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 2019قانون حماية البيانات الشخصية رقم ) ( لسنة 

 (:1)المادة 

 ممنذرممانيرذن ممن ذ مم ذسممن ذويع ممبذخممدذخعمم ذذ(2019)يسمم هذامملقذقونممانونذحممانونذب ايمم ذقوخيانممانذقو   ممي ذوسممن ذ
ذقوجني ةذقونس ي .

ذ

 تعاريف وأحكام عامة الفصل األول : 

 تعاريف(:2)المادة 

حيثما وردت في  ذي ا النيا،ون، المعيا،  المبي،ية ا،امذيا، ميا ليق تيد  النري،ية تكون للكلمات والعبارات اآلتية، 

 :على خالف  لك

ذ.وزقنةذقالر االنذوركنوووجياذقو علو ان الوزارة:
ذ.وزينذقالر االنذوركنوووجياذقو علو ان الوزير:

ذ.بكامذالقذقونانونأقوخيانانذقو   ي ذقو  كبذخ وجبذذ جلسذب اي ذالمجلس:
الطبيعخخخخخخب ال ابخخخخخخل الشخخخخخخخ  

 للتحديد:
قو  صذقوليذي كنذرب ي  ذخ كبذ خا نذأوذغينذ خا نذ نذ البذقإل انةذ
إومممهذنحممممذاويرمممدذأوذ وحعمممدذأوذ عمممنىذقإلنرننمممنذأوذإومممهذ ا مممبذأوذأك مممنذ مممنذ

ذقالحر ممما ي ذوذقونفسمممي ذوذقوفسمميوووجي ذوذوذقوخ نيممم قوعوق ممبذقو بممم  ةذو ويرممدذ
ذقوعنلي .قوونق ي ذوذذقالجر ا ي ذوذقو نا ي ذو

 البيانات الشخصية:
 
 
 
 

 البيانات الشخصية الحساسة

حاخممبذذأو بم  ذذطخيعم  علو مانذ ا م ذخ م صذذأوذ   مي ذذخيانمانذأيم ذ
قورم ذ منذ مم ن اذقورعنيمىذخمدذخ مكبذ خا ممنذأوذغيمنذ خا منذخ ماذ مم ذوذذولرب يم 

قو مممممكلي ذأوذذلوممممميذقوخيانمممممانذقو رعلنممممم ذذخاوباوممممم ذقو   مممممي ذأوذقوجسممممم ي ذأوذ
أوذقو ينيممم ذقو ا مممعدذونوق ممم ذقوب ايممم ذقو نمممننةذخ وجمممبذقولانيممم ذأوقإلحر ممما ي 
ذأبكامذالقذقونانونذ.

أيمم ذخيانممانذ   ممي ذرك ممىذ لممهذنبمموذ خا ممنذأوذغيممنذ خا ممنذ ممنذأ ممبذذ
 قونفسمي  أو قوجسم ي  قوباوم  أوأوذأنقئمدذقوسياسمي ذقوعنحم ذذقو  صذقوطخيع 

 عرن قرممدذقو ينيمم ذأوذإنر ائارممدذقوبزخيممدذأوذقو ممبي ذأوذقوعالحمم ذقوزوجيمم ذأوذأوذ
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ذ.ذقونناخي ذذأوذأي ذخيانانذررعلقذخ بردذأوذسجلدذقوجن  

ذأوخنممويذقوخيانممانذذأوذغيممنذقإلوكرنونيمم ذأوذوكرنونيمم قإلقوسممجالنذذأوقو لفممانذذقواعد البيانات الشخصية:
غيممنذذأووكرنونيم ذرخويمبذإذأوبفمم ذذأويمم ذوسميل ذج م ذقو علو مانذقو تر رم ذوأ

ذ  وكرنوني ذر ر بذ لهذقوخيانانذقو   ي .إ
أبكمامذذو ماذوقو ن  م ذخ وجمبذقوع ليانذقور ذركونذقوخيانمانذقو   مي ذ بمالاذذعمليات البيانات الشخصية:

 قونانونذور  ب:ذالق
 أ.ذج  ذقوخيانانذقو   ي .ذ

ذ.ذ عاوج ذقوخيانانذقو   ي ب.ذ
 قو   ي .ج.ذننبذقوخيانانذ

ذ.  احذ نذقوخيانانذقو   ي قإل .ذ
ذقالبرفا ذخاوخيانانذقو   ي ذ-ام

 
ذجمع البيانات الشخصية:

ذ
ذخ يذوسيل .ذ لهذقوخيانانذقو   ي ذذقوب وب

ذ
كاننذذبساخي ذ لهذقوخيانانذقو   ي ،ذسوقءذأوذقونيامذخ ي ذ  ليانذ نطني ذمعالجة البيانات الشخصية:

ذغينامممما،ذور مممم بذأو ممممنذطنيممممقذوسممممائبذرلنائيمممم ذذأوذغيممممنذلومممميذأوإوكرنونيممم ذ
 ج و  ذذأو لهذسخيبذقو  اب:ذقونيامذخ يذ  لي ذذ عاوج ذقوخيانانذقو   ي 
نسممماو اذأوذروزيع ممماذأوذأوذرعممم يل اذذأو  ليمممانذ  مممبذرن ي  ممماذ ذأوقسمممرنجا  اذذق 

إوغائ اذذأو بوااذذأوذبجخ اذأوذ مذخع  اذوخعضذأورنسين اذذأوقسرع او اذ
ذوكرنوني .إغينذذأووكرنوني ذإخ ي ذوسيل ذ

ذ
ذ.ذرخا و اذخ يذوسيل ذذأوروزيع اذذأوذإنسابذأيذ نذقوخيانانذقو   ي  ن ل البيانات الشخصية:

ذ
اإلفصخخخخخخخخاي عخخخخخخخخن البيانخخخخخخخخات 

 ة:يالشخص
 

 اإلحتفاظ بالبيانات الشخصية: 

سمممسذيذ مممنذقوخيانمممانذقو   مممي ذ ممم نذقأأقو جمممابذوالطمممال ذ لمممهذرابممم ذإ
ذقونانون.ذوقو نوطذقووقن ةذ  ذالق

ذ
ذ.ذذ ىذقوج  ذقو سيطنةذخ يذوسيل ذر زينذقوخيانانذقو   ي ذو
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ذ
أيذوزقنةذأوذ قئممنةذأوذايئمم ذأوذ جلممسذأوذسمملط ذأوذ تسسمم ذنسمم ي ذ ا مم ذأوذ الجهة:

 تسس ذ ا  ذأوذخل ي ذأوذ تسس ذ جر  ذ  ن ذأوذ نك ذأوذ تسسم ذ ن م ةذ
ذ.ولر نيعانذقونا لةذ  ذقو  لك ذو نااذ
ذ

ذ.قوج  ذقور ذركونذقوخيانانذقو   ي ذ  ذ   ر اذ المسيطرة:الجهة 
ذ

 ذرعممو ذوممدذقوخيانممانذقو   ممي ذقورمم ذركممونذرممقو عنمم ذأوذقوذقو مم صذقوطخيعمم  صاحب البيانات الشخصية :
ذقوخيانانذقو   ي . بالذوع ليانذ

قومممليذيكمممونذخبكممممذ  لمممدذ  ر مممااذخ عاوجممم ذذقوبك ممم ذأوقو ممم صذقوطخيعممم ذ معالج البيانات الشخصية:
ذ نذ انج ا.ذأوقوخيانانذقو   ي ذسوقءذ نذ ق بذقوج  ذقو سيطنةذ

