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 الملخص: 

وترسيخ مكانة المملكة في مصاف الّدول يهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحقوق والحرَّيات الدستوريَّة التي نصَّ عليها الّدستور األردني،  
م البيئة الرقميَّة، وحماية البيانات الشخصيَّة في ظلِّّ سهولة جمعها واالحتفاظ بها ومعالجتها، ومنع االعتداء على حّق ال مواطنين التي تنظِّّ

رة بموجب أحكام الّدستور والقوا نين ذات العالقة. كما يهدف مشروع القانون والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصيَّة وخصوصيَّتهم المقرَّ
البيانات والمعلوما ماح بمعالجة  ت إلى إيجاد إطار قانوني يوازن ما بين آليَّات حقوق األفراد في حماية بياناتهم الشخصيَّة، وبين السَّ

خمة والذَّكاء الصِّّ  س مشروع القانون أطرًا تنظيميَّة واالحتفاظ بها في ظلِّّ الفضاء اإللكتروني، وانتشار مفاهيم البيانات الضَّ ناعي. ويؤسِّّ
 لحفظ البيانات الشخصيَّة، وإجراء المعالجة عليها ضمن قيود والتزامات واضحة، األمر الذي يسهم في تعزيز الثِّّقة الالزمة في االنخراط

يأتي المشروع لبناء بيئة مواتية لتأمين سالمة   باالقتصاد الرَّقمي والمساهمة في تشجيع التِّّجارة والخدمات اإللكترونيَّة في المملكة. كما
خصيَّة، ومعالجها، ومتلقِّ  يبراني ودعم استقراره، ولتحديد االلتزامات والواجبات المفروضة على المسؤول عن البيانات الشَّ يها، الفضاء السِّّ

ادرة بمقتضاه.وُينشأ بموجب مشروع القانون    والجزاءات والعقوبات التي تفرض على المخالفين ألحكام القانون واألنظمة والتَّعليمات الصَّ
ة بحماية البيانات الشخصيَّة في و  د مهامه وصالحيَّاته، ومهام الوحدة التنظيميَّة المختصَّ زارة  مجلس لحماية البيانات الشخصيَّة، وُتحدَّ

 االقتصاد الرَّقمي والرِّيادة. 

  المقدمة:

فوائد، وغالًبا ما يكون من الضروري مشاركتها للتفاعل مع األشخاص اآلخرين في مجتمع  قد تؤدي مشاركة بياناتك إلى تحقيق  
فبياناتك الشخصية يمكن أن تكشف الكثير عنك وعن أفكارك وحياتك. حيث أنه من السهل   اليوم. لكن هذا ال يخلو من المخاطر. 

البيانات بسهولة إليذائك، وهذا ما يشكل خطر على األفراد  والمجتمعات المستهدفين، مثل الصحفيين والناشطين    استغالل هذه 
والمدافعين عن حقوق اإلنسان وأعضاء الجماعات المضطهدة والمهمشة. لذلك من الضروري أن تكون هذه البيانات محمية بشكل  

 صارم. 

(  GDPRلحماية البيانات ) في االتحاد األوروبي، تعتبر حماية البيانات الشخصية حًقا أساسًيا، لذلك تم تفعيل الالئحة العامة  
داخل و خارج   الشخصية  السيطرة على معلوماتهم  استعادة  األوروبيين من  الالئحة  تمّكن هذه  الحق.  لحماية هذا  كإطار جديد 
نطاق اإلنترنت. وعلى الرغم من أن الالئحة العامة تشمل المستخدمين في دول اإلتحاد األوروبي، ااّل أن أثرها يمتد إلى العديد  

دول خارج االتحاد األوروبي، خاصة تلك التي تستخدم خدمات اإلعالن على اإلنترنت والتي قد تتعامل أيضًا مع حرفاء في  من ال 
وبالتالي   الالئحة  بأحكام وقوانين  المثال ستتأثر  إفريقيا على سبيل  األوسط وشمال  الشرق  أّن دول  إذ  األوروبي،  االتحاد  داخل 

 لواردة فيها والمتعلقة بحماية المعطيات الشخصية. ستكون ملزمة في الخضوع لألحكام ا 

أولئك   التجربة، لمساعدة  البيانات، مبني على تلك  الالئحة العامة لحماية  شاركت جمعية اكسس ناو بعمق في عملية صياغة 
إنشاء إطار عمل    الذين يسعون إلى تطوير أطر شاملة لحماية البيانات وذلك بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان. 

لحماية البيانات: يشارك دليل المهام للمشرعين في الدروس المستفادة من الالئحة العامة لحماية البيانات الشخصية، باإلضافة  
 إلى نصائح يجب اتباعها أو تجنبها لتحقيق إطار حماية البيانات. 
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 ى قوانين لحمايتها. فيما يلي معلومات حول معنى حماية البيانات وغرضها، ولماذا نحتاج إل 

 ماذا نعني بحماية البيانات الشخصية؟ 

البيانات الشخصية هي أي معلومات تتعلق بك، سواء كانت متعلقة بالحياة الخاصة أو المهنية أو العامة. في بيئة اإلنترنت،  
الصعب على الناس السيطرة على  حيث يتم تبادل ونقل كميات هائلة من البيانات الشخصية في جميع أنحاء العالم، يصبح من  

 معلوماتهم الشخصية. لذلك أصبح من الضروري الحرص على حماية بياناتنا الشخصية. 

يشمل تفعيل حماية البيانات الشخصية مجموعة من الممارسات والضمانات والقواعد الملزمة قصد ضمان التحكم في هذه البيانات.  
إذا كنت ترغب في مشاركة بعض المعلومات، ومن لديه حق الوصول إليها، وطول    باختصار، يجب أن تكون قادًرا على تقرير ما 

 مدة خزنها في قاعدة بيانات، وألي سبب، كما أنه من الضروري أن تكون قادًرا على تعديل هذه البيانات متى شئت. 

