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 يةلتورن اإل التجازة لنظام التنفيرية الالئحة

 تعسيفاتالاملادة األنىل: 

ِهُى لأللفاظ َاملصطلرات الُازدٔ يف يرٍ الالٙرٕ املعاانْ املبّهإ أماام نال مهًاا يف املاادٔ       

( َتااازِذ 126باملسضااُم امللهااْ زقاا  )م/  ، الصااادز ّاإلهرتَنالتحااازٔ اإل)األَىل( مااو نعااام  

 .يا7/11/1440

 اخلدمة موفس  صاط املادة الجا ية:

ٕ  ماُفس  نػااط  ِهُى ٓ ذا طااب    ارتدما ٌ  اعتااد  إذا اقتصااد ٓ  الاسبح،  لتركّال  ممازضات  َتطاس

 .ٕٙرالالَ الهعام أذهامٖ يرا الهػاط عل

 الطبيعية الصدصيةاملمازس ذي مقس عمل املادة الجالجة: 

 ستلاااٌ يف املهااااى الااارٓ  اااددٍ  لطبّعّااإاالػدصااإّ  ذٓ املماااازعِهاااُى مكاااس عمااال    .1

 .احملالت اإللهرتَنّٕ تُثّل جًٕ الصادز عو بّاى التُثّل يف  أَ ْ،لهرتَناإل

ٕ  داخل الػدصّٕ الطبّعّٕ ذٓ للممازع ِهو مل إذا .2  ستال  هاُى فّ ،عمال  مكاس  اململها

 لٌ. عهُاًنا املطحل  الُطين العهُاى َفلالهعامْ  إقامتٌ

 الهػاااط َذحاا  لطبّعاإ امهاضااًب نػاااطٌ املمااازع فّااٌ ِااصاَ  الاارٓكااس امل ِهااُى أىجيااب  .3

  .إخال  بالطهّهٕ العامٕ ٌفّ الهػاط ِرتتب علٖ مصاَلٕ أال، َالعمل

 يلتورن تصحيح اخلطاب اإل املادة السابعة:

قاام باالبال     إذا مكباُالا  ْلهرتَنا اإل ارتطااب  يف الاُازد  للدطا   املطاتًلو  تصارّح  ِهُى .1

  .ارتطاب إزضا  َقت مو (أزب  َعػسِو ضاعٕ) خال  عهٌ ارتدمٕ مُفس

ٌ  امل ارتط  تصرّحل االضتحابٕ ارتدمٕ مُفستعني علٖ ِ .2 ( ماو يارٍ   1َفكااا للفكاسٔ )   بلاع عها

ٌ أَ ذصال علاٖ   أَ خدمتا  ٕدما ارت ما مل ِهو املطتًلو قد اضتفاد مو مهتخ مُفس ،املادٔ

 مهفعٕ مو أٓ مهًما.

جيااُش ملااُفس ارتدماإ أى ِػاارتط يف العكااد أى لااٌ اذتاال يف تصاارّح ارتطاا   اا  املكصااُد      .3

أى ِبلاع املطاتًلو بارتطا      اإللهرتَنْ املُجٌ للمطتًلو، علٖ ارتطاب الرٓ ِك  مهٌ يف
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ارتّاااز يف ياارٍ  للمطااتًلو، َتهفّاار ارتدماإالبااد٘ يف  باال غاارو املهااتخ أَفاُز علمااٌ بااٌ َق 

بني االضتمساز يف تهفّر العكاد بعاد تصارّح ارتطااب اإللهرتَناْ أَ فطاذ العكاد         اذتالٕ

 ذلااو مااو تهااالّ  تستباات علااٖ ياارا  َاضاارتداد مااا دفعااٌ مكاباال املهااتخ أَ ارتدماإ أَ  اا  

 ارتط .