مراقخخخخخخخخب حمايخخخخخخخخة البيانخخخخخخخخات 
 الشخصية:

 عممينذور ممنقىذ لممهذحوق مم ذقوخيانممانذقو   ممي ذو لممهذقو مم صذقوطخيعمم ذقو
  ليانذقوخيانانذقو   ي ذورنفيلذقو  امذقو ن وصذ لي اذ  ذاملقذقونمانونذ

ذن   ذوقورعلي انذقو ا نةذخ وجخد.ذوقأ
ذ

قومممممليذيسمممممر  مذقوخيانمممممانذقو   مممممي ذ ممممم ذذوبك ممممم قذأوقو ممممم صذقوطخيعممممم ذ مستخدم البيانات الشخصية:
قوع ليمممانذقورممم ذرخا مممنااذقوج ممم ذقو سممميطنةذو رلنممم ذقوخيانمممانذقو   مممي ذ لمممهذ

ذقوخيانانذقو   ي .
أيذو مموبذغيممنذ  ممنو ذأوذأيمم ذ  ليمم ذذأوذننممبذذأوذإجممنقءذغيممنذ  ممنحذخممدذ اختراق البيانات الشخصية:

ذ.وخيانانذقو   ي ذقذ له
 متل ب البيانات الشخصية:

 
 
 

 التشخي :

 انج مممماذذأوذ ق ممممبذقو  لكمممم ذذسمممموقءذأكممممانذذإ رخمممماني ممم صذطخيعمممم ذأوذيذأ
 منذحخمبذذرخا بذال ذقوخيانمانذ عمدذأوذويدإوهذننبذقوخيانانذقو   ي ذإي انذ

ذأبكامذالقذقونانون.ذقوج  ذقو سيطنة،ذو نااذ
قوع ليمممممانذقورممممم ذرمممممرمذ لمممممهذقوخيانمممممانذقو   مممممي ذورسمممممر  مذورنيممممميمذقوجوقنمممممبذ
قو   ممممي ذول مممم صذقوطخيعمممم ذخ مممماذ ي مممماذقورنخممممتذوربليممممبذقوجوقنممممبذقو رعلنمممم ذ

قورف مممميالنذذأوذقو ممممب ذذأوذو ممممعدذقالحر مممما يذذأوذخمممماأ قءذ مممم ذقوع ممممبذ
ذررخ ذقوربنكان.ذأوذقو وح ذذأوذقوسلويذذأوذقالار ا انذذأوذقو   ي ذ

ذ
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وحخخخخخخخخخدة حمايخخخخخخخخخة البيانخخخخخخخخخات 
 الشخصية )الوحدة(:

ذوب ةذرن  ذ  ذقووزقنة،ذوركلىذخإنجازذقو  امذقووقن ةذ  ذالقذقونانون.

ت امفخخخخخخخو  حمايخخخخخخخة البيانخخخخخخخ
 الشخصية )مفو  الحماية(:

 المحكمة :

ذأيذ ممم صذيمممرمذرسممم يردذ مممنذحخمممبذقوممموزينذوي ممم نذحمممنقنذخرعيينمممدذ مممنذحخمممبذذ
ذ.ورنرخطذ  ا دذو البياردذخاووب ةذقووزنقء  جلس

 بك ممممممم ذقوخ قيممممممم ذقورممممممم ذينممممممم ذقو نكمممممممزذقونئيسممممممم ذولج ممممممم ذقو سممممممميطنةذ ممممممم نذ
ذإ ر ا  اذقو كان ذ

 

 نطاق التطبيق (:3)المادة 

ذرسنيذأبكامذالقذقونانونذ لهذكبذ  اذي ر :ذ .أ
ذااذوكرنونيمإكانمنذسموقءذذ  ليمانذقوخيانمانذقو   مي ذ من لهذسائنذقوج انذقورم ذرنمومذخ خا منةذأيذ .1

 .جزئيااذذأوكليااذذااذوكرنونيإغينذذأو
ذقونانون.القذإنذرمذج  ذال ذقوخيانانذحخبذرانيرذنفالذذبرهذوذ ق بذقو  لك ذ لهذسائنذقوج ان .2
إنذذقو  لكممم ذبرمممهذوذ ق مممب لمممهذ  ليمممانذقوخيانمممانذقو   مممي ذور ممم اصذقوطخيعيمممينذقو روقجممم ينذ .3

ذ. روقج ةذ انجذقو  لك ذذقو سيطنةذكاننذقوج ان
  ذنطاقذ    ذذخ اقوخيانانذقو   ي ذقور ذينومذقأ نق ذذ  ليانذالذرطخقذأبكامذالقذقونانونذ له -ب

قو غينةذ منذقالورمزقمذذخرطخيمقذخعمضذأبكمامذاملقذوذذقونا ئدذوول جلسذإسر ناءذخعضذقو نكانذ ائل ذأو
ذقونانونذو نااذولرعلي انذقور ذر  نذو ل ذقوغاي .

 الفصل الثانب : مجلس حماية البيانات الشخصية

  :المجلس ةتشكيل (:4)المادة 

ذ:ذذقوراو ذ لهذقونبو جلسذيس هذ) جلسذب اي ذقوخيانانذقو   ي (ذذخننقنذ نذ جلسذقووزنقءذ،ذذي كبذأ.ذ

ذنئيسااذذ.قووزين .1
ذولنئيسذااذنائخذ. فوضذقوب اي  .2
   وقاذذقو جلسذقووطن ذوبنوقذقإلنسانذ   الذخاو  ينذقوعام. .3
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بمممممقذقوب ممممموبذ لمممممهذ ممممم انذحمممممانونذقو عمممممينذخ وجمممممبذ فممممموضذقو علو مممممانذ .4
ذ.انقو علو 

   وقاذ

    لينذ نذقالج زةذقال ني ذ .5
 

ذ   لينذ نذلويذقو خنةذوقإل ر اصذ  ذ جابذقوخيانانذقو   ي ذذ .6

ذين  وذ

  ال  ذأ  اء
 

 رطخيناذأبكامذالقذقونانونذ.  نذيذقوليذلن اموذب.ذرن مذآوي ذقنعنا ذقو جلسذوقورفا يبذقو ا  ذخلويذو نااذ

 صالحيات المجلس  :(5)المادة 

ذو نااذأبكامذالقذقونانونذخ اذ  ذلوي:ي انسذقو جلسذج ي ذقو البيانذقوالز  ذونيا دذخ  ا دذ

حنقنذقوسياسانذوقإلسرنقريجيانذقو رعلن ذخب اي ذقوخيانانذقو   ي . .أ  نسمذوق 
ذ.حنقنذقو ططذوقوخنق جذقوالز  ذوب اي ذقوخيانانذقو   ي إ .ب
و نممااذولن ممامذذ مم ذأ  او مماذ قءذقوج مم ذقو سمميطنةوسممائبذقووقجممبذقرخا  مماذو مم انذبسممنذأ  ممبذقوأرب يمم ذ .ج

 ي  نذرطخيناذأبكامذالقذقونانونذ.قوليذ
 بابذقوخيانانذقو   مي ذخبمقذأقوطلخانذقو ن   ذ نذذوقو كاوىذو  ذرعلي انذرخينذقوي ذقوخنذ  ذ . 