 لماذا نحتاج قوانين لحماية بياناتنا الشخصية؟

 اعها في إطار تشريع قوانين لحماية البيانات الشخصية: هناك سببان رئيسيان يجب على الحكومات اتب 

يجب تحديث القوانين الحالية لمعالجة واقع اليوم فمع تطور إستعمال اإلنترنت واستفحالها في مختلف المجتمعات، ازدادت الحاجة  
 وانما في جميع مواقع الويب. إلى حماية البيانات التي يتم مشاركتها كل يوم ليس فقط على مواقع التواصل اإلجتماعي  

ورغم وجود قواعد أو قوانين تهتم بالخصوصية لكنها غير قابلة للتكيف بما يتناسب مع تحديات عالم اليوم. وقد سبق أن دافعت    
الشركات والكيانات الكبرى التي تجمع بيانات األشخاص منذ فترة طويلة عن تنظيم الخصوصية وحماية البيانات ليس من خالل  

 طر الملزمة، بل من خالل آليات التنظيم الذاتي أو المشاركة التي توفر مرونة أكبر. األ 

ومع ذلك، فعلى الرغم من المحاوالت العديدة، ال يزال يتعين علينا أن نرى أمثلة على أنظمة غير ملزمة تكون إيجابية بالنسبة    
 لحقوق المستخدمين )أو في الواقع، بالنسبة لألعمال ككل(. 

 الموجبة لمشروع قانون حماية البيانات الشخصية:   األسباب 

تحقيقا للحقوق والحريات الدستورية التي نص عليها الدستور األردني، ولتكون المملكة في مصاف الدول التي تنظم البيئة الرقمية،  
لمواطنين والمقيمين في  ولحماية البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها واالحتفاظ بها ومعالجتها، ولمنع االعتداء على حق ا 

 .حماية بياناتهم الشخصية وخصوصياتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العالقة 

وإليجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق األفراد في حماية بياناتهم الشخصية، وبين السماح بمعالجة البيانات والمعلومات  
 روني، وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الصناعي. واالحتفاظ بها في ظل الفضاء اإللكت 
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ولتأسيس أطر تنظيمية لحفظ البيانات الشخصية وإجراء المعالجة عليها ضمن قيود والتزامات واضحة، األمر الذي يعزز الثقة  
مملكة، ولبناء بيئة مواتية لتأمين  الالزمة في االنخراط باالقتصاد الرقمي والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات اإللكترونية في ال 

سالمة الفضاء السيبراني ودعم استقراره،ولتحديد االلتزامات والواجبات المفروضة على المسؤولة عن البيانات الشخصية والمعالج  
الص  والتعليمات  واألنظمة  القانون  ألحكام  المخالفين  على  تفرض  التي  والعقوبات  والجزاءات  الشخصية  البيانات  ادرة  ومتلقي 

 بمقتضاه. 

وإلنشاء مجلس حماية البيانات الشخصية وتحديد مهامه وصالحياته، ومهام الوحدة التنظيمية المختصة بحماية البيانات الشخصية  
 فقد تم وضع مشروع هذا القانون. . .في وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 

ن حماية البيانات الشخصية,مع عدة مؤسسات أخرى،بدراسة النص قدمت وزارة االتصاالت األردنية مشروعا لقانو    2014في أوائل عام  
 المقترح، وتقديم مقتراحات لتطويره بناًء على الممارسات الدولية، ومراجع لقوانين في دول مختلفة.  

حماية البيانات الشخصية  استناد الهذا البحث، حضرنا  بعض األسئلة والنقاط التي يمكن من خاللها قراءة ونقد أي مشروع مقدم لقانون 
 .وتقييم مدى فعاليته في حماية بيانات المواطنين

 أواًل : المفاهيم الواردة في قانون حماية البيانات واستثناءاته 

 تعريف البيانات الشخصية- 1

البيانات الشخصية هي "أي معلومات خاصة بشخص طبيعي قابل للتعرف عليه. تكمن أهمية التعريف في توسيع نطاق حيز تطبيق  
 القانون، إذ أن التضييق من مفهوم البيانات الشخصية قد يسمح للعديد من الجهات بالتعدي عليها. 

الشخص بحد ذاتها، لكن إذا تم ربطها قد تفصح عن هوية الشخص. بالتالي،  البيانات الموزعة بقواعد بيانات مختلقة قد ال تدل على هوية  
في حال اكتفى النص بحماية البيانات التي ترتبط بصاحبها بشكل مباشر فقط، قد يسمح ذلك للعديد من الجهات بالتعدي على بيانات 

 .األشخاص خاصة مع تقدم تقنيات جمع البيانات ومشاركتها

 حساسةالتعريف البيانات   -2

وعىل الرغم من وجود  .البيانات التي ُتعترب حساسة بحيث أن ترسيبها أو إساءة استخدامها قد يؤدي إلى اإلضرار بصاحب البيانات
 فروقات ضئيلة بني كل قانون وآخر من القوانين التي تنظم خصوصية البيانات في تعريف البيانات الشخصية الحساسة . 
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 أنها "حساسة" في حال إرتباطها بما يلي:  تصنف البيانات الشخصية على

 اإلنتماء النقابي. •
 التوجهات السياسية أو المعتقدات الدينية. •
 األصـــل العرقي.  •
 المخالفات الجنائية و الدعاوي القضائية. •
 الحياة او الميول الجنسية.  •
 الصحة البدنية او العقلية.  •

 على البيانات الشخصية:  أمثلة

 اإلنتمائات السياسية  •
 لتسجيالت الصوتيــــــــــةا •
 اإلحصائيات البيولوجية  •
 التسجيالت الصحيـــــة •

 الفرق بني ظابطي البيانات ومعالجي البيانات 

تحدد قوانني خصوصية البيانات الفرق بوضوح بني ”ظابطي البيانات“ و “معالجي البيانات“ لتوضيح أن ليست كل المؤسسات التي  
 .الشخصية ترتتب عليها نفس المسؤولياتمتارس معالجة البيانات 

، هذا يعني أنهم هم من يتخذون القرارات بشأن ماهي المعلومات “”يقومون بتحديد الغرض من معالجة البيانات  ظابطو البيانات •
 .المسجلة  والغرض منها

مت الصادرة. في حال قيام المعالج  يقومون مبعالجة البيانات الشخصية بالنيابة عن ظابط البيانات حسب التعليا  معالجو البيانات •
 بإسناد بعض أو كل إجراءات املعالجة ملؤسسة أخرى ، يشار الى هذا المعالج باسم المعالج من الباطن

الطريقة المسبطة للتفكر في ذلك هي على النحو التالي: تقوم شركة بيع بالتجزئة بإنشاء موقع للتجارة اإللكترونية عبر اإلنترنت وتقرر 
ات المطلوبة من العمالء إلنشاء الحساب. تستخدم هذه الشركة مزود خدمات سحابية إلستضافة الموقع وقاعدة البيانات. في هذه  المعلوم

