على البيانات التي يتعيَّن تقديمها ِوْفقًا لأحكام المادة الم�شار اإليها، وعلى مراقب حماية 

ثة من هذا ال�شجل مرة واحدة كل �شهر. البيانات اإخطار الهيئة بن�شخة محدَّ
و - يتولى مراقب حماية البيانات مبا�شرة مهامه في ا�شتقالل و َحْيدة.

2 - ُين�شـــاأ لدى الهيئة �شجل ي�شمى )�شجل مراقبي حمايـــة البيانات(، وُي�شتَرط لعتماد مراقب 
حماية البيانات اأْن يكون مقيَّدًا في هذا ال�شجل. وُي�شِدر مجل�س الإدارة قرارًا بتنظيم اأعمال 
مراقبـــي حماية البيانات وبتحديد ال�شروط الالزم تواُفُرها فيمـــن يقيَّد في ال�شجل الم�شار 

اإليه وباإجراءات القْيد ومدة �شريانه وتجديده.
3 - ُيفَر�ـــس ر�شم على تقديم طلب القيد في ال�شجل الم�شار اإليه في البند )2( من هذه المادة، 
كمـــا ُيفَر�س ر�شـــم �شنوي في حالة الموافقة على القيد وتجديـــد القيد في ال�شجل المذكور، 
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ها قرار مـــن الوزير بعد  وي�شـــُدر بتحديـــد فئات الر�شـــوم وحالت الإعفاء منهـــا وحالت ردِّ
موافقة مجل�س الوزراء.

4 - يجـــوز لمديـــر البيانـــات اأْن يعيِّن مراقبًا لحمايـــة البيانات، ومع ذلك يجـــوز لمجل�س الإدارة 
نوا مراقبًا لحماية  اأْن ُي�شـــِدر قـــرارًا ُيلِزم بموجبه فئـــات معينة من مدراء البيانات بـــاأن ُيعيِّ
البيانـــات. وفي جميع الأحوال، يجب على مدير البيانات اإخطار الهيئة بالتعيين الم�شار اإليه 

خالل ثالثة اأيام عمل من قيامه بذلك.

مادة )11(

بيانات ال�شجالت

1 - يجـــب اأْن تكون البيانات ال�شخ�شية المدرجة في ال�شجالت، المتاح للجمهور الطالع عليها، 
في حدود ال�شرورة ولالأغرا�س التي تن�شاأ من اأجلها هذه ال�شجالت.

د بموجبه ال�شروط التي يجب مراعاتها في اإن�شاء ال�شجالت  2 - ُي�شِدر مجل�س الإدارة قرارًا يحدِّ
الم�شار اإليها في البند )1( من هذه المادة.

الف�شل الثالث

نْقل البيانات ال�شخ�شية اإىل خارج اململكة 

مادة )12(

ر م�شتوى كاٍفياً من احلماية  نْقل البيانات ال�شخ�شية اإىل بلدان واأقاليم توفِّ

ُيحَظر على مدير البيانات نْقل البيانات ال�شخ�شية اإىل خارج اململكة يف غري احلالت التالية:
1 -  اأْن يكون النقل اإلى بلد اأو اإقليم مدرج في ك�شف تتولى الهيئة اإعداده وتحديثه يت�شمن اأ�شماء 
ر الهيئـــة اأنَّ لديها ت�شريعات اأو اأنظمة معمـــوًل بها تكفل م�شتوى  البلـــدان والأقاليم التي تقدِّ

كافيًا من الحماية للبيانات ال�شخ�شية، وُين�َشر هذا الك�شف في الجريدة الر�شمية.
رت اأنَّ  2 - اأْن يكـــون النقـــل بت�شريـــح ي�شدر مـــن الهيئة في كل حالة علـــى حدة، وذلـــك اإذا قدَّ
البيانات �شوف يتوافر لها م�شتوى كاٍف من الحماية، ويكون تقدير الهيئة بمراعاة كافة الظروف 

المحيطة بعملية نقل البيانات، وبوجه خا�س ما ياأتي: 
اأ - طبيعة البيانات المطلوب نْقُلها، والغر�س من معالجتها ومدة المعالجة.

ب - البلد اأو الإقليم م�شدر هذه البيانات والوجهة النهائية لها، وما يتوافر في تلك البلدان 
اأو الأقاليم من تدابير لحماية البيانات ال�شخ�شية.
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اأو الإقليم الذي  ج - التفاقيات الدولية والت�شريعات ذات العالقة المعمول بها لدى البلد 
�شوف ُتنَقل اإليه البيانات.

دة. ويجوز اأْن يكون الت�شريح الم�شار اإليه م�شروطًا اأو لفترة زمنية محدَّ

مادة )13(

ال�شتثناءات

1 - ا�شتثنـــاًء مـــن اأحـــكام المـــادة )12( من هذا القانـــون، يجوز لمديـــر البيانات نْقـــل بيانات 
�شخ�شيـــة خـــارج المملكة اإلى بلد اأو اإقليم ل يوفر م�شتوى كافيًا من الحماية للبيانات في اأيٍّ 

من الحالت التالية:
اأ - اإذا وافق �شاحب البيانات على هذا النقل.

ب - اإذا كان هذا النقل لبيانات م�شتخرجة من �شجل تم اإن�شاوؤه وفقًا للقانون بغر�س توفير 
معلومات للجمهور، �شواًء كان الطالع على هذا ال�شجل متاحًا للكافة اأو مق�شورًا على 
ذوي الم�شلحة ِوْفقًا ل�شروط معينة. وفي هذه الحالة يتعيَّن لالطالع على هذه المعلومات 

رة لالطالع على ال�شجل. ا�شتيفاء ال�شروط المقرَّ
ج - اإذا كان هذا النقل �شروريًا لأي مما ياأتي:

 )1( تنفيذ عقد بين �شاحب البيانات ومدير البيانات، اأو لتخاذ خطوات �شابقة بناًء على 
طلب �شاحب البيانات بهدف اإبرام عقد.

 )2( تنفيذ اأو اإبرام عقد بين مدير البيانات وطرف ثالث لم�شلحة �شاحب البيانات.
 )3( حماية م�شالح حيوية ل�شاحب البيانات.

به القانون، خالفًا للتزام عقدي، اأو �شدور اأمر من محكمة مخت�شة   )4( تنفيذ التزام يرتِّ
اأو النيابة العامة، اأو قا�شي التحقيق، اأو النيابة الع�شكرية.

 )5( اإعداد اأو مبا�شرة مطاَلبة قانونية اأو الدفاع عنها.
2 - مـــع عدم الإخالل باأحـــكام البند )1( من هذه المادة، يجوز للهيئـــة الت�شريح بنْقل بيانات 
�شخ�شيـــة، اأو مجموعـــة منهـــا، اإلـــى بلد اأو اإقليـــم ل يكفل م�شتـــوى كافيًا من الحمايـــة ِوْفقًا 
لمتطلبـــات المـــادة )12( من هذا القانـــون، اإذا قدم مدير البيانات �شمانـــات كافية ب�شاأن 
حمايـــة الخ�شو�شية والحقوق والحريات الأ�شا�شيـــة لالأفراد. ويجوز، بوجه خا�س، اأْن تكون 
هذه ال�شمانات ِوْفقًا لعقٍد اأحُد اأطرافه مدير البيانات. وعلى الهيئة اأْن تْقُرن مْنح الت�شريح 

في هذه الحالة با�شتيفاء �شروط معينة.
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الف�شل الرابع

الإخطارات والت�شاريح

مادة )14(

اإخطار الهيئة

1 - علـــى مديـــر البيانات اإخطار الهيئة قبل بدء عملية المعاَلجة التـــي تتم اآليًا كليًا اأو جزئيًا، اأو 
د تحقيق غر�س واحد اأو عدة اأغرا�س ذات �شلة ببع�شها. لمجموعة عمليات من ذلك بق�شْ

ويعفى مدير البيانات من تقدمي الإخطار امل�شار اإليه ب�شاأن ما ياأتي:
توفير  بهدف  للقانون  ِوْفقًا  �شجل  اإم�شاك  منها  الوحيد  الغر�س  يكون  التي  المعاَلجة   - اأ 
معلومات للجمهور، �شواء كان الطالع على هذا ال�شجل متاحًا للكافة اأو مق�شورًا على 

ذوي الم�شلحة.
ب  - معالجة البيانات التي تتم في �شياق اأن�شطة الجمعيات باأنواعها والنقابات وغيرها من 

الجهات التي ل تهدف اإلى تحقيق الربح.
ج - معالجة �شاحب العمل لبيانات العاملين لديه في الحدود ال�شرورية لمبا�شرة مهامه 

والتزاماته وتنظيم �شئونه ومبا�شرة حقوقه وحماية حقوق العاملين لديه.
د - الحالت التي يتم فيها تعيين مراقب حماية بيانات.

م الإخطار الم�شار اإليه في البند )1( من هذه المادة ِوْفقًا للقواعد والإجراءات التي ي�شدر  2 - يقدَّ
ن الإخطار بوجه خا�س ما ياأتي: بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة، ويجب اأْن يت�شمَّ

اأ - ا�شم مدير البيانات وعنوانه، وكذا معاِلج البيانات اإْن ُوِجد.
ب - الغر�س من المعالجة.

ف البيانات وبيان فئات اأ�شحاب البيانات ومت�شلِّمي هذه البيانات اأو فئاتهم. ج -  و�شْ
د - اأيُّ نْقل للبيانات اإلى بلد اأو اإقليم خارج المملكة ُيعَتَزم القيام به.

كن الهيئة من تقييم مبدئي لمدى مالءمة التدابير المتوافرة ل�شتيفاء متطلبات  هـ - بيان ُيمِّ
الأمان الم�شار اإليها في المادة )8( من هذا القانون.

ر اللتزام الم�شار اإليه في البند )1( من هذه المادة  3 - لمجل�ـــس الإدارة اأْن ُي�شـــِدر قرارًا بق�شْ
ح فيها، ب�شبب طبيعـــة البيانات مو�شوع  ط في الحالت التـــي ُيرجَّ علـــى تقديم اإخطـــار مب�شَّ
م الإخطار  رة قانونًا. ويقدَّ المعالجة، عدم الم�شا�س بحقوق وحريات اأ�شحاب البيانات المقرَّ
نًا ما  ط ِوْفقًا للقواعـــد والإجراءات التي ي�شدر بتحديدها القرار الم�شار اإليه، مت�شمِّ المب�شَّ

ياأتي:
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اأ - الغر�س من المعاَلجة.
ب - البيانات محل المعاَلجة اأو فئات هذه البيانات.

ج - فئات اأ�شحاب البيانات محل المعاَلجة ومت�شلِّمي هذه البيانات اأو فئاتهم.
د - الفترة التي يجوز تخزين البيانات خاللها.

ُنها الإخطار. هـ - المعلومات التي يتعيَّن اأْن يت�شمَّ
ــم الإخطار الم�شار اإليه فـــي البندين )1( اأو  4 -  للهيئـــة خـــالل ع�شـــرة اأيام عمل من تاريخ ت�َشلُـّ
)3( من هذه المادة اأْن تطُلب من مدير البيانات ا�شتيفاء اأيِّ نق�س في بيانات الإخطار في 
م الطلب التوقُّف عن  غ�شـــون مدة ل تجاوز خم�شـــة ع�شر يومًا من تاريخ الطلب، وعلى مقـــدِّ

المعاَلجة لحين ا�شتيفاء النق�س بالإخطار.
ـــد في ال�شجل الم�شـــار اإليه في المادة )16( من هذا القانـــون الإخطارات الم�شار اإليها  5 -  تقيَّ
فـــي البنديـــن )1( و )3( من هذه المادة فور ت�َشلُّمها. وعلـــى الهيئة - حال طلِبها من مدير 
البيانات ِوْفقًا للبند )4( من هذه المادة ا�شتيفاء اأيِّ نق�س في بيانات الإخطار - اأْن ُت�شِدر 
بـــًا ب�شطب قْيد الإخطار غيـــر الم�شتوَفى من ال�شجل، وعلـــى الهيئة اإخطار مدير  قـــرارًا م�شبَّ

البيانات بهذا القرار فور �شدوره.
6 - علـــى مديـــر البيانات اإخطار الهيئة بـــاأيِّ تغيير يطراأ على المعلومات التـــي اأخطر الهيئة بها 

اإعماًل لحكم هذه المادة، وذلك خالل ثالثين يومًا من تاريخ حدوث التغيير. 

مادة )15(

الت�شريح امل�شبق

1 - ُيحَظر اإجراء اأيٍّ من عمليات المعاَلجة التالية دون ت�شريح كتابي م�شبق ي�شدر من الهيئة:
ا�شة، وذلك في الحالة الم�شار اإليها في البند  اأ - المعاَلجة الآلية للبيانات ال�شخ�شية الح�شَّ

)2( من المادة )5( من هذا القانون.
ف على  ب - المعاَلجة الآلية للبيانات القيا�شات الحيوية )Biometrics( التي ُت�شتخَدم للتََّعرُّ

ال�شخ�شية.
الأطباء  ِقَبل  من  تتم  التي  المعاَلجة  با�شتثناء  الوراثية،  للبيانات  الآلية  المعاَلجة   - ج 
اأو  الوقائي  الطب  لأغرا�س  �شرورية  وتكون  �شة  مرخَّ طبية  ُمن�شاأة  في  والمتخ�ش�شين 

الت�شخي�س الطبي اأو تقديم العالج اأو الرعاية ال�شحية.
اأكثر من  اأو  د- المعاَلجة الآلية التي تنطوي على رْبط ملفات بيانات �شخ�شية لدى اثنين 

مدراء البيانات تعاَلج من ِقَبلهم لأغرا�س مختلفة.
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هـ- المعاَلجة التي تكون عبارة عن ت�شجيل ب�شري مما ُي�شتخَدم لأغرا�س المراقبة.
م طلـب الت�شـريـح الم�شبـق وُيَبت فيـه ِوْفـقـًا للقـواعـد والإجـراءات التي ي�شـدر بتحـديـدهـا  2 - يقدَّ
ـن طلـب   الت�شـريـح ذات البيـانـات التـي يـجـب  قــــرار مــــن مجلـ�س الإدارة.  ويجـب اأْن يت�شمَّ
نهـا الإخطار الذي يتعيَّن تقديمه ِوْفقًا للمادة )14( من هذا القانون. وللهيئة خالل  اأْن يت�شمَّ
خم�شة  اأيام  عمل من تاريخ ت�َشلُّم الطلب اأْن تطلب من مدير البيانات ا�شتيفاء اأيِّ نق�س في 
م الطلب ا�شتيفاء النق�س خالل اأيام العمل الخم�شة التالية، واإل  بيانـــات الطلب، وعلى مقـــدِّ

نه من معلومات. تَعيَّن على الهيئة البتُّ في الطلب بناًء على ما ت�شمَّ
3- تمنح الهيئة الت�شريح في حالة ا�شتيفاء الطلب ال�شتراطات التي ي�شدر بتحديدها قرار من 
مجل�س الإدارة. وعلى الهيئة البتُّ في طلب الت�شريح واإخطار �شاحب ال�شاأن بالنتيجة خالل 
ثالثيـــن يومًا مـــن تاريخ تقديمه، واإذا لم يت�شلَّم مدير البيانـــات ردًا من الهيئة خالل الفترة 

الم�شار اإليها ُعدَّ ذلك رف�شًا �شمنيًا للطلب.

مادة )16(

ال�شجل

د فيه ما ياأتي:  1 - ُتْم�ِشك الهيئة �شجاًل ي�شمى )�شجل الإخطارات والت�شاريح( تقيِّ
نة   اأ - الإخطارات الم�شار اإليها في البند )1( من المادة )14( من هذا القانون، مت�شمِّ

جميع البيانات المن�شو�س عليها في البنود من )1-اأ( اإلى )1-د( من ذات المادة. 
طة ِوْفقًا لن�س البند )3( من المادة )14(   ب - الإخطارات التي تخ�شع لإجراءات مب�شَّ
نة جميع البيانات المن�شو�س عليها في البنود من )3-اأ( اإلى  من هذا القانون، مت�شمِّ

)3-د( من ذات المادة. 
 ج - ما قد ي�شدر عن الهيئة ردًا على الإخطارات الم�شار اإليها في البندين )1-اأ( و )1-

ب( من هذه المادة.
 د - الإخطارات التي ترد اإلى الهيئة من مدراء البيانات بالتغييرات التي تطراأ على بيانات 

الإخطارات الم�شار اإليها في البندين )1-اأ( و )1-ب( من هذه المادة. 
 هـ - طلبات الح�شول على الت�شريح الم�شبق التي يتم تقديمها ِوْفقًا لأحكام المادة )15( 
نها والقرارات ال�شادرة من الهيئة ب�شاأنها. من هذا القانون، وجميع البيانات التي تت�شمَّ

 و - اأية بيانات اأخرى تتعلق بالإخطارات والت�شاريح ترى الهيئة قْيدها. 
2 - على الهيئة اأْن تعمل على تحديث بيانات ال�شجل ب�شكل م�شتمر على نحو يعك�س اأيَّ تغيير يطراأ 

على هذه البيانات.
3 - لـــكل �شخ�ـــس اأْن يطلب من الهيئـــة على الأنموذج المعـــد لذلك، دون مقابـــل، الطالع على 
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�شجـــل الإخطارات والت�شاريح خالل اأوقات الدوام الر�شمي وفي ح�شور الموظف المخت�س 
بالهيئة.

ر،  4 - لـــكل �شخ�ـــس اأْن يطلب من الهيئة، علـــى الأنموذج المعد لذلك، بعد �شـــداد الر�شم المقرَّ
الح�شول على م�شتخَرجات من �شجل الإخطارات والت�شاريح، اأو �شهادة �شلبية بعدم اإدراج 
اأمـــر معيَّن في هذا ال�شجل، وي�شـــدر بتحديد الر�شم المذكور قرار مـــن الوزير بعد موافقة 

مجل�س الوزراء.

الف�شل اخلام�س

حقوق �شاحب البيانات

مادة )17(

املعلومات الواجب اإحاطة �شاحب البيانات بها 

1 - في الحالت التي يتم فيها الح�شول على البيانات من �شاحبها مبا�شرة، على مدير البيانات 
اإحاطته عند ت�شجيل هذه البيانات بما ياأتي: 

اأ - ا�شم مدير البيانات كاماًل ومجال ن�شاطه اأو مهنته، بح�شب الأحوال، وعنوانه. 
ب - الأغرا�س التي من اأجلها ُيعتَزم معالجة البيانات.

ج - اأية معلومات �شرورية اأخرى، بح�شب ظروف كل حالة، يكون من �شاأنها اأْن  تكفل جْعل 
المعاَلجة من�شفة بالن�شبة ل�شاحب البيانات، ومن ذلك ما ياأتي: 

)1( اأ�شماء مت�َشلِّمي البيانات اأو فئاتهم.
ه اإلى �شاحب البيانات اإجبارية اأو اختيارية،  )2( بيان ما اإذا كانت الإجابة على اأية اأ�شئلة توجَّ

وعند القت�شاء تو�شيح العواقب التي تترتب على المتناع عن الإجابة.
)3( بيان حق �شاحب البيانات في اأن يتم اإخطاره، اإذا ما طلب ذلك، بالبيانات الخا�شة به 

كاملة وبحقه في اأْن يتم ت�شحيحها.
)4( بيان ما اإذا كان �شيتم ا�شتخدام البيانات لأغرا�س الت�شويق المبا�شر.

رة بموجب اأحكام هذا  )5( اأية معلومات اأخرى تلزم �شاحب البيانات لمبا�شرة حقوقه المقرَّ
القانون.

2 - فـــي حالـــة الح�شول على البيانـــات من غير �شاحبها، علـــى مدير البيانـــات اإحاطة �شاحب 
البيانات خالل خم�شة اأيام من البدء في ت�شجيل هذه البيانات بما ياأتي:
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اأ - المعلومات الم�شار اإليها في البند )1( من هذه المادة. 
ب - الأغرا�س التي تم من اأجلها جْمع البيانات. 

ج - اأية معلومات �شرورية اأخرى، بح�شب ظروف كل حالة، يكون من �شاأنها جْعل المعاَلجة 
من�شفة بالن�شبة ل�شاحب البيانات، ومن ذلك ما ياأتي:

)1( المعلومات الم�شار اليها في البند )1/ج( من هذه المادة. 
)2( فئات البيانات.

)3( م�شدر البيانات، وذلك با�شتثناء الحالت التي يقت�شي واجب المحافظة على اأ�شرار 
ر قانونًا عدم الإف�شاح عن الم�شدر. المهنة المقرَّ

3 - ل ي�شري حكم البند )2( من هذه المادة في الحالتين التاليتين: 
وكانت  العلمي،  للبحث  اأو  اإح�شائية  اأو  تاريخية  لأغرا�س  البيانات  معاَلجة  كانت  اأ - اإذا 
اإحاطة �شاحب البيانات بالبيانات الم�شار اإليها متعذرة اأو تَتَطلَّب بذل جهود مرهقة غير 
د بموجبه �شروط تواُفر هذه الحالت،  عادية. وعلى مجل�س الإدارة اأْن ُي�شِدر قرارًا يحدِّ

واأو�شاعها.
للتزام  خالفًا  القانون،  به  يرتِّ التزام  تنفيذ  لغر�س  تتم  البيانات  معاَلجة  كانت  اإذا   - ب 
النيابة  اأو  التحقيق،  قا�شي  اأو  العامة  النيابة  اأو  مخت�شة  محكمة  من  اأمر  اأو  عقدي، 

الع�شكرية.
ر بموجب حكم اأيٍّ من البند )1(  ل يترتـــب على عـــدم مبا�شرة �شاحب البيانات لحقه المقرَّ  - 4
رة لم�شلحته  من هذه المادة اأو المادة )20( من هذا القانون �شقوط لأيٍّ من الحقوق المقرَّ

ِوْفقًا لأحكام هذا الف�شل.

مادة )18(

طلب �شاحب البيانات اإخطاره مبعاجلة بيانات �شخ�شية خا�شة به

1 - علـــى مدير البيانات، بنـــاًء على طلب من �شاحب البيانات م�شفوع بمـــا يثبت هويته، اإخطار 
م الطلب دون مقابل خالل ميعاد اأق�شـــاه خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ الطلب، عما  مقـــدِّ
اإذا كان مديـــر البيانـــات يعاِلج بيانـــات �شخ�شية خا�شة ب�شاحب الطلـــب، وفي حالة وجود 
معاَلجة مـــن اأيِّ نوع لهذه البيانات يلتزم مدير البيانات باإخطار �شاحب البيانات في �شورة 

مفهومة بما ياأتي: 
اأ - البيانات مو�شوع المعاَلجة، كاملة. 

وذلك  البيانات،  م�شدر  عن  له  متاحة  اأو  البيانات  مدير  لدى  تتوافر  معلومات  اأية   - ب 
ية الم�شدر.  با�شتثناء الحالت التي يفِر�س فيها القانون واجب المحافظة على �شرِّ
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ج - الغر�س من معاَلجة البيانات. 
د - اأ�شماء مت�َشلِّمي البيانات اأو فئاتهم.

