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

 قر�ر رقم )4٩( ل�سنة 2022

 ب�ساأن �لإجر�ء�ت و�لقو�عد �خلا�سة

 بتقدمي �ل�سكاوى عن خمالفة �أحكام قانون حماية �لبيانات �ل�سخ�سية 

�ل�سادر بالقانون رقم )30( ل�سنة 2018 و�لبتِّ فيها

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 )25( 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 الواردة يف 

قانون حماية البيانات ال�شخ�شية ال�شادر بالقانون رقم )30( ل�شنة 2018، ما مل يقت�س �شياق 

الن�س خالف ذلك.

مادة )2(

تقدمي �ل�سكوى

على  يحمله  ما  لديه  كان  اإذا  ب�شكوى  الهيئة  اإىل  يتقدم  اأْن  �شفة  اأو  م�شلحة  �شاحب  لكل 

رقم  بالقانون  ال�شادر  ال�شخ�شية  البيانات  حماية  قانون  لأحكام  خمالفة  اأية  بوقوع  العتقاد 

)30( ل�شنة 2018، اأو باأن �شخ�شًا ما يقوم مبعاجلة بيانات �شخ�شية باملخاَلفة لأحكامه.
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مادة )3(

�إجر�ء�ت تقدمي �ل�سكوى

اأن  يتم تقدمي ال�شكوى على الأمنوذج املُعد لذلك من خالل املوقع الإلكرتوين للهيئة، على 

تت�شمن ال�شكوى على الأخ�س البيانات الآتية:

م ال�شكوى، و�شفته، وعنوانه، ومعلومات التوا�شل معه. 1-  ا�شم ُمقدِّ

ا�شم الم�شكوِّ في حقه، وعنوانه، ومعلومات التوا�شل معه.  -2

الوقائع ذات ال�شلة بالمخالفة واأوجهها.  -3

دة لل�شكوى. اأية اأدلة اأو م�شتندات موؤيِّ  -4

مادة )4( 

فح�ض �ل�سكوى

دة لها، والوقوف على مدى جديتها، ويجوز اأن  تتوىل الهيئة فْح�س ال�شكوى وامل�شتندات املوؤيِّ

تطلب تزويدها باأية بيانات ترى اأنها �شرورية. 

ر ِحْفظها.  ويف حالة عدم كفاية الأدلة للتحقيق يف ال�شكوى، للهيئة اأْن ُتقرِّ

مادة )٥(

�إخطار �مل�سكو يف حقهم

يف حالة قبول ال�شكوى تقوم الهيئة باإخطار الأطراف امل�شكوِّ يف حقهم وجميع الأطراف ذوي 

ال�شلة مبو�شوع ال�شكوى، ويجب اأْن يت�شمن الإخطار ما لدى الهيئة من اأدلة وقرائن ومعلومات 

ب�شاأن املخالفة، وعلى امل�شكوِّ يف حقهم الرد على ال�شكوى خالل مدة ل تزيد على �شبعة اأيام عمل 

يكون م�شفوعًا مبا  واأْن  الرد على دفاعهم ومالحظاتهم  ي�شتمل  اأْن  الإخطار، ويجب  تاريخ  من 

لديهم من امل�شتندات والأوراق واأية اأدلة اأو قرائن توؤيد وجهة نظرهم.

ومع ذلك، يجوز مبوجب قرار ُي�شِدره رئي�س املجل�س اإجراء املراحل الأولية من التحقيق التي 

دها القرار دون توجيه الإخطار اإذا قامت دلئل جدية ُيخ�شى ب�شببها عدم التو�شل للحقيقة  يحدِّ

اأو تعرثُّ التحقيق، وعلى الهيئة توجيه الإخطار حال زوال الأ�شباب امل�شار اإليها.

مادة )٦( 

�لبت يف �ل�سكوى 

ِوْفقًا لأحكام الف�شل الأول من الباب  تتوىل الهيئة التحقيق يف ال�شكوى والبت فيها وذلك 

الثالث من قانون حماية البيانات ال�شخ�شية ال�شادر بالقانون رقم )30( ل�شنة 2018.
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مادة )7(

�سجل �ل�سكاوى

مت�شك الهيئة �شجل ُي�شمى )�شجل ال�شكاوى( ُيقّيد فيه تاريخ تقدمي ال�شكوى وتاريخ قْيدها 

املتخذة  ال�شكوى والإجراءات  امل�شكوِّ يف حقه ومو�شوع  وا�شم  ال�شكوى  م  وا�شم مقدِّ ال�شجل،  يف 

ب�شاأنها والقرار ال�شادر فيها.

مادة )8(

�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


