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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقم ٢٠٢٢/6
ب�إ�صـدار قانـون حمايـة البيانـات ال�شخ�صيـة
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطــان عمــان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون املعامالت الإلكرتونية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2008 /69
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  ٢٠٢٠/٦٤ب�إن�شاء مركز الدفاع الإلكرتوين و�إ�صدار نظامه،
وبعد العر�ض على جمل�س عمان،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل بقانون حماية البيانات ال�شخ�صية ،املرفق.
املــادة الثانيــــة
ي�ص ــدر وزي ــر النق ــل واالت�صـ ــاالت وتقني ــة املعلوم ــات الالئحة التنفـيذيــة للقانون املرفــق،
كم ــا ي�ص ــدر الق ــرارات الالزم ــة لتنفـيــذ �أحكام ــه ،و�إلى �أن ت�صدر ي�ستمر العم ــل باللوائـ ــح
والقرارات القائمة ،فـيما ال يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة الثالثــــة
يلغى الف�صل ال�سابع من قانون املعامالت الإلكرتونية امل�شار �إليه ،كما يلغى كل ما يخالف
القانون املرفق� ،أو يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به بعد انق�ضاء �سنة من تاريخ ن�شره.
�صـدر فـي ٧ :مـن رجـــــــــــــــــــــب �سنــة 1443هـ
املـوافــــق ٩ :مـن فبرايــــــــــــــــر �سنــة 2022م

هيثــم بن طــارق
�ســــلطان عـمـــان
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قانـون حمايــة البيانـــات ال�شخ�صيــة
الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكـــام عامــــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون ،يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
الـــــــــــــــــــــــــــــوزارة :وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات.
الوزيـــــــــــــــــــــــــــــــر :وزير النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات.
البيانات ال�شخ�صيـة :البيانات التــي جتعل �شخ�صــا طبيعي ــا معرف ــا� ،أو قابـ ــال للتعريــف
بطريقة مبا�شرة� ،أو غــري مبا�ش ـ ــرة ،وذلك بالرجـ ــوع �إلى مع ــرف
�أو �أكرث ،كاال�سم �أو الرقم املدنـي �أو بيانـ ــات املعرفات الإلكرتونية
�أو البيان ـ ــات املكاني ــة� ،أو بالرجوع �إلى عامل �أو �أكرث خا�ص بالهوية
اجلينيـ ـ ــة �أو اجل�سدي ـ ـ ــة �أو العقل ـ ـيـ ــة �أو النف�سي ــة �أو االجتماعي ــة
�أو الثقافـية �أو االقت�صادية.
البيانــــات اجلينيــة :البيانات ال�شخ�صية املتعلقة باخل�صائ�ص املوروثة� ،أو املكت�سبة
جينيا ،والتي تنتج عن حتليل العينة البيولوجية.
البيانــات احليويـــة :البيانات ال�شخ�صية التي تنتج عن معاجلة فنية حمددة تتعلق
باخل�صائ ــ�ص اجل�سديـ ــة �أو النف�سي ــة �أو ال�سلوكية ك�ص ــورة الوج ــه،
�أو بيانات الب�صمة الوراثية.
البيانــات ال�صحيـــة :البيان ـ ــات ال�شخ�صيـ ــة املتعلقـ ــة بال�صحـ ــة اجل�سديـ ــة ،والعقلي ـ ــة،
والنف�سية.
املعاجلـــــــــــــــــــــــــــة :عمليـة �أو جمموعة عمليات يتم �إجرا�ؤها على البيان ــات ال�شخ�صية،
تت�ضمن جمعه ـ ـ ــا �أو ت�سجيلهـا �أو حتليله ــا �أو تنظيمها �أو تخزينها
�أو تعديله ــا �أو حتويرهــا �أو ا�سرتجاعه ــا �أو مراجعتهــا �أو تن�سيقه ــا
�أو �ضم بع�ضها لبع�ض �أو حجبها �أو حموها �أو �إلغ ــاءها �أو الإف�صاح
عنها ،عــن طريق �إر�سالها �أو توزيعها �أو نقلها �أو حتويلها �أو �إتاحتها
بو�سائل �أخرى.
