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 مشروع نظام محاية البيانات الشخصية 
 املادة األوىل:

املعاني املبينة أمام كل      -أينما وردت يف هذا النظام   -والعبارات اآلتية    باأللفاظ  ُيقصدددد  
   ذلك: غريالسياق  يقتِضما مل  ،منها

 .محاية البيانات الشخصيةنظام النظام:  -1
 .نظاماللوائح التنفيذية لل اللوائح: -2
 اهليئة الوطنية لألمن السيرباني. اهليئة: -3
 إىل يؤديمن شددهن  أن  -أو شددهل  همهما كان مصدد ر- بيانكل  :الشددخصددية البيانات -4

و غري بصددددفة مباشددددرة أ جيعل التعرف علي  ممهًناأو  ،فرد على وج  التح ي الة معرف
شرة  سم  :ومن ذلك ،مبا صية    ورقم اهلوية، اال شخ صل،  و، والعناوين ،ال أرقام وأرقام التوا

 والبطاقات البنهيةوأرقام احلسدددابات ، واملمتلهات الشدددخصدددية  الرُّخص والسددد  ت
ية    مان كة      ،االئت تة أو املتحر ةاب طابع        ،وصددددور الفرد ال نات ذات ال يا لك من الب وغري ذ
 الشخصي.

, ومن  آليةبهي وسيلة كانت ي وية أو   الشخصية   على البيانات  رىُت أي عملية عاجلة:امُلددددد 5
اجلمع, والتسددد يل, واحلفو, والفهرسدددة, والوتيت, والتنسددديي, والتخ ين,    اتعملي :ذلك

والنشدددر,  والتع يل, والتح يث, وال مج, واالسدددوجاع, واالسدددتعماف, وا فصدددا,, والنقل,  
 واحل ت, واملسح, وا ت ف.واملشاركة يف البيانات أو الربط البيين, 

صوف جهة   مع:اجلدددددد 6 صية    التحهم ح شخ من  سواء  ،وفقًا ألحهام النظامعلى البيانات ال
 .طرف آخرمن علي  أو الشرعية ل  الوالية  ممنأو  ن ُيمةل ممأو  ُمباشرًةصاحبها 

عليها وجيعل من املتعذر االط ع الشخصية البيانات إزالة  كل عمل يؤدي إىل ت ف:ا د  7
 . مرة أخرىأو استعادتها 

 الشخصية من احلصوف على البيانات -التحهمجهة ع ا -متهني أي شخص : ا فصا,دددد 8
   االط ع عليها بهي وسيلة وألي غرض.أو أو استعماهلا 

 عاجلتها.ملنقل البيانات الشخصية من مهان إىل آخر  النقل: -9
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 عبدددر وسيلدددة نشدددر مقدددروءة أو مسموعدددة    الشخصية : بث أي من البياندددات النشر -10
 أو إتاحتها. ،أو مرئية

أو  ،العرقي أو القبلي بيان شخصي يتضمن ا شارة إىل أصل الفرد      كلالبيانات احلساسة:    -11
سي    سيا ضويت    ،معتق ه ال يين أو الفهري أو ال سات     يفأو ي ف على ع س مجعيات أو مؤ

  ،اليت حت د اهلوية السدددمات احليوية بياناتأو  ،البيانات اجلنائية واألمنيةوكذلك  أهلية.
  ،بيانات حت ي  املوقعو ،أو البيانات الصددحية ،أو البيانات االئتمانيةأو البيانات الوراثية, 

    .األبوين أو أح هماوالبيانات اليت ت ف على أن الفرد جمهوف 
ثية أو املهتسددبة لشددخص لوراكل بيان شددخصددي يتعلي باصصددائص ا: البيانات الوراثية -12

ستخلص  يو د بشهل فري  السمات الفيسيولوجية أو الصحية لذلك الشخص,       حيطبيعي, 
أخرى   عينة أيأو حتليل  النووية كتحليل األمحاض للشدددخصمن حتليل عينة بيولوجية 

   تؤدي إىل استخ ص بيانات وراثية.
صحية:   البيانات -13 صي يتعلي   ال شخ صحية حبالة الفرد  كل بيان  س ية أو     ،ال سواء اجل

 .ب العقلية أو النفسية أو املتعلقة باص مات الصحية اصاصة 
اص مات الوقائية      ومن ذلك  ،الفرداص مات املتعلقة بصددددحة      الصددددحية:   اص مات   -

 والع جية والتههيلية والتنويم وتوفري ال واء.

