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

 قر�ر رقم )٥0( ل�سنة 2022

 بتحديد �سو�بط و�سمانات �ملحافظة على �سرية �لبيانات

 �ملتعلقة برفع �لدعوى �جلنائية ومبا�سرتها وبالأحكام �ل�سادرة فيها

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف: 

 ،1976 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  العقوبات  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

 ،2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته،

وعلى القانون رقم )16( ل�شنة 2014 ب�شاأن حماية معلومات ووثائق الدولة،

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

الأخ�س املادة )7( 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،

ُقِرَر �لآتي:

مادة )1(

الدعوى  برفع  املتعلقة  البيانات  مبعاجلة  لهم  امل�شرح  والأ�شخا�س  اجلهات  على  ُيحظر 

البيانات  حماية  قانون  من   )7( للمادة  وفقًا  فيها  ال�شادرة  وبالأحكام  ومبا�شرتها  اجلنائية 

اأو  بث  اأو  ن�شر  اأو  نقل  اأو  باإف�شاء  القيام   ،2018 ل�شنة  بالقانون رقم )30(  ال�شادر  ال�شخ�شية 

اأخرى غري  اأو جهة  اأي فرد  اإىل  اأو م�شمونها  اإتاحة هذه البيانات  اأو  اأو تزويد  اإعطاء  اأو  تداول 

معنية بها، اأو اإىل غري من ُتبيح القوانني اطالعهم عليها.

وي�شـري هذا احلظر على جميع مراحل الدعوى اجلنائية ابتداًء من مرحلة جمع ال�شتدللت، 

وكذلك الأحكام ال�شادرة فيها. 

مادة )2(

يجب على اجلهات والأ�شخا�س امل�شرح لهم مبعاجلة البيانات املتعلقة برفع الدعوى اجلنائية 
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ومبا�شرتها وبالأحكام ال�شادرة فيها قبل البدء يف املعاجلة، تعيني �شخ�س اأو اأكرث ُي�شرح لهم 

دون غريهم مبعاجلة تلك البيانات. 

اأو  عليها  اأو الطالع  البيانات  تلك  اإىل  الولوج  املعينني  الأ�شخا�س  وُيحظر على غري هوؤلء 

تداولها، ما مل ُتبيح القوانني اطالعهم عليها.

اأن  البيانات لالأغرا�س امل�شموح بها قانونًا دون  وتلتزم اجلهات والأ�شخا�س مبعاجلة هذه 

ميتد نطاق املعاجلة اإىل اأغرا�س اأخرى مهما كانت الأ�شباب.

مادة )3(

الدعوى  برفع  املتعلقة  البيانات  مبعاجلة  لهم  امل�شـرح  والأ�شخا�س  اجلهات  على  يتعني 

اجلنائية ومبا�شرتها وبالأحكام ال�شادرة فيها ا�شتخدام الأنظمة الفنية والتطبيقات الإلكرتونية 

احلديثة اأو اأي و�شيلة ُمنا�شبة تكفل م�شتوى كاٍف من احلماية واخل�شو�شية اأثناء معاجلة هذه 

جريت املُعاجلة بطريقة اآلية اأو غري اآلية، ُبغية حفظها وتخزينها بطريقة تكفل 
ُ
البيانات �شواء اأ

�شمان �شريتها وحماية حمتواها، واأل تكون عر�شة لالطالع عليها اأو ُمتاح الولوج اإليها من قبل 

غري املعنيني.

مادة )4(

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