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�صاحب البيانات ال�شخ�صية :ال�شخ ــ�ص الطبيعــي ال ــذي ميكن التع ــرف عليــه مــن خ ــالل
بياناته ال�شخ�صية.
املتحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شخــ�ص ال ــذي يتولـى حتديــد �أهـداف وو�سائــل معاجلــة
البيانات ال�شخ�صية ،ويقوم به ــذه املعاجلة بنف�ســه� ،أو يعه ــد
بها �إلى غريه.
املعالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج :ال�شخ ــ�ص الــذي يقــوم مبعالــجة البيانــات ال�شخ�صــية نياب ــة
عن املتحكم.
الالئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :الالئحة التنفـيذية لهذا القانون.
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذا القانون على البيانات ال�شخ�صية التي تتم معاجلتها.
املــادة ( ) 3
ال ت�سري �أحكام هذا القانون على معاجلة البيانات ال�شخ�صية التي تتم فـي الأحوال الآتية:
	 -أ حماية الأمن الوطني� ،أو امل�صلحة العامة.
 بتنفـيذ وحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامةلالخت�صا�صات املقررة لها قانونا.
 جتنفـيذ التزام قانون ــي ملقى علـ ــى عاتق املتحكم مبوجب �أي قانون �أو حكم �أو ق ــرارمن املحكمة.
	 -دحماية امل�صالح االقت�صادية ،واملالية للدولة.
هـ  	-حماية م�صلحة حيوية ل�صاحب البيانات ال�شخ�صية.
و  	-ك�شف �أو منع �أي جرمية جزائية بناء على طلب ر�سمي مكتوب من جهات التحقيق.
ز  	-تنفـيذ عقد يكون �صاحب البيانات ال�شخ�صية طرفا فـيه.
ح �	-إذا كانت املعاجلة فـي �إطار �شخ�صي� ،أو �أ�سري.
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ط �	-أغــرا�ض البحــوث التاريخيــة �أو الإح�صائية �أو العلميــة �أو الأدبي ــة �أو االقت�صاديـ ــة،
وذلك من قبل اجلهات امل�صرح لها القيام بهذه الأعمال� ،شريطة عدم ا�ستخدام
�أي داللة �أو �إ�شارة تتعلق ب�صاحب البيانات ال�شخ�صية فـيما تن�شره من بحوث
و�إح�صائيات ،ل�ضمان عدم ن�سب البيانات ال�شخ�صية �إلى �شخ�ص طبيعي معرف� ،أو
قابل للتعريف.
ي �	-إذا كانت البيانات متاحة للجمهور ومبا ال يخالف �أحكام هذا القانون.
املــادة ( ) 4
تعد البيانات ال�شخ�صية حممية مبوجب �أحكام هذا القانون.
املــادة ( ) 5
حتظـ ــر معاجل ــة البيان ــات ال�شخ�صيــة التي تتعل ــق بالبيانات اجلينية �أو البيانات احليويــة
�أو البيانات ال�صحية �أو الأ�صــول العرقية �أو احلياة اجلن�سية �أو الآراء ال�سيا�سيــة �أو الدينية
�أو املعتقدات �أو الإدانة اجلزائية �أو املتعلقة بتدابري �أمنية �إال بعد احل�صول على ت�صريح
بذلك من الوزارة ،وفقا لل�ضوابط والإجراءات التي حتددها الالئحة.
املــادة ( ) 6
يحظر معاجلة البيانات ال�شخ�صية للطفل �إال مبوافقة ويل �أمره ،ما مل تكن تلك املعاجلة
مل�صلحة الطفل الف�ضلى ،وذلك وفقا لل�ضوابط والإجراءات التي حتددها الالئحة.