ذ.جنقءقنذقوالز  ذخ  ن انذقو سيطنةذخبقذأيذج  ذوقر الذقإلقو ن   ذ نذقوج اذأوذقوج انذقو سيطنة
خب ايم ذقو رعلنم ذذرعلي مانقوذوذ  م نقأوذذقور منيعانوذقالرفاحيمانذذقو عاام قنذوذن   قنذقورو يانذخ إ .ه

ذ.قوخيانانذقو   ي ذ
ذذ.قوخيانانذقو   ي ب اي ذ نقحبذ  امذخقو رعلن ذذ ق لي ذقوحنقنذقورعلي انذإ .و
جمممنقءقنذقوب مموبذ لمممهذقو وق نممم ذوسمممببذقو وق نممم ذذإ مم قنذقورعلي مممان .ز قون مممالجذوذقورممم ذرخمممينذ مممنوطذوق 

ذرخا بذقوخيانانذقو   ي ذ ق بذو انجذقو  لكم ذو/أوور انيحذننبذذ قو ا  ذخاو وق ن ذوسببذقو وق ن
 .أبكامذالقذقونانونذو نااذ

أوذقو ن  مممانذقو وويممم ذأوذقإلحلي يممم ذذقو يئمممانذذأوولممم وبذ ب  ممم ذخ مممكبذ ونيذقو جلمممسذحائ ممم ذإ ممم قنذذ .ح
ذ.ذالقذقونانونذقور ذيرو نذو ي اذ سروىذقوب اي ذقوكا  ذو نااذأبكامو ىذقو  لك ذوذقو عر  ةذ
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وممهذإحممنقنذقورننيممنذقوسممنويذقو مماصذخب ايمم ذقوخيانممانذقو   ممي ذقو مما نذ ممنذ فمموضذقوب ايمم ذون عممدذإ .ط
  جلسذقووزنقء.

 .قونا لةذخ نر هذقور نيعانذيذ  امذأ نىذرناطذخاو جلسأ .ي

 : وحدة حماية البيانات الشخصية  (:6)المادة 

 منذذررمووهوذب ايم ذقوخيانمانذقو   مي جبذأبكامذالقذقونمانونذوبم ةذ م ذقوموزقنةذرسم هذخوبم ةذرن  ذخ وذ -أ
 خا ممنةذكا مم ذقو  ممامذوقو ممالبيانذقوالز مم ذوب ايمم ذقوخيانممانذقو   ممي ذوو مماذ مم ذسممخيبذ ممالبذقو فمموضذ

ذذلويذقونيامذخوجدذ اصذخ اذيل ذ:ذذ
وممممهذإخب ايمممم ذقوخيانممممانذقو   ممممي ذذلقنذقو ممممل ذقور ممممنيعانذذقو رعلنمممم ذذقورو مممميانذقو نرنبممممانذوذن مممم ذ .1

 قو جلسذال ر ا اا.
ن ع مماذذرطخيممقذأبكممامذامملقذقونممانونذوخ مم نذذقوخممنق جذأوذطقو طممذانذأوذقالسممرنقريجيانذأوقوسياسممقحرممنقحذذ .2

 وهذقو جلسذإلحنقناا.إ
ن عممدذذووقور ممانيحذوقويمم ذقون ممنذخ مما.ذقوطلخممانذقو ممكاوىذأواويمم ذرلنمم ذقإل طممانقنذوذعلممقذخيرذن ممامذ مم ق إ .3

 وهذقو جلسذإلحنقن .إ
ر مالذقونمنقنذقو ناسمبذرلن ذقوخالغانذوقو مكاويذقو رعلنم ذ .4 خ  اوفم ذأبكمامذاملقذقونمانونذوذقوربنيمقذ ي ماذوق 

 بياو اذو نااذأبكامذالقذقونانونذ.
 مم ىذذقورعلي ممانذقو مما نةذخ نر مما ذوذن  مم ذوقأذخ بكممامذامملقذقونممانونذوذقوج مم ذقو سمميطنة نقحخمم ذقورممزقمذ .5

 وغاي .قإل قني ذقو ب  ةذخ نر هذن امذي  نذو ل ذقذرني ااذخاإلجنقءقنذقوفني ذو
 قوسينذ  ذقإلجنقءقنذقونانوني ذخبقذقو  اوفينذأبكامذالقذقونانونذبسبذ نر هذقوباب. .6
 قو ووي ذقو رعلن ذخب اي ذقوخيانانذقو   ي .وذقإلحلي ي ذذو  ذقو با بذقو بلي ذقو  لك ذر  يبذ .7
ولربنممقذ ممنذإورممزق  مذخ بكممامذامملقذقونممانونذو نمماذذب ايمم ذقوخيانممانذقو   ممي ذذ نقحخمم ذقونحاخمم ذ لممهذأ  مماب .8

 ولن امذقوليذي  نذرطخيناذأبكامذالقذقونانونذذخع ذإحنقن ذ نذقو جلس.
ر انيحذننبذذسببذقو وق ن ذوذإجنقءقنذقوب وبذ لهذقو وق ن ذوذإ  ق ذقورعلي انذقور ذرخينذ نوطذو .9

 .إلحنقنااذقو جلسذن ع اذإوهذوذ انجذقو  لك ذرخا بذقوخيانانذقو   ي ذ ق بذوذأو
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ب مموبذ لممهذقو وق نمم ذوسممببذقو وق نمم ذور ممانيحذننممبذأوذرخمما بذقوخيانممانذقو   ممي ذولذقون ممالجإ مم ق ذ .10
ومهذ مانجذقو  لكم ذو نماذأبكمامذإسببذقو وق ن ذ لهذ  ليمانذقوخيانمانذقو   مي ذذقو ا  ذخاو وق ن ذو

 وهذقو جلسذال ر ا اا.إن ع اذذالقذقونانونذو
 هذقو جلسذإلحنقن .إوون عدذ  ق ذقورننينذقوسنويذإ .11
يذ منذ ممو ف ذأوممهذإدذقو ن مموصذ لي ماذ مم ذاملقذقونمانونذو فموضذقوب ايم ذرفممويضذأيذ منذ مالبيار -ب

  ب  قا.ذنذيكونذقورفويضذ طيااذوأقووب ةذ لهذ
ذ

 متعل ة بعمليات البيانات الشخصية الفصل الرابع : اإلشتراطات ال

 اإلشتراطات العامة (:7)المادة 

ذ  ليانذقوخيانانذقو   ي ذ اذي ر ذ:ينق هذخ  نذ

وأنذالذيمرمذأيذإجمنقءذالبمقذو ماذ لمهذ،ذأنذيكونذقوغنضذ نذال ذقوع ليانذ  نو اذو ب  قذووق باذ -أ
 نبوذالذيروق قذ  ذقوغنضذ نذال ذقوع ليانذ.