 .الحالة، تكون الشركة هي ظابط البيانات ومقدم الخدمات السحابية هو معالج البيانات
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 ما الذي يعنيه إن كنت )ضابطا للبيانات( او )معالجا للبيانات( 

 ضابطًا للبيانات 

تكون أنت المسؤول في نهاية المطاف عن امتثالك وامتثال معالجي البيانات التابعين لك وتتضمن المسؤوليات الواقعة عليك اإلمتثال  
لمبادئ خصوصية البيانات وخصوصية حقوق اصحاب البيانات واتخاذ التدابير األمنية وإدارة إخترقات البيانات وعدم إشراك معالجين 

 معالجة البيانات سوى هؤالء المعالجين الذين يقدمون ضامنات كافية لخصوصية البيانات.ل

 معالجًا للبيانات 

ك تكون لديك درجة اإلستقاللية أقل فيام يخص البيانات التي تقوم بمعالجتها، ولكن قد تظل عليك التزامات قانونية مباشرة في حال استعانت
وتتضمن المسؤوليات الواقعة عليك  .ن مسؤوال أمام ظابط البيانات عن امتثال هذا المعالج من الباطن بمعالج بيانات من الباطن، فقد تكو 

التدابير األمنية وإخطار ظابط  الخارجية وتنفيذ  العقود مع اإلطراف  البيانات حسبما هو منصوص عليه في  لتعليمات ظابط  إلمتثال 
 .عانة بأي معالج من الباطن دون موافقة ظابط البياناتالبيانات بأي إختراق للبيانات الشخصية وعدم اإلست

 البيانات  صاحبحقوق  -3

الموافقة على عمليات البيانات من أساسيات الحماية في قوانين حماية البيانات الشخصية هو حق صاحب البيانات بالموافقة على، أو  
المشاركة( قد يكتفي المشرع أحيان لكن التأكيد على الموافقة   بالموافقة الضمنية، رفض، أي من عمليات البيانات )الجمع ، المعالجة،

 الصريحة يخدم مبدأ الشفافية أثناء التعامل مع البيانات. 

بياناتهم وتعد   في  التحكم   عىل  القدرة  ومنحهم  البيانات  اصحاب  تمكين  البيانات  قواني خصوصية  تنشدها  التي  األهداف  من  واحد 
قوانين مفهومًا تحت مسمى ”حقوق اصحاب البيانات“ والذي يختص بخصوصية البيانات الشخصية  الشخصية. لذلك تطرح معظم تلك ال

 ألفراد. يجب التنويه على أن هذه الحقوق ليست جميعها حقوقًا ”مطلقة“.

 مما يعني أن هناك منها ما ينطبق فقط تحت ظروف معينة: 

 .يكون أللفراد الحق في الوصول الى بياناتهم الشخصية وطلب نسخ منها حق الوصول للبيانات الشخصية  •
يمكن أللفراد اإلعتراض على القرارات  المتخذة بشأنهم إعتمادا  حقوق ذات صلة بعمليات صناعة القرار والتصنيف بصورة مؤتمتة    •

 .فقط عىل عمليات المعالجة المؤتمتة أو الميكانيكية
 .اإلعتراض على معالجة مؤسسة ما لبياناتهم الشخصية يمكن األفرادحق اإلعتراض   •
 .يكون اإلفراد الحق في طلب تقييد معالجة بياناتهم الشخصيةحق تقييد معالجة البيانات الشخصية   •
 .يكون لألفراد الحق في طلب تقييد معالجة بياناتهم الشخصيةحق الحذف  •
اناتهم الشخصية في حال عدم دقتها أو طلب استكاملها في حال يمكن لألفراد طلب تصحيح بيحق تصحيح البيانات الشخصية    •

 .نقصانها
 .يكون لألفراد القدرة عىل إستالم  بياناتهم في شكل منظم وبتنسيق شائع االستخدام قابل للقراءة الرقميةحق نقل البيانات الشخصية   •
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 خطوات بنائ خطة فعالة لخصوصية البيانات: 

 تعيين مسؤول خصوصية البيانات  -1

 اإلحتفاظ بسجل البيانات الشخصية   -2

 اإلخطار بالغرض و الحصول على موافقة   -3

 الرد في حالة إستفسار أصحاب البيانات عن بياناتهم الشخصية   -4

 فرض آليات أمن المعلومــــــــــــــــــات  -5

 بيانات في األنظمة و العمليـــــــــــــــات و الخدمـــــــــات تضميــــــــــــــن خصوصيــــــــــــة ال -6

 اإلخطار عن اإلخترقات للبيانـــــــات  – 7

 إدارة االطراف الخارجيـــــــــــة   – 8

 خصوصية البيانات عند نقلـــــــــــــــــــــــــــها   -9

 التعريـــــــــــــــــــف بسياسات و ممارســـــــات و عمليــــــــــات خصوصية البيانات الخاصة .   – 10

 تعيين مسؤول خصوصية البيانات     -1

المسؤولية عن اإلشراف على برنامج خصوصية   قيادي جديد يتولى  للقوانين الواجب وهو دور  بالمؤسسة وضامن االمتثال   البيانات 
   .تطبيقها

 اإلحتفاظ بسجل البيانات الشخصية  -2

لكي  تتمكنوا من حماية البيانات الشخصية عليكم معرفة ماهي البيانات التي تجمعونها، كيفية استخدامها ومكان تخزينها. تتمثل الخطوة 
ة لمعالجة  داخل المؤسسة التي تدخل فيها البيانات الشخصية، وتوثيق كيفية استخدام البيانات األولى  لتحقيق ذلك في تحديد جميع أنشط

 و الغرض من ذلك فيما يسمى بإسم " سجل البيانات الشخصية "  .  