أو  ،احلصددوف على متويلفرد التعلي بطلت يشددخصددي بيان  كلالبيانات االئتمانية:  -15
صول  علي   صي أو عائلي    سواء  ,ح شخ مبا يف ذلك  ،من جهة ُتمارس التمويل ,لغرض 

على احلصدددوف على ائتمان أو بق رت  على الوفاء ب  أو بتار    بق رت بيان يتعلي أي 
  .االئتماني

صية    صاحت البيانات  -16 شخ صية    البيانات الفرد الذي تتعلي ب : ال شخ أو أو من ميةل   ال
 .من ل  الوالية الشرعية علي 

ستقلة  أو عامة أي جهة حهومية :التحهمجهة  -17 ص    أيو ,يف اململهة م صفة   اتذ يةشخ
؛ ية ذلكوكيف الشددخصددية البيانات معاجلةد الغرض من حت ؛ ةخاصدد طبيعية أو اعتبارية

   .عاجلةاملجهة  بوساطةأم  اطتهابوسمعاجلة البيانات  تسواء أباشر
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ستقلة يف اململهة عاجلة: املجهة  -18 ص   وأي ,أي جهة حهومية أو عامة م صفة   اتذ يةشخ
 .ونيابًة عنها التحهمجهة  ملصلحة الشخصية ناتالبيا تعاجل؛ ةطبيعية أو اعتبارية خاص

 املادة الةانية:
بهي   تتعلي باألفراد تتم يف اململهة    شددددخصددددية  بيانات  على أي عملية ُمعاجلة ل    النظام ُيطبي  -1

سيلة كانت  صية  معاجلة مبا يف ذلك  ،و شخ يف اململهة  املقيمني فراد ألاملتعلقة با البيانات ال
بيانات امُلتوفى إذا ويشددمل ذلك  من أي جهة خارج اململهة.ا نونت شددبهة اليت تتم عرب 

 .على وج  التح ي كانت ستؤدي إىل معرفت  أو معرفة أح  أفراد ُأسرت  
اليت تتعلي ب  يف إطار  بيانات  الشخصية   قيام الفرد مبعاجلة ,من نطاق تطبيي النظام ُيستةنى  -2

 .لغريلنشرها أو يفصح عنها يأن  مل  ما دام ،استعمال  الشخصي أو العائلي
 املادة الةالةة:

لصدددداحت   االنظام بهي حهم مينح حق     ال ختل األحهام وا جراءات املنصددددوص عليها يف    
ينص علي  نظام آخر أو اتفاقية دولية تهون  ,هلا أفضددددل أو يقرر محايةالبيانات الشددددخصددددية 

 اململهة طرفًا فيها.   
    :الرابعة املادة

 احلقوق اآلتية: -لألحهام الواردة يف النظاموفقًا - الشخصية يهون لصاحت البيانات
 .الن اهة واألمانة واالحوامالع الة ويف إطار من  الشخصية بيانات  أن تعاجلاحلي يف د 1

جلمع  املعترب العمليأو  النظامي األساسبعلمًا  إحاطت ويشمل ذلك  ،العلماحلي يف د 2
الغرض الحقاً بصورة تتنافى مع  بيانات  تعاجل وأالَّ ،ذلكوالغرض من  ،الشخصية بيانات 

 .النظام( من العاشرةاملادة )يف من مجعها أو يف غري األحواف املنصوص عليها 
  .دقيقة وح يةةوصحيحة  الشخصية بيانات  أن تهون احلي يفد 3

 ط عاالويشمل ذلك  ،التحهماملتوافرة ل ى جهة  الشخصية  بياناتيف وصول  إىل د احلي 4
وطلت إت ف ما انتهت احلاجة  حت يةها،أو  إمتامها،أو  تصحيحها،وطلت  عليها،

 وب  مطابقة ملضمون الس  تبصيغة واضحة وها نسخة مناحلصوف على و منها،إلي  
نظام املعلومات قضي ب  يوذلك دون إخ ف مبا  -ملا حت ده اللوائح وفقًا- مقابل مادي
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املادة )التاسعة( من ب   مبا تقضي, ودون إخ ف فيما  ص املقابل املالي االئتمانية
 النظام. 

 اللوائح. هابينُتاليت  األخرى املنصوص عليها يف النظام احلقوق -5

 :اصامسةاملادة 

صوص عليها يف النظام  األحواف فيما ع ا -1 شخصية   معاجلة البياناتوز جتال  ،املن أو تغيري  ال
, واألحواف اليت وُتبني اللوائح شددروا املوافقة . صدداحبها موافقةبع   إالَّمعاجلتها الغرض من 

صوف على املوافقة من    و ,أن تهون املوافقة كتابية فيها جيت شروا واألحهام املتعلقة باحل ال
 .األهليةع يم ناقص أو  صاحت البيانات الشخصيةالولي الشرعي إذا كان 

صية   صاحت البيانات ل جيوز ،حوافيف مجيع األ -2 شخ شار إليها يف  الرجوع عن املوافقة  ال امل
  .اللوائح الضوابط ال زمة لذلك دوحت  ،وقتيف أي ( من هذه املادة 1الفقرة )

 :   السادسة املادة
املادة ( من 1املشدددار إليها يف الفقرة ) ال ختضدددع معاجلة البيانات الشدددخصدددية للموافقة 

 يف األحواف اآلتية: )اصامسة( من النظام,
لصدداحت البيانات وكان االتصدداف ب  متعذرًا أو  متحققةاملعاجلة مصددلحة عن ما ُتحقي  -1

 كان من الصعت حتقيي ذلك.
 يهون صاحت البيانات  سابي نظام آخر أو تنفيذًا التفاق  مبقتضى عن ما تهون املعاجلة  -2

 طرفًا في . الشخصية
وكانت تلك امُلعاجلة مطلوبة ألغراض أمنية  ،أو عامة جهة حهوميةالتحهم إذا كانت جهة  -3