 أنذركونذكا ي ذولقنذ ل ذوغينذ فنط ذخاون نذولغنضذ ن اذ. -ب
 يكونذولويذ نر هذ.ذأنذركونذ بيب ذو حيندذور   ذولرب يثذ ن  اذ -ن
ذخع ذإسرنفالذقوغنضذ نذال ذقوع ليانذ.ذأنذالذرخنهذخ ونةذرس حذخ عن  ذ اببذقوخيانانذ -ث

 اإلشتراطات الخاصة بعمليات البيانات الشخصية(:8المادة ) 

كمممنذقو عاوجمم ذ ممنوني ذأيذ  ممماذيب ممنذقونيممامذخع ليممانذقوخيانمممانذقو   ممي ذ ونذ وق نمم ذ مممابخ اذ،ذ مماذومممذرذ
ذ:ي ر 

 رنفيلذ ن ذيكونذ اببذقوخيانانذطن اذ يد. -1
 إر الذ طوقنذخناءذ لهذطلبذ اببذقوخيانانذخ  ىذإخنقمذ ن . -2
 ذ.رنفيلذقورزقمذينرخدذقونانونذ ال اذإلورزقمذ ن يذأوذ  ونذأ نذ نذ بك  ذ  ر  ذأوذقوج انذقأ ني  -3
 ب اي ذقو  اوحذقوبيوي ذو اببذقوخيانانذ. -4
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 ساسةالبيانات الشخصية الح (9المادة)
 قسر  ق  ا سوء   ن  ن كان إلق ، قوبساس  قو   ي  قوخيانان  ن أ نىذي يىذأ نا ااذ ول جلسذأنيجوز 

 .خاوفن   نن إوباق إ  ائ ا أو
 

 البيانات الشخصية الحساسة معالجةاإلشتراطات الخاصة ب (10)المادة

ذ عاوج ذقوخيانانذقو   ي ذقوبساس ذ ونذ وق ن ذ ابخ اذويسر نهذ نذلويذ اذي ر ذ:ذيب نذ

قو عاوج ذقو نوني ذوب اي ذأيذإنسانذإلقذكانذ اببذقوخيانانذأوذقوو  ذأوذقووو ذأوذقونيمذ ليدذ-1
غيممنذحمما نذحانونمماذ لممهذإ طمماءذ وق نرممدذ لممهذلومميذوخ ممنطذقوب مموبذ لممهذر ممنيحذ سممخقذ ممنذقووبمم ةذ

ذخلوي.
ذ عاوج ذقوخيانانذقور ذأراب اذ ابخ اذولج  ون.ذ-2
قو عاوجمممم ذقو ممممنوني ذأغممممنقضذقوطممممبذقووحممممائ ذأوذقور مممم يصذقوطخمممم ذأوذإ قنةذ مممم  انذقون ايمممم ذذ-3

قو ممممبي ذ ممممنذحخممممبذ ممممن صذوممممدذخ زقوومممم ذأيذ ممممنذقو  ممممنذقوطخيمممم ذأوذأيذ مممم صذ لممممزمذخبكمممممذقونممممانونذ
ذخاو با   ذ لهذقوسني ذ.

 ا مم ذ  ر مم ذخاونمم نذقوممليذينر مميدذرنفيمملذقو  ممامذقو نوطمم ذخ مماذقو عاوجمم ذقورمم ذرممرمذ ممنذحخممبذج مم ذ-4
 حانونا.

 إلتزامات الجهة المسيطرة( 11المادة )

 ممنذرلمميذقورمم ذذ ذوسمميطنر ا،ذوركممونذقوج مم ذقو سمميطنةذ سممتوو ذ ممنذقوخيانممانذقو   ممي ذقو ا ممع -أ
ذبكامذالقذقونانون.أذااذوي اذ نذحخبذأيذج  ذأ نىذو نإسل نذ

آويممم ذرلنممم ذقو مممكاوىذذإجمممنقءقنذ ا ممم ذخع ليمممانذقوخيانمممانذقو   مممي ذور ممم ذكمممبذج ممم ذ سممميطنةذ -ب
 ممالمذقوممن ذ لي مماذو نممااذأبكممامذامملقذقونممانون،ذ لممهذأنذرنممومذخن ممنااذ مم ذوسممائبذقإلذخ  و مم اذو

 وكرنون ذقو اصذخ ا.خ اذ  ذلويذقو وح ذقإلذقو راب 

ذ
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 ( مراقب حماية البيانات الشخصية 12المادة )

  نذو يدذقون نةذ لمهذذ،ذ لهذأنذيكون نقحبذب اي ذقوخيانانذقو   ي خرس ي ذذكبذج  ذ سيطنذرلرزم -1
ذذذذ.قو وكوودذودذخ وجبذأبكامذالقذقونانونذوقون امذوقورعلي انذقو ا نةذرنفيلقذودذاو  امخذقونيامذ

ذ :قوراوي  قإلجنقءقن قر ال قو نقحب  لهذ-2
رو يقذذو ي اذيرعلقذخب اي ذقوخيانانذقو   ي ذذقو سيطنةذجنقءقنذقو ع وبذخ اذ ق بذقوج  ذ نقحخ ذقإل .أ

ذقورعلي انذقو ا نةذخ وجخد.ذذقأن   ذوذوذأبكامذالقذقونانون  ذروق ن اذ  ىذ
ذأبكامذالقذقونانون.روق ن اذ  ذ نقىذ لهذ  ليانذقوخيانانذقو   ي ذوذرو يقذ  ىذقإل .ب
ن  م ذ  ليممانذأذقو   مي ،ذوذقوفبمصذقومم ونيذأن  م ذحوق م ذقوخيانمانذإجمنقءذقورنيميمذوقإل منقىذ لمهذ .ج

 رممممنققذقوخيانمممانذقو   مممي ،ذوذأن  ممم ذرو يمممقذ  ليممممانذق نممم ذذن  ممم ذررخممم ذوأذقوخيانمممانذقو   مممي ،ذو
ذ لممهذأنذينممومذخرو يممقذنرممائجذقورنيمميمذوذإ مم قنذقورو مميانذقوالز مم ذ،قوخيانممانذقو   ممي ذخ ممكبذ ونيذ

ذ راخع ذرنفيلذال ذقورو يان.ذوب اي ذقوخيانانذقو   ي ذو
قالورمزقمذقون مائي ذ ي ماذي مصذذوقوج مانذقأ نيم ذذوذ فموضذقوب ايم  خا نذ م ذذقنرخاطوع بذك اخطذق . 

 بكامذالقذقونانون.خ 
 أو ر مبيب ا وطلخمان ، ولخيانمان قوو موب وطلخمان ، قو مكاوى و نقسم  ورلن   ق لي  رعلي ان و   .ه

راب  ، بل  ا   ور نق  لوي وق 
 قوخيانمان إومه قوو موب  م  بن مم   انسم   من قأ نق  ور كين قو ناسخ  قوركنوووجي  قووسائب قسر  قم- .و

 . خا ن خ كب ور بيب ا و نقجعر ا قو   ي 
وذ سممر    ذقوخيانممانذقو   ممي ذومم ىذرلمميذذقو سمميطنةذرن مميمذقوخممنق جذقور نيخيمم ذقوالز مم ذو ممو ف ذقوج مم  .ز

ذالقذقونانون.انذقو   ي ذخ اذيرناسبذو رطلخانذور ايل مذولرعا بذ  ذقوخيانقو سيطنةذقوج  ذ

 سرية وأمان المعالجة   (:13)المادة 

رعرخنذقوخيانانذقو   ي ذقور ذيجمنيذ لي ماذأيذ منذ  ليمانذ  ذ نق اةذأبكامذقوفننةذ)ب(ذ نذال ذقو ا ة،ذ .أ
 ممنىذلقنذقوعالحمم ذا مم ذقوج ممانذقأكذوقوخيانممانذقو   ممي ذخيانممانذسممني ذينمم ذ لممهذ ممارقذقوج مم ذقو سمميطنةذ

ذقو با   ذ لهذسنير ا.ذيذ نذقوخيانانذقو   ي  خ
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قوخيانانذقو   ي ذذوذ،قوج انذقور ذيجوزذو اذقإل  احذوذ،رب  ذ نوطذقإل  احذ نذقوخيانانذقو   ي  .ب
ذذذو ناذولن امذقوليذي  نذرطخيناذأبكامذالقذقونانونذ.ذذ،قوالز  قور انيحذذوذ،قو س وحذخاإل  احذ ن ا

ب ايممم ذقوخيانمممانذذ مممنذوأوسمممائبذذقورن ي يممم ذوذقورننيممم ذوذنيممم ذو وج ممم ذقو سممميطنةذقر مممالذقورممم قخينذقأ لمممهذق .ج
ق رمنققذذأوذإرمالىذذأوق ما  ذذأورغييمنذذأوذيذك مىذأ م ذقورم ذركفمبذب ايم ذقوخيانمانذ منذقو   ي ذقو الئ

ذقورعلي انذقو ا نةذو ل ذقوغاي .ذذجنقءذغينذ  نحذخدذخ وجبإذأو  لي ذذ أيذأو
 مالبذقوب اي ذ فوضذإخالغذذ لهذقوج  ذقو سيطنةذروجبولخيانانذقو   ي ذيذق رنقق  ذبابذب وثذأيذ . 