 اإلخطار بالغرض و الحصول على موافقة  -3

ت الشخصية لألفراد يجب عليكم تزويدهم مبعلومات واضحة  تتمثل  الشفافية مبدأ أساسيًا في قوانين خصوصية البيانات. عند جمع البيانا
 .ترشح ما هي البيانات التي تريدون معالجتها وما هو سبب وكيفية معالجتها
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 الرد في حالة إستفسار أصحاب البيانات عن بياناتهم الشخصية  -4

أكبر  في الكيفية التي ُتستخدم بها بياناتهم وعليه يحق   تقدم قوانين خصوصية البيانات حقوقًا جديدًة أللفراد بحيث تتيح لهم التحكم بشكل
لألفراد التقدم بطلبات لممارسة حقوق اصحاب البيانات، ويجب على المؤسسات الرد في  وقت محدد، وذلك بحسب قوانين خصوصية  

 .البيانات التي تخضع لها

 فرض آليات أمن المعلومــــــــــــــــــات   -5

صوصية البيانات المؤسسات بالتأكد من وجود ”تدابير مؤسسية وفنية“ لخصوصية البيانات الشخصية. يعني هذا  تلزم  معظم  قوانين خ
عادًة أنه يتعني على المؤسسات اتخاذ خطوات معقولة لخصوصية البيانات الشخصية. ما هو ”معقول“ يصل عادًة إلى اتخاذ أحد قرارات 

 حجم المؤسسة وكم ونوع البيانات الشخصية الخاضعة للمعالجة. العمل بدعم من مستشار قانوين، ويعتمد عىل 

بشكل عام، تكون التدابير المؤسسية  والفنية هي وظائف، عمليات، ضوابط، أنظمة، إجراءات و تدابري مأخوذة لخصوصية المعلومات 
 .الشخصية التي تعالجونها

 ة والعمليـــــــــــــــات والخدمـــــــــات تضميــــــــــــــن خصوصيــــــــــــة البيانات في األنظم -6

 نصت أحدث القوانين بخصوصية البيانات عمل متطلبات تفصيلية بشأن خصوصية البيانات المتضمنة بالتصميم إفتراضيا.

   :الخطوة األولى  لتحويل هذين المفهومين الواسعين  إلى متطلبات وظيفية هي تحديد مبادئها كما يلي 

 وصية وحامية البيانات في تصميم عملية أو تطبيق جديد: تضمين خص - 1

 : )إنشاء ثقافة مؤسسية تكون فيها الخصوصية وحامية البيانات هام االساس الذي تتبعه اإلدارة العليا(.مثل

 اإلبالغ عن المسألة ودعمها    -2

 البيانات ممارستها( : )إجراء عمليات مراجعة للتدقيق الداخيل عىل برامج خصوصية مثل

 إنشاء الشفافية والحفاظ عليها  -3

 ): )التحديث المستمر إلشعارات الخصوصية لتعكس أنشطة المعالجة ممارستها الخصوصيةمثل

 وضع ومتكني التدابري الوقائية  -4

 : )فرض آليات التشفير وتقليل البيانات على البيانات الشخصية(مثل
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 اإلخطار عن اإلخترقات للبيانـــــــات   – 7

ميكن أن تحدث اإلخترقات البيانات ألسباب متعددة، عىل الرغم من جميع اإلحتياطات التي قد تتخذونها في حين تنص لوائح خصوصية  
 .خرتاق للبياناتالبيانات عىل أطر زمنية دقيقة لإلبالغ، فمن المهم لكل مؤسسة أن تكون مستعدًة بشكل جيد في حالة وجود ا

 إدارة االطراف الخارجيـــــــــــة  – 8

تضيف قوانين خصوصية البيانات متطلبات جديدة ترفع مستوى اإللتزامات المتعلقة بإدارة المخاطر ذات الصلة باألطراف الخارجية في  
ك مقدم الخدمة  قوانين  خصوصية البيانات حال اإلستعانة بطرف خارجي للمعالجة البيانات الشخصية، فقد تتحملون المسؤولية إذا انته

 المطبقة أثناء تقديم الخدمة لكم. 

عند إبرام اتفاق تعاقدي مع مقدم الخدمة، احرصوا عىل التأكد من وجود بنود تلزمه باتخاذ تدابير مالئمة لضامن االمتثال للمتطلبات 
 .التي تنص عليها قوانين خصوصية البيانات المطبقة

 ات عند نقلـــــــــــــــــــــــــــها  خصوصية البيان  -9

في ظل وجود عدد كبير من عمليات المؤسسات تمتد عبر العديد من الدول المناطق ، أصبحت عمليات نقل البيانات تشكل جزءًا ال 
كن نقل البيانات الشخصية  يتجزأ من االقتصاد  العالمي اليوم. تتضمن الكثير من قوانين خصوصية البيانات ”قائمة بيضاء“ بالدول التي يم

إليها بحرية، حيث إنها تطبق مستويات مالئمة من خصوصية البيانات الشخصية. بالنسبة للدول غير المدرجة على القوائم البيضاء أو 
 ”الدول العالم الثالث".

 الخاصةالتعريـــــــــــــــــــف بسياسات وممارســـــــات وعمليــــــــــات خصوصية البيانات  – 10

ين ال يمكن ترك قضية االمتثال لقوانين خصوصية البيانات األقسام الشئون القانونية االمتثال للتعامل معها بمفردها. يتطلب االمتثال قوان 
الشخصية. من الضروري التعريف   البيانات  العاملين بالمؤسسة لمسؤولياتهم  تجاه خصوصية  ادراك وفهم جميع  البيانات  خصوصية 

إلمامهم  بالكيفية التي تقوم بها المؤسسة  بسياسات و  البيانات المطبقة  بالمؤسسة  العمالء  الموظفين لضامن  مامرسات خصوصية 
 بمعالجة البيانات الشخصية وحمايتها. 

 كما ورد إلى مجلس النواب األردنـــي  ٢٠٢٢مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 

 ة البيانات الشخصية األسباب الموجبة لمشروع قانون حماي

ة تحقيقا للحقوق والحريات الدستورية التي نص عليها الدستور األردني، ولتكون المملكة في مصاف الدول التي تنظم البيئة الرقمية، ولحماي
بياناتهم   البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها واالحتفاظ بها ومعالجتها، ولمنع االعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية

 .الشخصية وخصوصياتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العالقة، 
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 وإليجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق األفراد في حماية بياناتهم الشخصية، وبين السماح بمعالجة البيانات والمعلومات واالحتفاظ
 نات الضخمة والذكاء الصناعي، بها في ظل الفضاء اإللكتروني، وانتشار مفاهيم البيا

ولتأسيس أطر تنظيمية لحفظ البيانات الشخصية وإجراء المعالجة عليها ضمن قيود والتزامات واضحة، األمر الذي يعزز الثقة الالزمة 
لتأمين سالمة الفضاء في االنخراط باالقتصاد الرقمي والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات اإللكترونية في المملكة، ولبناء بيئة مواتية  

 السيبراني ودعم استقراره. 

ولتحديد االلتزامات والواجبات المفروضة على المسؤولة عن البيانات الشخصية والمعالج ومتلقي البيانات الشخصية والجزاءات والعقوبات 
الصادرة بمقتضاه وإلنشاء مجلس القانون واألنظمة والتعليمات  المخالفين ألحكام  الشخصية وتحديد   التي تفرض على  البيانات  حماية 

مهامه وصالحياته، ومهام الوحدة التنظيمية المختصة بحماية البيانات الشخصية في وزارة االقتصاد الرقمي والريادة، فقد تم وضع مشروع 
 هذا القانون. 

