
العدد: 3395 – الخميس 29 نوفمبر 2018

48

 مر�سوم بقانون رقم )56( ل�سنة 2018

ب�ساأن تزويد خدمات �حلو�سبة �ل�سحابية لأطر�ف �أجنبية

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة          ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س المادة )38( منه،
ل�شنة   )12( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  والتجارية  المدنية  المرافعات  قانون  وعلى 

1971، وتعديالته،
 )14( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  والتجارية  المدنية  المواد  في  الإثبات  قانون  وعلى 

ل�شنة 1996، وتعديالته،
وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002، وتعديالته،
 ،2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  الجنائية  الإجـــراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته،
وعلى القانون رقم )60( ل�شنة 2014 ب�شاأن جرائم تقنية المعلومات،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2015 ب�شاأن تنازع القوانين في الم�شائل المدنية والتجارية 
ذات العن�شر الأجنبي،

وعلى القانون رقم )2( ل�شنة 2017 بالت�شديق على التفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية 
المعلومات،

وعلى قانون حماية البيانات ال�شخ�شية ال�شادر بالقانون رقم )30( ل�شنة 2018،
وبناًء على عر�س رئي�س مجل�س الوزراء،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،
ر�شمنا بالقانون الآتي:

 مادة )1(

تعاريف

في تطبيق اأحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل 
منها ما لم يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

�أ- �لمملكة: مملكة البحرين.

ب- �لحو�سب���ة �ل�سحابي���ة: نظام لتمكين النفاذ، عند الطلب ب�شكل متاح على نحو وا�شع ومريح، 

عبـــر �شبكـــة لمجموعة م�شتركة مـــن موارد الحو�شبـــة القابلة للتهيئة )مثل ال�شبكـــات، الخوادم، 
ومعـــدات التخزيـــن والتطبيقـــات والخدمات( يتي�شـــر توفيره واإطالقـــه ب�شرعة عاليـــة وبدرجة 

منخف�شة من الجهد الإداري اأو التفاعل مع مزود الخدمة.
ج- عق���د �لحو�سب���ة �ل�سحابية: اتفاق مبرم بين مزود الخدمة وم�شترك ب�شاأن تقديم وا�شتخدام 
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خدمة الحو�شبة ال�شحابية.
د- خدم���ة �لحو�سب���ة �ل�سحابية: خدمـــات تقنية معلومات وات�شالت توفـــر من خالل الحو�شبة 

ال�شحابيـــة، وت�شمل على �شبيل المثال ولي�س الح�شر توفير بنية تحتية كخدمة، ومن�شة كخدمة، 
وبرمجيات كخدمة، تكون متاحة للم�شترك من خالل ا�شتخدام الحو�شبة ال�شحابية.

ه���- مزود خدمة: اأي مزود لخدمة الحو�شبة ال�شحابية للعموم من خالل مركز بيانات.

و- م�سترك: اأي طرف اأجنبي اأبرم عقد حو�شبة �شحابية مع مزود خدمة.

ز- محت���وى �لم�ست���رك: البرمجيات )بما في ذلك الآلت الفترا�شية( اأو البيانات اأو الن�شو�س 

اأو ال�شوتيـــات اأو المرئيـــات اأو ال�شور التي ينقلها الم�شتـــرك اأو م�شتخدميه النهائيين اإلى مزود 
خدمة لتخزينها وا�شتخدامها في الحو�شبة ال�شحابية اأو لأي من ذلك. وي�شمل محتوى الم�شترك 
اأي نتائـــج ح�شابيـــة يح�شل عليهـــا الم�شترك اأو اأي مـــن م�شتخدميه النهائييـــن من خالل خدمة 

الحو�شبة ال�شحابية نتيجة ا�شتخدامه تلك الخدمة.
ح- مرك���ز بيان���ات: اأي من مراكز البيانات القائمة في المملكـــة التي يتم تحديدها وفقًا لأحكام 

المادة )4( من هذا القانون والتي تقدم خدمة حو�شبة �شحابية لم�شتركين.
ط- ط���رف �أجنب���ي: اأي جهة قائمـــة على نحو م�شروع بموجب قانون دولـــة اأجنبية، بما في ذلك 

اأي �شخ�ـــس اعتباري عام اأو خا�ـــس من�شاأ اأو موؤ�ش�س في دولة اأجنبية، اأو اأي جهة حكومية اأو غير 
حكومية لدولة اأجنبية.

ي- دول���ة �أجنبي���ة: اأي دولـــة اأجنبية، بما في ذلك اإن وجد اأي من اأقاليمها الذي يكون له قوانينه 

الخا�شة، التي يتم تحديدها وفقًا لأحكام المادة )4( من هذا القانون. 

مادة )2(

�أهد�ف �لقانون

يهدف هذا القانون اإلى و�شع اإطار قانوني ي�شجع الأطراف الأجنبية على ا�شتخدام خدمات 
الحو�شبة ال�شحابية من خالل مراكز البيانات وال�شتثمار في هذه الخدمات.

مادة )3(

�لولية على حمتوى �مل�سرتك

1- مـــع عـــدم الإخـــالل باأحكام الفقـــرة )4(، يخ�شع محتـــوى الم�شترك اإلى الوليـــة الح�شرية 
للمحاكـــم المخت�شة، وال�شلطات الأجنبية المخت�شة، في الدولة الأجنبية موطن الم�شترك، 
اأو مكـــان تاأ�شي�شـــه، اأو اإن�شائه. وينطبق على المحتوى المذكور اأحكـــام القوانين ال�شارية في 

الدولة الأجنبية.
2- لأغرا�ـــس الفقرة )1( من هذه المادة، يق�شـــد بولية المحاكم المخت�شة وال�شلطات العامة 
المخت�شـــة �شلطة اإ�شدار اأوامر نافـــذة وملزمة وفقًا لقوانين الدولة الأجنبية لمزود الخدمة 
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والم�شتـــرك المعني ب�شاأن محتوى الم�شترك، وي�شمل ذلك الأمر باإتاحة محتوى الم�شترك اأو 
الك�شف عنه اأو حفظه اأو الإبقاء على �شالمته.

3- على مزود الخدمة، في حال ت�شلمه اأمر من محكمة مخت�شة اأو �شلطة عامة مخت�شة في دولة 
اأجنبيـــة مما يندرج �شمن وليتها وفقًا لأحكام هذه المـــادة، القيام في اأقرب فر�شة ممكنة 

باإخطار النيابة العامة كتابة بذلك مع اإرفاق ن�شخة من الأمر الم�شار اإليه.
4- يبا�شـــر القا�شي المخت�س والنيابة العامة فـــي المملكة، كل وفقًا لخت�شا�شه بموجب اأحكام 
قانـــون جرائم تقنية المعلومـــات، الأمر بتنفيذ اأي اأمر واجب النفاذ يكـــون نهائيًا غير قابل 
لأي طعـــن، �شادر من قبل محكمـــة مخت�شة اأو �شلطة عامة مخت�شة فـــي دولة اأجنبية تكون 
قد اأ�شدرته لمـــزود الخدمة ا�شتنادًا ل�شلطتها بموجب اأحكام هذه المادة فيما يتعلق باإتاحة 
محتـــوى الم�شتـــرك اأو الك�شـــف عنه اأو حفظه اأو الإبقـــاء على �شالمتـــه اأو اأي اأمر اآخر يتعلق 
بمحتـــوى الم�شتـــرك يكون للقا�شـــي المخت�س اأو النيابـــة العامة �شلطة ب�شاأنـــه وفقًا لأحكام 

قانون جرائم تقنية المعلومات.

مادة )4(

حتديد مر�كز �لبيانات و�لدول �لأجنبية 

1- تحدد مراكز البيانات والدول الأجنبية الم�شار اإليها في هذا القانون بموجب قرار ي�شدر من 
مجل�س الوزراء وين�شر في الجريدة الر�شمية. واإذا كان لمزود الخدمة اأكثر من مركز بيانات 

فاإن التحديد الم�شار اإليه ي�شمل جميع هذه المراكز.
2- لمجل�ـــس الوزراء اأن ي�شدر قرارًا ين�شر فـــي الجريدة الر�شمية با�شتبعاد اأي مركز بيانات، اأو 
دولة اأجنبية، من بين تلك التي �شبق اأن �شدر قرار بتحديدها وفقًا لأحكام الفقرة )1( من 
هـــذه المـــادة. وفي حالة �شدور قرار بذلـــك ي�شتمر �شريان اأحكام هـــذ القانون ب�شاأن مركز 
البيانـــات الذي تم ا�شتبعاده اأو الدولـــة الأجنبية التي تم ا�شتبعادها، بح�شب الأحوال، وذلك 

لمدة مائة وع�شرين يومًا من تاريخ العمل باأحكام القرار الم�شار اإليه.
واإذا كـــان لمـــزود الخدمـــة اأكثر من مركز بيانات فـــاإن ال�شتبعاد الم�شار اإليـــه ي�شمل جميع هذه 

المراكز.

مادة )5(

�لتفاقيات و�ملعاهد�ت �لدولية

ل تخل اأحكام هذا القانون باأية حماية اإ�شافية اأو مزايا مقررة بموجب القوانين الأخرى، اأو 
التفاقيات اأو المعاهدات، المعمول بها في المملكة.
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مادة )6(

نفاذ �أحكام �لقانون

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 
به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 20 ربيع الأول 1440هـ
الموافق: 28 نـوفـمـبـــــر 2018م