 بابذقوخيانانذقو   مي ذأوآويردذوذذقال رنققخ اذ  ذلويذ   نذذقال رنققذ  لي ذقكر اىذسا  ذ نذ72
ذ. نىذ رو نةذبوبذ  لي ذقال رنققذقو لكونةأي ذ علو انذأوذذقال رنقققولينذر  ننذخيانار مذقو   ي ذخ لقذ

 مممبابذقوخيانمممانذأقوخيانمممانذقو   مممي ،ذأوذذق رمممنققآويمممانذذقو رعلنممم ذخ  ممم نذولقذوممممذررمممو نذقو علو مممانذإ .ه
 فممموضذيجمممبذ لمممهذقوج ممم ذقو سممميطنةذرزويممم ذذقال رمممنقققو   مممي ذقوممملينذرممم  ننذخيانمممار مذقو   مممي ذخ ممملقذ

ذ. ونذقوب وبذ لي ا رعلن ذخاال رنققذخكبذ علو  ذج ي ةذقوب اي ذ
 ممممبابذقوخيانممممانذأإخممممالغذ   ممممي ذيروجممممبذ لممممهذقوج مممم ذقو سمممميطنةذولخيانممممانذقوذق رممممنقق نمممم ذبمممم وثذأيذ .و

ذذ،قكر ممماىذ  ليممم ذقإل رمممنققسممما  ذ مممنذذ24 مممالبذذرممم  ننذخيانمممار مذقو   مممي ذحممم ذركمممونذقو   مممي ذقوممملين
ذ.قال رنققررنربذ لهذالقذح ذورفا يذأيذ وقحبذذ جنقءقنذقوالز خاإلقإلن ا ذورو ينذقون حذوذ

ذأوذركماويىذذ قو ستوو ذ نذرعويضذ اببذقوخيانانذقو   ي ذ نذأيرعرخنذقوج  ذقو سيطنةذوب ااذا ذ .ز
ذذةقورم ذرنم ذربمنذسميطنذقو   مي ذذوخيانارمدذق رمنققخسمخبذبم وثذأيذذوحعمنذ ليمدأوذ عنويم ذأ نقنذ ا يم ذ

قوعالحم ذخ ملقذذيلن نم ذبكمامذقونمانونذقو م ن ذقأأذبيثذيكونذقورعويضذو نااذذةذقوج  ذقو سيطنة  ذ   ذأو
ذ.قو و و 

ر م نذأوذأيذوسميل ذ ناسمخ ذقوبسمي ذذوقوسم عي ذذقوج  ذقو سيطنةذرو ينذوسائبذقو سا  ةذقوخ ني ذو لهذ .ح
   ذ  انس ذبنوح م.قإل اح ذلويذذقو   ي ذ نذقبرياجانذأ بابذقوخيانانذرلخي 
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 الفصل الخامس
 ح وق صاحب البيانات                                                 

 
ذالحق فب المواف ة المسب ة  (:14)المادة 

 ونذقوب مموبذ لممهذ وق نمم ذ سممخن ذذذقوخيانممانذقو   ممي ذذقونيممامذخ عاوجمم ذالذيجموزذأيذج مم ذ سمميطنةذ .أ
قو وق نمم ذقو مملكونةذ مم ذاممل ذقوفنممنةذامم ذ،ذورعرخممنذ ممنوطذو ممابخ اذإوكرنونيممااذذأوذ و نمم ذ طيممااذذ ممنيب ذو

ذ.قو عر  ةذأغنقضذالقذقونانونذأين اذون ن
خسيط ذذقوخيانانذقو   ي ذخلغ ذوق ب ذوذ لهذقيذ  لي ذ نذ  ليانيجبذأنذيكونذطلبذقو وق ن ذذ .ب

ذخس وو .ذذغينذ  لل ذوي كنذقوو وبذإويدذو
 م ذذقوخيانمان وق نم ذ ماببذذقو سيطنةوأنذرطلبذقوج  ذ ب  ةذقوغايانذوقو  ةذ لهذقو وق ن ذأنذركونذ .ج

  ذوذأوذأا ق  اذذذقو   ي ذقوخيانان لهذذقو سيطنةقوج  ذذرجنخ اقور ذذقوع ليانذطخيع ذررغينكبذ نةذ
ذبابذومذيج  ذ اببذقوخيانانذقو   ي ذ وق نردذ نقب ذرعرخنذقو وق ن ذالغي .

 المواف ة المسب ة   ( اإلستثناء من15المادة)
 ونذليمممم ذ ممممنذ  ليممممانذقوخيانممممانذقو   ممممي ذيجمممموزذ خا ممممنةذأيذ  ذ(14)قو مممما ة مممم ذ لممممهذقوممممنغمذ  مممماذون ذ

ذو اببذقوخيانانذقو   ي ذولويذ  ذقوباالنذقوراوي :ذقو و ن ذوذقوب وبذ لهذقو وق ن ذقو نيب 
أ ممنذ ممنذقو مم   ذذأوذأوذك ممىذجني مم ذخنمماءذ لممهذحممنقنذح ممائ ذذذإلقذكانممنذ ممنوني ذوغممنضذ نمم  .1

أوذخناءذ لهذحنقنذإ قنيذي م ىذقومهذ نم ذأوذك مىذأوذ راخعم ذقوجمنقئمذقو نركخم ذ ال مااذأبكمامذذقوعام
 قونانون.ذ

كممممانذلومممميذخنممممنقنذ ممممنذذأوذ  ممممنبااذخ مممماذخ وجممممبذأيذ ممممنذقونمممموقنينذقونا مممملةذذأوذإلقذكانممممنذ طلوخمممم ذ .2
 قو بك  ذقو  ر  .