 ٢٠٢٢مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 

(، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة ٢٠٢٢يانات الشخصية لسنة  يسمى هذا القانون )قانون حماية الب  :١المادة  
 .الرسمية

 .: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك٢المادة 

 .الوزارة: وزارة االقتصاد الرقمي والريادة

 .مجلس حماية البيانات الشخصية المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون المجلس: 

 .الوحدة: الوحدة التنظيمية المختصة بحماية البيانات الشخصية في الوزارة

البيانات الشخصية: أي بيانات أو معلومات تتعلق بشخص طبيعي ومن شأنها التعريف به بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مهما كان  
 .شكلها، بما في ذلك البيانات المتعلقة بشخصه أو وضعه العائلي أو أماكن تواجدهمصدرها أو 

البيانات الشخصية الحساسة: أي بيانات أو معلومات تتعلق بشخص طبيعي تدل بصورة مباشرة أو غير مباشرة على أصله أو عرقه أو  
ات تتعلق بوضعه المالي أو بحالته الصحية أو الجسدية أو العقلية تدل على آرائه أو انتماءاته السياسية أو معتقداته الدينية أو أي بيان

أو الجينية، أو بصمته الحيوية )البيومترية( أو بسجل السوابق الجنائية الخاص به، أو أي معلومات أو أي بيانات يقرر المجلس اعتبارها 
 .حساسة. إذا كان إفشائها أو سوء استخدامها يلحق ضررا بالشخص المعني بها

 .لبيانات: البيانات الشخصية والبيانات الشخصية الحساسةا

 .قواعد البيانات: الملفات أو السجالت اإللكترونية أو غير اإللكترونية التي تشتمل على البيانات
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ا أو حفظها المعالجة: عملية واحدة أو أكثر يتم إجراؤها بأي شكل أو وسيلة بهدف جمع البيانات أو االطالع عليها أو تسجيلها أو نسخه
أو  أو تخزينها أو تنظيمها أو تنقيحها أو استغاللها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نشرها، أو ربطها ببيانات أخرى، أو إتاحتها  

 .نقلها أو عرضها، أو إخفاء هويتها أو ترميمها أو إتالفها

 .به الشخص الطبيعي التي الذي تتم معالجة بيانات الخاصة الشخص المعني:

 .أي شخص طبيعي أو اعتباري سواء أكان داخل المملكة أم خارجها تكون البيانات في عهدته المسؤول:

 .الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يكون مختصا بمعالجة البيانات المعالج:

 .الشخص الطبيعي المعين لإلشراف على قواعد البيانات والمعالجة وفقا ألحكام هذا القانون  المراقب:

 .أي شخص طبيعي أو اعتباري سواء كان داخل المملكة أو خارجها يتم نقل البيانات إليه أو تبادلها معه من المسؤول المتلقي:

 .موافقة الشخص المعني المسبقة على المعالجة الموافقة المسبقة:

 .راته أو سلوكياتهالمعالجة اآللية للبيانات للتعرف على اتجاهات الشخص المعني أو ميوله أو خيا التشخيص:

 اإلخالل بأمن وسالمة البيانات: أي وصول غير مشروع أو أي عملية أو نقل أو إجراء غير مصرح به على البيانات.

 :٣المادة 

 .تسري أحكام هذا القانون على البيانات، وإن تم جمعها أو معالجتها قبل نفاذه -أ

 الطبيعيين الذين يقومون بمعالجة بياناتهم ألغراضهم الشخصية. ال تسري أحكام هذا القانون على األشخاص   -ب

 - ( من هذا القانون:٦: مع مراعاة المادة ) ٤المادة 

لكل شخص طبيعي الحق في حماية بياناته، وال يجوز معالجتها إال بعد الحصول على الموافقة المسبقة للشخص المعني أو في    -أ
 .األحوال المصرح بها قانونا

 :لشخص المعني بالحقوق التاليةيتمتع ا -ب

 .العلم واالطالع والوصول إلى البيانات الموجودة لدى المسؤول والحصول عليها -١

 .سحب الموافقة المسبقة -٢

 .التصحيح أو التعديل أو المحو أو إخفاء أو اإلضافة أو التحديث للبيانات -٣

 .تخصيص المعالجة في نطاق محدد -٤
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ة والتشخيص إذا كانا غير ضروريين لتحقيق األغراض التي جمعت البيانات من أجلهما، أو كانتا الزائدين  االعتراض على المعالج -٥
 .على متطلباتها أو تمييزية أو مجحفة أو مخالفة للقانون 

 .نقل نسخة من بياناته من المسؤول إلى مسؤول آخر -٦

 .ياناتهالعلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك أو إخالل بأمن وسالمة بب -٧

 ال يترتب على ممارسة الشخص المعني لحقوقه المنصوص عليها في الفقرة )ب( من هذه المادة أي تبعات مالية أو تعاقدية. -جـ

 -٥المادة 

 :يشترط في الموافقة المسبقة ما يلي -أ

 .أن تكون صريحة وموثقة خطيا أو إلكترونيا -١

 أن تكون محددة من حيث المدة والغرض  -٢

 .يكون الطلب بلغة واضحة وبسيطة وغير مضللة ويمكن الوصول إليه بسهولةأن  -٣

موافقة أحد والدي أو ولي الشخص الذي ال يتمتع باألهلية القانونية أو موافقة القاضي بناء على طلب الوحدة إذا اقتضت المصلحة   -٤
 .الفضلى لمن ال يتمتع باألهلية القانونية ذلك

 .:سبقة في الحالتين التاليتينال يعتد بالموافقة الم -ب 

 إذا صدرت استنادا إلى معلومات غير صحيحة أو ممارسات خادعة أو مضللة، وكانت هي السبب في قرار الشخص المعني بمنحها  -١

 .إذا تم تغيير طبيعة المعالجة أو نوعها أو أهدافها دون الحصول على الموافقة بذلك -٢

 :٦المادة 

 :ومشروعة، ويجوز إجراؤها دون الحصول على الموافقة المسبقة أو إعالم الشخص المعني في الحاالت التاليةتعد المعالجة قانونية  -أ