الف�صـــل الثانــــي
مهــام و�صالحيـــات الــوزارة
املــادة ( ) 7
مع عدم الإخالل باالخت�صا�صات املقررة ملركز الدفاع الإلكرتوين ،تتولى الوزارة م�س�ؤولية
تطبيق �أحكام هذا القانون ،ولها على الأخ�ص الآتي:
	 -أ �إع ــداد واعتمـ ــاد ال�ضوابـ ــط والإج ـ ــراءات املتعلق ــة بحماي ــة البيان ـ ــات ال�شخ�صي ـ ــة
مبا فـي ذلك حتديد ال�ضمانات ال�ضروري ــة والتداب ــري الالزمة وقواع ــد ال�سلــوك
املتعلقة بحماية البيانات ال�شخ�صية.
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 ب�إ�ص ــدار ال�ضوابـ ــط والإج ــراءات الالزم ــة ملعاجلة البيانات ال�شخ�صيــة والتحق ــقمن التزام املتحكم واملعالج بها.
 جتلقي البالغات وال�شكاوى التي يودعها �أ�صحاب البيانات ال�شخ�صية ،والبت فـيها،خالل املدة التي حتددها الالئحة.
	 -دالتعاون مع اجلهات املخت�صة بحماية البيانات ال�شخ�صية فـي الدول الأخرى.
هـ  	-تقديـ ــم امل�ش ــورة والدعم والتن�سيـ ــق مع وح ــدات اجلهاز الإداري للدولــة وغريهـا
من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة فـي �أي م�س�ألة تتعلق بحماية البيانات ال�شخ�صية.
و �	-إ�صدار و�إلغاء تراخي�ص مزودي اخلدمة الذين يعهد �إليهم درا�سة وتقييم التزام
املتحكم واملعالج ب�أحكام هذا القانون ،وفقا لل�ضوابط والإجراءات التي حتددها
الالئحة.
ز �	-إعـ ــداد من ــاذج ا�سرت�شاديـ ــة لأغــرا�ض تطبيق �أحك ــام هذا القانــون ،كلمــا اقت�ضــى
الأمر ذلك.
ح �	-إع ـ ــداد تقاريـ ــر دوريـ ــة ع ــن ن�شاطهـ ــا فـ ــي جم ــال حماي ــة البيان ــات ال�شخ�صي ــة،
ون�شره ــا فـي موقعه ــا الإلكرتون ــي.
ط �	-إعـ ــداد �سج ــل يقيـ ــد فـي ــه املتحكمـ ــون واملعاجلـ ــون امل�ستوف ــون ال�ش ــروط املقـ ــررة،
وذلك علــى النحــو الــذي حتـدده الالئحــة.
املــادة ( ) 8
تتخذ الوزارة فـي �سبيل حماية حقوق �أ�صحاب البيانات ال�شخ�صية �أيا من الإجراءات الآتية:
	 -أ �إنذار املتحكم �أو املعالج ،باملخالفة التي تقع منه لأحكام هذا القانون.
 بالأمر بت�صحيح وحمو البيانات ال�شخ�صية التي متت معاجلتها باملخالفة لأحكامهذا القانون.
 جوقف معاجلة البيانات ال�شخ�صية ب�شكل م�ؤقت� ،أو دائم.	 -دوقف حتويل البيانات ال�شخ�صية �إلى دولة �أخرى� ،أو منظمة دولية.
هـ �	-أي �إجراء �آخر تراه الوزارة �ضروريا حلماية البيانات ال�شخ�صية ،وذلك على النحو
الذي حتدده الالئحة.
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املــادة ( ) 9
يكـ ــون ملوظفـ ــي الـ ــوزارة الذيـ ــن ي�ص ــدر بتحديده ــم قـ ــرار م ــن اجله ــة املخت�ص ــة باالتفـ ــاق
مع الوزير� ،صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي تطبيق �أحك ــام هذا القانون والالئحــة والق ــرارات
ال�صادرة تنفـيذا له.
