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) 2009 فبرایر 18 (1430 من صفر 22 صادر في 1.09.15ظھیر شریف رقم 

 المتعلق بحمایة األشخاص الذاتیین تجاه معالجة 09.08بتنفیذ القانون رقم 

 1المعطیات ذات الطابع الشخصي

 

الحمد � وحده،
الطابع الشریف – بداخلھ :

(محمد بن الحسن بن محمد بن یوسف هللا ولیھ)
یعلم من ظھیرنا الشریف ھذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :

 منھ،58 و26بناء على الدستور والسیما الفصلین        
: أصدرنا أمرنا الشریف بما یلي              

المتعلق  09.08رقم القانون ھذا، الشریف ظھیرنا عقب الرسمیة، بالجریدة وینشر ینفذ 
علیھ وافق كما الشخصي، الطابع ذات المعطیات معالجة تجاه الذاتیین األشخاص بحمایة 

مجلس النواب ومجلس المستشارین.
.)2009 فبرایر 18 (1430 من صفر 22وحرر بفاس في 

وقعھ بالعطف :        
الوزیر األول،         

اإلمضاء : عباس الفاسي.

 یتعلق بحمایة األشخاص الذاتیین تجاه معالجة 09.08قانون رقم 

المعطیات ذات الطابع الشخصي

الباب األول: أحكام عامة

.552)، ص 2009 فبرایر 23 (1430 صفر 27 بتاریخ 5711- الجریدة الرسمیة عدد 1
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الفرع األول: تعاریف ونطاق التطبیق 
1المادة 

تمس أال ویجب الدولي. التعاون إطار في وتتطور المواطن، خدمة في المعلومیات 
أسرار إلفشاء أداة تكون أال وینبغي لإلنسان. الفردیة أو الجماعیة والحریات بالھویة والحقوق 

الحیاة الخاصة للمواطنین.
 : یراد بما یلي ألجل تطبیق ھذا القانون

النظر بغض نوعھا كان كیفما معلومة كل :  شخصي"طابع ذات "معطیات .1
للتعرف قابل أو معرف ذاتي بشخص والمتعلقة والصورة، الصوت ذلك في بما دعامتھا، عن 

علیھ والمسمى بعده "بالشخص المعني".
أو مباشرة بصفة علیھ، التعرف باإلمكان كان إذا علیھ للتعرف قابال الشخص ویكون  

ممیزة عناصر عدة أو عنصر أو تعریف رقم إلى الرجوع خالل من سیما وال مباشرة، غیر 
لھویتھ البدنیة أو الفیزیولوجیة أو الجینیة أو النفسیة أو االقتصادیة أو الثقافیة أو االجتماعیة؛

أو عملیة كل : ("معالجة") الشخصي" الطابع ذات المعطیات "معالجة .2
طابع ذات معطیات على وتطبق بدونھا أو آلیة طرق بمساعدة تنجز العملیات من مجموعة 
االستخراج أو التغییر أو المالءمة أو الحفظ أو التنظیم أو التسجیل أو التجمیع مثل شخصي، 

من آخر شكل أي أو اإلذاعة أو اإلرسال طریق عن اإلیصال أو االستعمال أو االطالع أو 
أشكال إتاحة المعلومات، أو التقریب أو الربط البیني وكذا اإلغالق أو المسح أو اإلتالف ؛

أو العرقي األصل تبین شخصي طابع ذات معطیات : حساسة" "معطیات .3
المعني للشخص النقابي االنتماء أو الفلسفیة أو الدینیة القناعات أو السیاسیة اآلراء أو اإلثني 

أو تكون متعلقة بصحتھ بما في ذلك المعطیات الجینیة ؛
من مھیكلة مجموعة كل : ("ملف") شخصي" طابع ذات معطیات "ملف .4

ھذه كانت سواء معینة معاییر وفق إلیھا الولوج یمكن الشخصي الطابع ذات المعطیات 
المحفوظات مثل جغرافیة، أو وظیفیة بطریقة موزعة أو ممركزة غیر أو ممركزة المجموعة 

