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

 قر�ر رقم )4٦( ل�سنة 2022 

ب�ساأن ُمر�قبي حماية �لبيانات 

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،

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

قرر �لآتي:

مادة )1(

�لتعريفات

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات املعايَن املبّينَة يف 

للكلمات  وتكون   ،2018 ل�شنة   )30( رقم  بالقانون  ال�شادر  ال�شخ�شية  البيانات  حماية  قانون 

والعبارات التالية املعاين املبيَّنة قرين كل منها، ما مل يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك:

�لقانون: قانون حماية البيانات ال�شخ�شية ال�شادر بالقانون رقم )30( ل�شنة 2018. 

�ل�سجل: �شجل مراقبي حماية البيانات المن�شو�س عليه في المادة )10( من القانون.

ُمر�قــب حمايــة بيانــات خارجــي: اأي �شــخ�س طبيعي اأو اعتبــاري يكون مقيد في �شــجل مراقبي 

حماية البيانات ق�شم )مراقبي حماية البيانات الخارجيين(.

ُمر�قــب حمايــة بيانــات د�خلــي: اأي �شــخ�س طبيعــي يعمــل لدى مديــر البيانات لممار�شــة مهام 

مراقــب حمايــة البيانــات ويكون مقيد في �شــجل مراقبــي حماية البيانات ق�شــم )مراقبي حماية 

البيانات الداخليين(.

مادة )2( 

تعيني مر�قب حماية �لبيانات 

يجوز ملدير البيانات تعيني ُمراقب حماية بيانات خارجي اأو داخلي.  

وملجل�س الإدارة اأْن ُي�شِدر قرارًا ُيلِزم مبوجبه فئات معينة من ُمدراء البيانات بتعيني ُمراقبًا 
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حلماية البيانات، متى ما ارتاأى اأن نوع العمل اأو طبيعة الن�شاط اأو حجم املعامالت التي يجريها 

مدير البيانات اأو اأ�شلوب معاجلته للبيانات ال�شخ�شية يتطلب ذلك. 

ويف جميع الأحوال، يجب على مدير البيانات اإخطار الهيئة بالتعيني امل�شار اإليه خالل ثالثة 

اأيام عمل من قيامه بذلك.

مادة )3(

�سجل مر�قبي حماية �لبيانات 

يتكون ال�شجل من ق�شم خا�س لقيد مراقبي حماية البيانات اخلارجيني وق�شم خا�س لقيد 

مراقبي حماية البيانات الداخليني.

وُين�شر ال�شجل على املوقع الإلكرتوين للهيئة.

مادة )4(

�للتز�م بالقيد يف �ل�سجل 

على كل �شخ�س يرغب يف اعتماده كُمراقب حماية بيانات خارجي اأو داخلي اأن ُيقّيد ا�شمه 

يف ال�شجل. 

مادة )٥(

�سروط قيد مر�قب حماية �لبيانات �خلارجي يف �ل�سجل 

ُي�شرتط فيمن يطلب قيده يف ال�شجل كمراقب حماية بيانات خارجي، توافر ال�شروط الآتية:

�أوًل: بالن�سبة لل�سخ�ض �لطبيعي:

اأن يكون كامل الأهلية.  -1

اأن يكــون حا�شــاًل على درجة ل تقل عن البكالوريو�ــس في تقنية المعلومات اأو �شــهادة مهنية   -2

فــي مجال الأمــن المعلوماتي، اأو التدقيق على الأمن المعلوماتي، اأو الأمن الإلكتروني، اأو اأن 

يتمتع بخبرة عملية ل تقل عن �شنتين في اأي من المجالت الم�شار اإليها.

اأن يكون ح�شن ال�شيرة وال�شلوك، واأل يكون قد �شبق الُحكم عليه بعقوبة جناية اأو في جريمة   -3

ُمخلة بال�شرف والأمانة، ما لم يكن قد رد اإليه اعتباره.

