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

 قر�ر رقم )٥1( ل�سنة 2022

 ب�ساأن �سروط �إن�ساء �سجالت �لبيانات �ل�سخ�سية

�ملُتاح للجمهور �لطالع عليها

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 )11( 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(

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

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

والعبارات التالية املعايَن املبّينَة قريَن ُكلٍّ 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: اأي �شجل يت�شمن بيانات �شخ�شية، ويتاح للجمهور الطالع عليه بمقابل اأو بدون مقابل، 

�شواء كان في �شكل مطبوع اأو اإلكتروني.

مادة )2(

يراعى عند اإن�شاء ال�شجالت توافر ال�شروط الآتية:

اأن تخ�ش�ــس ال�شــجالت لإدراج البيانــات فــي حدود ال�شــرورة ولالأغرا�س التي اأن�شــاأت من   -1

اأجلها هذه ال�شجالت.

اأن تن�شر ال�شجالت ب�شكل علني باإحدى الو�شائل الُمخ�ش�شة لذلك، وُيتاح للجمهور الو�شول   -2

اإليها والطالع على البيانات الُمدرجة فيها ب�شورة وا�شحة وُمي�ّشرة.

األ تــدرج اأي بيانــات فــي ال�شــجالت اإل بعــد الح�شــول على موافقــة �شاحب البيانــات طبقًا   -3

للمــادة )24( مــن القانون، وذلــك بعد اإحاطة �شاحــب البيانات بكافة المعلومــات المتعلقة 
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باإدراج البيانات والغر�س من ال�شجل، وفي حال الح�شول على البيانات ال�شخ�شية ل�شاحب 

البيانــات من اإحدى الو�شــائل العلنية، فيقت�شـــر التزام مدير البيانات علــى اإحاطة �شاحب 

البيانــات بــاإدراج بياناتــه في ال�شــجل، وكذلك الغر�س من اإن�شــائه، واأية معلومــات �شرورية 

اأخــرى، بح�شــب ظــروف كل حالــة، ول ُي�شــترط الح�شــول على موافقــة �شاحــب البيانات اأو 

اإخطــاره قبــل اإدراج بياناتــه في ال�شــجل اإذا كان اإدراج تلــك البيانات ُمتعلقــة بتنفيذ التزام 

قانونــي اأو اأمــر مــن المحكمة اأو النيابة العامــة اأو تنفيذًا لعقد يكون �شاحــب البيانات طرفًا 

فيه. 

اأن ُيمكن �شاحب البيانات من تعديل بياناته الواردة في ال�شــجل اأو �شــطبها في اأي وقت ومن   -4

دون اأي مقابل وفقًا لإجراءات وا�شحة ومي�شرة، وذلك في الأحوال التي يجيزها القانون.

مادة )3(

يجب اأن تت�شمن ال�شجالت ما ياأتي:

1-  نوع البيانات.

2-  الغاية من جمع البيانات.

3-  تاريخ اآخر تحديث طراأ على البيانات.

          مادة )4(

يجب على مدير البيانات اللتزام بالآتي:

1-  تحديث ال�شجالت ب�شورة دورية ومنتظمة.

2-  اأن ي�شمن �شالمة ال�شجالت وحمايتها من اأي نوع من اأنواع الختراق اأو التالعب في البيانات 

التي تحتوي عليها.

       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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وز�رة �لد�خلية

 قر�ر رقم )32( ل�سنة 2022

 بتعديل بع�ض �أحكام �لقر�ر رقم )4( ل�سنة 2010 ب�ساأن �سو�بط و�سروط

 و�إجر�ء�ت �إ�سد�ر تاأ�سري�ت لرعايا �لدول �لتي ُتنح تاأ�سري�ت مبنافذ مملكة

�لبحرين و�ملقيمني بدول جمل�ض �لتعاون

وزير الداخلية:

اإ�شدار  واإجراءات  ب�شاأن �شوابط و�شروط   2010 ل�شنة  القرار رقم )4(  بعد الطالع على 

جمل�س  بدول  واملقيمني  البحرين  مملكة  مبنافذ  تاأ�شريات  مُتنح  التي  الدول  لرعايا  تاأ�شريات 

التعاون، وتعديالته،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

 2010 ل�شنة  للقرار رقم )4(  املرافق  النظام  )اأوًل( مكررًا من  البند رقم  ُي�شتبدل بن�س 

تاأ�شريات مبنافذ  التي مُتنح  الدول  تاأ�شريات لرعايا  اإ�شدار  واإجراءات  ب�شاأن �شوابط و�شروط 

مملكة البحرين واملقيمني بدول جمل�س التعاون، الن�س الآتي:

اجلن�شية  ل�شئون  الداخلية  وزارة  وكيل  من  قرارات  ب�شاأنها  ي�شدر  التي  الدول  عدا  »فيما 

واجلوازات والإقامة لعتبارات تقت�شيها امل�شلحة العامة، ُي�شمح لغري رعايا الدول املبينة باملرفق 

)اأ(، احل�شول على تاأ�شرية فورية لدخول اململكة، وذلك بعد التاأكد من ا�شتيفاء ال�شروط الآتية:

ـدة للقادمين عن طريق الجو. ـعة وموؤكَّ 1-  وجود تذاكر �شفر مرجَّ

ـر ما يكفي لالإعالة مدة الإقامة في المملكة. 2-  تَوفُّ

د. ـر عنوان معروف ومحدَّ 3-  تَوفُّ

4-  األ يكــون طالــب التاأ�شــيرة ممنوع من الدخــول اإلى المملكة طبقًا لمــا ي�شدر من قرارات في 

هذا ال�شاأن، ول يكون من الأ�شخا�س غير المرغوب فيهم متى ما كانت هناك اأ�شباب موجبة 

لذلك.

5-  اأن يكون لدى طالب التاأ�شيرة اإحدى التاأ�شيرات اأو البطاقات التالية:


