
 
 
 

 

 

 

 

 

 الشخصيةخدمات أو منتجات معتمدة على البيانات  إطالقإجراءات 
 ة البيانات الشخصيةللمستخدمني أو مشارك

 والبريد قطاع االتصاالت وتقنية املعلوماتيف 
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  مشاركة البيانات الشخصيةإطالق خدمات أو منتجات معتمدة على البيانات الشخصية للمستخدمين أو إجراءات 

 مقدمة: -1
، ه5/3/1422( وتاريخ 74بقرار مجلس الوزراء رقم ) الصادر املعلومات وتقنية االتصاالت هيئة تنظيمل وفقًا

 ،والقاضي بأن تتوىل الهيئة مهام تقنية املعلومات ه21/5/1424( وتاريخ 133واملعدل بقرار مجلس الوزراء رقم )
 والئحته التنفيذية وتعديالته ،ه5/3/1422( وتاريخ 74الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ) االتصاالت نظام وإىل

وتقنية  االتصاالت لهيئةأسند  الذي ،ه12/7/1440( وتاريخ 403قرار مجلس الوزراء رقم ) وإىل ،وتعديالتها
 الشخصية البيانات حماية تجاه الهيئة دور من وانطالقًااملعلومات املهام التنظيمية والرقابية على قطاع البريد، 

( وتاريخ 415واستنادًا إىل قرار الهيئة الرقم )، والبريد املعلومات وتقنية االتصاالت قطاعيف  للمستخدمني
 أعدت الهيئة، "ة للمحافظة على خصوصية البيانات الشخصيةوثيقة القواعد العام"باعتماد   ،ه23/8/1441

ة البيانات إجراءات إطالق خدمات أو منتجات معتمدة على البيانات الشخصية للمستخدمني أو مشارك" وثيقة
 .والبريد االتصاالت وتقنية املعلومات ييف قطاع "الشخصية

أو املنتجات املعتمدة على البيانات الشخصية لخدمات اتطوير وإطالق  لتنظيم وحوكمة؛ وثيقةالهذه  تهدفو
بني  مشاركة البيانات الشخصيةو، مقدمي خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات والبريدقبل  من للمستخدمني

 والبريد مستوى الثقة يف خدمات االتصاالت وتقنية املعلوماتمما يعزز من ، الخارجية واألطرافمقدمي الخدمة 
 لمستخدمني.لالشخصية  البيانات على معالجةاملعتمدة 

 
 

  

http://www.mohamoon-ksa.com/Subject.asp?DirID=16380&Status=1
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  مشاركة البيانات الشخصيةإطالق خدمات أو منتجات معتمدة على البيانات الشخصية للمستخدمين أو إجراءات 

 
 تعريفات:  -2

 كل منها، ما لم يقتض السياق خالف ذلك: نظيريكون للكلمات واملصطلحات اآلتية املعاني املوضحة 

 هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات. الهيئة:

   .طبًقا ألنظمة الهيئة البريد وأتقنية املعلومات  وأمزود خدمات االتصاالت مقدم الخدمة: 

أو  خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات أًيا من الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يستخدم املستخدم:
 من مقدم الخدمة. البريد

 معرفة املستخدممن شأنه أن يؤدي إىل  -مهما كان مصدره أو شكله-كل بيان  البيانات الشخصية:
 -دون حصر- للتعرف عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ويشمل ذلكعلى وجه التحديد، أو يجعله قابالً 

، وأرقام الهويات الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرُّخص والسجالت اءسماأل
واملمتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات االئتمانية، وصور املستخدم الثابتة أو 

 البيانات ذات الطابع الشخصي.املتحركة، وغير ذلك من 

جميع العمليات التي تُجرى على البيانات الشخصية بأي وسيلة كانت  :الشخصية معالجة البيانات
 وأحفظها  وأنقلها  وأجمع البيانات  -على سبيل املثال ال الحصر-يدوية أو آلية، وتشمل هذه العمليات 

االستنتاج منها وربطها مع بيانات  وأاستخراج انماطها  وأتحليلها  وأاتالفها  وأمشاركتها  وأتخزينها 
 أخرى.