 .أو الستيفاء ُمتطلبات قضائية
 :املادة السابعة

شرطًا من النظام )اصامسة( املادة ( من 1املشار إليها يف الفقرة )ال جيوز أن تهون املوافقة 
 الشخصية ما مل تهن اص مة أو املنفعة ذات ع قة مبعاجلة البيانات ، س اء خ مة أو تق يم منفعة

 .عليهااليت ص رت املوافقة 
 :الةامنةاملادة 
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على جهة الشخصية, البيانات فصا, عن ا شهن يف اللوائح ومع مراعاة ما ينص علي  النظام 
 أحهاملتنفيذ  ال زمةضمانات التوفر اجلهة اليت أن تلت م باختيار عاجلة املجهة عن  اختيارها التحهم 

إليها  اتلك اجلهة بالتعليمات اليت توجههمستمرة من الت ام وعليها التحقي بصفة  ,اللوائحوالنظام 
, وال  ل اللوائحوالنظام أحهام مبا ال يتعارض مع  الشخصيةيف مجيع ما يتعلي حبماية البيانات 

األحهام وحت د اللوائح . األحوافأو اهليئة حبست  الشخصية ذلك مبسؤولياتها جتاه صاحت البيانات
 عاجلة.املهي تعاق ات الحقة تقوم بها جهة ب على األحهام املتعلقة ملتال زمة لذلك، على أن تش

 :التاسعةاملادة 
إىل البيانات الشخصية املقرر يف  وصوفالملمارسة حي  م دحت ي  التحهم جلهة جيوز  -1

 جيوز. واملناسبة لذلك امل ةحت ي   اهليئةوتتوىل  ،من املادة )الرابعة( من النظام (4الفقرة )
 اآلتية:األحواف تقيي  هذا احلي يف التحهم جلهة  كذلك

  .من أي ضرر غريهأو  الشخصية صاحت البياناتماية حل ضروريًّا ذلككان  إذا -أ

ن التقيي  مطلوبًا ألغراض أمنية أو وكا ،أو عامة جهة حهوميةالتحهم إذا كانت جهة  -ب
 .قضائية ُمتطلباتالستيفاء لتنفيذ نظام آخر أو 

 الشخصية من الوصوف إليها متى حتقي أال ُتمهِّن صاحت البياناتالتحهم جيت على جهة  -2
( من املادة 6( و)5( و)4( و)3( و)2( و)1من األحواف املنصوص عليها يف الفقرات ) أٌي

 )السادسة عشرة( من النظام.
 :العاشرةاملادة 

 كذلك وزجتال و ،مباشددرًة صدداحبهامن  إالَّ الشددخصددية مجع البيانات التحهم جلهة ال جيوز 
التحهم جيوز جلهة   ،ومع ذلك  .لغرض الذي ُجمعت من أجل    تحقيي ال البيانات إالَّ  تلك  ُمعاجلة   

صية    مجع البيانات شخ شرةً  صاحبها من غري  ال غري الذي مجعت من لغرض آخر  أو ُمعاجلتها ،مبا
  :اآلتيةاألحواف يف وذلك  ،أجل 

 .وفقًا ألحهام النظام ,على ذلك الشخصية وافي صاحت البياناتإذا د 1
 .من مص ر متا, للعموممجعها  أو جرى ،متاحة للعموم الشخصيةالبيانات إذا كانت د 2
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 صاحبهامن غري مجع البيانات الشخصية  وكان ,أو عامة جهة حهوميةالتحهم إذا كانت جهة د 3
لتنفيذ  أو أمنيةألغراض  مطلوبًا ؛أو ُمعاجلتها لغرض آخر غري الذي مجعت من أجل  ،مباشرًة

 . وفي األحهام اليت حت دها اللوائح قضائية الستيفاء ُمتطلباتأو  آخر نظام
أو يؤثر على مصاحل   الشخصية إذا كان التقي  بهذا احلظر ق  ُيلحي ضررًا بصاحت البيانات -4

 .احليوية

حلماية الصحة أو الس مة العامة أو  ضروريًّاأو معاجلتها  الشخصيةالبيانات مجع  إذا كاند 5
 .أو محاية صحتهم معينني فرادأو أ فردمحاية حياة 

املمهن حت ي  هوية  لن ُتس ل أو ُتحفو يف صيغة جتعل من الشخصية إذا كانت البياناتد  6
 .توافي اهليئة على ذلكعلى أن , ةأو غري مباشر ةمباشر بصورة ومعرفت  هاصاحب

 :احلادية عشرةاملادة 
 وأالَّ ،التحهمبهغراض جهة  ُمباشرة ع قة ذا الشخصيةمجع البيانات جيت أن يهون الغرض من  -1

 .نظامًا حهم مقررأي يتعارض مع 
أن تهون و ،نظامًا حهم مقررأي مع ووسائلها  الشخصيةُطرق مجع البيانات تتعارض  أالَّجيت  -2

وخالية من أساليت اص اع أو التضليل أو  ،ومباشرة وواضحة وآمنة ،صاحبهام ئمة لظروف 
 االبت از.