هـ - في الحالة التي ُيعتَزم فيها اتخاذ قرار ما، بناًء على هذه البيانات دون غيرها، على 
نحو يم�س م�شلحة �شخ�شية ومبا�شرة ل�شاحب البيانات، يتعيَّن بيان الطريقة التي �شوف 
ُت�شتخَدم في هذا ال�شاأن باأ�شلوب وا�شح لل�شخ�س العادي ودون الم�شا�س باأية حقوق ِمْلكية 

فكرية اأو اأ�شرار تجارية تتعلق بهذه الطريقة. 
2 - لمديـــر البيانـــات خالل فترة ل تجاِوز ع�شرة اأيام من ت�َشلُّمه طلبـــًا تم تقديمه ا�شتنادًا للبند 

م الطلب با�شتيفاء اأيِّ نق�س في طلبه.  )1( من هذه المادة اأْن ُيخِطر مقدِّ
3 - لمديـــر البيانات عـــدم قبول الطلب الم�شار اإليه في البند )1( مـــن هذه المادة، اإذا لم يكن 
م�شتوَفيـــًا، ب�شـــرط اللتزام بمتطلبـــات البند )2( من هذه المادة وفـــوات مدة الإعذار. وله 
فًا ل�شتعمال �شاحب البيانات لحقه في المعرفة. وعلى مدير البيانات  ن تع�شُّ ه اإذا ت�شمَّ رْف�شُ
م الطلب خالل ميعاد اأق�شاه خم�شـــة ع�شر يوم عمل من تاريخ  فـــي هذه الحالة اإخطـــار مقدِّ

ه، بح�شب الأحوال، واأ�شباب ذلك.  ت�َشلُّم طلبه بعدم قبول الطلب اأو رْف�شِ
دة لال�شتجابة له  4 - في حالة رْف�س الطلب الم�شار اإلية في البند )1(، اأو انق�شاء المدة المحدَّ
دون اأْن ي�شـــل اإلى �شاحب البيانات اأيُّ اإخطار بما تـــم ب�شاأن طلبه، يكون ل�شاحب البيانات 

تقديم �شكوى اإلى الهيئة �شد مدير البيانات. 

مادة )19(

اإخطار �شاحب البيانات باأن له احلق يف العرتا�س على الت�شويق املبا�شر

املبا�شر  الت�شويق  لأغرا�س  ال�شتخدام  فيها  يتوقع  التي  احلالت  يف  البيانات  مدير  على 
لبيانات �شخ�شية يحتفظ بها، مبا يف ذلك اأية بيانات �شخ�شية تتعيَّ اإتاحتها للجمهور مبوجب 
القانون، اإخطار �شاحب البيانات باأن له احللق يف العرتا�س لديه، ودون مقابل، على هذه املعاجلة. 

مادة )20(

احلق يف العرتا�س على املعاجلة لأغرا�س الت�شويق املبا�شر

ـــي فترة ل تجاِوز ع�شرة اأيام عمل من تاريـــخ ت�َشلُّمه طلبًا من  1 - علـــى مديـــر البيانات، بعد ُم�شِ
�شاحـــب البيانـــات م�شفوعًا بما يثبـــت هويته، عدم البدء فـــي المعاَلجة التـــي تتم لأغرا�س 
م الطلب، اأو التوقف عن هذه المعالجة. الت�شويق المبا�شر لأية بيانات �شخ�شية خا�شة بمقدِّ
2 - علـــى مديـــر البيانات اإخطار �شاحب البيانات، دون مقابل، خالل ع�شرة اأيام عمل من تاريخ 

ت�َشلُّم طلبه باأيٍّ مما ياأتي: 
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 اأ - ما اإذا كان قد ا�شتجاب للطلب. 
ب - ما اإذا كان قد ا�شتجاب جزئيًا للطلب مع بيان ال�شبب ومدى ال�شتجابة. 

ج - رْف�س الطلب و�شبب ذلك. 
ويف حالة عدم قبول �شاحب البيانات مبا اأخطره به مدير البيانات بخ�شو�س ما مت ب�شاأن 
الطلب، اأو انق�شاء املدة امل�شار اإليها دون اأْن ي�شل اإىل �شاحب البيانات اأيُّ اإخطار مبا مت ب�شاأن 

طلبه، يكون ل�شاحب البيانات تقدمي �شكوى اإىل الهيئة �شد مدير البيانات. 

مادة )21(

احلق يف العرتا�س على املعاجَلة التي ُتلِحق ب�شاحب البيانات اأو غريه

�شرراً مادياً اأو معنوياً

ـــي فترة ل تجاِوز ع�شرة اأيام عمل من تاريـــخ ت�َشلُّمه طلبًا من  1 - علـــى مديـــر البيانات، بعد ُم�شِ
�شاحـــب البيانات م�شفوعًا باأ�شباب الطلب واأدلته وبمـــا يثبت هويته، عدم البدء في معاَلجة 
م الطلب اأو التوقف عن معالجتها كليًا اأو لغر�س اأو على نحو  اأية بيانات �شخ�شية خا�شة بمقدِّ

معيَّن، وذلك في اأيٍّ من الحالتين الآتيتين: 
اأ - اإذا ما كانت المعالجة لذلك الغر�س اأو على ذلك النحو ُتلِحق ب�شاحب البيانات اأو غيره 

ر. �شررًا ماديًا اأو معنويًا غير ي�شير وغير مبرَّ
ح نتيجة لها اأْن ُتلِحق المعاَلجة لذلك الغر�س اأو على  ب - اإذا ما قامت اأ�شباب معقولة تترجَّ

ر. ذلك النحو ب�شاحب البيانات اأو غيره �شررًا ماديًا اأو معنويًا غير ي�شير وغير مبرَّ
2 - ل ي�شري حكم البند )1( من هذه المادة اإذا ما كان �شاحب البيانات قد وافق على المعالجة، 
اأو في حالة ا�شتيفاء اإحدى الحالت المن�شو�س عليها في البنود من )1( اإلى )4( من المادة 

)4( من هذا القانون، وفي اأية حالت اأخرى ي�شدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة. 
م ِوْفقًا لأحكام هذه المادة.  3 - ت�شري اأحكام البند )2( من المادة )20( على اأيِّ طلب يقدَّ

مادة )22(

احلق يف العرتا�س على القرارات التي تتم بناًء على املعاجَلة الآلية

1 - فـــي الحالت التي يتم فيها اتخاذ قرار ا�شتنادًا فقط لمعاَلجة اآلية لبيانات �شخ�شية لتقييم 
�شاحـــب بيانـــات من ناحية اأدائه في العمـــل اأو مركزه المالي اأو مـــدى كفاءته لالقترا�س اأو 
باع اأ�شلوب اآخر ل يعتمد  �شلوكـــه اأو مدى جدارته بالثقة، فاإن ل�شاحب البيانـــات اأن يطلب اتِّ
فقط على المعاَلجة الآلية، وعلى متخذ القرار اإجابته اإلى طلبه دون مقابل. وُي�شِدر مجل�س 

الإدارة قرارًا بتحديد اإجراءات تقديم الطلب والبتِّ فيه. 
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ر ل�شالح �شاحب البيانات ِوْفقًا للبند )1( من هذه المادة في الحالت  2 - ل ي�شري الحكم المقرَّ
التي ُيتََّخذ فيها القرار الم�شار اإليه في �شياق اإبرام اأو تنفيذ عقد مع �شاحب البيانات ب�شرط 
اتخاذ جميع التدابير الكفيلة ب�شمان حقوقه، ومنها اإتاحة الفر�شة له ل�شماع وجهة نظره. 

مادة )23(

احلق يف املطالبة بالت�شحيح واحَلْجب وامل�شح

1 - يجـــوز لـــكل �شاحب بيانـــات اأْن يتقدم اإلى مدير البيانـــات بطلب، م�شفوع بمـــا يثبت هويته، 
لت�شحيـــح اأو َحْجـــب اأو م�شح البيانـــات ال�شخ�شية الخا�شـــة به بح�شب الأحـــوال، اإذا كانت 
معالجتهـــا تتـــم بالمخالفة لأحكام القانون، وعلى الأخ�ـــس اإذا كانت البيانات غير �شحيحة 
ثـــة، اأو اإذا كانت معالجتها غير م�شروعة. وعلـــى مدير البيانات، ما  اأو ناق�شـــة اأو غيـــر محدَّ
غ مقبول قانونًا، ال�شتجابة للطلب دون مقابل، وعلى اأْن يكون ذلك خالل  لـــم يكـــن لديه م�شوِّ

ع�شرة اأيام عمل من تاريخ ت�َشلُّم الطلب. 
2 - ل ي�شـــري حكـــم البند )1( مـــن هذه المادة على اأيِّ �شجل متاح للجمهـــور الطالع عليه، اإذا 

تَطلَّب القانون المن�شئ لل�شجل اإجراءات معينة للت�شحيح اأو الَحْجب اأو الم�شح. 
3 - ل تجـــوز معالجـــة البيانات التي يتم َحْجبهـــا ا�شتنادًا لحكم البند )1( مـــن هذه المادة، اإل 

بموافقة �شاحب البيانات اأو لغر�س الإثبات اأو لحماية حقوق طرف ثالث. 
م ِوْفقًا لأحكام  4 - ت�شري اأحكام البند )2( من المادة )20( من هذا القانون على اأيِّ طلب يقدَّ

هذه المادة. 
5 - علـــى مديـــر البيانات، خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ا�شتجابتـــه -كليًا اأو جزئيًا - لطلب 
م اإليه ا�شتنـــادًا لحكم البند )1( من هذه المادة، اإخطـــار اأيِّ طرف ثالث اأف�شح له عن  ُقـــدِّ
تلـــك البيانـــات عن الت�شحيح اأو الم�شح اأو الَحْجب الذي تم نتيجة الطلب الم�شار اإليه، مالم 

رًا اأو ل يمكن تحقيقه بح�شب الأحوال. يكن ذلك متعذَّ

مادة )24(

موافقة �شاحب البيانات

1 - ي�شتـــَرط لالعتـــداد بموافقة �شاحب البيانات في الحالت الم�شـــار اإليها في هذا القانون ما 
ياأتي: 

اأ - اأْن تكون �شادرة عن �شخ�س كامل الأهلية. 
دة بمعالجة بيانات معينة.  ب - اأن تكوْن مكتوبة و�شريحة ووا�شحة ومحدَّ

ج- اأن تكون �شادرة بناًء على اإرادته الحرة بعد اإحاطته تمامًا بغر�س اأو اأغرا�س معاَلجة 
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البيانات، واإحاطته، عند القت�شاء، بالعواقب التي تترتب على عدم موافقته.
2 - اإذا كان �شاحـــب البيانـــات ناق�س الأهلية اأو عديمها، فُيعتد في هـــذه الحالة بموافقة الولي 
م في الحدود التـــي ر�شمها القانون، وِوْفقًا لل�شروط الم�شار اإليها في البند  اأو الو�شـــي اأو القيِّ

)1/ب،ج( من هذه المادة. 
3 - ل�شاحـــب البيانات، بموجب اإخطار ُي�شِدره لمدير البيانات، اأن ي�شحب في اأيِّ وقت موافقته 
علـــى معالجـــة بياناته ال�شخ�شيـــة. وُي�شِدر مجل�ـــس الإدارة قرارًا يحـــدد بموجبه اإجراءات 

ْحب والبتِّ فيه من ِقَبل مدير البيانات. تقديم طلب ال�شَّ

مادة )25(

تقدمي ال�شكوى

يحمله على  ما  لديه  كان  اإذا  ب�شكوى،  الهيئة  اإىل  يتقدم  اأْن  اأو �شفة  لكل �شاحب م�شلحة 
العتقاد بوقوع اأية خمالفة لأحكام هذا القانون اأو باأن �شخ�شًا ما يقوم مبعاجلة بيانات �شخ�شية 

باملخاَلفة لأحكامه. 
وي�شري ب�شاأن كافة ال�شكاوى، التي يجوز تقدميها ِوْفقًا لأحكام هذا القانون، قرار ي�شدره 

د مبوجبه الإجراءات والقواعد اخلا�شة بتقدمي هذه ال�شكاوى والبتِّ فيها.  جمل�س الإدارة يحدِّ

مادة )26(

تقدمي الطلبات والإخطارات والعرتا�شات

وال�شكاوى وتبادل املرا�شالت ب�شاأنها

مع مراعاة اأحكام املر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 2002 ب�شاأن املعامالت الإلكرتونية، يجوز 
تقدمي الطلبات والإخطارات والعرتا�شات وال�شكاوى، وتبادل املرا�شالت ب�شاأنها، با�شتخدام اأية 

و�شيلة اإلكرتونية من الو�شائل التي ي�شدر بتحديدها قرار من جمل�س الإدارة. 

الباب الثاين

هيئة حماية البيانات

الف�شل الأول

اأحكام عامة

مادة )27(

اإن�شاء الهيئة و�شعارها

1 - ُتن�شاأ هيئة عامة ت�شمى )هيئة حماية البيانات ال�شخ�شية(، تكون لها ال�شخ�شية العتبارية 
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وتتمتع بال�شتقالل المالي والإداري، وتخ�شع لرقابة الوزير. 
رة للهيئة  2 - ي�شـــدر مر�شوم بتحديـــد الجهة الإدارية التـــي تتولى المهام وال�شالحيـــات المقرَّ
ـــد العتماد المالي للهيئـــة في الميزانية  بموجـــب اأحكام هـــذا القانون، وذلك اإلى حين ر�شْ
د ذلـــك المر�شوم َمن يتولى  العامـــة للدولـــة، و�شدور مر�شوم بت�شكيـــل مجل�س الإدارة، ويحدِّ
رة بموجب هذا القانون لكل من  بالجهـــة الإدارية الم�شار اإليها المهام وال�شالحيات المقـــرَّ

مجل�س الإدارة ورئي�س المجل�س والرئي�س التنفيذي. 
3 - يكـــون للهيئـــة �شعار ي�شدر بتحديـــد �شكله وبيان اأوجه ا�شتعمالته قـــرار من مجل�س الإدارة، 
وللهيئـــة حقٌّ ا�شتئثاريٌّ في ا�شتعمال �شعارها ومْنع الغير من ا�شتعماله اأو ا�شتعمال اأيِّ رمز اأو 

�شارة مماثلة اأو م�شابهة له. 

مادة )28(

رقابة الوزير على اأعمال الهيئة

1 - علـــى الهيئـــة اأْن تعِر�ـــس على الوزيـــر تقارير دورية عـــن ن�شاطها و�شير العمـــل بها، تت�شمن 
قات الأداء، اإْن ُوِجدت، واأ�شبابها وما تم اعتماده من  د معوِّ بوجـــه خا�س ما تم اإنجازه، وتحدِّ
حلـــول لتفاديها. وللوزير اأْن يطلب من الهيئة تزويده باأية بيانات اأو معلومات اأو م�شتندات اأو 

محا�شر اأو �شجالت اأو تقارير بغر�س تمكينه من القيام بالرقابة على اأعمال الهيئة. 
2 - مـــع عدم الإخالل بما تتمتع بـــه الهيئة من ا�شتقالل في مبا�شرة مهامهـــا و�شالحياتها ِوْفقًا 
لأحكام هذا القانون، يتولى الوزير متابعة مدى التزام الهيئة باأحكام هذا القانون وب�شيا�شة 
الدولـــة في مجال عمل الهيئـــة، ومدى قيامها بمبا�شـــرة مهامها بكفـــاءة وفاعلية في حدود 

العتمادات المالية المتاحة لها. 
ـــن للوزيـــر وجود ما يتعار�س من اأعمال الهيئة مع اأحكام القانون اأو �شيا�شة الدولة في  3 - اإذا تبيَّ
مجـــال عمل الهيئة، اأو عـــدم قيامها بمهامها بكفاءة وفاعلية، كان لـــه العترا�س على ذلك 
واإخطـــار مجل�س الإدارة بما يراه في هـــذا ال�شاأن، فاإذا اأ�شرَّ المجل�س على راأيه ُعِر�س الأمر 
علـــى مجل�س الوزراء لح�ْشم الخالف بقرار ُي�شِدره خالل ثالثين يومًا على الأكثر من تاريخ 

عْر�س الأمر عليه من ِقَبل الوزير.

مادة )29(

ميزانية الهيئة ومواردها املالية

1 - تكون للهيئة ميزانية م�شتقلة، وتبداأ ال�شنة المالية للهيئة ببداية ال�شنة المالية للدولة وتنتهي 
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بنهايتها. 
2 - تتكون الموارد المالية للهيئة مما ياأتي: 

�شة لها في الميزانية العامة للدولة.  اأ - العتمادات المخ�شَّ
الم�شبقة  الموافقة  وب�شرط  الهيئة،  اأهــداف  مع  يتعار�س  ل  بما  والإعــانــات،  الهبات   - ب 

لمجل�س الوزراء.
ج - ح�شيلة الر�شوم الم�شار اإليها في البند )3( من المادة )10(، والبند )4( من المادة 

)16(، والبند )1( من المادة )34( من هذا القانون.
د - ح�شيلة الغرامات الم�شار اإليها في البندين )1/ب( و )1/ج( من المادة )55( من 

هذا القانون. 
لها الهيئة بمنا�شبة ممار�شة اأن�شطتها المت�شلة باأهدافها.  هـ - اأية مبالغ اأخرى ُتَح�شِّ

مادة )30(

مهام الهيئة و�شالحياتها

تتوىل الهيئة مبا�شرة كافة املهام وال�شالحيات الالزمة حلماية البيانات ال�شخ�شية، ولها 
يف �شبيل ذلك القيام بوجه خا�س مبا يلي: 

رة بموجب اأحكام هذا القانون.  1 - تعريف مدراء البيانات والجمهور بالحقوق والواجبات المقرَّ
2 - مراقبة مدى اللتزام باأحكام هذا القانون. 

ق  3 - الرقابة والتفتي�س على اأعمال مدراء البيانات المتعلقة بمعالجة البيانات ال�شخ�شية للتََّحقُّ
مـــن التزامهـــم باأحكام هـــذا القانون، وت�شجيعهم علـــى و�شع الأنظمة الكفيلـــة بحماية تلك 

البيانات على نحو يتفق واأحكام هذا القانون. 
4 - َت�َشلُّم الإخطارات والنظر فيها ِوْفقًا لحكم المادة )14( من هذا القانون. 

5 - مْنح الت�شاريح الم�شبقة ِوْفقًا لحكم المادة )15( من هذا القانون. 
6 - اعتماد مراقبي حماية البيانات ِوْفقًا لأحكام المادة )10( من هذا القانون. 

ق مـــن التزامهم باأحكام هذا  7 - الرقابـــة والتفتي�س على اأعمـــال مراقبي حماية البيانات للتََّحقُّ
القانون. 

ـــي البالغـــات وال�شكاوى المتعلقـــة بمخالفة اأحكام هذا القانـــون وفح�شها والوقوف على  8 - تلقِّ
مدى جديتها. 

9 - التحقيـــق فـــي البالغات وال�شـــكاوى الجديـــة المتعلقة بمخالفـــة اأحكام هـــذا القانون، وفي 
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المخالفـــات التي تكت�شفها بنف�شها اأو تحال اإليها من الوزير، والت�شرف في التحقيق، وذلك 
كله ِوْفقًا لأحكام الف�شل الأول من الباب الثالث من هذا القانون. 

10 - تنظيـــم دورات وبرامج تدريبيـــة وتثقيفية بهدف التوعية باأحكام هذا القانون، ون�شر ثقافة 
حمايـــة البيانات ال�شخ�شية، واإجراء البحـــوث والدرا�شات ودعمها في هذا المجال، والعمل 

على ال�شتفادة من نتائجها.
11 - درا�شة الت�شريعات ذات ال�شلة بحماية البيانات ال�شخ�شية والتو�شية بتعديلها بما يتفق مع 

المعايير المتعاَرف عليها دوليًا في هذا ال�شاأن. 
12 - اإبداء الراأي في م�شروعات القوانين ذات العالقة بحماية البيانات ال�شخ�شية. 

13 - تمثيـــل المملكـــة فـــي الموؤتمرات الدوليـــة، باعتبارها الجهـــة المخت�شة بحمايـــة البيانات 
ال�شخ�شية.

14 - التعاون مع الهيئات النظيرة بالن�شبة لالأمور ذات الهتمام الم�شترك.
15 - القيام بالمهام وال�شالحيات الأخرى المن�شو�س عليها في هذا القانون.

مادة )31(

ممار�شة املهام وال�شالحيات واإجراء امل�شاورات

على الهيئة ممار�شة مهامها و�شالحياتها بكفاءة وفاعلية و�شفافية ودون متييز وعلى نحو 
منا�شب، ومبا يت�شق مع ال�شيا�شة العامة للدولة فيما يخ�س جمال عملها.

مادة )32(

َتعاُر�س امل�شالح

1 - علـــى ع�شـــو مجل�س الإدارة لدى نظر المجل�ـــس لأيِّ مو�شوع يكون لهـــذا الع�شو فيه م�شلحة 
ح عن ذلك  �شخ�شيـــة مبا�شـــرة اأو غير مبا�شـــرة تتعار�س مع مقت�شيـــات من�شبـــه، اأْن ُيْف�شِ
كتابـــة حال علمه بعْزم المجل�س نظر هذا المو�شوع، ول يجوز لهذا الع�شو ح�شور مناق�شات 

المجل�س ب�شاأن ذلك المو�شوع اأو الت�شويت عليه.
2 - ُيحَظر اأْن يكون للرئي�س التنفيذي اأو لأيٍّ من موظفي الهيئة م�شلحة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة 
في مجال عمل الهيئة تتعار�س مع مقت�شيات الوظيفة، وعلى كل منهم الإبالغ كتابة فورًا عن 

اأية م�شلحة تن�شاأ له في هذا ال�شاأن خالل فترة �شْغل الوظيفة لدى الهيئة.
اإبالغ الرئي�س التنفيذي ملجل�س الإدارة، وما عداه من موظفي الهيئة فيبلغ الرئي�س  ويكون 

التنفيذي.
ـــد فيه اأيـــة م�شلحة من  تم�شـــك الهيئـــة �شجـــاًل ي�شمى )�شجـــل الم�شالـــح المتعار�شة( تقيَّ  - 3
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الم�شالح الم�شار اإليها في الفقرتين )1( و)2( من هذه المادة، وذلك ببيان ا�شم ال�شخ�س 
المعِنـــي ومن�شبـــه اأو وظيفته وتفا�شيل تلـــك الم�شلحة، وما يكون قد �شـــدر عن الهيئة من 

قرارات اأو اتَّخذته من اإجراءات ب�شاأن مو�شوعها.
اأو �شهادة  ويكون الطالع على �شجل امل�شالح املتعار�شة واحل�شول على م�شتخرجات منه 
�شلبية بعدم اإدراج اأمر معيَّ فيه ِوْفقًا لالأحكام املن�شو�س عليها يف البندين )3( و)4( من املادة 

)16( من هذا القانون.

مادة )33(

التقارير ال�شنوية للهيئة

1 - ُتِعـــد الهيئـــة تقريرًا �شنويًا يعتمده مجل�س الإدارة عن ن�شاطهـــا و�شير العمل بها خالل ال�شنة 
الماليـــة ال�شابقة، يت�شمن بوجه خا�س ما تم اإنجازه وما اعتر�س الهيئة من معوقات الأداء، 
اإْن ُوِجـــدت، وما تم اعتمـــاده من حلول لتفاديها، واأية مقترحات تراهـــا الهيئة كفيلة بتعزيز 
الحفاظ على حماية البيانات ال�شخ�شية، واأية اأمور اأخرى ترى الهيئة اأو الوزير اإدراجها في 

التقرير ال�شنوي.
ق للهيئة عن ذات  2- ُين�َشـــر التقرير ال�شنوي كاماًل م�شفوعًا بن�شخة من الح�شاب الختامي المدقَّ
دها  ال�شنـــة المالية، خـــالل اأربعة اأ�شهر على الأكثر مـــن انتهاء ال�شنة الماليـــة، بو�شيلة يحدِّ
مجل�ـــس الإدارة تكفل اأْن يكون الطالع عليه متاحًا للكافـــة. وُين�َشر ملخ�س التقرير ال�شنوي 
وملخ�س الح�شاب الختامي الم�شار اإليهما، فور اعتمادهما من مجل�س الإدارة، في الجريدة 
الر�شميـــة وجريدتين يوميتين محليَّتين على الأقل ت�شـــدر اإحداهما باللغة العربية والأخرى 

باللغة الإنجليزية.