 بيا ات املطتولك الصدصية محاية  املادة اخلامطة:

مًمااا ناااى مصاادزٍ أَ - أٓ بّاااى َاجباإ اذتماِاإ الػدصاإّ املطااتًلو بّاناااتِعااد مااو  .1

ٕ   -غهلٌ  ،االضا   :َماو ذلاو   ،علاٖ َجاٌ التردِاد    املطاتًلو غدصإّ   ِاؤدٓ إىل معسفا

َأزقااام الااسخص َالطااحالت َاملمتلهااات    ،َأزقااام التُاصاال  ،اىَُالعهاا ،اهلُِاإ َبّانااات

 بتٕ َاملترسنٕ.  اَالصُز الج ،البههَّٕالبطاقات َأزقام اذتطابات  ،الػدصّٕ

  ْ: تِ مبا ارتدمٕ مُفس ِلتصم .2

 َأ ًٙاإفػااااأَ  ًانػااافالُصاااُ  إلًّاااا أَ محاِااإ بّاناااات املطاااتًلو الػدصااإّ ماااو   .أ 

الفهّإ َاإلدازِإ    َذلو بتطبّال التاداب    ،املػسَعٕ سا  ًا أَ معادتتًا لغ  األلِتبد

 .م  طبّعٕ تلو البّاناتمبا ِتهاضب 

 ماااُفس بالتصاماااات لُفاااا٘لغاااس  اإال  الػدصااإّ املطاااتًلو ببّاناااات االذتفااااظعااادم  .ب 

ٗ أ اااسا    ألٓ  اضاااتعماهلا  َ عاااس  ارتدمااإ،   دَى ،التطاااُِل  أَ نااااإلعالى  ،أخاااس

  .املطتًلوصس ٕ مطبكٕ مو  مُافكٕ علٖ اذتصُ 

ٖ  بجيا  لالخارتام،  الػدصإّ  املطاتًلو  بّاناات  تتعسض إذا .د  ٕ  ماُفس  علا  إغاعاز  ارتدما

 تاازِذ   ماو  (ثالثٕ أِام) ال خ ،َاملطتًلو –الُشازٔ  َفل اآللّٕ اليت حتدديا- الُشازٔ

َال ِرتتاب   ملعادتتاٌ،  املتدرٔ َالتداب  َآثازٍ، االخرتام نطامح ُّضت م  ،رلوب ٌعلم

، نمااا جيااب علااٖ مااو مطااؤَلّتٌ ااااٍ املطااتًلو مااُفس ارتدماإ عفااا٘إ غااعازاإلعلااٖ 

  .و ادتًات املدتصٕ بًرا ارتصُصعا ِصدز مب االلتصاممُفس ارتدمٕ 

ادتًااات  اتصاادزي الاايتاألنعماإ َاللااُاٙح املتعلكاإ اماِاإ البّانااات   أذهااام مساعااأ  .د 

 املدتصٕ.  



   
 

5 
 
 

ْ َ مطاااتمسٔ ْلهرتَناا اإل احملااالاملطااتًلو ب  عالقااإ ناناات  إذا .3  ٌلااا ذطاااب  إنػاااا٘ تكتطاا

 بعااد اذتصااُ  علااٖ مُافكاإ املطااتًلو  ارتدماإ ملااُفسفّحااُش  املطااتكبلّٕ، العكااُد  لتطااًّل

، اذتطاااب  ياارا إ ااالم املطااتًلو ِطلااب أى إىل الػدصاإّ املطااتًلو ببّانااات االذتفاااظ

 .إمهانّٕ إ الم اذتطاب بػهل َاضح َضًل للمطتًلو ِتّح أى مُفس ارتدمَٕعلٖ 

 يلتورن يف احملل اإلعنوا اإلفصاح  الواجب بيا اتال الطادضة:املادة 

 ستلااٌ يف اإلفصاااح ارتدماإ مااُفس علااٖالهعااام،  مااو )الطادضاإ( املااادٔذهاا  ماا  مساعااأ  .1

  :اآلتّٕ البّانات ْ عولهرتَناإل

ٕ    ارتصُصاإّ ضّاضاإ .أ  ، ، علااٖ أى تتطاامو تااداب  محاِاإ بّانااات املطااتًلو الػدصااّ