وبنوك المعطیات وملفات اإلحصاء ؛
أو العامة السلطة أو المعنوي أو الذاتي الشخص : المعالجة" عن "المسؤول .5

معالجة من الغایات بتحدید آخرین، مع باشتراك أو بمفردھا سواء تقوم، ھیئة أي أو المصلحة 
محددة ووسائلھا المعالجة من الغایات كانت إذا ووسائلھا. الشخصي الطابع ذات المعطیات 

قانون في المعالجة عن المسؤول إلى اإلشارة تجب تنظیمیة، أو تشریعیة نصوص بموجب 
األساسي النظام أو القانون بموجب المختصة للھیئة األساسي النظام في أو والتسییر التنظیم 

في معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي المعنیة ؛
أو العامة السلطة أو المعنوي أو الذاتي الشخص : " الباطن من "معالج .6

عن المسؤول لحساب الشخصي الطابع ذات المعطیات تعالج أخرى ھیئة أیة أو المصلحة 
المعالجة ؛
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أیة أو المصلحة أو العامة السلطة أو المعنوي أو الذاتي الشخص : "األغیار" .7
واألشخاص الباطن من والمعالج المعالجة عن والمسؤول المعني، الشخص غیر أخرى، ھیئة 

للمعالج أو المعالجة عن للمسؤول المباشرة للسلطة الخاضعین المعطیات لمعالجة المؤھلون 
من الباطن ؛

أو المصلحة أو العامة السلطة أو المعنوي أو الذاتي الشخص : إلیھ" "المرسل .8
مرسل كجھة تعتبر وال ؛ ال أم األغیار من كانت سواء بالمعطیات تتوصل أخرى ھیئة أیة 

المحدثة الشخصي الطابع ذات المعطیات حمایة لمراقبة الوطنیة اللجنة السیما الھیئات، إلیھا 
إطار في بالمعطیات تتوصل أن یمكن التي ، 2الوطنیةاللجنة والمسماة أدناه  27المادة بموجب 

مقتضیات قانونیة ؛
علم وعن والممیزة الحرة اإلرادة عن تعبیر كل : المعني" الشخص "رضى .9

یقبل بموجبھ الشخص المعني معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بھ ؛
الشخص غیر لشخص بمعطیات إعالم أو كشف كل : إیصال" أو "تفویت .10
المعني ؛
بین صلة ربط في تتمثل المعالجة أشكال من شكل : للمعطیات" البیني "الربط .11
آخرون مسؤولون أو مسؤول یمسكھا ملفات عدة أو ملف معطیات مع الملفات أحد معطیات 

أو یمسكھا نفس المسؤول ولكن لغرض آخر. 

2المادة 
الطابع ذات للمعطیات الجزئیة أو الكلیة اآللیة المعالجة على القانون ھذا یطبق .1

الشخصي الطابع ذات للمعطیات اآللیة غیر المعالجة على وكذا الشخصي 
الواردة أو المرتقب ورودھا في ملفات یدویة ؛

المستوفیة الشخصي الطابع ذات المعطیات معالجة على القانون ھذا یطبق .2
 أعاله :1للتعریف الوارد في البند 

مقیما عنھا المسؤول یكون معنوي أو ذاتي شخص لدن من المعالجة تتم  عندما )1
عن مسؤول كل المغربي التراب على مقیما یعتبر المغربي. التراب على 

كیفما منشأة إطار في المغربي التراب فوق نشاطھ یمارس للمعطیات معالجة 
كان شكلھا القانوني ؛

ألغراض یلجأ ولكن المغربي التراب على مقیم غیر المسؤول یكون  عندما )2
فوق توجد آلیة غیر أو آلیة وسائل إلى شخصي طابع ذات معطیات معالجة 
فوق العبور ألغراض إال تستعمل ال التي المعالجات باستثناء المغربي، التراب 

 31( 1431رمضان  20من ابتداء الشخصي الطابع ذات المعطیات حمایة لمراقبة الوطنیة اللجنة تنصیب تم - 2
 1431رمضان من  20في صادر  3.62.10رقم األول للوزیر مقرر من األولى للمادة طبقا )، 2010أغسطس 

الجریدة الشخصي؛ الطابع ذات المعطیات حمایة لمراقبة الوطنیة اللجنة تنصیب بشأن ) 2010أغسطس  31(
.5007)، ص2010 نونبر 15(1431 ذو الحجة 8 بتاریخ 5891الرسمیة عدد 
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للتشریع بمعادلتھ معترف تشریع لھا دولة تراب فوق أو الوطني التراب 
المغربي في مجال حمایة المعطیات الشخصیة ؛

عن المسؤول على یجب أعاله،  2البند من ب) في علیھا المنصوص الحالة في .3
دون یقوم، بالمغرب مقیم لھ ممثل بھویة الوطنیة اللجنة یبلغ أن المعالجة 
الناتجة والتزاماتھ حقوقھ جمیع في محلھ بالحلول الشخصیة، بمسؤولیتھ اإلخالل 

عن أحكام ھذا القانون والنصوص المتخذة لتطبیقھ.
ال یطبق ھذا القانون على :.4
لممارسة ذاتي شخص لدن من الشخصي الطابع ذات المعطیات معالجة �

نشاطات شخصیة أو منزلیة بصفة حصریة ؛
الدفاع لمصلحة والمعالجة علیھا المحصل الشخصي الطابع ذات المعطیات �

ذات المعطیات على یطبق وال للدولة، الخارجي أو الداخلي واألمن الوطني 
الجرائم من الوقایة ألغراض والمعالجة علیھا المحصل الشخصي الطابع 
تحدث الذي النظام أو بالقانون المحددة الشروط وفق إال وزجرھا والجنح 
وشرط المعالجة عن المسؤول النظام ھذا ویبین ؛ المعنیة الملفات بموجبھ 

المعنیین األشخاص فئات أو وفئة منھا المتوخاة الغایات أو والغایة مشروعیتھا 
أو واألغیار المعطیات ومصدر بھا المرتبطة المعطیات أصناف أو والمعطیات 

اتخاذھا الواجب واإلجراءات المعطیات ھذه إلیھم الموصلة األغیار فئات 
أجل من الوطنیة اللجنة على مسبقا النظام ھذا ویعرض المعالجة. سالمة لضمان 

إبداء رأیھا ؛
خاص. تشریعي لنص تطبیقا علیھا المحصل الشخصي الطابع ذات المعطیات �

المذكورة بالمعطیات متعلقة ملفات بإحداث القوانین مقترحات أو مشاریع ترسل 
الغایات أو والغایة الملف عن المسؤولة السلطة تبیان مع الوطنیة، اللجنة إلى 

أصناف أو والمعطیات المعنیین األشخاص فئات أو وفئة المعالجة من المتوخاة 
الموصلة األغیار فئات أو واألغیار المعطیات ومصدر بھا المرتبطة المعطیات 

.إلیھم ھذه المعطیات واإلجراءات الواجب اتخاذھا لضمان سالمة المعالجة

الفرع الثاني: نوعیة المعطیات والرضى المسبق للشخص المعني 
3المادة 

یجب أن تكون المعطیات ذات الطابع الشخصي : .1
 معالجة بطریقة نزیھة ومشروعة ؛)1
مع تتنافى بطریقة الحقا تعالج وأال ومشروعة ومعلنة محددة لغایات  مجمعة )2

تلك الغایات ؛
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ومعالجتھا تجمیعھا تم التي الغایات إلى بالنظر مفرطة وغیر ومناسبة  مالءمة )3
الحقا من أجلھا ؛

یتم حتى المعقولة التدابیر كل اتخاذ ویجب محینة. االقتضاء وعند  صحیحة )4
تم التي الغایات إلى بالنظر المكتملة غیر أو الخاطئة المعطیات تصحیح أو مسح 

تجمیعھا أو معالجتھا الحقا من أجلھا ؛
ال مدة طوال المعنیین األشخاص على التعرف من یمكن شكل وفق  محفوظة )5

من الحقا ومعالجتھا جمعھا تم التي الغایات إلنجاز الضروریة المدة تتجاوز 
أجلھا ؛

مشروعة، مصلحة ثمة كانت وإذا المعالجة عن المسؤول من طلب على بناء .2
لغایات الشخصي الطابع ذات المعطیات بحفظ تأذن أن الوطنیة للجنة یمكن 

البند من (ه) الفقرة في إلیھا المشار المدة بعد علمیة أو إحصائیة أو تاریخیة 
السابق ؛

السابقة البنود أحكام احترام على یسھر أن المعالجة عن المسؤول على یجب .3
تحت مراقبة اللجنة الوطنیة. 

4المادة 
قد المعني الشخص كان إذا إال الشخصي الطابع ذات المعطیات بمعالجة القیام یمكن ال 

عبر بما ال یترك مجاال للشك عن رضاه عن العملیة أو مجموع العملیات المزمع إنجازھا.
إال للمعالجة الخاضعة الشخصي الطابع ذات المعطیات على األغیار إطالع یمكن ال 

الرضى مراعاة ومع إلیھ والمفوت المفوت بوظائف مباشرة المرتبطة الغایات إنجاز أجل من 
المسبق للشخص المعني.

غیر أن الرضى ال یكون مطلوبا إذا كانت المعالجة ضروریة :
الحترام التزام قانوني یخضع لھ الشخص المعني أو المسؤول عن المعالجة ؛)1
تتخذ للعقد سابقة إجراءات لتنفیذ أو فیھ طرفا المعني الشخص یكون عقد لتنفیذ   )2

بطلب من الشخص المذكور؛
أو البدنیة الناحیة من كان إذا المعني للشخص الحیویة المصالح على  للحفاظ )3

القانونیة غیر قادر على التعبیر عن رضاه ؛
التي العمومیة السلطة ممارسة ضمن أو العام الصالح ضمن تدخل مھمة  لتنفیذ )4

یتوالھا المسؤول عن المعالجة أو أحد األغیار الذي یتم إطالعھ على المعطیات ؛
مع إلیھ المرسل أو المعالجة عن المسؤول یتوخاھا مشروعة مصلحة  إلنجاز )5

مراعاة عدم تجاھل مصلحة الشخص المعني أو حقوقھ وحریاتھ األساسیة. 

الباب الثاني: حقوق الشخص المعني
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5 المادة 

الحق في اإلخبار أثناء تجمیع المعطیات

بھ االتصال تم شخص كل إخبار یمثلھ من أو  3المعالجةعن المسؤول على یجب .1
اللبس یحتمل وال وصریحا مسبقا إخبارا الشخصیة معطیاتھ تجمیع قصد مباشرة 

بالعناصر التالیة، ما عدا إذا كان على علم مسبق بھا :
 ھویة المسؤول عن المعالجة وعند االقتضاء ھویة ممثلھ ؛)1
 غایات المعالجة المعدة لھا المعطیات ؛)2
 كل المعلومات اإلضافیة، مثل :)3
المرسل إلیھم أو فئات المرسل إلیھم ؛�
لعدم المحتملة العواقب وكذا اختیاریا أو إجباریا األسئلة على الجواب كان إذا ما �

الجواب ؛
بھ المتعلقة الشخصي الطابع ذات المعطیات إلى الولوج في حق وجود �

وتصحیحھا،
ھذه تكون المعطیات، ھذه جمع فیھا تم التي الخاصة الظروف إلى بالنظر حیث 

المعلومات ضروریة للقیام تجاه الشخص المعني بمعالجة نزیھة لھذه المعطیات.
من المسلم اإلذن خاصیات أو الوطنیة اللجنة لدى التصریح وصل  خاصیات )4

لدن اللجنة المذكورة. 
الشخصي الطابع ذات المعطیات لتجمیع المعتمدة الوثائق تتضمن أن یجب .2

المعلومات المشار إلیھا في البند السابق ؛
فیجب المعني، الشخص لدى الشخصي الطابع ذات المعطیات جمع یتم لم إذا .3

األقل على المعني الشخص یزود أن یمثلھ من أو المعالجة عن المسؤول على 

) 2009ماي  21( 1430األولى جمادى من  25في الصادر  2.09.165رقم المرسوم من  34المادة أنظر - 3
الجریدة الشخصي، الطابع ذات المعطیات تجاه الذاتیین األشخاص بحمایة المتعلق  08.09رقم القانون لتطبیق 

.3571)، ص 2009 یونیو 18 (1430 جمادى اآلخرة 24 بتاریخ 5744الرسمیة عدد 
34المادة 

رقم القانون من  5للمادة تطبیقا المعالجة، عن المسؤول الشخص طرف من تقدیمھا یتعین التي . المعلومات 1"
 المذكور، یمكن تسلیمھا بأیة وسیلة، وخاصة عبر :08.09

ورقیة ؛ على دعامة - رسالة إلكترونیة أو
إلكتروني ؛ - عرض أو شكل نموذج

- إعالن على دعامة مناسبة ؛
.- أو خالل مقابلة شخصیة

استجابة  المعالجةعن المسؤول  طرفمن المسلمة الوثائق في الموجودة والمختصرات والرموز التشفیرات . 2
".صریحة، وعند اللزوم ، في شكل معجم لطلب، یجب أن تكون
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علم على الشخص یكن لم ما أعاله وج) و)ب) أ) في إلیھا المشار بالمعلومات 
على للمعلومات األول اإلیصال عند أو المعطیات تسجیل قبل وذلك مسبقا، بھا 

أبعد تقدیر إذا كان معتزما إیصالھا للغیر ؛
أن المعني الشخص على یجب مفتوحة، شبكات في المعلومات جمع حالة في .4

الشخصي الطابع ذات المعطیات بأن مسبقا علم على یكن لم ما باألمر، یعلم 
قد وأنھا السالمة ضمانات دون الشبكات في تتداول أن یمكن بھ المتعلقة 

تتعرض للقراءة واالستعمال من لدن أغیار غیر مرخص لھم.

6المادة 

حدود الحق في اإلخبار

 أعاله :5ال یطبق الحق في اإلخبار المنصوص علیھ في المادة 
ومعالجتھا جمعھا یكون التي الشخصي الطابع ذات المعطیات  على )1

من للوقایة أو للدولة الخارجي أو الداخلي واألمن الوطني للدفاع ضروریین 
الجریمة أو زجرھا ؛

معالجة حالة في والسیما متعذر المعني الشخص إخبار أن اتضح  إذا )2
یلزم الحالة، ھذه في علمیة. أو تاریخیة أو إحصائیة ألغراض المعطیات 
الشخص إخبار باستحالة الوطنیة اللجنة بإشعار المعالجة عن المسؤول 

المعني وبأن یقدم إلیھا السبب الداعي لھذه االستحالة ؛
ذات المعطیات تسجیل على صراحة تنص التشریعیة النصوص كانت  إذا )3

الطابع الشخصي أو إیصالھا ؛
ألغراض حصرا المنجزة الشخصي الطابع ذات المعطیات معالجة  على )4

صحافیة أو فنیة أو أدبیة.

7المادة 

الحق في الولوج 

عن المسؤول من یحصل أن  4ھویتھیثبت بما اإلدالء بعد المعني للشخص یحق 

، السالف الذكر.2.09.165 من المرسوم رقم 38 و36- انظر المادتین 4
36المادة 

 یختارأن یمكن المعالجة، عن المسؤول لدى بھویتھ  المُدليفالمعني المكان، عین في  طلبیقدم . عندما 1"
المعني، قبل من الغرض لھذا خصیصا مفوض شخص طرف من أیضا الطلب یقدم أن ویمكن لمساعدتھ،  مستشارا

بعد أن یبرر انتدابھ، وھویة المنتدب ؛
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 ودون عوض على ما یلي : 6 في فترات معقولة وعلى الفور5المعالجة
تعالج ال أو تعالج بھ المتعلقة الشخصي الطابع ذات المعطیات أن على  تأكید )1

المعطیات وفئات المعالجة بغایات األقل على مرتبطة معلومات على وكذا 
المرسل فئات أو إلیھم المرسل فئات أو إلیھم والمرسل علیھا تنصب التي 

إلیھم الذین أوصلت إلیھم المعطیات ذات الطابع الشخصي ؛

آنفا، المذكور  08.09 رقمالقانون من  7المادة من طبقا فورا الولوج بحق المتعلق  الطلبتلبیة  یمكنال . عندما 2
المعالجة  عنالمسؤول ویتصل الجواب.  تأجیلسبب ذكر مع وموقع مؤرخ بالتوصل  إشعارأصدره الذي إلى یُسلم 

فورا باللجنة الوطنیة لتحدید أجل الرد؛
رقم القانون من  8المادة من أ للفقرة طبقا أیام عشرة أجل في التصحیح  الطلبتلبیة یتعذر . عندما 3

وفي الجواب. تأجیل  سببذكر مع وموقع مؤرخ بالتوصل،  إشعارالطلب مقدم إلى یُسلم سابقا، المذكور  08.09
".للرد یتصل المسؤول عن المعالجة فورا باللجنة الوطنیة لتحدید أجل ھذه الحالة

38المادة 
تكون التي الخاصة بالمعطیات یُخبر أن بھویتھ یُدلي شخص ألي یحق ، 08.09رقم القانون من  7للمادة تطبیقا "

المعلومات إلى للولوج خطي طلب بتقدیم أو المعالجة عن المسؤول إلى مباشرة بالتوجھ سواء معالجة، موضوع 
.إلى ھذا األخیر، موقع ومؤرخ أیا كانت الدعامة

بطاقة من نسخة إلى باإلضافة االزدیاد، وتاریخ والعائلي الشخصي االسم الخطي: الطلب یتضمن أن ویتعین 
التعریف.
المعلومات،  ھذهعلى الطلب مقدم فیھا یتوفر،  التيالحدود في المعلومات، إلى الولوج طلب فإن ذلك، عن وفضال 

: یتضمن ما یلي
 ھذهمعالجة على االطالع  مصدرأو وظروفھا طبیعتھا، مثل بالموضوع، الصلة الوثیقة العناصر جمیع - 1

المعطیات؛
".المصلحة المعنیة - تحدید السلطة أو2
، السالف الذكر.2.09.165 من المرسوم رقم 35- انظر المادة 5

35المادة 
المذكور،  08.09 رقمالقانون من  9إلى  7من المواد في  علیھاالمنصوص الحقوق تنفیذ إلى  الرامیةالطلبات - 1" 

یمكن تقدیمھا إلى المسؤول عن المعالجة كتابة، وإلكترونیا أو في عین المكان؛ 
مع التعریف بطاقة من بنسخة ومرفقة موقعة تكون أن یتعین المعالجة،  عنالمسؤول إلى  كتابةتقدم عندما - 2

تحدید موضوع الطلب بدقة ؛ 
مقر إلى طلبھ یوجھ أن األخیر لھذا یمكن فإنھ الطلب، مقدم لدى  مجھوالالمسؤول  الشخصیكون عندما - 3

المسؤول على فورا  الطلبویحال إلیھا. ینتمي  التيالھیئة أو والمصلحة العمومیة، والسلطة المعنوي، الشخص 
".عن المعالجة

، السالف الذكر.2.09.165 من المرسوم رقم 37- انظر المادة 6

37المادة 
العملیات یباشر بأن المعالجة عن للمسؤول تسمح التي العناصر جمیع یتضمن ال أو دقیق غیر الطلب كان إذا " 

من أ والفقرة  7المادة في المحدد األجل انتھاء قبل بھا یزوده ألن الطلب مقدم یدعو األخیر ھذا فإن منھ، المطلوبة 
 ونصوصھ التطبیقیة.08.09  من القانون رقم8المادة 

".یُعلقُ طلب المعلومات اإلضافیة اآلجال المذكورة في الفقرة السابقة
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بكل وكذا للمعالجة تخضع التي بالمعطیات مفھوم، شكل وفق  إحاطة، )2
معلومة متاحة حول مصدر المعطیات ؛

على اإلجابة آجال تحدید الوطنیة اللجنة من یطلب أن المعالجة عن للمسؤول یحق 
والسیما بینا، شططھا یكون التي الطلبات على التعرض یمكنھ كما المشروعة الولوج طلبات 

من حیث عددھا وطابعھا التكراري.
باإلدالء الطلبات إلیھ قدمت الذي المعالجة عن المسؤول یلزم التعرض، حالة في  

بالحجة على شططھا الظاھر.
الشخصي الطابع ذات للمعطیات آلیة معالجة كل یحكم الذي المنطق  معرفة )3

المتعلقة بھ. 

8المادة 

الحق في التصحیح 

عن المسؤول لدن من یحصل أن  7ھویتھیثبت بما اإلدالء بعد المعني للشخص یحق 
المعالجة على ما یلي :

الطابع ذات المعطیات إلى الولوج إغالق أو مسح أو  8تصحیحأو  تحیین )1

، السالف الذكر.2.09.165 من المرسوم 40- انظر المادة 7
40المادة 

المعطیات تصحیح في الحق على بھویتھ یدلي شخص أي یتوفر ، 08.09رقم القانون من  8للمادة تطبیقا "
إلى للتصحیح خطي طلب بتقدیم أو المعالجة عن المسؤول إلى مباشرة بالتوجھ سواء بھ، تتعلق التي الشخصیة 

 : اللجنة الوطنیة، موقع ومؤرخ أیا كانت الدعامة. ویتعین أن یتضمن الطلب الخطي
اإلشارة مع الطلب، مقدم تعریف بطاقة من نسخة إلى باإلضافة االزدیاد، وتاریخ والعائلي الشخصي اإلسم 

بوضوح إلى موضوع التصحیح.
 المعلومات،ھذه على الطلب  مقدمفیھا یتوفر التي الحدود في المعلومات، تصحیح طلب فإن ذلك، عن وفضال 

: یتضمن ما یلي
 مصدرأو وظروفھا طبیعتھا، مثل علیھا، المحتج بالمعطیات  والمتعلقةبالموضوع الصلة  الوثیقةالعناصر جمیع 

.المرجوة المعطیات المحتج علیھا، فضال عن التصحیحات االطالع على
".تحدید السلطة أو المصلحة المعنیة

مارس  28( 1432اآلخر ربیع من  23في الصادر  3.33.11رقم األول الوزیر مقرر من  50المادة انظر - 8
الجریدة الشخصي، الطابع ذات المعطیات حمایة لمراقبة الوطنیة للجنة الداخلي النظام على بالمصادقة ) 2011

.1116)، ص. 2011 أبریل 7  (1432 جمادى األولى 3 بتاریخ 5932الرسمیة عدد 
50المادة 

من  8المادة في علیھ المنصوص المعالجة، عن المسؤول طرف من التصحیح في الحق احترام عدم حالة في " 
بالقیام المعالجة عن المسؤول اللجنة تأمر للمعطیات، المشروع غیر المسك ثبوت وبمجرد ، 09.08القانون 

توجیھ تاریخ من ابتداء أیام سبعة اآلجال ھذه تتجاوز أن یمكن وال تحددھا، آجال خالل الالزمة، بالتصحیحات 
األمر.
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بسبب والسیما القانون لھذا مطابقة غیر معالجتھا تكون التي الشخصي 
عن المسؤول ویلزم المعطیات؛ لتلك الصحیح غیر أو المكتمل غیر الطابع 

أجل داخل الطالب لفائدة عوض دون الالزمة بالتصحیحات بالقیام المعالجة 
) أیام كاملة.10عشرة (