ذقوخيانمممممانذذ ممممماببذقوخيانمممممانذقو   مممممي ذقو ج و ممممم ذ نمممممدذذ  ممممماوحذإلقذكانمممممنذ مممممنوني ذوب ايممممم  .3
 قونانون.القذخ اذالذي اوىذأبكامذقو نرخط ذخاوبياةذأوذقو ونذوذ

 خا مممممنةذأيذ مممممنذ  ليمممممانذقوخيانمممممانذذأوذإلقذكانمممممنذقوخيانمممممانذقو   مممممي ذقو مممممنق ذقوب ممممموبذ لي ممممماذ .4
 قونانون.القذقو   ي ذ لي اذجزءذ نذ   نذ راحذو وبذقوج  ونذإويدذخ اذالذي اوىذأبكامذ
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قو  ملب ذذوربنيمقذأوذأام قىذإب مائي ذذوذقورماني  أقوخبمثذقوعل م ذذغمنقضأإلقذكاننذ منوني ذ .5
 ذ.إ رخانقنذقأ نذقووطن ذأوذذذقوعا  

 إلقذكاننذ نوني ذورنفيلذ ن ذيكونذ اببذقوخيانانذطن اذ يد. .6

 ( الحق فب سحب المواف ة 16المادة )

 م نااذذوغايمانذإجمنقءذأيذ منذ  ليمانذأقو   ي ذسببذ وق نردذقورم ذسمخقذوذذيبقذو اببذقوخيانان .أ
ومهذقوج م ذقو سميطنةذإإوكرنونم ذ وجمدذذأوذ عانذ ط ذإقو   ي ذ لهذخياناردذولويذخ وجبذقوخيانانذ

،ذو مم ذاممل ذقوباومم ذذرلرممزمذقوج مم ذقو سمميطنةذخرنفيمملذطلممبذ مماببذقوخيانممانذقو   ممي ذ ممالبذ مم نذ ممنذ
والبرفما ذخ ماذخ وجمبذأيذ رطلخمانذرعاح يم ذرانيرذرخليغذقإل عانذقو  انذإويدذ ماذوممذيكمنذانمايذباجم ذ

 ونذأنذيرب مممبذ ممماببذقوخيانمممانذقو   مممي ذأيذذ ممم ذاممملقذقونمممانونقو رطلخمممانذقوممموقن ةذذأوذنحاخيممم ذذأو
ذرعاح ي ذنريج ذسبخدذال ذقو وق ن .ذأوذرخعانذ اوي ذ

وممهذ علو ممانذإذالذيعرمم ذخمم يذ وق نمم ذ مما نةذ ممنذ مماببذقوخيانممانذقو   ممي ذإلقذ مم ننذ نممدذقسممرنا قاذ .ب
ذ.وكاننذا ذقوسخبذ  ذحنقن ذخ نحذقو وق ن ذقو لكونةذ  لل ذأوذ  انسانذ ا   ذذأوذغينذ بيب ذ

الذيجوزذ خا نةذأيذ نذ  ليانذقوخيانانذقو   ي ذخوقسط ذأيذج  ذ سيطنةذإلقذكاننذرليذقوع ليانذ .ج
 نماذو ماذيبم   ذبنيمار مذوذذأورنابذ منذبنموح مذذأورسخبذ ننقاذور  اصذقولينذج عنذ ن مذقوخيانانذ

 قون امذقوليذي  نذرطخيناذأبكامذالقذقونانون.ذ

 بمعالجة بياناته الشخصية الحق فب إخطار صاحب البيانات (:17)المادة 

رلرزمذقوج  ذقو سيطنةذحخبذقوخ ءذخع لي ذج  ذقوخيانانذقو   ي ذخإ المذ اببذقوخيانانذقو   مي ذ طيمااذ .أ
ذأوذإوكرنونيااذخ اذيل :

ذأي ذأغنقضذ انوي .ذ  لي ذقوج  ذوأجلدذقوغنضذقوليذرجنىذ نذ .1
 قور ذسيرمذج ع ا.ذقو   ي ذقوخيانان .2
 .رانيرذقوخ ءذخج  ذقوخيانانذقو   ي  .3
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ذر  يم ذذقوز ني ذقور ذسيرمذ الو اذإجنقءذأيذ نذ  ليمانذقوخيانمانذقو   مي ،ذ لمهذأنذالذيمرمذفرنةقو .4
 ممنذامملقذذ(14) لممهذقونبمموذقو خممينذ مم ذقو مما ةذذقو   ممي  وق نمم ذ مماببذقوخيانممانذخاممل ذقوفرممنةذإالذ

 قونانون.
   ليانذقوخيانانذقو   ي .ذرنفيلذأيذ نقوج انذقأ نىذقور ذسر انيذقوج  ذقو سيطنةذ .5
 قو علو انذقور ذررخع اذقوج  ذقو سيطنة.ذأ ن وقخطذ .6
  علو انذ نذ  ليانذقور  يص. .7
 قو وق ن ذوذقونفالذإوهذخياناردذقو   ي .بقذ اببذقوخيانانذقو   ي ذ  ذقال رنقضذوذسببذ .8

قو بمم  ذ نمم ذأ مملذذجلممدذوأ ممنذذج عممننذررجمماوزذ  ليمم ذج مم ذقوخيانممانذقو   ممي ذقوغممنضذقوممليذأالذيجمموزذ .ب
ذ. لهذقونبوذقو خينذ  ذالقذقونانونذ وق ن ذ اببذقوخيانانذقو   ي 

  ذ نق اةذقور نيعانذلقنذقوعالح ذ،ذالذيجوزذقالبرفا ذخاوخيانانذ  ذ   ةذقوج  ذقو سيطنةذذقورم ذخا مننذ .ج
ذ لي ا.ذرانيرذقنر اءذقوع ليانأيذ نذ  ليانذ عاوج ذقوخيانانذقو   ي ذ لي اذو  ةذررجاوزذ

ذأوذحانونيم الذيجوزذقسر  قمذأيذوسيل ذغيمنذذالقذقونانونذوبكامذيجبذأنذررمذ  لي ذج  ذقوخيانانذو نااذأ . 
ذو لقذقوغنض.ذغينذ بيب ذأوذذإي ا يد

قوب مموبذ لممهذ ونذالذير رمم ذخاأاليمم ذقوكا لمم ذذالذيجمموزذإجممنقءذأيذ ممنذ  ليممانذقوخيانممانذقو   ممي ذو ممنذ .ه
 م ذأسمخابذ يمرمذيذسمخبذ منذقأ  ذبابذغيمابذقووقوم ينذأذ،ذوقإلوكرنوني ذأوذ وق ن ذأب ذقووقو ينذقو طي ذ
ذ.و راخع ذ تونذ اببذقوخيانانذقو   ي ذقو لكونذ  ذال ذقوفننةذ وق ن ذقووو ذقو عينذحانونااذ

 منىذقور خمنذ منذرموق نذأ سميطنةذرلرزمذقوج  ذقو سيطنةذقور ذرنمومذخج م ذقوخيانمانذقو   مي ذوبسمابذج م ذ .و
ذ.كا  ذقو نوطذقونانوني ذو ب ذ  لي ذقوج  ذو ىذقوج  ذقور ذرع بذوبساخ ا

 الحق فب  المطالبة بالتصحيح والحجب والمسح  (:18)المادة 

ذ حينم ذوذوذيرعينذأنذركونذقوخيانانذقو   مي ذ بمبذأيذ  ليم ذ منذ  ليمانذقوخيانمانذقو   مي ذ مبيب  .أ
ذخ اذي  نذأنذرخنهذكلويذ ن ذكبذقسر  قم.ذيجنيذرب ي  اذخ كبذ وني

وذغيممنذأذذ   ممي ذركممونذغيممنذكا لمم يذخيانممانذأر ممبيحذذوذربمم يثذوذرلرممزمذقوج مم ذقو سمميطنةذخاسممرك اب .ب
 حينمم ذو نممااذو مماذامموذ رمماحذو رمموق نذو مماذ ممنذ علو ممانذ   ممي ذوذلومميذحخممبذإجممنقءذأيذ  ليمم ذ ممنذ  ليممانذ
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قوخيانانذقو   مي ذ لمهذأنذيلرمزمذ ماببذقوخيانمانذقو   مي ذخرزويم ذقوج م ذقو سميطنةذخج يم ذقو علو مانذ
ذقو   ي .رب يثذأوذر بيحذخياناردذقوالز  ذوغايانذقسرك ابذأوذ