   .-تَجد إى - باملطتددم التعسِ  ملفات م  التعامل َنطام

 .َمعادتتًا املطتًلهني غهاَٗ لتلكْ املتبعَٕالُضاٙل  اإلجسا٘ات .ب 

 .-إى َجد -ُفس ارتدمٕالطسِيب ملسق  ال .د 

ٕ )الاُازدٔ يف املاادٔ    الُصاُ  إىل البّاناات   حِّتأى ارتدمٕ مُفس  علٖ .2 ماو الهعاام    (الطادضا

ْ  ٌبتُف  زابا  هلاا يف ستلا    ( مو يرٍ املاد1َٔالفكسٔ ) تعادِل  تُضاّح أٓ   ما   ،اإللهرتَنا

 .ًّاِطسأ عل

 نشسنطىالعقد  بيا اتاملادة الطابعة: 

ٕ  مُفس ِلتصمالهعام،  مو (الطابعٕ) املادٔذه  م  مساعأ  .1 كادم  امل البّااى  بتطامني  ارتدما

  : اآلتْ ،َغسَطٌ إبسامٌ املصم  العكد أذهام بػ ى ملطتًلوإىل ا

 ماو  عػسٔ( )الجالجٕ املادٔ مو (1) الفكسٔ َفلالعكد  فطذ املطتًلو يف ذلاإلغازٔ إىل  .أ 

ٌ  ذاا    املطاتًلو  ِترملاًا  الايت  َالتهاالّ   جاًٙصا، الفطذ ناى متٖ الهعام  ممازضات

ٌ ال أناا إىل اإلغااازٔ أَ ،فطااذالاختاااذٍ إذا أزاد علااٖ املطااتًلو َمااا جيااب  ،لياارا اذتاا

 ماو  عػسٔ( )الجالجٕ املادٔ مو (2) الفكسٔ يف الُازدٔإذدٗ اذتاالت لتركل الفطذ   ل

  .عػسٔ( مو الالٙرٕ َاملادٔ )اذتادِٕ الهعام
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 التُصاااّل، َتهاااالّ  األصااالْ، ناااالجمو ،دفعاااٌ املطلاااُب الطاااعس تفاصاااّل بّااااى .ب 

 ،مطااتكبالا حتطااب قااد أخااسٗ تهااالّ  أٓ إضااافٕ إىل ،-َجاادت إى- َالطااساٙب

  .اضتركاقًا َغسَط  ًاذطاب نّفّٕ بّاى م 

 .ًاتكدمي َغسَط ،-َجدت إى- البّ  بعد ما خدمات .د 

 مدٔ العكد َتازِذ انكطاٌٙ إذا ناى لرلو مكتض. .د 

َأذهاام الػارو َالتُصاّل     ،-إى َجادت -َالادفعات املتهاسزٔ    أذهام الدف ، .ٍ 

 إذا ناى لرلو مكتض.

 ى باا ،العكاادإبااسام  علّااٌ ِرتتااب الاارٓ اإلجااسا٘ للمطااتًلو ُِضااحعلااٖ مااُفس ارتدماإ أى   .2

 ،قااد أبااسم العكاادِهااُى  علًّااا  الهكااساملدصصاإ مااا ِفّااد أنااٌ مبحااسد   ارتاناإ يف ِاارنس

   .ضًلَ َاضح بػهل َذلو ،االلتصام بالدف ِرتتب علٖ ذلو َ

 الفاتوزة بيا اتاملادة الجامنة: 

ٖ الهعاام،    مو (الجامهٕ) املادٔذه  م  مساعأ  ٕ  ماُفس  علا  بعاد  املطاتًلو  إىل أى ِكادم  ارتدما

  :اآلتّٕ البّانات تتطمو للرفغ، قابلٕ فاتُزٔ العكد إبسام

ََصا  املهاتخ أَ    ،نااى تااجًسا  إى لتحاازٓ  أَ امسٌ ا ناى ممازًضا   مُفس ارتدمٕ إىاض .أ 

 ارتدمٕ ستل العكد.