الف�صل الثالث
حقوق �صاحب البيانات ال�شخ�صية
املــادة ( ) 10
ال يج ــوز معاجل ــة البيان ــات ال�شخ�صية �إال فـي �إطار ال�شفافـي ــة والأمان ــة ،واحت ــرام كرام ــة
الإن�سان ،وبعد املوافقة ال�صريحة ل�صاحب البيانات ال�شخ�صية على ذلك.
ويج ــب �أن يكون طلب معاجلة البيانات ال�شخ�صي ــة مكتوب ــا وب�صــورة وا�ضحــة و�صريحـ ــة
ومفهومة ،ويلتزم املتحكم ب�إثبات املوافقة الكتابية ل�صاحب البيانات ال�شخ�صية ملعاجلة
بياناته.
املــادة ( ) 11
يكون ل�صاحب البيانات ال�شخ�صية احلق فـي الآتي:
	 -أ �إلغاء موافقته على معاجلة بياناته ال�شخ�صية ،وذلك مع عدم الإخالل باملعاجلات
التي متت قبل الإلغاء.
 بطلب تعديل بياناته ال�شخ�صية �أو حتديثها �أو حجبها. جاحل�صول على ن�سخة من بياناته ال�شخ�صية املعاجلة.	 -دنقل بياناته ال�شخ�صية �إلى متحكم �آخر.
هـ  	-طلب حمو بياناته ال�شخ�صية ما مل تكن تلك املعاجلة �ضرورية لأغرا�ض احلفظ
والتوثيق الوطنية.
و �	-إخطاره ب�أي اخرتاق �أو انتهاك لبياناته ال�شخ�صية ،وما مت اتخاذه من �إجراءات
فـي هذا ال�ش�أن.
وتبني الالئحة ال�ضوابط والإجراءات الالزمة ملمار�سة هذه احلقوق.
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املــادة ( ) 12
يجوز ل�صاحب البيانات ال�شخ�صية التقدم ب�شكوى �إلى الوزارة �إذا ر�أى �أو اعترب �أن معاجلة
بياناته ال�شخ�صية ال تتوافق مع �أحكام هذا القانون ،وذلك طبقا لل�ضوابط والإجراءات
التي حتددها الالئحة.
الف�صــل الرابــــع
التزامــات املتحكـــم واملعالـــج
املــادة ( ) 13
يلتزم املتحكم بو�ضع ال�ضوابط والإجراءات الواجب االلتزام بها عند معاجلة البيانات
ال�شخ�صية ،ويجب �أن ت�شتمل على وجه اخل�صو�ص الآتي:
	 -أ حتديد املخاطر التي قد تقع على �صاحب البيانات ال�شخ�صية جراء املعاجلة.
 ب�إجراءات و�ضوابط نقل وحتويل البيانات ال�شخ�صية. جالتدابري الفنية والإجرائية ل�ضمان تنفـيذ املعاجلة وفقا لأحكام هذا القانون.	 -د�أي �ضوابط �أو �إجراءات �أخرى حتددها الالئحة.
املــادة ( ) 14
يلتزم املتحكم قبل البدء فـي معاجلة �أي بيانات �شخ�صية �أن يخطر �صاحب البيانات ال�شخ�صية
كتابة مبا ي�أتي:
	 -أ بيانات املتحكم ،واملعالج.
 ببيانات التوا�صل مع م�س�ؤول حماية البيانات ال�شخ�صية. جالغر�ض من معاجلة البيانات ال�شخ�صية ،وامل�صدر الذي جمعت منه.	 -دالو�صــف ال�شامل والدقيق للمعاجلة و�إجراءاتها ،ودرجات الإف�ص ــاح ع ــن البيانـ ــات
ال�شخ�صية.