مادة )34(

الطعن يف قرارات الهيئة

ر، الطعن فـــي اأيِّ قرار ي�شدر عـــن الهيئة ا�شتنادًا  1 - لـــكل ذي �شـــاأن، بعد �شـــداد الر�شم المقرَّ
لأحكام هذا القانون، وذلك خالل ثالثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار.

مة  2 - ُتن�شاأ في الهيئة لجنة ق�شائية )ت�شمى لجنة الطعون(، تخت�س بالف�شل في الطعون المقدَّ
اإليها ا�شتنادًا لحكم البند )1( من هذه المادة، وي�شدر بت�شكيلها قرار من الوزير كل ثالث 
�شنـــوات، وتتاألف مـــن ثالثة ق�شاة من محكمـــة ال�شتئناف العليا المدنيـــة يندبهم المجل�س 
الأعلـــى للق�شـــاء بناًء على طلب الوزيـــر، واأحد المتخ�ش�شين في مجـــال تقنية المعلومات، 

ويتولى اأقدم الق�شاة رئا�شة اللجنة.
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ويحلف ع�شو اللجنة من غري الق�شاة اأمام الوزير، اليمي الآتية: "اأق�شم باهلل العظيم اأْن 
اأوؤدي عملي بالأمانة وال�شدق، واأْن اأحرتم قواني اململكة ونظَمها".

وي�شرتك ع�شو اللجنة من غري الق�شاة يف مناق�شة الطعن دون اأْن يكون له �شوت معدود يف 
قراراتها.

ويح�شر مع اللجنة يف اجلل�شات، ويف جميع اإجراءات الإثبات، كاتب من بي موظفي الهيئة، 
اللجنة. وُتَفظ املحا�شر مع  بالتوقيع عليها مع رئي�س  يتوىل ترير املحا�شر الالزمة، ويقوم 

باقي الأوراق مبعرفة الكاتب.
رة لمحكمـــة ال�شتئناف العليـــا المدنية في نطاق  3 - للجنـــة الطعـــون كافة ال�شالحيـــات المقرَّ

اخت�شا�شها.
بت  بًا في الطعن باأغلبية الآراء، فاإذا لم تتوافر الأغلبية وت�شعَّ 4 - ُت�شِدر لجنة الطعون قرارًا م�شبَّ
الآراء لأكثـــر من راأيين وَجب نْدب قا�س اآخـــر لترجيح اأحد الآراء، ويكون الندب ِوْفقًا لحكم 
البنـــد )2( من هذه المـــادة. وتو�شع ال�شيغة التنفيذية من ق�شـــم ُكتَّاب محكمة ال�شتئناف 
على هذا القرار، وُيعتَبر - بعد و�شع هذه ال�شيغة عليه - بمثابة الحكم ال�شادر عن محكمة 
ال�شتئنـــاف العليا المدنية. ويخت�ـــس قا�شي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ هـــذا القرار ِوْفقًا 
لأحـــكام قانون المرافعات المدنية والتجاريـــة. ويجوز الطعن في قرار لجنة الطعون الُمنِهي 

رة اأمامها في هذا ال�شاأن. للخ�شومة كلها اأمام محكمة التمييز، طبقًا لالإجراءات المقرَّ
رة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون  5 - ت�شـــري القواعد المقرَّ
رقـــم )12( ل�شنـــة 1971، بما ل يتعار�ـــس مع طبيعة عمل اللجنة واأحـــكام هذه المادة، على 
نظـــام عمـــل اللجنة وتحديد اإجراءات الطعـــن اأمامها ونظره من ِقَبلهـــا وكيفية اإخطار ذوي 
ال�شـــاأن بقراراتها. وت�شـــدر بتفا�شيل ذلك وبقواعـــد تحديد مكافاأة ع�شـــو اللجنة من غير 

الق�شاة لئحة من الوزير المخت�س ب�شئون العدل بعد اأْخذ راأي الهيئة.
م اإلى لجنة الطعون، وقواعد تقدير هذه الر�شوم  6 - ت�شري ب�شاأن الر�شوم على الطعون التي تقدَّ
رة في قانون الر�شوم الق�شائية ب�شاأن الدعاوى  والإعفـــاء منها وتاأجيلها ذات الأحـــكام المقرَّ

التي ُترفع اأمام المحاكم.

مادة )35(

موظفو الهيئة

ـــن فـــي الهيئة عدد كاٍف من الموظفين من ذوي الخبـــرة والخت�شا�س في كافة مجالت  1 - يعيَّ
عمـــل الهيئة، وُيلحـــق بهم عدد كاٍف مـــن الموظفين الإداريين وغيرهم مـــن ذوي الوظائف 

العتيادية.
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2 -  فيمـــا لـــم يرد ب�شاأنـــه ن�س خا�س في لئحة �شئـــون الموظفين بالهيئة، ت�شـــري على موظفي 
الهيئـــة اأحكام قانون الخدمة المدنيـــة ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقـــم )48( ل�شنة 2010، 
كمـــا ت�شري عليهم اأحـــكام القانون رقم )13( ل�شنة 1975 ب�شـــاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت 

التقاعد لموظفي الحكومة.

مادة )36(

التفتي�س

1 - للمفت�شيـــن الذيـــن يندبهم الرئي�ـــس التنفيذي من بين موظفي الهيئـــة اأو من غيرهم للقيام 
ق من تنفيذ اأحكام هذا القانون ال�شلطات الآتية:  باأعمال التفتي�س للتََّحقُّ

اأ - دخول الأماكن ذات ال�شلة باخت�شا�س الهيئة لمعاينتها وتفتي�شها والطالع على الملفات 
وال�شجالت والدفاتر والم�شتندات والبيانات الموجودة بها والح�شول على ن�شخ منها.

الأماكن  في  العاملين  من  التحقيق  بمو�شوع  �شلة  له  اأن  ُي�شتَبه  َمن  كل  اأقــوال  �شماع   - ب 
الم�شار اإليها في البند )1/اأ( من هذه المادة.

2 -  للمفت�شيـــن الذين ي�شـــدر بتحديدهم قرار من الوزير المخت�ـــس ب�شئون العدل بالتفاق مع 
ْبط الق�شائي بالن�شبة للجرائم المن�شو�س عليها في هذا القانون  الوزير، �شفة ماأموري ال�شَّ

والتي تقع في دوائر اخت�شا�شهم وتكون متعلقة باأعمال وظائفهم.
3 - ل يجـــوز للمفت�شيـــن الم�شـــار اإليهم فـــي اأيٍّ من البنديـــن )1( و)2( من هـــذه المادة دخول 
ْكنى دون الح�شول على ت�شريح بذلك من النيابة العامة، اأو قا�شي  �شة لل�شُّ الأماكن المخ�شَّ

التحقيق بح�شب الأحوال.

مادة )37(

احلفاظ على �شرية املعلومات وامل�شتندات

1 - ُيحَظـــر علـــى الهيئة والعاملين لديها الإف�شـــاح عن اأية معلومات اأو م�شتنـــدات يتم تقديمها 
ـــن تتعلق بـــه هـــذه المعلومات اأو  لأغرا�ـــس هـــذا القانـــون اإل بموافقـــة �شريحـــة �شادرة ِممَّ

ن ُيمثله قانونًا بح�شب الأحوال. الم�شتندات اأو ِممَّ
2 - ل ي�شري حكم البند )1( من هذه المادة على ما ياأتي:

اأ - المعلومات اأو الم�شتندات التي كانت متاحة للجمهور وقت الإف�شاح عنها.
ب - الك�شف عن المعلومات والم�شتندات في �شورة ملخ�شة اأو على �شكل معلومات مجمعة 

بما ل ي�شمح برْبطها ب�شخ�س معين.
3 - ا�شتثنـــاًء مـــن حكـــم البنـــد )1( من هـــذه المادة، يجـــوز للهيئـــة الإف�شاح عـــن المعلومات 
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والم�شتندات الم�شار اإليها في اأيٍّ من الحالت الآتية:
اأ - لتمكين اأيِّ �شخ�س ينوب عن الهيئة في تاأدية مهمة ِوْفقًا لأحكام هذا القانون، ب�شرط 

ية المعلومات والم�شتندات التي يت�َشلَُّمها اأو يطلع عليها. التزامه بالِحَفاظ على �شرِّ
ب - اإلى اأي �شخ�س من ذوي الخبرة والخت�شا�س ممن ترى الهيئة اأْخذ م�شورته، على اأن 

لع عليها. ية المعلومات والم�شتندات التي يت�َشلَّمها اأو يطَّ يلتزم بالِحَفاظ على �شرِّ
ج - في اإطار التعاون مع الهيئات النظيرة في الدول الأخرى بالن�شبة لالأمور ذات الهتمام 

الم�شترك ِوْفقًا لحكم البند )14( من المادة )30( من هذا القانون.
د - تنفيذًا لأمر ق�شائي �شادر من محكمة مخت�شة اأو قا�شي التحقيق اأو النيابة العامة اأو 

النيابة الع�شكرية.
هـ - تنفيذًا لأحكام القانون اأو التفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.

مادة )38(

اإخطار م�شرف البحرين املركزي

على الرئي�س التنفيذي اإخطار حمافظ م�شرف البحرين املركزي باأيِّ تفتي�س تعتزم الهيئة 
م�شرف  لرقابة  اخلا�شعة  املالية  املوؤ�ش�شات  اأعمال  على  القانون  هذا  لأحكام  ِوْفقًا  به  القيام 
البحرين املركزي. وللمحافظ اأْن يندب َمن يراه من موظفي امل�شرف حل�شور عملية التفتي�س 

واإثبات مالحظاته.

الف�شل الثاين

جمل�س الإدارة

مادة )39(

الت�شكيل

ل، بموجـــب مر�شوم، من �شبعـــة اأع�شاء مـــن بينهم رئي�س  1 - يكـــون للهيئـــة مجل�ـــس اإدارة ي�شـــكَّ
المجل�ـــس علـــى النحـــو التالـــي:

حه مجل�س الوزراء. اأ - ع�شو ير�شِّ
حه جامعة البحرين من بين اأع�شاء هيئة التدري�س بدرجة ل تقل عن اأ�شتاذ  ب - ع�شو تر�شِّ

�س منا�شب لمجال عمل الهيئة. م�شارك في تخ�شُّ
حه هيئة تنظيم الت�شالت من بين �شاغلي الوظائف العليا بها. ج - ع�شو تر�شِّ
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حه م�شرف البحرين المركزي من بين �شاغلي الوظائف العليا به. د - ع�شو ير�شِّ
حه غرفة تجارة و�شناعة البحرين. هـ - ع�شو تر�شِّ

البحرين  م�شرف  محافظ  مع  الت�شاور  بعد  الوزير،  ر  يقدِّ التي  الجهة  حه  تر�شِّ ع�شو   - و 
المركزي، باأنها الأو�شع تمثياًل لأ�شحاب الأعمال في قطاع الموؤ�ش�شات المالية.

ر الوزير اأنها الأو�شع تمثياًل للمخت�شين في مجال تقنية  حه الجهة التي يقدِّ ز - ع�شو تر�شِّ
المعلومات.

2 - اإذا لـــم تبـــادر اأيٌّ من الجهـــات الم�شار اإليها في البنود الفرعية )هــــ( و)و( و)ز( من البند 
)1( مـــن هـــذه المادة اإلى تر�شيح َمن يمثلها خالل ثالثين يومًا من تاريخ اإخطارها بتر�شيح 
ممثـــل عنها، جاز ت�شكيل مجل�س الإدارة بناًء على تر�شيح الوزير لع�شو ينتمي اإلى فئة الجهة 

التي لم تبادر اإلى التر�شيح.
3 - ل يجوز الجْمع بين من�شب الوزير وع�شوية مجل�س الإدارة.