أ ممنذقو علو ممانذذخ مم انقو   ممي ذرلرممزمذقوج مم ذقو سمميطنةذو عمماوجذقوخيانممانذقو   ممي ذو سممر  مذقوخيانممانذ .ج
قوخيانانذذق رنققورعنبذباالنذذقكر اىرسا  ذ  ذقور ذذقوخيانانذقو   ي ذوذق رنقققو الئمذقوكفيبذخ ن ذ

ذقوخيانانذقو   ي .ذ البذ  لياننذقو علو انذأ ،ذك اذرلرزمذخرو ينذسائنذوسائبذقو   ي 
و مم مذبمم وثذأيذذسممال ر اوذذخطنينمم ذر مم نذسممني ذقو علو ممانذ  ليممانذقوخيانممانذقو   ممي يجممبذأنذرممرمذ . 

 .رغيينذ لي ا

 (: الحق فب تعديل وتصحيح البيانات19المادة )

خنماءاذخاسر ناءذقوخيانانذقور ذج عنذو ن ذوحو ذقوجني  ذأوذقكر ا  اذأوذ البنر ا،ذيجبذ لهذقوج م ذقو سميطنةذذ
 لممهذطلممبذ مماببذقوخيانممانذقو   ممي ،ذر كينممدذ ممنذقونفممالذإوممهذخيانارممدذقو   ممي ذوذربمم ي  ا،ذوذ لممهذقوج مم ذ

أوذغينذقإلوكرنوني ذقور ذرنقااذ ناسخ ذور كيندذ منذلوميذخطنينم ذآ نم ذو نمااذذقو سيطنةذرو ينذقووسائبذقإلوكرنوني 
ذول رطلخانذقونانوني ذوقإلجنقئي ذولخيانانذقو   ي .

ذ

 أحكام الن ل والتبادل اإللكترونب للبيانات ل السادس :الفص
 

 داخل المملكة أحكام الن ل والتبادل اإللكترونب للبيانات  (:20)المادة 

 ق مممبذخمممينذقوج ممم ذقو سممميطنةذوأيذج ممم ذأ مممنىذخممم يذبمممابذ مممنذقأبممموقبذوخيانمممانذقو   مممي ذقالذيجممموزذننمممبذ .أ
ذ:الذخروق نذقو نوطذقوراوي ذ جر ع إقو  لك ذ
ذ.قوننبذ وق ن ذ اببذقوخيانانذقو   ي ذ لهذالقذ .1
نذيبنقذننمبذقوخيانمانذقو   مي ذ  ماوحذذ  منو  ذولج م ذقورم ذررمو نذوم ي اذقوخيانمانذقو   مي ذأ .2

ذ .و رلن ذقوخيانانذقو   ي 
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قوخيانمانذقو   مي ذذسمررلنهنذيروق نذقوعلمذقوكا  ذوم ىذ ماببذقوخيانمانذقو   مي ذخاوج م ذقورم ذأ .3
  .جل اأغنقضذقور ذسرسر  مذ نذوقأ
 

 مممنذاممل ذقو ممما ة،ذولوممميذ ممم ذبمممابذربنمممقذأيذ مممنذقوبممماالنذذ(أ)رمممو نذقو مممنوطذقوممموقن ةذ ممم ذقوفنمممنةذالذي ممرنطذ .ب
ذ .(ذ نذالقذقونانون15قو ا ةذ)ذلي اذ  قو ن وصذ 

يذرخا و مماذ مم ذأذأوذيروجمبذ لممهذقوج مم ذقو سمميطنةذأنذربممرف ذخسممجالنذرو ممقذ ي ماذقوخيانممانذقورمم ذرمممذذننل مماذ .ج
قوغاي ذ نذرخا و اذورو يقذ وق نانذأ بابذقوخيانانذقو   مي ذ لمهذننل ما،ذ لمهذأنذيكمونذ ج  ذأ نى،ذو

ذ.قورع يبذأوقورو يقذ لهذقأحبذخوسائبذإوكرنوني ذغينذحاخل ذول طبذ
لقذكممانذإ ممنىذأرابر مماذأيذج مم ذإذأوذرخا و مماذذأوذيب ممنذ لممهذقوج مم ذقو سمميطنةذننممبذقوخيانممانذقو   ممي ذ . 

ذ،قوخيانمانذقو   ممي ذ رلنم ذأوذقو سميطنةذقوج مم ذأيذ منذ م  انذذأوذقوغمنضذ منذلوميذقورسممويقذو نرجمانذ
 الذخ وق ن ذ اببذقوخيانانذقو   ي .إ

 ن ل البيانات الشخصية الى خارج المملكة  (:21)المادة 

الذيرمو نذوم ي اذ سمرويانذكا يم ذ منذذأيذج م ومهذإقوخيانمانذقو   مي ذ مانجذقو  لكم ذذالذيجوزذننبذأيذ من .أ
نذأبكمامذالذيعرخنذ سروىذقوب اي ذكا يااذإلقذكانذأحبذ  اذيننن ذالقذقونانونذ ذب اي ذقوخيانانذقو   ي ،ذو
ذ.وب اي ذقوخيانانذقو   ي 

ذيسر نهذ  اذون ذ  ذقوفننةذ)أ(ذ نذال ذقو ا ةذقوباالنذقوراوي : .ب
 .ةذ  ذقو  لك  ووي ذنا لذأوذ عاا قنذقو وو ذخ وجبذقرفاحيانذأوحلي  ذقورعاونذقون ائ ذقإل .1
حلي يمم ذإذأووكمماالنذ وويمم ذذأو ن  ممانذذأوقالحلي مم ذخممينذقو  لكمم ذوخممينذايئممانذذأوقورعمماونذقومم وو ذ .2

  البن ذ نركخي ا.ذو/أو ا ل ذ  ذبنبذ كا ب ذقوجني  ذخ نوق  اذ
وعالجدذورخما بذقوخيانمانذذيكونذ نونيااذرخا بذقوخيانانذقو   ي ذقوطخي ذقو ا  ذخ ابخ اذ ن  اذ .3

 . اذي سذقو ب ذقوعا  ذ  ذقو  لك ذأوقوكوقنثذقو بي ذذأوقو رعلن ذخاأوخئ ذ
 لمهذحمنقنذ ما نذ منذ جلمسذذرخا بذقوخيانانذ نذأجبذربنيقذ  لب ذوطني ذخناءاذذأوإلقذكانذننبذ .4

 قووزنقء.
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 .كاى ذع مذروق نذ سروىذب اي ذ وق ن ذ اببذقوخيانانذقو   ي ذ لهذقوننبذخع ذإ ال دذخروق نذ .5
 منذاملقذقونمانونذ لمهذ  ليم ذننمبذقوخيانمانذقو   مي ذذ(20)رنطخقذلقنذقونيو ذوقو نوطذقووقن ةذ  ذقو ا ةذ .ج

ذ انجذقو  لك .
ب اي ذوأ نذقو علو مانذقورم ذيرخع ماذ رلنم ذقوخيانمانذقو   مي ذذ  انوذذ نذق روذقو لهذقوج  ذقو سيطنةذ . 

   ذقو وبذقأ نىذحخبذقوخ ءذخع لي ذننبذقوخيانانذقو   ي .