ـُله من عمله بموجب حكم اأو قرار تاأديبي، اأو �شبق واأن �ُشـِطـب قيده اأو  األ يكون قد �شبق ف�شْ  -4

وِقـف الترخي�س ال�شادر بمزاولة ِمهنَتـه الأ�شلية بموجب حكم اأو قرار تاأديبي.
ُ
لِغـي اأو اأ

ُ
اأ

ثانياً: بالن�سبة لل�سخ�ض �لعتباري:

اأن يكون مرخ�شًا له بالعمل في مملكة البحرين.  -1
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اأن يكون مجال عمله مرتبطًا بتقديم ال�شت�شارات القانونية، اأو التدقيق، اأو تقنية المعلومات،   -2

اأو اإدارة الأعمال، اأو المحا�شبة، اأو اإدارة المخاطر.

اأن يكــون ثالثــة مــن بيــن موظفيــه علــى الأقل ممــن تنطبق عليهــم ال�شــروط المقــّررة لقْيد   -3

ال�شخ�س الطبيعي بال�شجل المن�شو�س عليها في البند )اأوًل( من هذه المادة. 

4-  اأية �شروط اأخرى يحددها مجل�س الإدارة. 

مادة )٦(

�إجر�ء�ت قيد مر�قب حماية �لبيانات �خلارجي يف �ل�سجل 

املوقع  خالل  من  اإلكرتونيًا  ال�شجل،  يف  اخلارجي  البيانات  حماية  مراقب  قيد  طلب  ُيقدُم 

الإلكرتوين للهيئة م�شفوعًا بالبيانات وامل�شتندات الثبوتية الآتية:

�أوًل: بالن�سبة لل�سخ�ض �لطبيعي:

�شهادة الخبرة.   -1

�شهادة ُح�شن �شيرة و�شلوك.   -2

ُن�شخة من بطاقة الهوية اأو جواز ال�شفر.   -3

�شورة �شخ�شية.   -4

العنوان وبيانات الت�شال.   -5

الموؤهالت العلمية وال�شيرة الذاتية.   -6

ثانياً: بالن�سبة لل�سخ�ض �لعتباري:

ن�شخة من ال�شجل التجاري والترخي�س.   -1

العنوان وبيانات الت�شال.   -2

مادة )7(

�لبت يف طلب �لقيد ملر�قب حماية �لبيانات �خلارجي 

ت�شدر الهيئة قرارًا يف طلب القيد ملراقب حماية البيانات اخلارجي خالل ثالثني يومًا من 

تاريخ تقدمي الطلب م�شتوفيًا لكافة ال�شروط والبيانات وامل�شتندات الثبوتية املن�شو�س عليها يف 

م الطلب بالقرار خالل �شبعة اأيام من تاريخ �شدوره. املادة )6( من هذا القرار، وُيخَطر مقدِّ

م الطلب بالقرار خالل املدة امل�شار اإليها رْف�شًا �شمنيًا للطلب. وُيعترَب عدم اإخطار مقدِّ

ويجوز ملن رف�س طلبه الطعن يف قرار الهيئة اأمام جلنة الطعون خالل ثالثني يومًا من تاريخ 

علمه بالقرار اأو من تاريخ اعتبار الطلب مرفو�س �شمنيًا، بح�شب الأحوال. 
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مادة )8(

�إف�ساح مر�قب حماية �لبيانات �خلارجي

ال�شجل وعمله لدى جهة  القيد يف  الذي يجمع بني  البيانات اخلارجي  على مراقب حماية 

عامة اأو خا�شة، اأن يف�شح جلهة عمله يف كل مرة قبل تعيينه كمراقب حماية بيانات خارجي واأن 

يف�شح ملدير البيانات عن جهة عمله.

مادة )٩(

�سروط قيد مر�قب حماية �لبيانات �لد�خلي يف �ل�سجل

املُقررة  ال�شروط  اإىل  بالإ�شافة  ال�شجل  الداخلي يف  البيانات  مراقب حماية  لقيد  ي�شرتط 

لقيد ال�شخ�س الطبيعي كمراقب حماية بيانات خارجي واملن�شو�س عليها يف الفقرة )اأوًل( من 

املادة )5( من هذا القرار، توافر ما يلي:

اأن يكون من بين العاملين لدى مدير البيانات اأو لدى �شركة تابعة له اأو اأحد فروعها اأو �شمن   -1

مجموعة اإقليمية اأو دولية ذات ملكية واحدة.