    .انعكادٍَتازِذ  العكد إبسام ت نّد .ب 

 تفاصاّل  إِطاح م  ،-إى َجدت- الطساٙبَقّمٕ  ارتدمٕ أَ للمهتخ اإلمجالْ الطعس .د 

  .اضتركاقٌ َغسَط ذطابٌ َنّفّٕ الطعس

 .-إى َجدت-أجُز الػرو َالهكل َالتُصّل  .د 

 .-إى َجد-السق  الطسِيب ملُفس ارتدمٕ  .ٍ 

 مّعاد تُصّل املهتخ أَ تكدِ  ارتدمٕ. .َ 

  .-َجدت إى- التُصّل مطاز تتب  َبّانات املهتخ، تُصّل ِتُىل الرٓ الهاقل اض  .ش 

 .-إى َجدت- ب ذهام االضتبدا  َاإلزجاع يف األذُا  اليت جيُش فًّا ذلو مُجًصا .ح 
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 .إذا مت فعالا الطداد متام بّاىَأدا٘ الجمو  طسِكٕ .ط 

 التصسيح أن الورخيص عن  اإلفصاح املادة التاضعة:

ٕ  ماُفس  ِلتااصمالهعاام،    مااو (التاضاعٕ ) املاادٔ ذهاا  ما  مساعاأ    .1  مًهاإ مياازع  الاارٓ ارتدما

 ستلاااٌ يف اإلفصااااحب مبمازضاااتًا، تصاااس اا أَ تسخًّصاااا َتتطلاااب معاااني لتهعاااّ  ختطااا 

  .َادتًٕ املاحنٕ لٌ ،ٌٙانتًا  تازِذَ ،أَ التصسِح زق  الرتخّص عواإللهرتَنْ 

2.  ٕ ُ  بًااا يف اململهاإ ماااألنعماإ املعالااُازدٔ يف ذهااام باأل ال خياال مااا َزد يف ياارٍ الالٙراا

 .ملُفس ارتدمٕ املًين هػاطالفّما ِتصل ب

 يلتورن اإلعالن اإلاملادة العاشسة: 

ْ لهرتَناااإل اإلعااالى ِتطاامو أى جياابالهعااام،  مااو (العاغااسٔ) املااادٔذهاا   مساعااأماا   .1

 :اآلتْ إزضالٌ أَ ٍنػس عهد

 بّاًنا َاضًرا ب نٌ مادٔ إعالنّٕ. .أ 

للمطااتًلو باختاااذ الااُعْ الااالشم  الاايت تتااّحذات الصاالٕ باااملهتخ أَ ارتدماإ   املعلُمااات .ب 

 .ٍقساز

للمطاتًلو َضاّلٕ لطلاب َقا  إزضاا  اإلعالناات اإللهرتَنّإ        ِتّح  أى مُفس ارتدمٕعلٖ  .2

 الطلب.يرا ذا  تلكٌّ  اإلٌّ، َعلٖ مُفس ارتدمٕ التُق  عو إزضاهل

َاذتصااُ   ،األنعماإ بػاا ى اإلعالنااات َضااُابطًا ذهااام مااُفس ارتدماإ االلتااصام ب علااٖ .3

 .اطب طبّعٕ املهتخ أَ ارتدمٕالرتاخّص الالشمٕ علٖ 

 فطذ العقد اليت ا جيوش فيوا ااتاحل املادة احلادية عصسة:

ٕ  املادٔ مو (2) الفكسٔذه  م  مساعأ   فطاذ  للمطاتًلو   ال  ال الهعاام،  ماو  عػاسٔ(  )الجالجا

  :تفل علٖ خالف ذلوما مل ُِ اآلتّٕ اذتاالت يف العكد 

  .فطذ العكد جُاش مدٔ خال  للتل  مهتًحا معسًضا ستل العكد ناى إذا .أ 

  .صرّٕ ألضباب بّعٌ إعادٔ ميهو ال مهتًحا العكد ستل ناى إذا .ب 
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ٌ  ميهاو  َال مت دزتًاا  عهاصاس  عادٔ  ِتطامو  مهتًحا العكد ستل ناى إذا .د   إىل إعادتًاا  معا

  .بًا ضلمت  اليت األصلّٕ ذالتًا

إذا نانااات ارتدمااإ ستااال العكاااد ذحاااص فهااادقْ، أَ ذحاااص تااارانس ضااافس، أَ تااا ج            .د 

 تهعّ  فعالّات.مسنبات، أَ نكل، أَ خدمٕ 

ا ملُاصاافات ا للمطااتًلو َفكااامت تصاامّمٌ َإنتاجااٌ خصًّصاا  إذا ناااى ستاال العكااد مهتًحااا  .ٍ 

 طلبًا.