المعالجة التي تتم مباشرة من قبل جهة عامة مختصة بالقدر الذي يقتضيه تنفيذ المهام المنوطة به بها قانونا أو من خالل جهات  -١
مراعاة كافة االلتزامات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون واألنظمة والتعليمات  أخرى متعاقد معها، على أن يتضمن التعاقد  

 .الصادرة بمقتضاه

إذا كانت ضرورية لألغراض الطبية الوقائية أو التشخيص الطبي أو تقييم الرعاية الصحية من قبل المرخص له بمزاولة أي من   -٢
 .المهن الطبية

 .الشخص المعني أو لحماية مصالحه الحيوية إذا كانت ضرورية لحماية حياة -٣
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 .إذا كانت ضرورية لمنع جريمة أو لكشفها من قبل جهة مختصة، أو لمالحقة الجرائم المرتكبة خالفا ألحكام القانون  -٤

 .إذا كانت مطلوبة أو مصرح بها بموجب أي من التشريعات أو تنفيذا لها، أو بقرار من المحكمة المختصة -٥

كانت ضرورية ألغراض البحث العلمي أو التاريخي، شريطة أن ال يكون الغرض منها اتخاذ أي قرار أو إجراء بشأن شخص إذا   -٦
 .محدد

 .إذا كانت ضرورية ألغراض إحصائية أو لمتطلبات األمن الوطني أو لتحقيق المصلحة العامة -٧

 .إذا كان محل المعالجة بيانات متاحة للجمهور من الشخص المعني -٨

 .ال يجوز االحتفاظ بالبيانات التي تمت معالجتها بعد انتهاء الغرض من المعالجة ما لم تنص التشريعات على خالف ذلك -ب

 :: يشترط في المعالجة ما يلي٧المادة 

 .أن يكون الغرض منها مشروعا ومحددا وواضحا -أ

 .أن تكون متفقة مع األغراض التي تم جمع البيانات من أجلها -ب

 .أن تتم بوسائل قانونية ومشروعة -جـ

 .أن تستند إلى بيانات صحيحة ودقيقة ومحدثة -د

 .أن ال تؤدي إلى تحديد الشخص المعني بعد استنفاد الغرض منها -هـ

 .أن ال تؤدي إلى التسبب بضرر للشخص المعني أو تنال من حقوقه بشكل مباشر أو غير مباشر -و

 .ات وسالمتها وعدم حدوث أي تغيير عليهاأن تتم بطريقة تضمن سرية المعلوم -ز

 :: يلتزم المسؤول بما يلي٨المادة 

 .اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية البيانات التي في عهدته وتلك التي سلمت إليه من قبل شخص آخر -أ

بأمنها وسالمتها أو أي كشف أو أي تغيير أو اتخاذ التدابير األمنية والتقنية والتنظيمية التي تكفل حماية البيانات من أي إخالل    -ب
 .إضافة أو إتالف أو إجراء غير مصرح به وفقا للتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية

القانون واألنظمة   -جـ المعالجة وتلقي الشكاوى بخصوصها والرد عليها وفقا ألحكام هذا  لها  التي تخضع  وضع اآلليات واإلجراءات 
 .مقتضاه، ونشرها على الموقع اإللكتروني الخاص به وفي وسائل اإلعالم المتاحةوالتعليمات الصادرة ب

 .توفير وسائل التي من شأنها تمكين الشخص المعني من ممارسة حقوقه وفقا ألحكام هذا القانون  -د
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ل البدء بمعالجة، باستثناء البيانات تصحيح البيانات غير الكاملة وغير الدقيقة، إذ تبين له عدم صحتها أو عدم مطابقتها مع الواقع قب  -هـ
 .التي جمعت لمنع وقوع الجريمة أو اكتشافها أو مالحقتها

تمكين الشخص المعني من االعتراض على المعالجة وسحب الموافقة المسبقة والوصول إلى بياناته وتحديثها، وتوفير الوسائل التي  -و
 .يراها مناسبة لتمكينه من ذلك بطريقة آمنة

( من هذا القانون، يتعين على المسؤول وقبل البدء بالمعالجة إعالم الشخص المعني خطيا أو إلكترونيا ٦: مع مراعاة المادة ) ٩المادة  
 .:بما يلي

 .البيانات التي ستتم معالجتها وتاريخ البدء بذلك -أ

 الغرض الذي تجري من أجله معالجة ببياناته -ب

 .لجة البيانات، على أن ال يتم تمديد هذه المدة إال بموافقة الشخص المعني ووفقا ألحكام القانون المدة الزمنية التي ستتم خاللها معا -جـ

 .المعالج الذي سيشارك المسؤول في تنفيذ المعالجة ها ضوابط أمن وسالمة حماية البيانات ومعلومات عن التشخيص -د

 :١٠المادة 

التدابير الالزمة لذلك من قبل المسؤول بناء على طلب الشخص المعني أو الوحدة في أي من يتم محو البيانات أو إخفاؤها واتخاذ    -أ
 .:الحاالت التالية

 .إذا تمت المعالجة لغرض غير الذي جمعت من أجله، أو بالشكل غير الذي تمت الموافقة مسبقة عليه -١

 .لمعالجةإذا سحب الشخص المعني الموافقة المسبقة الذي كانت تستند إليها ا -٢

 .إذا خضعت البيانات لمعالجة خالفا ألحكام. هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه -٣

 .إذا كان تنفيذا اللتزام قانوني أو تعاقدي -٤

 .( من هذا القانون ٦ال تسري أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة على المعالجة التي تتم وفقا ألحكام المادة ) -ب

 :١١المادة 

 :يلتزم المسؤول بتعيين المراقب في الحاالت التالية -أ

 .إذا كان العمل الرئيسي للمسؤول معالجة البيانات الشخصية -١

 .معالجة البيانات الشخصية الحساسة -٢
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 .معالجة البيانات لمن ال يتمتع باألهلية القانونية -٣

 .معالجة البيانات التي تتضمن معلومات مالية -٤

 .قواعد بيانات إلى خارج المملكةنقل  -٥

 .أي حالة أخرى يقرر المجلس إلزام المسؤول بتعيين المراقب ألجلها -٦

 .:يتولى المراقب المهام والمسؤوليات التالية -ب

 .العالقةمراقبة إجراءات المسؤول المتعلقة بحماية البيانات وتوثيق مدى توافقها مع أحكام هذا القانون والتشريعات ذات  -١

