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

 قر�ر رقم )42( ل�سنة 2022

ب�ساأن نقل �لبيانات �ل�سخ�سية �إىل خارج مملكة �لبحرين 

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 )12( 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 املعايَن املبّينَة قريَن ُكلٍّ منها، ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

�لمملكة: مملكة البحرين.

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

�لمجموعة �لإقليمية �أو �لدولية: ال�شـركات وفروعها المنت�شرة في عدد من الدول، وال�شركات 

الأم وال�شركات التابعة لها في دول اأخرى.

دِمَجت في 
ُ
قو�عــد �لموؤ�س�ســة: مجموعــة مــن ال�شيا�شــات والإجــراءات الملزمة التــي ُجِمَعــت اأو اأ

وثيقــة مكتوبــة واحدة، والتي ت�شعها المجموعة الإقليميــة اأو الدولية ويتم تقديمها للهيئة، بهدف 

يم عملية نقل البيانات ال�شخ�شية ما بين المجموعة الإقليمية  حماية البيانات ال�شــخ�شية، وتنظِّ

اأو الدولية.

مادة )2(

حالت نقل �لبيانات �ل�سخ�سية �إىل خارج �ململكة 

يف  املدرجة  والأقاليم  البلدان  اإىل  ُمبا�شرة  ال�شخ�شية  البيانات  نقل  البيانات  ملدير  يجوز 



العدد: 3593 – الخميس 17 مارس 2022

88

الك�شف املُرافق لهذا القرار دون احلاجة للح�شول على ت�شريح من الهيئة.

ويجوز ملدير البيانات اأن ينقل البيانات ال�شخ�شية اإىل غري تلك البلدان والأقاليم بت�شريح 

رت الهيئة اأنَّ البيانات �شوف يتوافر لها م�شتوى  من الهيئة يف كل حالة على حدة، وذلك اإذا قدَّ

كاٍف من احلماية طبقًا للبند )2( من الفقرة الأوىل من املادة )12( من القانون.

دة. ويجوز اأْن يكون الت�شريح امل�شار اإليه يف الفقرة ال�شابقة م�شروطًا اأو لفرتة زمنية حمدَّ

مادة )3(

طلب �حل�سول على �لت�سريح بنقل �لبيانات �ل�سخ�سية �إىل خارج �ململكة

اإىل خارج  ال�شخ�شية  البيانات  لنقل  الهيئة  ت�شريح من  على  تقدمي طلب احل�شول  يكون 

اململكة وفقًا لالآتي: 

اأن يقــدم طلــب الح�شــول علــى الت�شريــح علــى الأنمــوذج الُمعــد لذلــك مــن خــالل الموقع   -1

الإلكتروني للهيئة مت�شمنًا البيانات الآتية:

ا�شم مدير البيانات وعنوانه، وا�شم معالج البيانات وعنوانه اإن ُوجد. اأ( 

ب(  طبيعة البيانات المطلوب نقلها، والغر�س من معالجتها ومدة المعالجة.

تلك  في  يتوافر  ما  وبيان  لها،  النهائية  والوجهة  البيانات  هذه  م�شدر  الإقليم  اأو  ج( البلد 

البلدان اأو الأقاليم من تدابير لحماية البيانات ال�شخ�شية.

اأن يرفــق بالأنمــوذج بيــان التفاقيــات الدولية والت�شــريعات ذات العالقة المعمــول بها لدى   -2

البلد اأو الإقليم الذي �شوف ُتنقل اإليه البيانات.

اأن يرفق بالأنموذج بيان ما اإذا �شــيتم توفير م�شــتوى كاٍف من الحماية للبيانات ال�شــخ�شية   -3

الُمراد نقلها. 