 .مصاد علين يفلعكد ا انعكدإذا  .َ 

لايت جياُش فًّاا    أَ خدمٕ ميهو أى ِتغ  ضعسيا خال  املدٔ ا إذا ناى ستل العكد مهتًحا .ش 

علاٖ ضاُم ِتطا  بالتكلاب الطاعسٓ املطاتمس بػاهل ال ِاتره  فّاٌ           فطذ العكاد اعتمااًدا  

  َالفطٕ. مُفس ارتدمٕ، نالريب 

 يف الطجل التجازي لتورن ياإل لاحمل قيداملادة الجا ية عصسة: 

ٓ  الطاحل  يف ْ السّٙظلهرتَنستلٌ اإل قّدالتاجس  علٖ .1 ماو   اًُِما  (ثالثاني )خاال    التحااز

 .تازِذ إنػاٌٙ

 :اتطمًهم ْلهرتَناإلمُق  الُشازٔ  علٖ كّدالطلب   ِكدهُى تِ .2

  .الطلب مكدم اض  .أ 

  .التحازٓ الطحل زق  .ب 

  .ْلهرتَناإل لاحمل خال  مو مازضًاضّ اليت األنػطٕ .د 

  .إلٌّ الُصُ  َعهُاى السّٙظ ْلهرتَناإل حمللا َص  .د 

ٓ  الطاحل  يف ْلهرتَنا اإل ٌستلا  قّاد  يف املماازع  ز ب إذا  .3 ٌ  ،لّهاُى تااجًسا   التحااز  فعلّا

 :اآلتّٕ البّانات الطلب تطمني

  .يُِتٌ ، َزق ٌامس .أ 

  .ْلهرتَناإل بسِدٍ َعهُاى ياتفٌ، َزق  إقامتٌ،  عهُاى  .ب 

 .ْلهرتَناإل لاحمل خال  مو ضّمازضًا اليت األنػطٕ .د 
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  .إلٌّ الُصُ  َعهُاى مهٌ أنػطتٌ ِصاَ  الرٓ السّٙظ ْلهرتَناإل حمللا َص  .د 

 التطااحّل، طلااب يف الااُازدٔ البّانااات علااٖ ِطااسأ تغااّ  باا ٓ اإلدازٔ املدتصاإ التاااجس ِبلااع .4

 املُقاا  علااٖ رلولاا املعااد الهمااُذد مباال٘ َذلااو التغااّ ، ذصااُ  مااو ًُِمااا  (ثالثااني) خااال 

  .للُشازٔ ْلهرتَناإل

 عااو يف التُقاا  التاااجس ز ااب التحااازٓ إذا الطااحل مااو اإللهرتَنااْ احملاال قّااد ِػااطب .5

املهصُص علًّاا  إذا تُفست إذدٗ ذاالت الػطب أَ  اإللهرتَنّٕ نػاط التحازٔ ممازضٕ

 .نعام الطحل التحازٓ يف

 يةلتورن اإل التاحمل توثيقاملادة الجالجة عصسة: 

ٌ تتاس ، لتُثّل احملالت اإللهرتَنّٕ مُقًعا الُشازٔ تهػئ .1  هلاا  املاسخص  تُثّال ال جًاات  ب  با

 .مو الالٙرٕ (السابعٕ عػسٔ)للمادٔ  َفكاا

 املستبطاإ مبُقاا  الااُشازٔ َ هلااا املااسخص التُثّاال جًااات أعمااا  علااٖ السقاباإ الااُشازٔ تتااُىل .2