ذ

 والطعنالمسؤولية المشتركة الجزاءات و  الفصل السابع :

 التب يجوز للوحدة اتخاذها عند ثبوت المخالفة  الجزاءات (:22)المادة 

وقونمممنقنقنذقو ممما نةذرنفيممملقذومممد،ذأنذرر ممملذأبممم ذقأن  ممم ذ ممم ذباوممم ذ خمممونذ  اوفممم ذأبكمممامذاممملقذقونمممانونذوذذوبممم ةول
ذقإلجنقءقنذقآلري ذأوذكل اذخبسبذ اذيرناسبذوبجمذقو  اوف :ذ

ذ نذقووب ةذولويذ  ذباو ذرعلقذقو  اوف ذخ ل ذقو وق ن ذ.قو ا نةذسببذقو وق ندذقو سخن ذذ.ذ1

زقوم ذأسمخاخ اذهذأساسذيو  ذوب بذقو  اوىذ منذقوروحمىذ منذقو روحي ذغنق  ذ اوي ذربسبذ ل -2  اوفم ذوق 
 ينممانذيو يمماذذو ممنيط ذأنذالذيزيمم ذ ج ممو ذ خلممغذقوغنق مم ذ ممنذذ500ولومميذخ مماذالذيزيمم ذ ممنذذأوذأ انامماذ

  نذإج او ذقإلينق قنذقوسنوي ذول تسس ذأوذقو نك ذقو  اوف ذ.ذذ5%
 ر ذرنقااذ ناسخ ذ.يفي ذقولوب ةذن نذقو  اوف ذخاووسيل ذوقوكيجوزذو -3

 المسؤولية المشتركة (:23المادة  )

ذننممبذولخيانممانذقو   ممي ،ذومملقنذقو سممتوويانذوذأويمم ذ  ليمم ذرخمما بذأ مم ذ رلنمم ذقوخيانممانذقو   ممي ذجممنقءذي 
ذقووقجخانذقونانوني ذقو نننةذ لهذقوج  ذقو سيطنة.

ذ الطعن فب قرارات الوحدة  (:24)المادة 
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قونمانونذوقالن  م ذقو ما نةذرطخينماذومدذوكبذليذ  لب ذقوطعمنذ م ذقونمنقنقنذقورم ذر م نذخماورطخيقذأبكمامذاملقذ
أ مامذ بك م ذقون ماءذقإل قنيذ م ذقوبماالنذوقو وق يم ذوخارخمما ذقإلجمنقءقنذقو ن موصذ لي ماذ م ذحمانونذ بك مم ذ

ذ.قون اءذقإل قنيذ

 التعوي (:25)المادة 

قوجزقئيم ذخبمقذقو ر مننذ م ذإحا م ذ  موىذقورعمويضذقو  نيم ذ منذقأ منقنذقورم ذقإل قنيم ذأوذالذر بذقو سمتووي ذ
ذوبننذخدذ نذجنقءذأيذ  اوف ذأبكامذالقذقونانون.

 الع وباتالثامن :الفصل 

 (26المادة)

نمانذوالذ يذأومىذ(1000وذخغنق  ذالذرنبذ نذ)أذ ال  ذأ  نذنيعاحبذخاوبخسذ  ةذالذرنبذ نذ  نذوالذرزي ذ ذ
ذوذخكلراذاارينذقوعنوخرينذكبذ نذقنركبذأيذ نذقال عابذقوراوي :أذ ينانذ  نةذآالىذ(10000)ذنرزي ذ 

قو نممننةذ مم ذامملقذ ونذقورنيمم ذخاأبكممامذ ممانجذقو  لكمم ذذأورخمما بذقوخيانممانذقو   ممي ذ ق ممبذذأوننممبذخذقونيممامذذ .أ
ذقأن   ذقو ا نةذخ نر ا .ذأوقونانونذ

ومهذإيانذقوخيانمانذقو   مي ذخاالسمرنا ذيذ نذ  لأق ن ذ اببذقوخيانانذقو   ي ذ لهذقوب وبذ لهذ وذ .ب
ذ.ذ  لل ذأو  انسانذ ا   ذذأوغينذ بيب ذذ علو ان

ذ.ولويذخ ونةذ رع  ةذ   ي قوخيانانذقووهذحا  ةذإيذخيانانذغينذ بيب ذأذ  ابإذأو نقجذإ .ج
ذ  ذ   ردذ ونذ وق ن ذ اببذقوخيانانذقو   ي .ذأو  اءذقوخيانانذقو   ي ذقو وجو ةذربنذسيطنردذإ . 
  ما نةذقوخيانمانذقو   مي ذ ال ماذأبكمامذذأوذأوذروحيمىذقوب موبذ لمهذأوأوذقالطمال ذذ نقحخم ذأوق رنققذ .ه

ذقو ا نةذخ نر ا .وذقورعلي انذأقأن   ذذأوالقذقونانونذ
وب ايم ذقوخيانمانذقو   مي ذقو بم  ةذذقورم قخينذقورننيم ذقو و مو  ذأويذ منذوسمائبذأ منذقو علو مانذأقنر ايذ .و

ذقأن   ذقو ا نةذخ نر ا .ذأوخ وجبذأبكامذالقذقونانونذ



 
 

18 
 

ءذآ مممنذإجمممنقذأون مممضذطلمممبذ ممماببذقوخيانمممانذقو   مممي ذخسمممببذقو وق نممم ذخمممإرالىذقوخيانمممانذقو   مممي ذ .ز
أيذ اذومذيكنذانايذباج ذوالبرفا ذخ اذخ وجبذذوقالسر نقنذخ خا نةذ  ليانذقوخيانانذقو   ي ذنغمذلوي

ذ.ذ رطلخانذأ نى

 ينمانذذ  منةذآالىذ(10000الذرزيم ذ لمهذ)ذ ينمانذوذأومىذ(1000يعاحبذخغنق  ذالذرنبذ منذ)  (:27)المادة 
 القذقونانون. نذذ14وذذ13وذذ12قو وق ذكبذ نذقنركبذأيذ  اوف ذذأبكامذ

 (:28)المادة 

يجموزذول بك م ذقو  ر م ذ نذالقذقونانونذذ(27)وذذ(26)وهذأيذ نذقوعنوخانذقو نننةذ  ذقو ا رينذإخاإل ا  ذ
وغاءذإذأونذرن  ذخإرالىذقوخيانانذقو   ي ذأ نذرلناءذنفس اذذأوقو ر ننذذأوذخناءذ لهذطلبذقونياخ ذقوعا  ذ

ذحا  ةذقوخيانانذقو   ي ذ و و ذقو  وىذقور ذ  نذخ اذحنقنذحطع ذخاإل قن .

 (:29)المادة 

ذ نذالقذقونانونذ  ذقوباالنذقوراوي :ذ(27)وذذ(26)ر ا ىذقوعنوخ ذقو نننةذ  ذقو ا رينذذأ.

ذقنركابذأيذ نذقأ عابذقو ب  ةذ ي  اذ نذحخبذ و ىذ ام. .1
 ركنقنذ عبذقالنركابذ نذحخبذنفسذقو  ص. .2

 (:30)المادة 

 .بكامذالقذقونانونأقوالز  ذورنفيلذن   ذي  نذ جلسذقووزنقءذقأ

 (:31المادة )

ذبكامذالقذقونانون.أقووزنقءذوقووزنقءذ كلفونذخرنفيلذنئيسذ