إجراء التقييم والفحص الدوري ألنظمة قواعد بيانات وأنظمة معالجة البيانات وأنظمة المحافظة على أمن وسالمة وحماية البيانات  -٢
 .بشكل دوري، على أن يقوم بتوثيق نتائج التقييم وإصدار التوصيات الالزمة لحماية البيانات ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات

 .ارتباط مباشر مع الوحدة والجهات األمنية والقضائية فيما يخص االلتزام بأحكام هذا القانون  العمل كضابط -٣

وضع تعليمات داخلية لتلقي الشكاوى ودراستها وطلبات الوصول للبيانات وطلبات تصحيحها أو محوها أو إخفائها أو نقلها، وإتاحة   -٤
 .ذلك للشخص المعني وفقا ألحكام القانون 

 .لشخص المعني من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون تمكين ا -٥

ة تنظيم البرامج التدريبية الالزمة لموظفي المسؤول والمعالجة لتأهيلهم للتعامل مع البيانات بما يتناسب ومتطلبات هذا القانون واألنظم -٦
 .والتعليمات الصادرة بمقتضاه

 .تضى أحكام هذا القانون ومع األنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهأي مهام أو مسؤوليات أخرى منوطة به بمق -٧

 :: يلتزم المعالج بما يلي ١٢المادة 

 .إجراء المعالجة وتنفيذها وفقا لمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه -أ

 .عدم تجاوز الغرض المحدد للمعالجة ومدتها -ب

 .محو البيانات بانقضاء مدة المعالجة أو تسليمها للمسؤول -جـ

 .االمتناع عن القيام بأي عمل يكون من شأنه إتاحة البيانات أو نتائج المعالجة إال في األحوال المصرح بها قانونا -د

 .عالج المحافظة على سريتها: تعتبر البيانات التي تجري عليها المعالجة بيانات سرية، ويقع على عاتق المسؤول والم١٣المادة 
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 :١٤المادة 

 .:ال يجوز نقل البيانات وتبادلها بين المسؤول أو أي شخص آخر بمن فيهم المتلقي إال بموافقة الشخص المعني ووفقا للشروط التالية  -أ

 .أن يحقق النقل مصالح مشروعة للمسؤول والمتلقي -١

 .المعني بالمتلقي واألغراض التي ستستخدم البيانات من أجلهاأن يتوفر العلم الكافي لدى الشخص  -٢

 .أن ال يكون الغرض من النقل التسويق للمنتجات أو خدمات ما لم يوافق الشخص المعني بذلك-٣

المتلقي، والغرض من ذلك وتوثيق موا  -ب تبادلها مع  أو  التي تم نقلها  البيانات  فيها  المسؤول باالحتفاظ بسجالت توثق  فقات يلتزم 
 .األشخاص المعينة معنيين على النقل

على الرغم مما ورد في الفقرتين )أ( و )ب( من هذه المادة يجوز نقل البيانات وتبادلها بين الجهات العامة المختصة بالقدر الذي   -جـ
 .يقتضيه تنفيذ المهام المنوطة بها قانونا

 .لمقررة على المسؤوليخضع المتلقي للمسؤوليات والواجبات القانونية ذاتها ا -د

يلتزم المسؤول والمعالج والمتلقي بضمان سالمة وأمن البيانات وتهيئة الوسائل المناسبة التي تساعد في اكتشاف وتعقب حاالت   -هـ
 .االعتداء على أمنها وسالمتها

 :١٥المادة 

الحماية الذي يوفره تلك البيانات يقل عما هو   ال يجوز نقل البيانات ألي شخص خارج المملكة بمن في ذلك المتلقي إذا كان مستوى  -أ
 :منصوص عليه في هذا القانون، باستثناء الحاالت التالية

 .التعاون القضائي اإلقليمي أو الدولي بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية نافذة في المملكة -١

أو اإلقليمية العاملة في مجال مكافحة الجريمة بأنواعها أو  التعاون الدولي أو اإلقليمي مع الهيئات أو منظمات أو الوكاالت الدولية   -٢
 .مالحقة مرتكبيها

 .تبادل البيانات الطبية الخاصة بالشخص المعني عندما يكون ذلك ضروريا لعالجه -٣

 .تبادل البيانات المتعلقة باألوبئة أو الكوارث الصحية أو ما يمس الصحة العامة في المملكة -٤

 .الشخص المعني على النقل بعد إعالمه بعدم توافر مستوى حماية كافيموافقة  -٥

 .تحويل األموال إلى خارج المملكة -٦
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على المسؤول وقبل البدء بعملية نقل البيانات والتحقق من مستوى الحماية الذي يوفره المتلقي خارج المملكة لضمان حماية البيانات   -ب
 .وأمنها

 :١٦المادة 

 :مى )مجلس حماية البيانات الشخصية( برئاسة الوزير وعضوية كل منيشكل مجلس يس -أ

 .مفوض المعلومات نائبا للرئيس -١

 .المفوض العام لحقوق اإلنسان -٢

 .ممثلين عن األجهزة األمنية يسميهما مديرو تلك األجهزة بناء على طلب الوزير -٣

 .أربعة أشخاص من ذوي الخبرة واالختصاص يسميهم الوزير -٤

 .تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة -ب

 .يصدر المجلس تعليمات تنظم اجتماعاته وآلية اتخاذ قراراته وسائر الشؤون المتعلقة به -جـ

 :: يتولى المجلس المهام والصالحيات التالية١٧المادة 

 .قة بحماية البيانات ومراقبة تنفيذهاإقرار السياسات واالستراتيجيات والخطط والبرامج المتعل -أ

 .اعتماد المعايير والتدابير الخاصة بحماية البيانات بما فيها مدونات السلوك الخاصة بحسن أداء المسؤول والمعالج ألعمالها -ب

 .إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بحفظ البيانات ومعالجتها وتشخيصها ونقلها -جـ

النماذج    -د المعني وفقا ألحكام هذا  اعتماد  المقدمة من الشخص  الموافقة واالعتراضات والطلبات  بالموافقة المسبقة وسحب  المتعلقة 
 .القانون 

تحديد آلية البت في الشكاوى والطلبات المقدمة من الشخص المعني بحق المسؤول أو المقدم المسؤول بحق أي مسؤول آخر واتخاذ    -هـ
 .قتضى تعليمات يصدرها لهذه الغايةاإلجراءات الالزمة بشأنها بم 

 .إبداء الرأي بشأن المعاهدات واالتفاقيات والتشريعات والتعليمات المتعلقة بالبيانات -و

 .تمثيل المملكة في المحافل المحلية واإلقليمية والدولية المتعلقة بحماية البيانات -ز