هـ  	-حق ــوق �صاح ــب البيانـ ــات ال�شخ�صيـ ــة مبا فـي ذلك حق الو�ص ــول �إلــى البيان ــات،
وت�صحيحها ،ونقلها ،وحتديثها.
و �	-أي معلومات �أخرى قد تكون �ضرورية ال�ستيفاء �شروط املعاجلة.
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املــادة ( ) 15
يلتزم املتحكم واملعالج بال�ضوابط والإجراءات التي تقررها الوزارة ،ل�ضمان �أن معاجلة
البيانات ال�شخ�صية متت وفقا لأحكام هذا القانون.
املــادة ( ) 16
يلتزم املتحكم واملعالج  -بناء على طلب الوزارة  -بتعيني مدقق خارجي للت�أكد من �أن �إجراءات
معاجلة البيانات ال�شخ�صية قد متت وفقا لأحكام هذا القانون ،ووفقا لإجراءات و�ضوابط
املتحكم املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )13مـن هـذا القان ــون ،وحتدد الالئح ــة �ضوابـ ــط
و�إجراءات تعيني املدقق اخلارجي.
كما يلتزم املتحكم واملعالج مبوافاة الوزارة بن�سخة من تقرير املدقق اخلارجي.
املــادة ( ) 17
يلت ــزم املتحكـ ــم واملعال ــج باالحتفاظ مب�ستن ــدات عمليـ ــات املعاجل ــة ،وذلك وفقـ ــا للمـ ــدد
والإجــراءات التـي حتددهــا الالئحــة.
املــادة ( ) 18
يلتزم املتحكم واملعالج بالتعاون مع الوزارة ،وتقدمي ما تطلبه من بيانات وم�ستندات تراها
الزمة ملمار�سة اخت�صا�صها طبقا لأحكام هذا القانون ،وذلك خالل املدة التي حتددها
الالئحة.
املــادة ( ) 19
يلت ــزم املتحك ــم ،عـ ــند حدوث اخرتاق للبيانات ال�شخ�صية ،ي�ؤدي �إلى تدمريها �أو تغيريه ــا
�أو الإف�صاح عنها �أو الو�صول �إليها �أو معاجلتها ب�صورة غري قانونية ،ب�إبالغ الوزارة و�صاحب
البيانات ال�شخ�صية عن االخرتاق وذلك وفقا لل�ضوابط والإجراءات التي حتددها الالئحة.
املــادة ( ) 20
يلتزم املتحكم بتحديد م�س�ؤول حماية البيانات ال�شخ�صية ،وحتدد الالئحة �ضوابط اختيار
هذا امل�س�ؤول ومهامه.
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املــادة ( ) 21
يلت ـ ــزم املتحكم ب�ضمـ ــان �سري ــة البيانـ ــات ال�شخ�صـ ــية ،وعـ ــدم ن�شره ــا �إال مبواف ــقة م�سبق ــة
من �صاحب البيانات ال�شخ�صية ،وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة.
املــادة ( )22
يلتزم املتحكم باحل�صول على املوافقة الكتابية ل�صاحب البيانات ال�شخ�صية قبل �إر�سال
�أي مادة �إعالنية �أو ت�سويقية وذات �أغرا�ض جتارية �إليه ،وذلك على النحو الذي حتدده
الالئحة.
املــادة ( ) 23
مـ ــع ع ـ ــدم الإخالل باالخت�صا�ص ــات املقررة ملرك ــز الدفـ ــاع الإلكرتون ــي ،يج ــوز للمتحك ــم
نقل البيانات ال�شخ�صية ،وال�سماح بتحويلها خـ ــارج ح ــدود �سلطنة عمان وفقا لل�ضواب ــط
والإجراءات التي حتددها الالئحة.
ويحظ ــر علي ــه نق ــل البيانات ال�شخ�صية �إذا متت معاجلتها باملخالفة لأحكام هـذا القانون،
�أو كان من �ش�أنها �إحلاق �ضرر ب�صاحب البيانات ال�شخ�صية.