لتحقيي  ال زمًا على احل  األدنى روصقم ئمًا وم الشخصيةيهون ُمحتوى البيانات  أن جيت -3
متى بصورة حم دة  صاحبهاما يؤدي إىل معرفة مع جتنت مشول  على  ،الغرض من مجعها

 وحت د اللوائح الضوابط ال زمة لذلك.. الغرض من مجعها حتقي
فعلى  ،لتحقيي الغرض من مجعها مل تع  ضرورية جتمعاليت  الشخصيةإذا اتضح أن البيانات  -4

 .فورًاوإت ف ما سبي أن مجعت  منها  ،التوقف عن مجعهاالتحهم جهة 
    عشرة:الةانية املادة 
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ة  متاحجتعلها وأن  ,لبيانات الشددخصدديةصصددوصددية اسددياسددة  أن تعتم التحهم جهة  على
من على أن تشتمل تلك السياسة على حت ي  الغرض     .قبل مجع بياناتهمليطلعوا عليها  بهاصحا أل

وكيفية   ،ووسدديلة حفظها ،وطريقة مجعها ،املطلوب مجعها الشددخصددية  وُمحتوى البيانات ،هامجع
 .  وكيفية ممارسة هذه احلقوقفيما يتعلي بها,  صاحبها, وحقوق وكيفية إت فها ،معاجلتها

  عشرة:الةالةة املادة 
صية    البيانات مجعيف حالة  ،التحهمجهة  على شخ شرةً م صاحبها من  ال سائل    اختاذ ،با الو

 بيانات : مجعيف  ءبالعناصر اآلتية قبل الب علمًا  حاطت  الهافية 
 .الشخصية بيانات  جلمع املعترب املسوغ النظامي أو العمليد 1

 ،اأم اختياريًّ اإل اميًّأو بعضها  مجعها كلهاوما إذا كان  ،الشخصية بيانات  الغرض من مجعد 2
أو يف غري  مع الغرض من مجعهابهن بيانات  لن تعاجل الحقًا بصورة تتنافى  وإحاطت  كذلك

 .( من النظامالعاشرةاألحواف املنصوص عليها يف املادة )
ألغراض  مجعهاما مل يهن  ،وعنوان مرجع  عن  االقتضاء الشخصية من جيمع البيانات هويةد 3

 .أمنية

وما إذا كانت  ،وصفتها ،البيانات الشخصية إليهاإفصا,  ى رُيَساليت  أو اجلهات اجلهةد 4
 .تعاجل خارج اململهةسأو  سيفصح عنهاستنقل أو  الشخصيةالبيانات 

 .الشخصية البيانات إجراء مجع متامع م إاليت توتت على احملتملة  األخطارو اآلثارد 5

 .تصحيحها عن  االقتضاءطلت و ،بيانات  الشخصيةإىل  حق  يف الوصوفد 6
 .التحهمجهة متارس   الذيطبيعة النشاا حبست  اللوائحاليت حت دها  األخرىالعناصر  -7

 عشرة:الرابعة املادة 

للتحقي من  كافيةدون اختاذ خطوات  الشخصيةالبيانات تعاجل أن التحهم ال جيوز جلهة 
 .وفقًا ألحهام النظام دقتها واكتماهلا وح اثتها وارتباطها بالغرض الذي ُجمعت من أجل 

 عشرة:اصامسة املادة 

 اآلتية:األحواف يف  إالَّ الشخصية البياناتفصا, عن ا التحهم جلهة  ال جيوز
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  .وفقًا ألحهام النظام فصا,على ا  الشخصية وافي صاحت البيانات إذاد 1
 من مص ر متا, للعموم. مجعها جرىق  الشخصية كانت البيانات  إذا -2

لتنفيذ  أو ألغراض أمنيةوذلك  ،أو عامة جهة حهوميةاليت تطلت ا فصا, هة اجلكانت  إذاد 3
 . اللوائحاألحهام اليت حت دها وفي  قضائية الستيفاء ُمتطلباتأو  آخر نظام

 معينني فرادأو أ فردحلماية الصحة أو الس مة العامة أو محاية حياة  اضروريًّ ا فصا,إذا كان د 4
 .أو محاية صحتهم

صاحت  هوية إىل معرفة تؤديال  بطريقةتها الحقًا ا فصا, سيقتصر على معاجل إذا كاند 5
 . على ذلك اهليئةأن توافي على  ،على وج  التح ي أو أي فرد آخر  الشخصية البيانات

 عشرة:السادسة املادة 

الفقرات يف األحواف املنصوص عليها يف  الشخصية عن البيانات تفصح أاّلالتحهم  جهة على
  مما يهتي: اتصف ا فصا, بهيٍّ متى ،عشرة( من النظاماصامسة املادة )( من 5( و)2( و)1)

 أو يتعارض مع مصاحلها. ,اململهةأو يسيء إىل مسعة  ,األمنميةل خطرًا على أن  د 1
 أخرى. مع دولة ع قات اململهةعلى  يؤثرأن  د 2

أو يؤثر  حماكمة عادلةاحلصوف على مينع من كشف جرمية أو ميس حقوق متهم يف أن  د 3
 .يف س مة إجراءات جنائية قائمة

