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اجلريدة الر�سمية العدد )901(

قـــــــرار 

رقم 2009/113

با�صدار �صوابط  حماية �صرية وخ�صو�صية بيانات املنتفع

ا�ستنادا اإىل قانون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 2002/30 ، 

واإىل الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االت�ساالت ال�سادرة بالقرار الوزارى رقم 2008/144 ،

واإىل موافقة الهيئة فى اجتماعها رقم 2009/7  بتاريخ  2009/11/3م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تقــــــرر

املــادة الأولـــــــى  :  يعمــل فـى �ســاأن حمايــة �سريــة وخ�سو�سيــة بيانــات املنتفع بال�سوابط 

املرفقة .

املــادة الثــانيــــة :  ين�سـر هذا القـرار فى اجلريـدة الر�سمية ، ويعمـل به من اليوم التاىل 

لتاريخ ن�سره . 

�صـدر فى :  8  ذو احلجة  1430هـ

املـوافـــق : 25 نوفمبــــــر   2009م

حممــــــد بن نــــا�صر اخل�صيبـــى   

رئيـــــــ�س هيئــــــة تنظيـــــم االت�ســـــاالت
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�صوابط حماية �صرية وخ�صو�صية

 بيانات املنتفع

املـــادة ) 1 ( : يجــــــوز للمرخــــ�س لـــه اأن يطلــــب مـن املنتفـــع تقــديـــم البيانــــات اخلا�ســـة 

به �سريطة اأن تكون هذه البيانات �سرورية لتفعيل اخلدمة التى يطلبها 

اإعالم املنتفع بالغر�س  املنتفع ، ويجب على املرخ�س له فى هذه احلالة 

باإحتمال  واخطاره   ، البيانات  تلك  على  احل�سول  طلب  اأجله  من  الذى 

معاجلتها اأو حفظها .

املـــادة ) 2 ( : مع عدم االإخالل بالتزامات املرخ�س له ب�سمان حماية �سرية وخ�سو�سية 

البيانات التى يح�سل عليها من  املنتفع ، عليه االإلتزام باالآتى :

اأ - معاجلة اأو ا�ستخدام بيانات املنتفع فى نطاق الغر�س الذى خ�س�ست 

له ومبا ال يخالف اأحكام هذه ال�سوابط . 

 ب - ح�سر �سالحية النفاذ اإىل هذه البيانات على موظفيه املخت�سني . 

ج - اتخـــاذ كافـــة التدابيـــر الفنيـــة واملهنيـــة ال�سروريـــة حلمايـــة اأنظمتــه 

و�سبكاته ومنع غري املخت�سني بالنفاذ اإىل هذه البيانات اأو الك�سف عنها . 

لديه  املتبعة  باالإجراءات   - الهيئة  عليها  توافق   - الئحة  اإ�سدار   - د 

ب�ساأن حماية �سرية وخ�سو�سية هذه البيانات ، ون�سرها على موقعه 

االإلكرتونى ، ويجب على املرخ�س له ت�سليم املنتفع ن�سخة منها عند 

تقدميه طلب احل�سول على اخلدمة .

 هـ - حتديث بيانات املنتفع كلما تقت�سى ال�سرورة ذلك .

و - اإخطار املنتفع باأى �سخ�س اأو جهة يح�سل منها على بياناته ، ومبدة 

االإحتفاظ بها .

ز - اإخطار املنتفع باأية خروقات اأو خماطر اأمنية اأثرت اأو من املحتمل اأن 

توؤثر �سلبا على �سالمة بياناته اأو قد توؤدى اإىل ك�سفها للغري .  

ح - ال�سماح للهيئة بالنفاذ اإىل بيانات املنتفع اأو الك�سف عنها اإذا طلبت ذلك 

تنفيذا الأحكام قانون تنظيم االت�ساالت .

ط - اإلغاء اأو حجب اأية بيانات ال تتفق واأحكام هذه ال�سوابط .

املـــادة ) 3 ( : يجوز للمرخ�س له ، بعد موافقــة املنتفـع الكتابية ، تبــادل اأو ن�سـر بيانات 

املنتفع مع اأية �سركة تابعة للمرخ�س له اأو مع الغري ، وفى هذه احلالة 

فى  اإال  البيانات  تلك  باإ�ستخدام  قيامهم  عدم  ب�سمان  له  املرخ�س  يلتزم 

االأغرا�س التى خ�س�ست من اأجلها وباحلدود امل�سموح بها . 
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املـــادة ) 4 ( : يجــوز للمنتفـع ، ل�سمان حماية �سرية وخ�سو�سية بياناته ، اإتخاذ ما ياأتى :

اأ - النفاذ اإىل تلك البيانات من خالل الدليل اأو املوقع االإلكرتونى وطلب 

تعديلها اأو اإلغائها .

ب - التظلم لدى الهيئة فى حالة خمالفة املرخ�س له لهذه ال�سوابط .

املـــادة ) 5 ( : يحظر على املرخ�س له القيام مبا ياأتى : 

لهم عالقة  لي�ست  اأو جهة  �سخ�س  الأى  املنتفع  بيانات  بيع  اأو  تاأجري   - اأ 

بتوفري اخلدمات املطلوبة من قبل املنتفع .

ب - اأن يطلب من املنتفع توفري بيانات لي�س لها عالقة بتوفري اخلدمات .

ج - االإحتفاظ ببيانات املنتفع ملدة تزيد على ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإنتهاء 

العقد املربم معه ، وذلك مع عدم االإخالل باأية اإلتزامات على املرخ�س 

البيانات  تلك  يتم حفظ  اأن  ، على  له  املمنوح  الرتخي�س  له مبوجب 

- بعد اإنتهاء املدة املذكورة - فى قواعد بيانات ال ميكن للمرخ�س له 

النفاذ اإليها ، وتقوم الهيئة بتحديد اجلهة التى ميكن لها النفاذ اإىل 

تلك البيانات .

وللهيئة املوافقة على متديد تلك املدة اإذا ما راأت اأن طلب املرخ�س له 

يقوم على اأ�سباب مقبولة ، على اأن يتم اإخطار املنتفع بذلك .

د - تبادل بيانات املنتفع ، عرب احلدود ، مع اأى فرد اأو موؤ�س�سة اأو �سركة 

تلك  اإىل  الو�سول  لهم  يتاح  ممن  الغري  مع  اأو  له  للمرخ�س  تابعة 

املطلوبة  االإت�ساالت  توفري خدمات  بغر�س  اأخرى  دولة  فى  البيانات 

من قبل املنتفع ، اإال بعد احل�سول على موافقة الهيئة .

ويجب على الهيئة اأن ترد على املرخ�س له �سواء بالرف�س اأو بالقبول 

خالل ت�سعني يوما من تاريخ ت�سلمها الطلب ، ويجب اأن يكون قرارها 

بالرف�س م�سببا .

املـــادة ) 6 ( : مـع عـدم االإخـالل بحـق املنتفـع فى طـلـب احل�سـول على التعويـ�س ، يكون 

املرخ�س له م�سوؤوال عن اأعمال اأو اإنتهاكات املوؤ�س�سات وال�سركات التابعة له 

والغري ممن يتبادل معهم بيانات املنتفع وفقا الأحكام هذه ال�سوابط . 