الف�صـــل اخلامــــ�س
العقوبــــــات
املــادة ( ) 24
م ــع عـ ــدم الإخـ ــالل بـ ـ�أي عقوبة �أ�ش ـ ــد ين ـ ــ�ص عليه ـ ــا قان ـ ـ ــون اجلزاء �أو �أي قان ــون �آخ ـ ــر،
يعاقـ ــب على اجلرائم املبينة فـي هذا القانون بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـيه.
املــادة ( ) 25
يعاقب بغرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائة ريال عماين ،وال تزيد على (� )2000ألفـي ريال
عماين ،كل من يخالف �أحكام املــادة ( )14من هذا القانون.
املــادة ( ) 26
يعاقب بغرامة ال تقل عن (� )1000ألف ريال عماين ،وال تزيد على ( )5000خم�سة �آالف
ري ـ ــال عمانـ ــي ،ك ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ــن يخال ـ ــف �أحكـ ـ ــام املـ ـ ـ ــواد ()22( ،)20( ،)18( ،)17( ،)16( ،)15
م ــن هـ ــذا القانـ ــون.
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املــادة ( ) 27
يعاقـ ــب بغرام ــة ال ت ــقل ع ــن ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين ،وال تزيد علــى ()10000
ع�شرة �آالف ريال عماين ،كل من يخالف �أحكام املــادة ( )13من هذا القانون.
املــادة ( ) 28
يعاقب بغرامة ال تقل عن ( )15000خم�سة ع�شر �ألف ريال عماين ،وال تزيد على ()20000
ع�ش ـ ـ ــرين �أل ـ ـ ـ ــف ريـ ــال عمان ـ ـ ــي ،ك ــل مـ ــن يخال ـ ـ ــف �أحك ـ ــام امل ـ ــواد ()21( ،)19( ،)6( ،)5
من هــذا القانـ ــون.
املــادة ( ) 29
يعاقب بغرامة ال تقل عن ( )100000مائة �ألف ريال عماين ،وال تزيد على ()500000
خم�سمائة �ألف ريال عماين ،كل من يخالف �أحكام املــادة ( )23من هذا القانون.
املــادة ( ) 30
مع عدم الإخالل بامل�س�ؤولية اجلزائية للأ�شخا�ص الطبيعيني ،يعاقب ال�شخ�ص االعتباري
بغرامة ال تقل عن ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين ،وال تزيد على ( )100000مائة �ألف
ريال عماين� ،إذا كانت اجلرمية قد ارتكبت با�سمه� ،أو حل�سابه من قبل رئي�س� ،أو �أحد �أع�ضاء
جمل�س �إدارته� ،أو مديره� ،أو �أي م�س�ؤول �آخر ،مبوافقته� ،أو بت�سرت� ،أو �إهمال ج�سيم منه.
املــادة ( ) 31
يج ـ ــوز للمحكم ـ ــة املخت�صـ ــة فـي نطـ ــاق تطبي ــق �أحك ــام هـذا القانون �أن حتك ــم ،بالإ�ضافـ ــة
�إلى الغرامة ،مب�صادرة الأدوات التي ا�ستعملت الرتكاب اجلرمية.
املــادة ( ) 32
مـ ـ ــع ع ـ ــدم الإخـ ــالل بالعقوب ـ ــات املن�صـ ــو�ص عليهـ ــا فـي ه ـ ــذا القان ــون ،يجـ ــوز للـ ـ ــوزارة
ف ـ ــر�ض ج ــزاءات �إدارية عل ــى املخالف ــات التي يتم ارتكابها باملخالفـ ــة لأح ــكام ه ــذا القانـ ــون
�أو الالئحــة �أو الق ــرارات ال�صادرة تنفـيذا لــه ،على �أال تزيد الغرامـ ــة الإدارية عل ــى ()2000
�ألفـي ريال عماين.