 للخطر.أو أفراد  فرديعرض س مة أن  د 4

 .الشخصية غري صاحت البيانات آخر فردانتهاك خصوصية  علي يوتت أن  د 5

 .لألهلية ع يمأو ناقص  مصلحةتعارض مع يأن  د 6

  .مقررة نظامًال بالت امات مهنية  أن  د 7
 .قضائيأو حهم  أو إجراء إخ ف بالت ام علي نطوي يأن  د 8

 الهشف عن .حتتم املصلحة العامة ع م هشف عن مص ر سري ملعلومات يأن  د 9
 عشرة:السابعة املادة 
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جهة  فعلى ،الشخصية حت يث يف البياناتإجراء تصحيح خطه أو إكماف نقص أو  جرىإذا  -1
طرأ عليها، وأن يت إليها تلك البيانات بهي تع يل شعر أي جهة أخرى انتقلأن ُتالتحهم 

 .تتيح هلا ذلك التع يل

جراءات املطلوبة والتح يث، وأنواع التصحيح، وا ح توضح اللوائح امل د ال منية للتصحي -2
     .ح يةةغري دقيقة أو  غري لتفادي اآلثار املوتبة على معاجلة بيانات شخصية غري صحيحة أو

 عشرة:الةامنة املادة 
جيوز  ،ومع ذلك .فور انتهاء الغرض من مجعهاالشخصية إت ف البيانات التحهم على جهة  -

إذا متت إزالة كل ما يؤدي إىل  مجعهابع  انتهاء الغرض من بتلك البيانات االحتفاظ هلا 
 .وفي الضوابط اليت حت دها اللوائح على وج  التح ي  صاحبهامعرفة 

يف  بع  انتهاء الغرض من مجعهاالشخصية حتى البيانات باالحتفاظ التحهم على جهة  -
 احلالتني اآلتيتني: 

ت فها  رى إُيويف هذه احلالة  ،ُمح دة م ة بهااالحتفاظ  يوجت نظامي مسوغ توافرإذا د  أ
 .أيهما أطوف ،هاأو انتهاء الغرض من مجع امل ةبع  انتهاء هذه 

 أمام جهة قضائية ةمنظور بقضية متصلة اتصااًل وثيقًا الشخصيةإذا كانت البيانات د ب 
استهماف ت فها بع  إ  رىويف هذه احلالة ُي ،وكان االحتفاظ بها مطلوبًا هلذا الغرض

 .اصاصة بالقضية ةجراءات القضائيا 
 عشرة:التاسعة املادة 

 تضددددمنتقنية ودارية إو تنظيمية ووسددددائلإجراءات  اختاذ ما يل م منالتحهم على جهة 
صية   البياناتاحملافظة على  شخ ضوابط  لألحهام وا وفقًاوذلك  ،هلاالنقل اآلمن وومحاية أمنها  ال ل

 اللوائح.اليت حت دها 
 

 :العشروناملادة 
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فور علمها حب وث سددرقة أو تلف لبيانات شددخصددية أو ح وث    اهليئَةالتحهم شددعر جهة ُت -
 وصوف غري مشروع إليها. 

صاحت البيانات   التحهم حت د اللوائح األحواف اليت جيت فيها على جهة  - شعار  صية    إ شخ  ال
سرقة أو تلف لبيانات يف حالة  صية أو    ال  ح وث  شروع إليها   شخ صوف غري م إذا و .ح وث و

في ت  ,نفس على أو   بياناتعلى  جسيمًا مما سبي أن يرتت ضررًاأيٍّ كان من شهن ح وث 
 .فورًاعلى جهة التحهم إشعاره 

 :احلادية والعشروناملادة 
املتعلقة حبقوق  املنصوص  الشخصية االست ابة لطلبات صاحت البياناتالتحهم على جهة 

 النظام خ ف م ة حم دة وعرب وسيلة مناسبة تبينهما اللوائح.  يف عليها 
 املادة الةانية والعشرون: 

ألي منتج أو   الشدددخصدددية لآلثار احملتملة على محاية البيانات تقويمإجراء التحهم على جهة 
ست   تق م للعموم ةخ م س    الذيطبيعة النشاا  حب ال زمة   حهاماأل، وحت د اللوائح التحهمجهة متار

 .لذلك
 :العشرونو الةالةةاملادة 

يف شدددهن  -مبا ال يتعارض مع أحهام النظام-ا ضدددافية وا جراءات لوائح الضدددوابط الح د ُت
وحيمي يهفل امُلحافظة على خصوصية أصحابها    عاجلة البيانات الصحية ووسائل محايتها مبا   م

 :ما يهتي أن تشتمل علىعلى  ،الواردة يف النظام حقوقهم
على أقل ع د ممهن  -مبا فيها امللفات الطبية-قصر حي االط ع على البيانات الصحية د  

الصحية ال زمة.  اص ماتوبالق ر ال زم فقط لتق يم أو العاملني من املوظفني 
صحية إىل أقل ق ر ممهن دددددد  من املوظفني  تقيي  إجراءات وعمليات ُمعاجلة البيانات ال

 لتق يم اص مات الصحية أو توفري برامج التهمني الصحي. والعاملني
 :العشرونو الرابعةاملادة 
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يف شدددهن  -مبا ال يتعارض مع أحهام النظام-ا ضدددافية لوائح الضدددوابط وا جراءات الُتح د 
وحيمي حقوقهم الواردة يهفل امُلحافظة على خصوصية أصحابها    مبا  معاجلة البيانات االئتمانية

 على ما يهتي:على أن تشتمل  ،ونظام املعلومات االئتمانيةيف النظام 
على  الشددخصددية اختاذ ما يل م للتحقي من توافر املوافقة الهتابية من صدداحت البيانات -

وفي أحهام  ا فصدددا, عنها أو نشدددرها أو مجع هذه البيانات أو تغيري الغرض من مجعها 
النظام ونظام املعلومات االئتمانية.