د المر�شـــوم ال�شادر بت�شكيـــل المجل�س َمن يتولى من�شب رئي�ـــس المجل�س، وتكون مدة  4 - يحـــدِّ
الع�شويـــة في مجل�ـــس الإدارة اأربع �شنوات قابلـــة للتجديد لمدة مماثلة مـــرة واحدة، اإل اأنه 
بالن�شبـــة لمجل�س الإدارة الأول تكون ع�شوية رئي�س المجل�ـــس وثالثة من اأع�شائه لمدة اأربع 
د المر�شـــوم ال�شادر بت�شكيل المجل�س  �شنـــوات، وع�شوية الباقين لمدة ثالث �شنوات. ويحدِّ

مدة ع�شوية كل منهم.
5 - يتولـــى مجل�س الإدارة انتخـــاب نائب لرئي�س المجل�س من بيـــن اأع�شائه يحل محله في حالة 
غيابـــه اأو قيـــام مانع لديه اأو ُخُلـــو من�شبه. وي�شتمر نائب الرئي�س فـــي من�شبه اإلى اأْن تنتهي 

مدة ع�شويته.
ـــن َمن يحل محله بـــذات الأداة  6 - اإذا خـــال محـــل اأحـــد اأع�شاء مجل�ـــس الإدارة لأيِّ �شبب، يعيَّ
والطريقة المن�شو�س عليهما في البندين )1( و)2( من هذه المادة. ويكمل الع�شو الجديد 

مدة �شلفه، فاإذا قلت هذه المدة عن �شنة جاز تجديد ع�شويته لمرتين متتاليتين.
7 - ل ُيعفـــى ع�شـــو مجل�ـــس الإدارة مـــن من�شبه قبل انتهاء مـــدة ع�شويته اإل فـــي حالة اإخالله 
الج�شيـــم بواجبـــات من�شبه، اأو عْجزه عن القيـــام بها، اأو عدم التزامـــه بمقت�شيات الأمانة 
وال�شلـــوك القويـــم. ويكـــون الإعفاء بمر�شـــوم، بناًء علـــى تو�شية من مجل�ـــس الإدارة ت�شدر 

باأغلبية اأع�شائه.
د مكافاآت رئي�س مجل�س الإدارة والأع�شاء بموجب مر�شوم. 8 - تحدَّ
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مادة )40(

املهام وال�شالحيات

جمل�س الإدارة هو ال�شلطة التي تتوىل ر�ْشم �شيا�شة الهيئة التي ت�شري عليها، والرقابة على 
اأعمالها، واتخاذ ما يكفل لها مبا�شرة مهامها و�شالحياتها. كما اأن له على وجه اخل�شو�س ما 

ياأتي:
 اأ - اإ�شدار اللوائح والقرارات واتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.

 ب - اعتماد الهيكل التنظيمي واإ�شدار لوائح داخلية لتنظيم �شئون موظفي الهيئة، تت�شمن 
واإجراءات  ومكافاآتهم  مرتباتهم  وتحديد  ونْقِلهم  وترقيتهم  تعيينهم  وقواعد  اإجراءات 
المدنية،  الخدمة  قانون  باأحكام  التقيُّد  دون  �شئونهم،  وغير ذلك من  تاأديبهم  واأحكام 
المالية  الذمة  عن  الإف�شاح  وحالت  مراعاتها،  عليهم  يتعيَّن  التي  الم�شلكية  والقواعد 

و�شروطه واأحكامه.
ق.  ج - اعتماد م�شروع الميزانية ال�شنوية للهيئة وح�شابها الختامي المدقَّ

 د - قبول الموارد المالية الم�شار اإليها في البند )2/ب( من المادة )29( من هذا القانون.
 هـ - درا�شة التقارير الدورية التي يقدمها الرئي�س التنفيذي عن �شير العمل بالهيئة وتقرير 

ما يلزم ب�شاأنها.
ر اأحكام هذا القانون اخت�شا�شه   و - مبا�شرة كافة المهام وال�شالحيات الأخرى التي تقرِّ

بها.
ل من بين اأع�شائه، اأو اإلى رئي�س   ز - يجوز لمجل�س الإدارة اأْن يعهد اإلى لجنة اأو اأكثر ت�شكَّ
دة، فيما عدا اإ�شدار  المجل�س، اأو اأيٍّ من اأع�شائه، اأو الرئي�س التنفيذي، باأداء مهام محدَّ

ر اأحكام هذا القانون اخت�شا�س مجل�س الإدارة باإ�شدارها. اللوائح والقرارات التي تقرِّ

مادة )41(

الجتماعات

1 - يجتمـــع مجل�س الإدارة اجتماعًا عاديـــًا اأربع مرات �شنويًا على الأقل، ويجوز لرئي�س المجل�س 
دعوته لجتماع غير عادي في اأيِّ وقت.

        وعلـــى رئي�ـــس المجل�س دعوة المجل�س لجتمـــاع غير عادي يعقد خالل خم�شة ع�شر يومًا من 
بًا من الوزيـــر اأو من ع�شوين على الأقل مـــن اأع�شاء مجل�س  تاريـــخ ت�َشلُِّمه طلبـــًا كتابيًا م�شبَّ

الإدارة اأو من الرئي�س التنفيذي.
2 - يجـــب في جميـــع الأحوال اأْن يت�شمن الإخطار بالدعوة لعقد الجتماع بيان الغر�س منه، واأْن 

ُيرَفق به جدول اأعمال هذا الجتماع.
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دها اللوائح  3 - يح�شر الرئي�س التنفيذي اجتماعات مجل�س الإدارة با�شتثناء الحالت التي تحدِّ
الداخلية، دون اأْن يكون له �شوت معدود في المداولت. وللمجل�س اأْن يدعو لح�شور اجتماعاته 
مـــن يـــرى ال�شتعانة بهم من اأهل الخبرة اأو ذوي ال�شـــاأن لمناق�شتهم وال�شتماع لآرائهم، ول 

يكون لأيٍّ منهم �شوت معدود في المداولت.
ـــن مجل�ـــس الإدارة اأمينًا لل�شر يتولى اإعـــداد جداول اأعمال اجتماعـــات المجل�س وتدوين  4 - يعيِّ
محا�شـــر اجتماعاتـــه وِحْفظ الم�شتنـــدات وال�شجالت الخا�شة بـــه، والقيام بمـــا يكلِّفه بها 

المجل�س من مهام اأخرى في مجال عمل الهيئة.

مادة )42(

النِّ�شاب والت�شويت

يكون اجتماع جمل�س الإدارة �شحيحًا بح�شور اأغلبية اأع�شائه، على اأْن يكون من بينهم رئي�س 
املجل�س اأو نائبه. وت�شدر قرارات املجل�س باأغلبية اأ�شوات احلا�شرين، وذلك يف غري احلالت 
التي ي�شرتط فيها هذا القانون اأو اللوائح اأو القرارات ال�شادرة تنفيذًا له اأغلبية خا�شة، وعند 

ح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع. َت�شاوي الأ�شوات ُيرجَّ

الف�شل الثالث

الرئي�س التنفيذي

مادة )43(

التعيني والأجر وُخُلو املن�شب

ـــن بمر�شوم لمدة ثـــالث �شنوات، بناًء علـــى تر�شيح مجل�س  1 - يكـــون للهيئـــة رئي�س تنفيذي يعيَّ
الإدارة، ول يجوز اإعادة تعيينه لأكثر من مرتين متتاليتين.

د مجل�س الإدارة ما ي�شتحقه الرئي�س التنفيذي من اأجر، بما في ذلك العالوات والمزايا  2 - يحدِّ
الأخرى.

3 - في حالة ُخُلو من�شب الرئي�س التنفيذي لأيِّ �شبب، يعيَّن من يحل محله بذات الأداة والطريقة 
المن�شو�س عليهما في البند )1( من هذه المادة.

4 - يجوز لمجل�س الإدارة اإ�شدار قرار بتعيين نائب للرئي�س التنفيذي يحل محله في حالة غيابه 
اأو قيـــام مانع لديه اأو ُخُلو من�شبه، ويبا�شر نائـــب الرئي�س التنفيذي المهام الموكلة اإليه من 

ِقَبل مجل�س الإدارة اأو الرئي�س التنفيذي، وُين�َشر قرار التعيين في الجريدة الر�شمية. 
5 - فـــي حالـــة ُخُلو من�شب الرئي�ـــس التنفيذي وعدم تعييـــن من يحل محله اأو نائـــب له، ُي�شِدر 
مجل�ـــس الإدارة قرارًا بتكليف رئي�س المجل�س اأو مـــن ي�شميه من بين اأع�شائه اأو من موظفي 
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الهيئة للقيام باأعمال الرئي�س التنفيذي ب�شفة موؤقتة، وُين�َشر القرار في الجريدة الر�شمية.

مادة )44(

املهام وال�شالحيات

1 - يمثل الرئي�س التنفيذي الهيئة اأمام الق�شاء وفي �شالتها بالغير، ويكون م�شئوًل اأمام مجل�س 
الإدارة عن �شير اأعمال الهيئة فنيًا واإداريًا وماليًا، ويبا�شر كافة �شالحيات الهيئة فيما عدا 
رة لمجل�س الإدارة ِوْفقـــًا لأحكام هذا القانون، ويتولـــى بوجه خا�س ما  ال�شالحيـــات المقـــرَّ

ياأتي:
 اأ - اإدارة الهيئة وت�شريف �شئونها، والإ�شراف على �شير العمل بها وعلى موظفيها.

ب - تنفيذ قرارات مجل�س الإدارة.
ج - اإعداد م�شروع ميزانية الهيئة وكذلك تقرير ب�شاأنه، وعر�شهما على مجل�س الإدارة قبل 

انتهاء ال�شنة المالية بفترة ل تتجاوز �شهرين.
اإعداد الح�شاب الختامي للهيئة وكذلك تقرير ب�شاأنه، وعر�شهما على مجل�س الإدارة  د - 

خالل �شهرين من انتهاء ال�شنة المالية للهيئة لإقراره.
هـ - اإعداد تقرير �شنوي عن ن�شاط الهيئة، على النحو المن�شو�س عليه في المادة )33( 
من هذا القانون، خالل ال�شنة المالية ال�شابقة وعر�شه – من اأجل اإقراره – على مجل�س 
الإدارة خالل ثالثة اأ�شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء ال�شنة المالية، م�شفوعًا بن�شخة 

قة للهيئة عن ذات ال�شنة المالية. من الح�شابات المدقَّ
ه على مجل�س الإدارة لعتماده. و - اإعداد م�شروع الهيكل التنظيمي للهيئة وعْر�شِ

ز - اإعداد تقارير دورية وعر�شها كل ثالثة اأ�شهر على مجل�س الإدارة عن ن�شاط الهيئة و�شير 
د  العمل بها، تت�شمن بوجه خا�س ما تم اإنجازه ِوْفقًا للخطط والبرامج المو�شوعة. وتحدَّ
معوقات الأداء – اإْن ُوِجدت – والحلول المقترحة لتفاديها، وذلك ما لم يقرر مجل�س 

الإدارة مدة اأقل لتقديم هذه التقارير.
ح - القيام بالمهام وال�شالحيات الأخرى التي يخت�س بها ِوْفقًا لأحكام هذا القانون.

�ـــس كتابة من يراه مـــن موظفي الهيئة فـــي مبا�شرة بع�س  2 - يجـــوز للرئي�ـــس التنفيـــذي اأْن يفوِّ
مهامه، بما يكفل اإنجاز اأعمال الهيئة بال�شكل المالئم.

مادة )45(

ال�شتقالة

مه اإىل جمل�س الإدارة،  اأْن ي�شتقيل من من�شبه مبوجب طلب كتابي يقدِّ للرئي�س التنفيذي 
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د لال�شتقالة بثالثة اأ�شهر على الأقل، وي�شدر قرار قبول ال�شتقالة من  وذلك قبل التاريخ املحدَّ
جمل�س الإدارة.

مادة )46(

الإعفاء من املن�شب

1 - ُيعفـــى الرئي�ـــس التنفيذي من من�شبه قبل انتهاء مدته فـــي حالة اإخالله بواجبات وظيفته اأو 
عْجـــِزه عن القيام بها بكفاءة وفاعلية، اأو عدم التزامه بمقت�شيات الأمانة وال�شلوك القويم. 