ما قاد   طب ب املدتصٕ اإلدازٔ َتكُم. ٕالٙرالَ الهعام ب ذهام لتصامًاللتركل مو مدٗ ا

  .التُثّل جًاتَالالٙرٕ مو  ألذهام الهعام شتالفاتِك  مو 

 الهعاام  مو )الطادضٕ( املادٔ مو( أ) الفكسٔ يف الُازد اذته  مو ارتدمٕ مُفس ِطتفّد ال .3

املستبطاإ مبُقاا    اإللهرتَنّاإ احملااالت تُثّاال جًااات إذاادٗ لاادٗ  مطااحالا ناااى إذا إال

  .الُشازٔ

 يةلتورن اإل التاحمل توثيق جواتاملادة السابعة عصسة: 

نعاام الػاسنات،   ذهاام  أل غسنٕ َفكااا أى تهُى  التُثّل ًٕدترتخّص هح المل ِػرتط .1

  :اآلتْ بٌ مسفكاا لرلو املعد الهمُذد َفل الرتخّص طلب كدِ جيب تَ

  .التحازٓ الطحل يف الػسنٕ قّد غًادٔ .أ 

  .ارتدمٕ تكدِ  علٖ َاإلدازِٕ الفهّٕالػسنٕ  قدزٔ ِبنيما  .ب 

  .تكدميًا الػسنٕ تعتصم اليت ارتدمات َص  .د 

  ّٕ.لهرتَناإل التاحمل لتُثّل املتبعٕ املهًحّٕ .د 
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  .َمحاِتًا البّانات علٖ لمرافعٕل املطبكٕ َالهع َاإلدازِٕ  الفهّٕ التداب  .ٍ 

  . ضبب ألٓ ارتدمٕ تكدِ  عو ُق يف ذا  الت البّانات م  التعامل ضّاضٕ .َ 

  .َنّفّٕ معادتتًا نيَاملطتًله ارتدمات ٓمُفس غهاَٗالتعامل م   ضّاضٕ .ش 

ب  اإللهرتَنْ ارتاص اتُف  بّانات املتاجس املُثكٕ بػهل فُزٓ عرب السالتعًد ب .ح 

 .بالُشازٔ

 .البّانات تكدِ بّانات ضاب  اتصا  مطؤَ  عو  .ط 

  .الُشازٔ تطلبًا إضافّٕ َثاٙل أَ بّانات أٓ .ٓ 

تُثّال احملاالت    االزتبااط مبُقا    هلا، تتّح الُشازٔ بعد ذصُ  جًٕ التُثّل علٖ الرتخّص .2

لحًااات  الطااماح ل -( مااو ياارٍ املااادٔ  1٘ مااو الفكااسٔ ) اضااتجهاا – ، َللااُشازٔاإللهرتَنّاإ

  .بالسب  مبُق  تُثّل احملالت اإللهرتَنّٕ يف زتا  التُثّلاملعسَفٕ َاملػًُد هلا عاملًّا 

  ي لتورن البيا ات الالشمة لتوثيق احملل اإل املادة اخلامطة عصسة:

لتُثّال، علاٖ   لالبّانات الالشمإ   دِدحت هلا خصاملس ّٕلهرتَناإل التتُثّل احمل ٕعلٖ جً .1

  :اطب األذُا اآلتْ  أى تػمل

أم  ، َبّاى ما إذا ناى تاجًساََضاٙل التُاصل معٌ َعهُانٌ ارتدمٕ مُفس اض  .أ 

ًّ ما أا، َضعُدًِممازًض  .اأجهب

  .للتاجس التحازٓ الطحليُِٕ املمازع أَ  بّانات .ب 

 مو َأمسا٘ ،اعتبازًّا غدًصا ناى إذا مُفس ارتدمٕ عو لتُقّ ايف  املفُضني أمسا٘ .د 

  .إدازتٌ ِتُلُى

  .املهصٕ اليت ِصاَ  مُفس ارتدمٕ أعما  التحازٔ اإللهرتَنّٕ مو خالهلا .د 

 .-إى َجدت-الرتاخّص الصادزٔ عو ادتًات املدتصٕ  .ٍ 

 ستلاااًا يف َتهػاااسٍ التُثّااال لطالباااٌ،  ّااإ بّااااى لهرتَناإل التتُثّااال احملااا  جًااإ تصااادز .2