سار عن بيانات    عن  ورود استف التحهم من جهة  الشخصية   إشعار صاحت البيانات  وجوب  -
 جهة.  االئتمانية من أي

 والعشرون:         اصامسة املادة
اسددتخ ام التحهم جلهة ال جيوز  ،هوميةاحلهات اجلاليت ترسددلها توعوية الواد املفيما ع ا 

صية       شخ صاف ال سائل االت صاحت البيانات   -لهوونيةا الربي ية والعناوين مبا فيها -و صة ب  اصا
 : ملا يهتيوفقًا  إالَّ ,مواد دعائية أو توعوية إرسافألجل  الشخصية

 .إلي على إرساف هذه املواد امُلسته ف  املتلقي تؤخذ موافقةأن  -
سته ف  امل املتلقيُتمهن  -حبست ما حت ده اللوائح -رسل املواد آلية واضحة   أن يوفر م -

  .  عن  رغبت  يف ذلكيلإالتوقف عن إرساهلا  إب اء رغبت  يف من
 ,وحت د اللوائح األحهام املتعلقة باملواد ال عائية والتوعوية املشددددار إليها يف هذه املادة    

 .إلي إرساف هذه املواد على امُلسته ف  املتلقي موافقةوشروا وأحواف 
 والعشرون:         السادسةاملادة 

 جرىإذا  ،ألغراض تسويقية الشخصية وز معاجلة البياناتجت ،ع ا البيانات احلساسة فيما
وحت د اللوائح الضوابط ال زمة  .وفي أحهام النظام ووافي على ذلك مباشرًةمجعها من صاحبها 

 لذلك.
 
 

 والعشرون:         السابعةاملادة 
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ألغراض علمية أو حبةية أو إحصائية دون موافقة   ُمعاجلتهاأو  الشخصية   مجع البيانات جيوز
 :اآلتية األحواف يف ،صاحبها
 .التح ي على وج  ها ما ي ف على هوية صاحبالشخصية إذا مل تتضمن البيانات  -
 على وج  التح ي الشخصية  إت ف ما ي ف على هوية صاحت البيانات  رىُيَسإذا كان  -

عاجل   ها  خ ف عملية ُم بل ا فصددددا,  ت ها ألي  وق يانات     جهة ُأخرى  عن لك الب ومل تهن ت
  .بيانات حساسة

 تنفيذًايقتضيها نظام آخر أو  أو معاجلتها هلذه األغراض  الشخصية   إذا كان مجع البيانات -
 .طرفًا في  هايهون صاحب سابي تفاقال

 وحت د اللوائح الضوابط ال زمة ملا ورد يف هذه املادة. 
 :والعشرون الةامنةاملادة 

 ,أو نسخها الشخصية الوثائي الرمسية اليت حت د هوية صاحت البياناتال جيوز تصوير 
تصوير  خمتصة أو عامة جهة حهومية عن ما تطلتأو  ,عن ما يهون ذلك تنفيذًا ألحهام نظام إالَّ

 . تلك الوثائي أو نسخها
         :والعشرون التاسعةاملادة 

أو  خارج اململهةصاحت البيانات فيما ع ا حاالت الضرورة القصوى للمحافظة على حياة 
التحهم جلهة   جيوزال مرضية أو فحصها أو معاجلتها، ع وىأو الوقاية من  مصاحل  اجلوهرية

إذا كان ذلك  إالَّ جلهة خارج اململهة أو االفصا, عنها إىل خارج اململهة البيانات الشخصيةنقل 
أن بع  ذلك و ،ص مة مصاحل اململهةأو  ،تهون اململهة طرفًا في  تنفيذًا اللت ام مبوجت اتفاق

 تتوافر الشروا اآلتية:
 .باألمن الوطين أو مبصاحل اململهة احليويةا فصا, مساس النقل أو يوتت على  أالَّ -1
ا فصا, نقلها أو   رىُياليت َس الشخصية ضمانات كافية للمحافظة على البياناتتق م أن  -2

 النظامتقل معايري محاية البيانات عن املعايري الواردة يف ال حبيث  ،سريتهاعلى عنها و
 .اللوائحو
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الذي ت عو احلاجة  الشخصية من البيانات فصا, على احل  األدنىا النقل أو  يقتصرأن  -3
 إلي .