2-  اأن تكون اإقامته دائمة داخل مملكة البحرين.

مادة )10(

�إجر�ء�ت قيد مر�قب حماية �لبيانات �لد�خلي يف �ل�سجل

يقدم طلب قيد مراقب حماية البيانات الداخلي يف ال�شجل، من مدير البيانات اإلكرتونيًا من 

خالل املوقع الإلكرتوين للهيئة، م�شفوعًا بالبيانات وامل�شتندات الثبوتية الآتية:

�شهادة الخبرة.   -1

�شهادة ُح�شن �شيرة و�شلوك.   -2

ُن�شخة من بطاقة الهوية اأو جواز ال�شفر.   -3

�شورة �شخ�شية.   -4

العنوان وبيانات الت�شال.   -5

الموؤهالت العلمية وال�شيرة الذاتية.   -6
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مادة )11(

�لبت يف طلب �لقيد ملر�قب حماية �لبيانات �لد�خلي 

ت�شدر الهيئة قرارًا يف طلب القيد ملراقب حماية البيانات الداخلي خالل ثالثني يومًا من 

تاريخ تقدمي الطلب م�شتوفيًا لكافة ال�شروط والبيانات وامل�شتندات الثبوتية املن�شو�س عليها يف 

م الطلب بالقرار خالل �شبعة اأيام من تاريخ �شدوره. املادة )10( من هذا القرار، وُيخَطر مقدِّ

م الطلب بالقرار خالل املدة امل�شار اإليها رْف�شًا �شمنيًا للطلب. وُيعترَب عدم اإخطار مقدِّ

ويجوز ملن رف�س طلبه الطعن يف قرار الهيئة اأمام جلنة الطعون خالل ثالثني يومًا من تاريخ 

علمه بالقرار اأو من تاريخ اعتبار الطلب مرفو�س �شمنيًا، بح�شب الأحوال. 

مادة )12(

�عتماد مر�قب حماية �لبيانات �لد�خلي كمر�قب حماية بيانات خارجي

ُيجوز ملراقب حماية البيانات الداخلي اأن يطلب اعتماده كمراقب حماية بيانات خارجي اإذا 

توافرت فيه ال�شروط املقررة لذلك. 

مادة )13(

�لتز�مات مر�قب حماية �لبيانات �خلارجي و�لد�خلي

يلتزم مراقب حماية البيانات اخلارجي اأو الداخلي بالآتي: 

اأن ُيف�شح لمدير البيانات عّما يكون من �شاأنه َتـــعاُر�س الم�شالح مع مهمته كمراقب حماية   -1

ر على ا�شــتقالله وحْيدته، اأو اإذا كان معينًا اأو �شــبق له التعيين كمراقب حماية  بيانات اأو يوؤثِّ

بيانــات خارجــي مــع ُمديــر بيانات مناف�ــس اأو كانت تربطه به م�شالح �شــخ�شية قــد توؤثر اأو 

تتعار�س مع قبول ُمهمته لدى مدير البيانات. 

     ويجب تجديد هذا الإف�شاح فورًا كلما طراأ عليه اأي تغيير. 

عدم اإف�شــاء اأي معلومات اأو بيانات تتعلق بمدير البيانات اأو بطبيعة العمل اأو باأ�شــراره التي   -2

و�شلــت اإليــه اأو كانت تحــت ب�شره اأو كان ُمتاحًا له النفاذ اإليهــا بحكم عمله كمراقب حماية 

بيانات، اأو ا�شــتخدام اأيٍّ من هذه المعلومات اأو البيانات لم�شلحته ال�شــخ�شية اأو لم�شلحة 

ر اأ�شــرار العمل  الغيــر وذلــك دون وجــه حــق. وت�شــمل تلــك المعلومــات والبيانــات دون ح�شْ

وبيانــات العمــالء والموظفين والمتعاملين مع مديــر البيانات وبيانــات الأنظمة المعلوماتية 

والتقنية والفنية وغير ذلك من المعلومات والبيانات الُمماثلة.
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مادة )14(

ُمدة �لقيد يف �ل�سجل 

تكون مدة القيد يف ال�شجل �شنة واحدة، تبداأ من تاريخ القيد.