 ْ.لهرتَناإل
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 موفس اخلدمة املوثقالتصامات  عصسة: الطادضةاملادة 

 :ِ تْاملُثل مبا ارتدمٕ  مُفسِلتصم 

  .ْلهرتَناإل ستلٌ يف َاضح بػهل التُثّل بّاى نػس .1

 )ارتامطإ عػاسٔ(   املادٔ مبُجبُثكٕ امل البّانات علٖ ِطسأ تعدِل ب ٓ التُثّل جًٕ إغعاز .2

  . التغّ  إجسا٘ تازِذ مو اًُِم (ثني)ثال  خال 

 يةلتورن اإل التاحمل التصامات جوات توثيق عصسة: الطابعةاملادة 

  :ْ تِ مبا املسخص هلا ّٕلهرتَناإل التاحمل تُثّل جًات تلتصم

مساعأ ، م  َاضرتجاعًا البّانات َمحإِ َذفغ لتدصِوفهّٕ َإدازِٕ  تداب  تطبّل .أ 

  .احملتملٕ املداطس

  .الالٙرَٕ الهعام أذهامَفل  التُثّل خدمٕ لتكدِ  َمدزب مؤيل نادز تُف  .ب 

  .يف ستلًا اإللهرتَنْ تبعٕاملجسا٘ات َاإل التُثّل خدمٕ تكدِ  َغسَط أذهام نػس .د 

 َمعادتتًا نيَاملطتًله  التُثّل طاليب غهاَٗلتعامل م  ل لدًِا املتبعٕ الطّاضٕ نػس .د 

  .اإللهرتَنْ ستلًا يف

َفل اآللّٕ اليت -الُشازٔ  إغعاز علًّا بجي لالخرتام، التُثّل جًٕ بّانات تعسضت إذا .ٍ 

 علمًا تازِذ  ( موثالثٕ أِام) خال  ،املت ثسٔ اإللهرتَنّٕ احملالتَ -الُشازٔ حتدديا

َال ِرتتب علٖ  ،ملعادتتٌ املتدرٔ َالتداب  َآثازٍ، االخرتام نطام حُّضم  ت ،رلوب

، نما جيب مو خدماتًا املطتفّدِوااٍ  امو مطؤَلّتً التُثّل جًٕ عفا٘إ غعازاإل

 .و ادتًات املدتصٕ بًرا ارتصُصعا ِصدز االلتصام مب التُثّل جًٕعلٖ 

  .طلبًا عهد للُشازٔ البّانات َالطحالت إتاذٕ .َ 

نات اليت تصدزيا ادتًات األنعمٕ َاللُاٙح املتعلكٕ امإِ البّاأذهام مساعأ  .ش 

 املدتصٕ.
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 ية اليت تؤدي دنز الوضاطةلتورن املنصات اإل عصسة: الجامنةاملادة 

مُقاا  أَ  أٓعااد مهصاإ إلهرتَنّاإ تااؤدٓ دَز الُضاااطٕ بااني مااُفس ارتدماإ َاملطااتًلو         ت .1

مجال تكادِ  اإلعالناات عارب      ،ُفس خدمات مّطسٔ للتحازٔ اإللهرتَنِّٕ  تطبّل إلهرتَنْ

 ٕالادف ، أَ أِا   َأقباُ  الطلباات    متهاني اإلنرتنت أَ الرتَِاخ للمهتحاات أَ ارتادمات، أَ    