 .وفقًا ملا حت ده اللوائح ا فصا,النقل أو على اهليئة موافقة  -4
 التحهمجهة تعفي أن جيوز للهيئة ( من هذه املادة, 1فيما ع ا الشرا الوارد يف الفقرة )و

رت اهليئة منفردة أو متى ق َّ ؛املشار إليهاالشروا االلت ام بهح  من  -يف كل حالة على ح ة-
خارج باالشواك مع جهات أخرى أن البيانات الشخصية سيتوافر هلا مستوى مقبوف من احلماية 

  .حساسة, ومل تهن تلك البيانات بيانات اململهة
 :        الة ثوناملادة 

ص حيات وفقًا        - سعودي من  سة النق  العربي ال س  ملامع ع م ا خ ف بهحهام النظام, وما ملؤ
ونظام مراقبة شددددركات التهمني التعاوني, ونظام املعلومات    نظام مراقبة البنوك,  يقضددددي ب  

شركات التمويل,  سؤولة   ,ذات الع قةاألخرى األنظمة و االئتمانية, ونظام مراقبة  تهون اهليئة م
  .عن تطبيي أحهام النظام واللوائح

وعليها كذلك , واللوائحالنظام أحهام تطبيي  يف سدددبيل التعاون مع اهليئةالتحهم جهة على  -2
 وللهيئة. اليت حتيلها اهليئة إليها بذلك اختاذ ما يل م من إجراءات حياف املسدددائل املتعلقة

ثائي    لت الو مات  ط مة   أو املعلو هة  ال ز ك  من الت ام   التحهم من ج ته هام  ب ها  لل ظام  هح الن
 .اللوائحو

املهمات املوكولة  بعضمباشرة يف  اجلهاتغريها من تفويض  -وفي ما تق ره-جيوز للهيئة  -
  .اللوائحوأحهام النظام تطبيي لإليها 

 :        احلادية والة ثوناملادة 
املرتبطة  أو غري الرحبية أو املهنيةالت ارية  املوافقة على ممارسدددة األنشدددطةب ختتص اهليئة -

  .وفقًا ملا حت ده اللوائح يف اململهة حبماية البيانات الشخصية
شدددخصدددية تتعلي باألفراد  بياناتلعن  معاجلتها -خارج اململهة اليت يف هة اجلجيت على  -

 هلا يف اململهة ترخص ل  اهليئة ممةً أن تعني  -ا نونتشبهة  يف اململهة عرب  املقيمني
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وال  ل هذا التعيني مبسددؤوليات   .واللوائحالنظام أحهام ملباشددرة الت امات  املقررة مبوجت 
صية    صاحت البيانات  جتاه تلك اجلهة  شخ ست األحواف ال وتبني اللوائح األحهام . أو اهليئة حب

 اليت ميةلها. اليت يف خارج اململهة هةاجلاملتعلقة بالوخيص وح ود ع قة املمةل ب
، وجهة املعاجلة التحهم جلهةهات تتوىل إصدد ار شددهادات اعتماد جلص يوخاللهيئة جيوز ل -

 .شهاداتتلك الالقواع  املنظمة  ص ار  على أن تضع اهليئة
 والة ثون:         الةانية املادة

 سدد  تبالتحهم جهة  , حتتفو( من النظامالةامنة عشددرة)ورد يف املادة دون إخ ف مبا 
شطة معاجلة البيانات  مل ة حت دها اللوائح صية    ألن شخ ست   ال شاا  حب س    الذيطبيعة الن جهة  متار

   :اآلتيةالبيانات  من أدنى ح ًّاعلى أن تشمل الس  ت . هليئةا؛ لتهون متاحة عن ما تطلبها التحهم

 .التحهمتفاصيل االتصاف اصاصة جبهة  -1
 .الشخصية الغرض من معاجلة البيانات -2

 .الشخصية فئات أصحاب البياناتوصف  -3

 .إفصا, البيانات الشخصية إليها (ى رُيَسأو ) جرىأي جهة  -4
فصا, عنها أو ا  إىل خارج اململهةالشخصية البيانات نقل  (ى رُيَسأو ) جرىما إذا د 5

 .خارج اململهةجلهة 

 .الشخصية امل ة ال منية املتوقعة ل حتفاظ بالبيانات -6
 :        والة ثونالةالةة املادة 

صاحت البيانات   صية    جيوز ل شخ شئة من تطبيي النظام    اهليئة  إىلالتق م ال شهوى نا بهي 
 الشخصية   للشهاوى اليت يق مها صاحت البيانات   اهليئةحت د اللوائح ضوابط معاجلة  . واللوائحو

 .اللوائحوالناشئة من تطبيي النظام 
 :        والة ثونالرابعة املادة 

ش    - صوص عليها يف مع ع م ا خ ف بهي عقوبة أ  ألفعافا تهون عقوبة ارتهاب ،آخرنظام  من
 : دون أمامهاملا وفقًا  اآلتية
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م ة  بالس ن : يعاقتأحهام النظامخمالًفا حساسة أو نشرها  بيانات أفصح عنكل من ددد  أ
أو بإح ى هاتني     رياف،  م ينيث ثة  على غرامة ال ت ي    بو ال ت ي  على سددددنتني 

البيانات أو بقصدد  حتقيي منفعة إذا كان ذلك بقصدد  ا ضددرار بصدداحت   ؛العقوبتني
  شخصية.

