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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

 قر�ر رقم )47( ل�سنة 2022

 بتحديد ر�سوم �لقْيد يف �سجل مر�قبي حماية �لبيانات

ور�سوم جتديد �لقْيد وحالت �لإعفاء منها وردها

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل�شنة   )30( رقم  بالقانون  ال�شادر  ال�شخ�شية  البيانات  حماية  قانون  على  الطالع  بعد 

2018، وعلى الأخ�س املادة )10( منه،

وعلى املر�شوم رقم )78( ل�شنة 2019 بتحديد اجلهة الإدارية التي تتوىل املهام وال�شالحيات 

املقررة لهيئة حماية البيانات ال�شخ�شية،

وعلى القرار رقم )46( ل�شنة 2022 ب�شاأن مراقبي حماية البيانات،

وبناء على عر�س وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر �لآتي:

مادة )1(

حُتدد فئات الر�شوم امل�شتحقة عن القيد يف �شجل مراقبي حماية البيانات، وجتديد القيد، 

على النحو املُبنّي باجلدول املرافق لهذا القرار.

مادة )2(

يجوز لكل �شخ�س مقيد يف اإحدى الفئات الواردة يف اجلدول املرافق لهذا القرار طلب قيده 

يف فئة اأخرى اأو نقل قيده اإىل فئة اأخرى يف ال�شجل متى كان م�شتوفيًا لل�شروط املطلوبة.

ويف حال نقل القيد من فئة اإىل فئة اأخرى يف ال�شجل ُيعتد بتاريخ القْيد الأول كتاريخ لتجديد 

القْيد.

مادة )3(

حماية  مراقبي  �شجل  يف  القيد  وجتديد  القيد  عن  امل�شتحقة  الر�شوم  من  الإعفاء  يجوز 

للهيئة  الإلكرتوين  املوقع  على  الغر�س  لهذا  امُلعد  الأمنوذج  على  ُيقدم  طلب  مبوجب  البيانات، 
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م�شفوعًا بامل�شتندات الآتية:

ك�شف ح�شاب بنكي لآخر ثالثة �شهور للجهة الملزمة بتعيين مراقب داخلي.  -1

ُن�شخة من التقرير ال�شنوي للتدقيق المحا�شبي لآخر �شنة مالية.  -2

وتبت الهيئة باملوافقة اأو الرف�س يف طلب الإعفاء بعد التحقق من امل�شتندات املطلوبة خالل 

مدة ل جتاوز خم�شة اأيام عمل من تاريخ تقدمي الطلب. 

مادة )4(

يكون رد كل اأو بع�س الر�شوم املقررة للقيد اأو لتجديد القيد يف حالة وجود خطاأ يف تقدير 

الر�شم. 

ويكون ردُّ كل اأو بع�س الر�شوم امل�شددة من الهيئة من تلقاء نف�شها اأو بناًء على طلب �شاحب 

ال�شاأن اأو من ينوب عنه قانونًا، ويتم الرد على الطلب خالل ع�شرة اأيام عمل من تاريخ تقدمي 

الطلب، بعد التحقق من الأمر وا�شتيفاء امل�شتندات املطلوبة و�شالمتها وتوافر ُمربرات الرد.

ي �شهر واحد من تاريخ �شداد  ول ُيعتد باأي طلب لرد كل اأو بع�س الر�شوم امل�شددة بعد ُم�شِ

الر�شم. 

مادة )٥(

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعدل 

و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 14 �شعبــان 1443هــ

المـــــوافــــــق: 17 مــــار�س 2022م
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جدول ب�ساأن

حتديد فئات �لر�سوم �مل�ستحقة على �لقيد يف �سجل مر�قبي حماية �لبيانات ور�سوم 

طلب جتديد �لقيد 

الر�شوم )بالدينار البحريني(البيانت

1

ر�شم قيد ال�شخ�س الطبيعي في 

ال�شجل )مراقب خارجي( 

300 دينار

2

ر�شــم قيــد ال�شــخ�س العتباري 

في ال�شجل )مراقب خارجي( 

500 دينار

3

قيــد  لتجديــد  ال�شــنوي  الر�شــم 

ال�شــخ�س الطبيعــي في ال�شــجل 

)مراقب خارجي(

100 دينار

4

قيــد  لتجديــد  ال�شــنوي  الر�شــم 

ال�شــخ�س العتباري في ال�شجل 

)مراقب خارجي(

150 دينار

5

ر�شــم القيد في ال�شجل )مراقب 

داخلي(

100 دينار

6

الر�شــم ال�شــنوي لتجديــد القيد 

في ال�شجل )مراقب داخلي(

30 دينار