ويجوز جتديده ملدد مُماثلة بذات الإجراءات وال�شروط املقررة لتقدمي طلب القيد املن�شو�س 

عليها يف هذا القرار، بناًء على طلب يقدم من مراقب حماية البيانات اخلارجي اأو مدير البيانات 

- بح�شب الأحوال- قبل انتهاء مدة الرتخي�س بثالثني يومًا على الأقل وبعد �شداد الر�شم املقرر 

للتجديد.

مادة )1٥(

�نتهاء �لقيد يف �ل�سجل �أو �لغاوؤه

ينتهي قيد مراقب حماية البيانات اخلارجي اأو الداخلي يف ال�شجل يف اأي من احلالت الآتية:

الوفاة بالن�شــبة لل�شــخ�س الطبيعي، اأو �شــطب القيد في ال�شــجل التجاري بالن�شبة لل�شخ�س   -1

العتباري.

انتهاء مدة القيد دون تجديده وفقًا لأحكام هذا القرار.  -2

وُيلغى قيد مراقب حماية البيانات اخلارجي اأو الداخلي يف ال�شجل يف اأي من الأحوال الآتية:

فقد اأي �شرط من �شروط القيد في ال�شجل.  -1

ثبوت ح�شول القيد بناًء على وثائق اأو معلومات اأو بيانات غير �شحيحة.  -2

طلب مراقب حماية البيانات الخارجي اأو مدير البيانات كتابًة اإلغاء القيد، بح�شب الأحوال.  -3

اإذا اُتخذت �شده اأي من التدابير المن�شو�س عليها في القانون لرتكابه لُمخالفة ج�شيمة.  -4

 مادة )1٦(

�لر�سم

يجب �شداد الر�شم املُقرر على تقدمي طلب القيد يف ال�شجل كمراقب حماية بيانات خارجي 

اأو داخلي اأو طلب جتديده فور املوافقة على الطلب من ِقبل الهيئة.

مادة )17(

�لرقابة و�لتفتي�ض 

والداخلي  اخلارجي  البيانات  حماية  مراقب  اأعمال  على  والتفتي�س  بالرقابة  الهيئة  تقوم 

للتحقق من مدى التزامهما باأحكام القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لأحكامه، وتتوىل اأي�شًا 
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اإجراء التحقيقات الالزمة من تلقاء نف�شها اأو بناًء على طلب من الوزير اأو من خالل ما تتلقاه 

من بالغات اأو �شكاوى جدية ترد ب�شاأنه والتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم من اإجراءات حيالها. 

مادة )18(

�إحالة مر�قب حماية �لبيانات �ملُخالف �إىل �لتحقيق

مع عدم الإخالل بالأحكام املن�شو�س عليها يف الف�شل الأول من الباب الثالث من القانون، 

باللتزامات  اإخالله  ثبت  حال  يف  التحقيق  اإىل  البيانات  حماية  مراقب  اإحالة  للهيئة  يجوز 

املن�شو�س عليها يف املادة )13( من هذا القرار، اأو باأٍي من اللتزامات املفرو�شة عليه مبوجب 

اأحكام القانون اأو القرارات ال�شادرة تنفيذًا لأحكامه، ول ُي�شاأل مراقب حماية البيانات تاأديبيًا 

ب�شبب اأداء التزاماته.

مادة )1٩(

م�سئولية مر�قبي حماية �لبيانات من �لأ�سخا�ض �لعتباريني

ي�شاأل مراقبي حماية البيانات اخلارجيني من الأ�شخا�س العتباريني عن اأعمال الأ�شخا�س 

الطبيعيني التابعني لهم املقيدين يف ال�شجل كمراقبي حماية بيانات، وذلك مع عدم الإخالل مبا 

تقت�شيه م�شئوليتهم عما وقع منهم من خُمالفات اأو جتاوزات. 

مادة )20(

�لنفاذ

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