ات الدولية أو اإلقليمية المعتمدة لدى المملكة، والتي يتوفر لديها إصدار قائمة تحدث بشكل دوري بالدول أو الهيئات أو المنظم  -ح
 .مستوى الحماية الكافي للبيانات ونشرها بأي وسيلة يراها مناسبة
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التنسيق والتعاون مع   -ط البيانات وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات الدولية يا  التعاون الدولي في مجال لحماية  اقتراح خطط 
 هزة الحكومية وغير الحكومية لضمان سالمة إجراءات حماية البيانات الجهات واألج

 .إقرار التقرير السنوي الخاص بحماية البيانات المعد من الوحدة ورفعه إلى مجلس الوزراء -ك

 .أي مهام أخرى ذات عالقة بحماية البيانات -ل

 :: تتولى الوحدة المهام والصالحيات التالية١٨المادة 

 .ات التشريعات والتعليمات ذات العالقة بحماية البيانات ورفعها للمجلسإعداد مشروع -أ

تلقي البالغات والشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو والتحقيق فيها والتوصية    -ب
 للمجلس التخاذ القرار المناسب بشهرها 

 .القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه مراقبة االلتزام بأحكام هذا -جـ

 .فتح سجل يقيد فيه مسؤولو ومعالج ومراقبو حماية البيانات واإلشراف عليه وتنظيمه وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية -د

 .يكلفها الوزير أو المجلس بهاإعداد التقرير السنوي عن أعمال الوحدة ورفعه إلى المجلس إلقراره وأي مهام أخرى  -هـ

 :١٩المادة 

 .:عند حدوث إخالل بأمن وسالمة البيانات من شأنه إحداث ضرر جسيم بالشخص المعني، يتوجب على المسؤول القيام بما يلي -أ

قد تأثرت خالل ) -١ بياناتهم  الذين تكون  المعنيين  اكتشاف عملية اإلخالل وتزويدهم ب٢٤إبالغ األشخاص  اإلجراءات ( ساعة من 
 .الالزمة لتفادي أي عواقب قد تترتب على هذا اإلخالل

( ساعة من اكتشاف عملية اإلخالل عن مصدر اإلخالل وآليته واألشخاص المعنيين الذين تأثرت بياناتهم ٧٢إبالغ الوحدة خالل )  -٢
 .بهذا اإلخالل، وأي معلومات أخرى متوافرة متوافرة حولها

 .الخطأ الجسيم أو التعدي ملزما بتعويض الشخص المعنييكون المسؤول في حال  -ب

 :٢٠المادة 

في حال ارتكاب أي مخالفة ألحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، تقوم الوحدة بإنذار المخالف للتوقف عن    -أ
المدة دون تنفيذ مضمون اإلنذار يتخذ المجلس بناء على  المخالفة وإزالة أسبابها وآثارها خالل مدة تحددها في اإلنذار، وإذا انقضت هذه  

 .:تنسيب الوحدة أيا من الجزاءات التالية

 .اإلنذار بإيقاف الترخيص أو التصريح جزئيا أو كليا -١
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 .إيقاف الترخيص أو التصريح جزئيا أو كليا -٢

 .إلغاء الترخيص أو التصريح جزئيا أو كليا -٣

( دينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على أال يزيد مجموع مبلغ الغرامة المفروضة  ٥٠٠قدارها على ) فرض غرامة مالية ال يزيد م -٤
 .٪( من إجمالي اإليرادات السنوية للسنة المالية السابقة للمسؤول المخالف٥على ) 

 .التي تراها مناسبةيجوز للوحدة نشر بيان بالمخالفات التي ثبت وقوعها على نفقة المخالف بالوسيلة والكيفية  -ب

ال يحول اتخاذ أي من اإلجراءات المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة دون حق المتضرر من إقامة دعوى التعويض   -جـ
 .المدني عن األضرار التي لحقت به نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه

 :٢١المادة 

( ألف دينار وال تزيد على  ١٠٠٠يخالف أحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بغرامة ال تقل عن )  يعاقب كل من  -أ
 .( عشرة آالف دينار، وتضاعف العقوبة في حال التكرار١٠٠٠٠)

العامة أو  إضافة الى العقوبة المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة، يجوز للمحكمة المختصة بناء عل  -ب ى طلب النيابة 
 .المتضرر أو من تلقاء نفسها أن تقضي بإتالف البيانات أو إلغاء قاعدة البيانات موضوع الدعوى التي صدر بها قرار قطعي باإلدانة 

مدة ال  : تلتزم جميع الجهات التي تتعامل بالبيانات قبل نفاذ أحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقا ألحكامه خالل  ٢٢المادة   
 .تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه

 .:: يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك ما يلي٢٣المادة  

المستثناة من أنواع التراخيص والتصاريح التي تصدر وفقا ألحكام هذا القانون وشروطها ومتطلباتها وحاالت وقفها أو إلغائها والجهات    -أ
 .التراخيص والتصاريح والبدالت التي تستوفى عن إصدارها وتجديدها

 .شروط وإجراءات الحصول على الموافقة المسبقة وسحبها -ب

 .شروط اإلفصاح عن البيانات واألشخاص الذين يجوز اإلفصاح لهم والبيانات المسموح باإلفصاح عنها -جـ
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Abstract: 

The draft law aims to enhance the constitutional rights and freedoms stipulated in the Jordanian constitution, consolidate the 

Kingdom’s position among the countries that regulate the digital environment, protect personal data in light of the ease of 

collection, retention and processing, and prevent attacks on the right of citizens and residents to protect their personal data 

and privacy established under the provisions of the provisions The constitution and related laws. The draft law also aims to 

create a legal framework that balances the mechanisms of individuals’ rights to protect their personal data, and allowing data 

and information to be processed and preserved in the light of cyberspace, and the spread of the concepts of big data and 

industrial intelligence. The draft law establishes regulatory frameworks for data preservation. Personal and processing it 

within clear restrictions and obligations, which contributes to enhancing the confidence necessary to engage in the digital 

economy and contribute to encouraging electronic commerce and services in the Kingdom. Data a person, its processor, and 

its recipient, and the penalties and penalties imposed on violators of the provisions of the law, regulations and instructions 

issued pursuant thereto. The draft law establishes a Council for the Protection of Personal Data, and its tasks and powers are 

defined, and the tasks of the organizational unit specialized in protecting personal data in the Ministry of Digital and Digital 

Economy . 
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