ال  م ةالسدد ن بيعاقت  :( من النظامالتاسددعة والعشددرون)املادة كل من خالف أحهام  -ب
  .هاتني العقوبتني أو بإح ى ،مليون ريافعلى غرامة ال ت ي  بو سنة ي  على ت

مة       ختتص -2 عا بة ال يا مة   الن عاء   ,التحقييمبه مة املختصدددددة    واالد مام احمله عاف  أ عن األف
 املادة.هذه املنصوص عليها يف 

 العقوباتبالنظر يف ال عاوى الناشئة من تطبيي هذه املادة وتوقيع   ةختتص احملهمة املختص  -3
 املقررة.

ضاعفة     لمحهمةجيوز ل - صة م صى هلا على   يف حالة العودعقوبة الغرامة املخت ب يادة احل  األق
 .ت اوز ضعف هذا احل تأال 

 :والة ثوناصامسة املادة 

ودون إخ ف بهي  ،( من النظاموالة ثني الرابعةاملادة )يف فيما مل يرد يف شددهن  نص خاص  -1
مخسدددة ت ي  على ال غرامة ببا نذار أو  يعاقت وبة أشددد  منصدددوص عليها يف نظام آخر؛عق

عقوبة  وز مضدددداعفة  وجت خالف حهمًا من أحهام النظام أو اللوائح.     كل من   ،رياف  م يني
 .ت اوز ضعف هذا احل ب يادة احل  األقصى هلا على أال ت الغرامة يف حالة تهرار املخالفة

ئة تهّون بقرار من  -2 ها عن )ث        ,جملس إدارة اهلي ع د أعضددددائ قل  نة )أو أكةر( ال ي ثة(,  جل
مسددتشددار شددرعي أو نظامي؛ تتوىل النظر يف   من بينهم  ويسددمى أح هم رئيسددًا, ويهون 

, ( من هذه املادة1يف الفقرة )املنصدددوص عليها يقاع عقوبة ا نذار أو الغرامة وإخالفات امل
ست  وذلك سامتها نوع  حب , على أن يعتم  قرار الل نة جملس وتهثريها املخالفة املرتهبة وج
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, قواع  عمل الل نة    -بقرار من  - جملس إدارة اهليئة يصدددد ر و. إدارة اهليئة أو من يفوضدددد  
 ها.ئمهافآت أعضاحي د و
ض ه    -3 ص ر  شار إلي قرار  حيي ملن   التظلم من  ( من هذه املادة2ها يف الفقرة )من الل نة امل

 .املظاملديوان أمام 
 والة ثون: السادسةاملادة 

 األفعافضددددبط  -اهليئةقرار من بتسددددميتهم  الذين يصدددد ر-يتوىل املوظفون أو العاملون  -1
 . اللوائحأو  املنصوص عليها يف النظامواملخالفات 

احلي يف ح   الوسدددائل أو األدوات املسدددتخ مة يف ارتهاب الفعل أو املخالفة إىل لهيئة ل -2
 .حني البت فيها

 والة ثون: السابعة املادة

مع ع م ا خ ف حبقوق الغري حسدددن النية, جيوز للمحهمة املختصدددة احلهم مبصدددادرة    -1
املنصددددوص عليها يف النظام,   األمواف املتحصددددلة من جراء ارتهاب األفعاف أو املخالفات      

 وتؤوف تلك األمواف إىل خ ينة ال ولة.
صة  جيوز -2 ست األحواف -أو لل نة  للمحهمة املخت ضمني  -حب صادر  احلهم ت من  أو القرار ال

شر  علىالنصَّ  العقوبة بتح ي ا مأي منه ص   ن  يف علي  أو املخالف احملهوم نفقة على ملخ
 وذلك مناسددبة، أخرى وسدديلة أي يف أو ،إقامت  تصدد ر يف مهان (أكةر أو)حملية  صددحيفة
نشددر احلهم أو  يهون أن على وتهثريها، الفعل أو املخالفة املرتهبة وجسددامتها نوع حبسددت

 القطعية. اكتساب  القرار بع 
 :والة ثون الةامنةاملادة 

 نتي َة-ضددددرر  حلق ملن  ،النظاميف  املنصددددوص عليهاخ ف بتوقيع العقوبات مع ع م ا 
أمام طالبة املحي  -أو اللوائح النظامأو املخالفات املنصدددوص عليها يف  األفعافأي من ارتهاب 

 .مبا يتناست مع ح م الضرراملادي أو املعنوي عن الضرر  بالتعويضاحملهمة املختصة 
 :والة ثون التاسعة املادة



17 

 

على األسددرار باحملافظة الشددخصددية  البيانات  معاجلةباشددر عمً  من أعماف من يلت م كل 
 . التعاق يةأو  املتعلقة بالبيانات حتى بع  انتهاء ع قت  الوظيفية

 :األربعوناملادة 

ال تت اوز )مائة ومثانني( يومًا من تاريخ  م ةيف وذلك  ،اللوائحاهليئة  يصدد ر جملس إدارة
ووزارة  وزارة االتصدداالت وتقنية املعلومات مع -قبل إصدد ارها- ُينسدد يعلى أن , النظام صدد ور

سعودي  اصارجية  صحي ال سعودي     و ومرك  املعلومات الوطين واجمللس ال سة النق  العربي ال س مؤ
    كلٌّ فيما  ص .

 :واألربعون احلاديةاملادة 

 يومًا من تاريخ نشره يف اجلري ة الرمسية. (ئة ومثاننيام)لنظام بع  ُيعمل با