ويكون الإعفاء بمر�شوم بناًء على تو�شية من مجل�س الإدارة ت�شدر باأغلبية اأع�شائه.
2 - علـــى مجل�ـــس الإدارة تمكين الرئي�س التنفيذي من اإبداء اأوجـــه دفاعه قبل التو�شية باإعفائه 
مـــن من�شبه واإثبات ذلك في مح�شر م�شتقـــل. وفي حالة التو�شية بالإعفاء، ي�شتمر الرئي�س 
التنفيذي في القيام بمهامه وممار�شة �شالحياته اإلى اأْن ي�شدر مر�شوم باإعفائه، ما لم تكن 
التو�شية بالإعفاء ب�شبب عدم اللتزام بمقت�شيات الأمانة وال�شلوك القويم، فُي�شِدر مجل�س 

الإدارة قرارًا بوٌقِفه عن العمل.

الباب الثالث

م�شاءلة مدير البيانات ومراقب البيانات

الف�شل الأول

امل�شاءلة من ِقَبل الهيئة

مادة )47(

مبا�شرة التحقيق

1 - للهيئة اأْن ُتجِري تحقيقًا من تلقاء نف�شها اأو بناًء على طلب الوزير اأو مما تتلقاه من بالغات اأو 
ق من اأن مدير بيانات اأو مراقب حماية بيانات قد ارتكب مخالفة لأيٍّ من  �شكاٍو جدية، للتََّحقُّ
اأحـــكام هذا القانون من عدمه، ولهـــا اأْن ُتجِري تحقيقًا اإذا قامت لديها دلئل جدية تحملها 

على العتقاد باأن المخالفة على و�ْشك الوقوع.
2 - على الهيئة قبل البدء في اإجراءات التحقيق اإخطار مدير البيانات اأو مراقب حماية البيانات 
المعِني، بح�شب الأحوال، بالأ�شباب التي حدت بها اإلى العتقاد بوقوع المخالفة اأو اأنها على 
و�ْشـــك الوقـــوع، ويجب اأْن يت�شمن الإخطار ما لدى الهيئة من اأدلـــة وقرائن ومعلومات ب�شاأن 
المخالفة. ومع ذلك، يجوز بموجب قرار ُي�شِدره رئي�س المجل�س اإجراء المراحل الأولية من 
دها القرار دون توجيـــه الإخطار اإذا قامت دلئل جديـــة ُيخ�شى ب�شببها  التحقيـــق التـــي يحدِّ
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عـــدم التو�شـــل للحقيقة اأو تعثُّر التحقيـــق، وعلى الهيئة توجيه الإخطار حـــال زوال الأ�شباب 
الم�شار اإليها.

3 - لمديـــر البيانات اأو مراقب حماية البيانات المعِنـــي حق الرد على الإخطار خالل �شبعة اأيام 
عمل من تاريخ و�شوله اإليه، ويجب اأْن ي�شتمل الرد على دفاعه ومالحظاته واأْن يكون م�شفوعًا 

بما لديه من الم�شتندات والأوراق واأية اأدلة اأو قرائن توؤيد وجهة نظره.
4 - للهيئـــة، بعـــد درا�شة الـــرد على الإخطار، اأْن تاأمـــر بحفظ المو�شوع اأو بالبـــدء في اإجراءات 

التحقيق، وعليها اإخطار الأطراف المعنية بالأمر ال�شادر منها في اأيٍّ من الحالتين.
5 - للهيئة اأْن تبا�شر التحقيق بنف�شها اأو ت�شكل لذلك لجنة ثالثية من ذوي الخت�شا�س من داخل 

الهيئة اأو خارجها، اأو تكلِّف اأيَّ �شخ�س موؤهل للقيام بذلك.

مادة )48(

اإجراءات التحقيق

1 - للجنـــة التحقيـــق في حالة البدء فـــي اإجراءات التحقيق اأْن تطلب مـــن اأيِّ ذي �شاأن موافاتها 
بالبيانـــات والمعلومات والإي�شاحات ال�شرورية للتحقيـــق والم�شتندات المت�شلة بالمو�شوع، 

دها لذلك. وذلك خالل المدة التي تحدِّ
2 - لالأطـــراف المعنيـــة التي تح�شر جل�شـــات التحقيق الحق دائمًا فـــي ا�شطحاب محامين في 

الجل�شات، ويجوز للمحامي الكالم عندما تاأذن له لجنة التحقيق بذلك.
3 - يجوز للجنة التحقيق اأْن توجه اإلى الأطراف المعنية التي تح�شر التحقيق اأية اأ�شئلة ل�شتي�شاح 

دها لذلك. حقيقة المو�شوع وتطلب منهم الإجابة �شفاهة اأو كتابة خالل مدة تحدِّ
ـــن علـــى لجنـــة التحقيق اأْن تتيح فر�شـــة عادلة لالأطراف المعنيـــة بالتحقيق للدفاع عن  4 - يتعيَّ
دة للتحقيق، وعليها في �شبيل ذلك عقد جل�شات لال�شتماع  م�شالحهـــم خالل الفترة المحـــدَّ
ولمناق�شـــة الأطـــراف المعنية، و�شهودهـــم، وتمكينهم من عر�س اآرائهـــم وتقديم حججهم 

ودفاعهم.
ر لجنـــة التحقيق المحا�شر الالزمة لإثبات ما تتخـــذه من اإجراءات وجميع ما يدور في  5 - تحـــرِّ

الجل�شات.
6 - فـــي حالـــة عدم موافاة لجنـــة التحقيـــق بالبيانات والمعلومـــات والإي�شاحـــات والم�شتندات 
ال�شرورية للتحقيق في المهلة التي تحددها اأو عدم كفايتها، يجوز للجنة ا�شتكمال التحقيق 

وا�شتخال�س النتائج ِوْفقًا ِلما يتاح لها من بيانات ومعلومات واإي�شاحات وم�شتندات. 
7 - لمجل�ـــس الإدارة اأْن ُي�شـــِدر قـــرارًا بتحديد �شوابـــط واإجراءات اإ�شافيـــة لتحقيق متطلبات 
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العدالة والإن�شاف في �شاأن مبا�شرة التحقيق.

مادة )49(

طلب البيانات واملعلومات وامل�شتندات من الغري

1.  مع مراعاة اأحكام القوانين ذات ال�شلة، للجنة التحقيق اإذا قامت لديها دلئل جدية تحملها 
على العتقاد باأن بيانات اأو معلومات اأو م�شتندات مت�شلة بمو�شوع التحقيق يحوزها الغير، 
نة في نظام حا�شب اآلي تحت �شيطرته، اأْن تاأمر ذلك ال�شخ�س بتقديم هذه البيانات  اأو مَخزَّ
دها، اأو بتمكين لجنة التحقيق اأو من تندبه  اأو المعلومات اأو الم�شتندات خالل المدة التي تحدِّ
من النفاذ اإلى نظام الحا�شب الآلي؛ للك�شف عن تلك البيانات اأو المعلومات اأو الم�شتندات. 
وفـــي حالة عدم تنفيـــذ الأمر الم�شار اإليه، فاإن للجنة التحقيق، من خالل الهيئة، ا�شت�شدار 
اأمر على عري�شة من المحكمة الكبرى باإلزام الحائز الم�شار اإليه بتنفيذ ذلك الأمر. ويجوز 
للمحكمـــة اأْن ت�شدر الأمر على وجه ال�شتعجال، دون ا�شتدعاء الحائز والذي له اأن يعتر�س 
علـــى الأمر لدى المحكمة التـــي اأ�شدرته خالل ثمانية اأيام من �شـــدوره، وللمحكمة اأن توؤيد 
بًا، بعد اطالعها على  له اأو تلغَيه، وُت�شِدر المحكمة قرارها في هذه الحالة م�شبَّ الأمر اأو تعدِّ

الأوراق و�شماع اأقوال الحائز اإْن اأمكن.
2.  ل ت�شـــري اأحـــكام البند )1( من هـــذه المادة علـــى الأوراق والم�شتندات التـــي يكون المعِني 
بالتحقيـــق قد �شلَّمها اإلى محاميه اأو لخبير ا�شت�شاري لأداء المهمة التي ُعِهد اإليهما بها، ول 

المرا�شالت المتبادلة بينهما في هذا ال�شاأن. 

مادة )50(

ْبط الق�شائي لني �شفة ماأموري ال�شَّ نْدب املخوَّ

امل�شار  الق�شائي  ْبط  ال�شَّ اأيًا من ماأموري  تندب  اأْن  اإجناز عملها  �شبيل  التحقيق يف  للجنة 
لي باأدائها. اإليهم يف املادة )36( من هذا القانون للقيام باأيٍّ من املهام املخوَّ

مادة )51(

�شماع ال�شهود

املدنية  املواد  الإثبات يف  قانون  اإىل )68( من  املواد من )65(  باأحكام  الإخالل  مع عدم 
والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1996، ومراعاة للمادة )119( من قانون 
�شماع  التحقيق  للجنة  ل�شنة 2002،  بقانون رقم )46(  باملر�شوم  ال�شادر  الإجراءات اجلنائية 
الذين  ال�شهود  �شهادة  �شماع  التحقيق  جلنة  وعلى  ال�شهود.  من  �شماعه  لزوم  ترى  َمن  �شهادة 
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تطلب الأطراف املعنية بالتحقيق �شماعهم، ما مل تر اأنه ل فائدة من �شماعهم، واإذا راأت جلنة 
ر يف ذلك مذكرة يتوىل  التحقيق اأن ما وقع من ال�شاهد ينطوي على جرمية، تعيَّ عليها اأن ترِّ

الرئي�س التنفيذي اإحالتها مبوجب كتاب ُي�شِدره اإىل النيابة العامة.

مادة )52(

اإنهاء اإجراءات التحقيق

على جلنة التحقيق اإعداد تقرير م�شبَّب بالنتائج التي تو�شلت اإليها، وعليها تقدميه مرفقًا 
تاريخ بدء  اأ�شهر من  �شتة  التنفيذي خالل فرتة ل جتاِوز  الرئي�س  اإىل  التحقيق كاماًل  به ملف 
اإجراءات التحقيق، ويجوز بقرار من الرئي�س التنفيذي بناًء على طلب جلنة التحقيق متديد هذه 
الفرتة قبل انتهائها ملدة اأو مدد اإ�شافية ل جتاِوز يف جمموعها �شتة اأ�شهر يف احلالت التي يكون 

فيها التاأخري لأ�شباب خارجة عن �شيطرة هذه اللجنة.

مادة )53(

اإخطار ذوي ال�شاأن

يتوىل الرئي�س التنفيذي خالل ثالثة اأيام عمل من تاريخ ت�َشلُّمه التقرير امل�شار اإليه يف املادة 
)52( من هذا القانون، اإخطار ذوي ال�شاأن بذلك وت�شليمهم ن�شخة من التقرير ومرفقاته.

ولذوي ال�شاأن يف ميعاد ل يجاوز ثالثي يومًا من تاريخ ت�َشلُّمهم التقرير ومرفقاته اأن يودعوا 
م�شفوعة  التقرير،  على  تعقيبًا  واملالحظات  بالبيانات  مذكرة  التنفيذي  الرئي�س  مكتب  لدى 
وا�شتعمل  بناًء على �شكوى  التحقيق قد مت  التي يكون فيها  لها. ويف احلالة  دة  املوؤيِّ بامل�شتندات 
ن�شخة من  امل�شكو يف حقه  ي�شلم  اأْن  ال�شاكي  يتعيَّ على  التقرير  التعقيب على  ال�شاكي حقه يف 
الرئي�س  مكتب  خالل  من  اإليه،  امل�شار  الأجل  انق�شاء  قبل  له،  دة  املوؤيِّ وامل�شتندات  التعقيب 
التنفيذي، ويكون للم�شكو يف حقه يف هذه احلالة اأن يودع لدى الهيئة مذكرة مبالحظاته على 

هذا التعقيب خالل مدة مماثلة.