اإلفصاح عن البيانات الشخصية للمستخدمني من قبل مقدم الخدمة مشاركة البيانات الشخصية: 
 .أخرىإىل جهة 

طالق خدمة أو منتج يعتمد على إدراسة يقوم بها مقدم الخدمة قبل  تقييم التأثير على الخصوصية:
الشخصية أو مشاركة البيانات؛ بهدف تقييم تأثير هذه الخدمة أو املنتج على خصوصية البيانات 

تحديدا  -على سبيل املثال ال الحصر-البيانات الشخصية للمستخدمني الجدد أو الحاليني، وتشمل 
وطبيعتها، وتحديد وتقييم مخاطر  للبيانات املطلوبة، ووصفًا للغرض من معالجتها، ونطاق املعالجة

 خصوصية وطرق معالجتها.ال
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  مشاركة البيانات الشخصيةإطالق خدمات أو منتجات معتمدة على البيانات الشخصية للمستخدمين أو إجراءات 

 
 
  أحكام عامة: -3

 

يف جميع تطبق هذه الوثيقة على مقدم الخدمة مع مراعاة أنظمة وقرارات الهيئة ذات العالقة،  3-1
 الحاالت التالية: 

معتمد على البيانات  ،و منتج قائمأاجراء تغيير على خدمة  جديد، أومنتج  أوإطالق خدمة  3-1-1
معالجة البيانات الشخصية للمستخدم التي تتم داخل أنظمة مقدم  ، باستثناءالشخصية

 .الخدمة بهدف تقديم الخدمات له
 .مشاركة بيانات شخصية 3-1-2

 

 ، .وفقًا لتقديرها املطلقهذه الوثيقة،  للهيئة الحق يف تعديل املدد أو اإلجراءات املنصوص عليها يف 3-2
فإنه يتم  ، ويف حال مخالفتهااإلجراءاتيحظر على مقدم الخدمة أي ممارسات تخالف هذه  3-3

 .الهيئةاملخالفات وفق أنظمة مع التعامل 
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  مشاركة البيانات الشخصيةإطالق خدمات أو منتجات معتمدة على البيانات الشخصية للمستخدمين أو إجراءات 

 

معتمدة على البيانات الشخصية للمستخدمني أو  خدمات أو منتجاتإطالق إجراءات  -4
 :ة البيانات الشخصيةمشارك

ة للمستخدمني أو مشاركإطالق خدمات أو منتجات معتمدة على البيانات الشخصية قدم الخدمة ال يحق مل
 :التالية باإلجراءات قبل قيامه البيانات الشخصية

 .نتيجة التحقق وتوثيق، "الخصوصيةتقييم التأثير على "التحقق من مدى الحاجة إىل إجراء  4-1
 ،الخصوصيةالحاجة لتقييم التأثير على  عدم (،1-4)اإلجراء الوارد يف  التحققإذا أظهرت نتائج  4-2

مع تبرير عدم الحاجة لتقييم التأثير على  للهيئة، التحققبنتيجة الرفع يجب على مقدم الخدمة 
خمسة أيام عمل من إطالق خدمات أو منتجات معتمدة على البيانات ( 5)الخصوصية، قبل 

 .ة البيانات الشخصيةالشخصية للمستخدمني أو مشارك
يجب ف ،الخصوصيةلتقييم التأثير على  الحاجة، (1-4)الوارد يف اإلجراء  التحققإذا أظهرت نتائج  4-3

( 21)والرفع به للهيئة، قبل  ،"لتأثير على الخصوصيةاتقييم "بإجراء على مقدم الخدمة القيام 
من إطالق خدمات أو منتجات معتمدة على البيانات الشخصية  عشرون يوم عملوواحد 

 .الشخصية ة البياناتللمستخدمني أو مشارك
وثائق أو توضيحات أو تقييمات  طلب ،(3-4)أو  (2-4)بناء على مخرجات اإلجراء  لهيئةل يجوز 4-4

إطالق خدمات ، وال يجوز ملقدم الخدمة وفق الشكل واملدة املناسبة وفق تقديرها املطلق إضافية
إال بعد  ة البيانات الشخصيةأو منتجات معتمدة على البيانات الشخصية للمستخدمني أو مشارك

على النحو املقبول من الهيئة  الوثائق أو التوضيحات أو التقييمات اإلضافيةاستكمال هذه 
 . وإشعارها ملقدم الخدمة بما يقضي بذلك

إطالق خدمات أو منتجات معتمدة على البيانات الشخصية للمستخدمني أو يجوز ملقدم الخدمة  4-5
إذا لم يتلقى أي مالحظات أو متطلبات إضافية من الهيئة قبل انتهاء  ،ة البيانات الشخصيةمشارك

 ، بحسب األحوال ،(3-4) أو( 2-4)املدد املحددة يف اإلجراء 
إطالق خدمات أو منتجات معتمدة على البيانات عند  يجب على مقدم الخدمة إشعار الهيئة 4-6

 . ة البيانات الشخصيةمشاركالشخصية للمستخدمني أو 

  