مادة )4(

نقل �لبيانات �ل�سخ�سية �إىل خارج �ململكة �سمن جمموعة �إقليمية �أو دولية

عليه  �شيرتتب  الدولية  اأو  الإقليمية  املجموعة  ال�شخ�شية �شمن  البيانات  نقل  كان  يف حال 

اأو اإقليم من غري البلدان اأو الأقاليم املدرجة يف الك�شف املرافق لهذا  انتقال البيانات اإىل بلد 

القرار، يتعني على مدير البيانات احل�شول على ت�شريح من الهيئة وفقًا للمادة )3( من هذا 

القرار، اإ�شافة اإىل اللتزام بقواعد املوؤ�ش�شة، اإن وجدت. 
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مادة )٥(

نقل �لبيانات �ل�سخ�سية �إىل مدير بيانات �أو طرف ثالث خارج �ململكة بناًء على عقد 

يف حال كان نقل البيانات خارج اململكة من مدير البيانات اإىل مدير بيانات اأو طرف ثالث 

يتواجدان خارج البلدان والأقاليم املدرجة يف الك�شف املرافق لهذا القرار، مبوجب عقد، يجب 

على مدير البيانات احل�شول على ت�شريح من الهيئة وفقًا للمادة )3( من هذا القرار، وتقدمي 

ُن�شخة من العقد الذي يجب اأن يت�شمن جميع الأحكام الآتية:  

اأن تقت�شر معالجة البيانات على الأغرا�س المحددة لها في العقد.  -1

األ يتم الحتفاظ بالبيانات لفترة اأطول مما يقت�شيه الغر�س من نقلها.  -2

اأن تكــون البيانــات �شحيحــة ودقيقة وذات �شلــة ومحدّثة وتخ�شع لعمليــات التحديث عندما   -3

يكون لذلك مقت�شى.

اللتزام بكافة التدابير الفنية والتنظيمية للمعالجة.  -4

وجــوب اإبــالغ �شاحب البيانــات بالغر�س من المعالجــة، وغيرها من المعلومــات ال�شرورية   -5

ل�شمان اإجراء معالجة من�شفة. 

�شمــان تمكيــن �شاحــب البيانــات من الطالع علــى جميع البيانــات ال�شــخ�شية المتعلقة به   -6

والتي تجري معالجتها، بالإ�شافة اإلى تمكينه من ت�شحيح البيانات اأو حجبها اأو م�شحها في 

حال لم تمتثل عملية معالجتها لأحكام القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له. 

مادة )٦(

�لنفاذ

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

التايل لتاريخ ن�شره 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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   ك�سف باأ�سماء �لبلد�ن و�لأقاليم

 �لتي تتمتع بت�سريعات �أو �أنظمة تكفل م�ستوى كاٍف من �حلماية للبيانات �ل�سخ�سية

الدولة/البلد/القليمتالدولة/البلد/القليمت

جري�شي43الأرجنتني1

غرينزي44الربتغال2

اأ�شرتاليا45الت�شيك3

م�شر46الدمنارك4

املغرب47ال�شويد5

بوليفيا48اململكة املتحدة6

ت�شيلي49الرنويج7

كولومبيا50النم�شا8

الإكوادور51كوريا اجلنوبية9

جزر فوكالند52اليابان10

غويانا الفرن�شية53ا�شتونيا11

جورجيا54كرواتيا12

غيانا55اإيطاليا13

الهند56اإ�شبانيا14

ماكاو57اأملانيا15

ماليزيا58اأندورا16

املك�شيك59اأوروغواي17

موناكو60اإيرلندا18

باراغواي61اآي�شلندا19

بريو62بلجيكا20

رو�شيا63بولندا21

�شان مارينو64قرب�س22

�شنغافورة65رومانيا23

�شورينام66�شلوفاكيا24

تايلند67�شلوفينيا25

اأوكرانيا68�شوي�شرا26

الوليات املتحدة الأمريكية69فرن�شا27

الفاتيكان70فنلندا28

فنزويال71كندا29

ال�شني72لتفيا30

هونغ كونغ73ليتوانيا31

بروناي74ليختن�شتاين32

كازخ�شتان75مالطا33

الربازيل76نيوزيلندا34

الإمارات77هنغاريا35

ال�شعودية78هولندا36
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الكويت79اليونان37

عمان80بلغاريا38

باك�شتان81لوك�شمبورغ39

نيجرييا82اإ�شرائيل40

الأردن83جزر فارو41

جزيرة مان42

 