مادة )54(

الت�شرف يف التحقيق

 يتوىل الرئي�س التنفيذي عْر�س التقرير م�شفوعًا براأيه، على جمل�س الإدارة، يف اأول جل�شة 
القانون.  هذا  من   )53( املادة  من  الثانية  الفقرة  يف  عليها  املن�شو�س  الآجال  لنق�شاء  تالية 
مت  التي  املخالفة  وقوع  ثبوت  بعدم  اأو  التحقيق،  بِحفظ  بًا  م�شبَّ قرارًا  الإدارة  جمل�س  وُي�شِدر 
املادة  املن�شو�س عليها يف  التدابري  اأيٍّ من  باتخاذ  اأو  البيانات،  ب�شاأنها يف حق مدير  التحقيق 
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)55( من هذا القانون عند ثبوت املخالفة، اأو باإحالة الأمر مرة اأخرى اإىل جلنة التحقيق لإجراء 
مزيد من التق�شي والبحث وا�شتيفاء التحقيق. 

مادة )55(

التدابري التي يجوز اتخاذها عند ثبوت املخالفة

1 - مـــع عدم الإخالل بالم�شئولية المدنية اأو الجنائية، عند ثبوت المخالفة ياأمر مجل�س الإدارة 
دها  المخالف بالتوقف عن المخالفة واإزالة اأ�شبابها اأو اآثارها فورًا اأو خالل فترة زمنية يحدِّ
المجل�س، وفي حالة عدم امتثاله لذلك التكليف في الفترة المحددة، فاإن لمجل�س الإدارة اأن 

بًا بما ياأتي: ي�شدر قرارًا م�شبَّ
اأ -  �شحب الت�شريح الم�شبق ال�شادر من الهيئة ِوْفقًا لحكم المادة )15( من هذا القانون، 

وذلك في حالة تعلُّق المخالفة بهذا الت�شريح.
عن  التوقُّف  على  المخالف  لحْمل  يومي  اأ�شا�س  على  ُتحت�َشب  تهديدية  غرامة  توقيع   - ب 
ارتكابه  يوميًا عند  دينار  األف  يجاِوز  ل  بما  وذلك  اآثارها،  اأو  اأ�شبابها  واإزالة  المخالفة 
ثالث  خالل  اأخــرى  مخالفة  ارتكابه  حالة  في  يوميًا  دينار  واألفي  مرة،  لأول  المخالفة 

�شنوات من تاريخ اإ�شدار قرار في حقه عن المخالفة ال�شابقة.
ج - توقيع غرامة اإدارية بما ل يجاِوز ع�شرين األف دينار. 

2 - فـــي الحالتيـــن المن�شو�س عليهمـــا في البنديـــن )1/ب( و )1/ج( من هذه المـــادة يتعيَّن 
عنـــد تقدير الغرامة مراعاة ج�شامـــة المخالفة، والعنت الذي بدا مـــن المخالف، والمنافع 
التي جناهـــا، وال�شرر الذي اأ�شاب �شاحب البيانات نتيجة لذلـــك. ويكون تح�شيل الغرامة 
رة  رة لتح�شيل المبالغ الم�شتَحقة للدولة، وتكون لها ذات مرتبة المتياز المقرَّ بالطرق المقرَّ

لل�شرائب الجمركية الم�شتَحقة للخزانة العامة.
3 - يجـــوز للهيئـــة، بناًء على قرار مجل�س الإدارة، اأْن تن�شر بيانًا بالمخالفة التي ثبت وقوعها من 
دها القرار  ِقَبـــل مدير البيانات اأو مراقب حماية البيانات وذلك بالو�شيلة والكيفية التي يحدِّ
وبمـــا يتنا�شـــب مع ج�شامة المخالفة. على اأنه يجب األ يتم الن�شر اإل بعد فوات ميعاد الطعن 
في قرار الهيئة بثبوت المخالفة اأو �شدور حكم باتٍّ بثبوت المخالفة، وذلك بح�شب الأحوال. 
ين عليه اإحالة  4 - اإذا راأى مجل�ـــس الإدارة اأنَّ التحقيـــق قـــد اأ�شفر عن وجود جريمة جنائيـــة، تعََّ

الأوراق اإلى النيابة العامة.
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مادة )56(

احلالت امل�شتعَجلة

1 - يجـــوز للرئي�س التنفيذي في الحالت الم�شتعَجلـــة وبناًء على طلب �شاحب ال�شاأن، اإذا قامت 
لديـــه اأمـــارات قوية تدعو اإلى الظن باأن ال�شتمرار في معالجـــة البيانات على نحو معيَّن من 
رة قانونًا مما  م الطلب المقرَّ د وجلي على حقوق وحريات مقـــدِّ �شاأنـــه اأْن يـــوؤدي اإلى تعدٍّ محدَّ

بًا بما ياأتي: ر تداُركه فيما بعد، اأْن ُي�شِدر قرارًا م�شبَّ يتعذَّ
اأ - الوْقف املوؤقت عن معاجلة البيانات كليًا اأو جزئيًا.

ب - احلْجب املوؤقت للبيانات كليًا اأو جزئيًا.
2 - ي�شدر الرئي�س التنفيذي القرار في اأيٍّ من الحالتين المن�شو�س عليهما في البندين )1/اأ( 
العه علـــى الأوراق و�شماع اأقوال كل مـــن �شاحب ال�شاأن  و)1/ب( مـــن هـــذه المادة، بعد اطِّ
ومديـــر البيانات المعِني، واإتاحة الفر�شة لهما لعْر�س اآرائهما وتقديم حججهما وما لديهما 
د وجهة نظرهما، وذلك كله في المواعيد وِوْفقًا  من م�شتندات اأو اأوراق واأية اأدلة اأو قرائن توؤيِّ

لالإجراءات التي ي�شدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة.
3 - يجـــوز للهيئـــة اأو ل�شاحب ال�شاأن ا�شت�شدار اأمر على عري�شة مـــن المحكمة الكبرى المدنية 
بتنفيـــذ اأيِّ قرار ي�شـــدر ِوْفقًا لأحكام البند )1( من هذه المادة. ويجوز للمحكمة اأْن ُت�شِدر 
الأمر على وجه ال�شتعجـــال دون ا�شتدعاء مدير البيانات، ولمدير البيانات اأْن يعتر�س على 
الأمر اإلى المحكمة التي اأ�شدرته خالل ثمانية اأيام من �شدوره، وللمحكمة اأْن توؤيد الأمر اأو 

له اأو تلغَيه. تعدِّ
4 - فـــي حالة �شدور قرار ِوْفقًا لحكم البند )1( من هذه المادة، يلتزم الرئي�س التنفيذي خالل 
�شبعـــة اأيام عمل من تاريخ �شدور القـــرار باإحالة اأية مخالفة تتك�شف لـــه اإلى التحقيق ِوْفقًا 

لأحكام الف�شل الأول من الباب الثالث من هذا القانون.

الف�شل الثاين

امل�شوؤولية املدنية

مادة )57(

التعوي�س

بياناته  معاجلة  عن  ن�شاأ  �شرر  حِلقه  ملن  يجوز  املدين،  القانون  باأحكام  الإخالل  عدم  مع 
ال�شخ�شية من ِقَبل مدير البيانات، اأو عن اإخالل مراقب حماية البيانات باأحكام هذا القانون، 
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احلق يف مطالبة مدير البيانات اأو مراقب حماية البيانات، بح�شب الأحوال، بالتعوي�س اجلابر 
لل�شرر.

الف�شل الثالث

امل�شئولية اجلنائية

مادة )58(

العقوبات

مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�شد ين�س عليها اأيُّ قانون اآخر:
1 - يعاَقـــب بالحب�ـــس مـــدة ل تزيد على �شنـــة وبالغرامة التـــي ل تقل عن األف دينـــار ول تتجاوز 

ع�شرين األف دينار، اأو باإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ َمن:
 اأ - عالج بيانات �شخ�شية ح�شا�شة بالمخالفة لحكم المادة )5( من هذا القانون.

 ب - نقل بيانات �شخ�شية خارج المملكة اإلى بلد اأو اإقليم بالمخالفة لحكم اأيٍّ من المادتين 
)12( و)13( من هذا القانون.

 ج - عالج بيانات �شخ�شية دون اإخطار الهيئة بذلك بالمخالفة لحكم البند )1( من المادة 
)14( من هذا القانون.

اإخطار الهيئة باأيِّ تغيير يطراأ على البيانات التي قام باإخطار الهيئة بها   د - تخلَّف عن 
اإعماًل لحكم البند )1( من المادة )14( من هذا القانون، وذلك بالمخالفة لحكم البند 

)6( من ذات المادة.
 هـ - عالج بيانات �شخ�شية دون ت�شريح م�شبق من الهيئة بالمخالفة لحكم المادة )15( 

من هذا القانون.
م اإلى الهيئة اأو اإلى �شاحب البيانات بيانات كاذبة اأو م�شلِّلة اأو على خالف الثابت   و - قدَّ

فه. رُّ في ال�شجالت اأو البيانات اأو الم�شتندات التي تكون تحت ت�شَ
 ز - حَجب عن الهيئة اأية بيانات اأو معلومات اأو �شجالت اأو م�شتندات من تلك التي يتعيَّن 
رة بموجب  للقيام بمهامها المقرَّ اأو تمكينها من الطالع عليها؛  الهيئة بها  عليه تزويد 

هذا القانون.
 ح - ت�شبَّب في اإعاقة اأو تعطيل عمل مفت�شي الهيئة اأو اأيِّ تحقيق تكون الهيئة ب�شدد اإجرائه.
 ط - اأف�شح عن اأية بيانات اأو معلومات من المتاح له النفاذ اإليها بحكم عمله اأو ا�شتخدمها 

لمنفعته اأو لمنفعة الغير، وذلك دون وجه حق وبالمخالفة لأحكام هذا القانون.
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2 - يعاَقـــب بالغرامة التي ل تقل عن ثالثـــة اآلف دينار ول تتجاوز ع�شرين األف دينار َمن خالف 
حكـــم اأيٍّ مـــن البنديـــن )1( اأو )2( من المـــادة )32( من هذا القانون، وفـــي حالة الحكم 

لة من الجريمة.  بالإدانة للمحكمة اأْن تق�شي بم�شادرة المبالغ المتح�شَّ
3 - يعاَقـــب بالحب�ـــس مدة ل تزيـــد على �شهر وبالغرامـــة التي ل تقل عن مائة دينـــار ول تتجاوز 
خم�شمائـــة دينـــار، اأو باإحدى هاتين العقوبتين، كل َمن ا�شتعمل دون وجه حق �شعار الهيئة اأو 

رمزًا اأو �شارة مماثلة اأو م�شابهة له.

مادة )59(

م�شئولية ال�شخ�س العتباري

العتباري مبا  ال�شخ�س  يعاَقب  الطبيعي،  لل�شخ�س  بامل�شئولية اجلنائية  الإخالل  مع عدم 
رة للجرمية اإذا ارُتِكبت با�شمه اأو حل�شابه اأو ملنفعته اأية جرمية من  ل يجاوز ِمْثَلي الغرامة املقرَّ
ف اأو امتناع  اجلرائم املن�شو�س عليها يف املادة )58( من هذا القانون، وكان ذلك نتيجة ت�شرُّ
اأو موافقة اأو ت�شرتُّ اأو اإهمال ج�شيم من اأيٍّ من اأع�شاء جمل�س اإدارة ال�شخ�س العتباري اأو اأيِّ 

م�شئول مفوَّ�س اآخر يف ذلك ال�شخ�س العتباري، اأو ممن يت�شرف بهذه ال�شفة.

مادة )60(

الت�شالح

�شه املوافقة على الت�شالح، يف غري حالة العْود، يف اأيٍّ من اجلرائم  ملجل�س الإدارة اأو َمن يفوِّ
املن�شو�س عليها يف البنود )1/ج( و)1/د( و)1/هـ( من املادة )58( من هذا القانون، وذلك 
يف اأية حالة تكون عليها الدعوى قبل �شدور حكم باتٍّ فيها، مقابل �شداد احلد الأدنى للغرامة 

رة خالل �شبعة اأيام من املوافقة على الت�شالح. املقرَّ
الت�شالح،  حمل  للجرمية  بالن�شبة  اجلنائية  الدعوى  انق�شاء  الت�شالح  متام  على  ويرتتب 

وذلك مع عدم الإخالل بحق امل�شرور يف التعوي�س اإْن كان له مقت�شًى. 