 ازٔ اإللهرتَنّٕ.ممازضٕ التح تتّحخدمٕ أخسٗ 

  :ْ تِ مبا الُضاطٕ مهصٕ تلتصم .2

 َأضالّب ،َالتصاماتً  مطتددمًّا َذكُم املهصٕ، اضتددام َغسَط أذهامنػس  .أ 

للتعامل  املتبعٕطّاضٕ َال قُّد، مو اضتعماهلا علٖ ِسد َما  الػدصّٕ بّاناتً  ذفغ

 بني فّما املهاشعات تطُِٕ َضّاضٕ َاملطتًلهني، ارتدمٕ  مُفسٓ غهاَٗ م 

  .املهصٕ يف َاضح  ، َذلو بػهلَاملطتًلهني ارتدمٕ مُفسٓ

 ،يف ستلًا اإللهرتَنْ خدمات مو تكدمٌ ما علٖ ِطسأجُيسٓ  تعدِل أٓ نػس .ب 

  .األقل علٖ  ب ضبُع تطبّكٌ قبل بٌ املطحلني املطتددمني َإغعاز

  .َالالٙرٕ ،الهعام مو (الطادضٕ) املادٔ َفل املطلُبٕ املهصٕ بّانات عو اإلفصاح .د 

إى  -التُثّل  َبّاى بٌ، االتصا  َبّانات ،املهصٕ يف مُفس ارتدمٕ بّاناتطلب  .د 

 البّانات يرٍ َختصِو ،-إى َجد -التحازٓ الطحل يف قّدٍ َبّاى ،-َجد

 َحتدِجًا اذتاجٕ، عهد إلًّا السجُع َِتّحًّا َمحاِتًا عل اذتفاظ ِطمو  ب ضلُب

  .طلبًا ذا  يف  الُشازٔ إىل َتكدميًا دَزٓ، بػهل

 مو أذهام َغسَط االضتددامَ َالالٙرٕ لهعامذهام األ شتال  ستتُٗ أٓ ذرف .ٍ 

 .املهصٕ

املدتصٕ يف يرا  تعصِص األمو الطّربانْ للمهصٕ، َااللتصام مبا تصدزٍ ادتًات .َ 

اخرتام للمهصٕ مبا ِهفل عُدتًا  الػ ى، َضماى ضسعٕ التعامل م  أٓ ذادث أَ

 .إلخال  باألمو الطّربانْ للمهصٕممهو دَى ا أقسب َقتإىل عملًا املعتاد يف 
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َفل اآللّٕ اليت حتدديا - الُشازٔ إغعاز علًّا بجي لالخرتام، املهصٕ تعسضت إذا .ش 

م   ،رلوب علمًا تازِذ  مو (ثالثٕ أِام)خال   َاملت ثسِو بًرا االخرتام-الُشازٔ

 غعازاإلَال ِرتتب علٖ  ملعادتتٌ، املتدرٔ َالتداب  َآثازٍ، االخرتام نطامتُضّح 

 املهصٕ، نما جيب علٖ مو خدماتًا املطتفّدِوااٍ  امو مطؤَلّتً املهصٕ عفا٘إ

  .و ادتًات املدتصٕ بًرا ارتصُصعا ِصدز مب االلتصام

 ب ضلُب َختصِهًا ،عكُد مو ٕ املهصٕبُاضط ِربم عما َافّٕ ببّانات االذتفاظ .ح 

 )ثالث( عو تكل ال ملدٔ اذتاجٕ عهد إلًّا السجُع َِتّح ضالمتًا علٖ اذتفاظ ِطمو

مو يرٍ  (املادٔ ارتامطٕ)َذلو م  مساعأ ذه   ،مو تازِذ إبسام العكد ضهُات

  .أطُ  مدٔ علٖ آخس نعام ِهص مل ماَ الالٙرٕ

 ات اجلوات األخسىاختصاص عصسة: التاضعةاملادة 

العالقٕ يف لحًات ذات ملكسزٔ لختصاصات االبا الالٙرَٕ الهعام أذهام تطبّل خيلال 

 .َالكسازات ذات الصلَٕاللُاٙح ا لألنعمٕ َفكا التهعّ  َالسقابٕ َاإلغساف

 نالنفاذاملادة العصسنن: النصس 

 ٕ.تازِذ نػسيا يف ادتسِدٔ السمسّ مو الالٙرٕ بًرٍ ِعمل

 ناهلل املوفق