باألمر للمعني یحق المذكور، األجل داخل للطلب اإلستجابة عدم أو الرفض حالة في 
التي التحقیقات بكل للقیام أعضائھا أحد تكلف التي الوطنیة، اللجنة لدى تصحیح طلب إیداع 
إبقاء ویجب اآلجال. أقرب في الالزمة التصحیحات إجراء على والعمل فیھا فائدة ترى 

المعني باألمر على إطالع بالمآل المخصص لطلبھ.
بكل الشخصي الطابع ذات المعطیات إلیھم أوصلت الذین األغیار  تبلیغ )2

أعاله أ) البند على بناء تم إلیھا للولوج إغالق أو مسح أو تصحیح أو تحیین 
ما لم یتعذر ذلك.

9المادة 

الحق في التعرض 

على مشروعة ألسباب یتعرض أن ھویتھ، یثبت ما تقدیم بعد المعني، للشخص یحق 
القیام بمعالجة معطیات تخصھ.

ألغراض بھ المتعلقة  9المعطیاتاستعمال على مصاریف دون التعرض في الحق ولھ 
عن مسؤول أو المعالجة عن الحالي المسؤول لدن من منھا التجاریة والسیما االستقراءات 

معالجة الحقة.
كان إذا أو قانوني اللتزام تستجیب المعالجة كانت إذا األولى الفقرة أحكام تطبق ال 
یأذن الذي المحرر في صریح مقتضى بموجب النظر عنھ صرف قد األحكام ھذه تطبیق 

بالمعالجة.

10المادة 

منع االستقراء المباشر 

مع مضمونة رسالة بواسطة المعالجة، عن المسؤول إلى المطلوبة بالتصحیحات األمر موضوع القرار یوجھ 
اإلشعار بالتوصل." 

، السالف الذكر.2.09.165 من المرسوم رقم  43- انظر المادة 9
 43المادة 

 یسألالمعالجة عن المسؤول فإن كتابة،  المعنيالشخص لدى الشخصي الطابع ذات المعطیات جمع یتم عندما " 
حق  ممارسةفي یرغب  كانإذا عما المعطیات، لجمع كدعامة یستعملھا التي  الوثیقةخالل من األخیر، ھذا 

.المذكور سابقا 09.08  من القانون رقم9التعرض المشار إلیھ في المادة 
".التصدیق النھائي على أجوبتھ وینبغي أن یكون في وسع الشخص المعني، التعبیر عن اختیاره قبل
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برید أو البعدي االستنساخ جھاز أو اتصال آلیة بواسطة المباشر االستقراء یمنع 
في ذاتي، شخص بیانات باستعمال مماثلة طبیعة ذات تكنولوجیا تستخدم وسیلة أو إلكتروني 

بھذه المباشرة االستقراءات استقبال عن المسبق رضاه عن یعبر لم األشكال، من شكل أي 
الوسیلة.

علم وعن والممیزة الحرة اإلرادة عن تعبیر كل بالرضى یراد المادة، ھذه تطبیق ألجل 
ألغراض تخصھ التي الشخصي الطابع ذات المعطیات باستعمال معین شخص بموجبھ یقبل 

االستقراء المباشر.
أو لسلع المباشر غیر أو المباشر للترویج موجھة رسالة أیة إرسال مباشرا استقراء یعد 

خدمات أو بسمعة شخص یبیع سلعا أو یقدم خدمات.
البیانات طلبت ما إذا اإللكتروني البرید طریق عن المباشر باالستقراء یرخص أنھ غیر 

كان إذا خدمات، تقدیم أو بیع بمناسبة القانون، ھذا بأحكام التقید مع إلیھ، المرسل من مباشرة 
المعنوي، أو الذاتي الشخص نفس یقدمھا مشابھة خدمات أو منتجات یھم المباشر االستقراء 

دون التعرض إمكانیة على توفره وبسیط لبس یشوبھ وال صریح بشكل إلیھ للمرسل وتبین 
ھذه جمع وقت بیاناتھ استعمال على الرفض، بإرسال المرتبطة التكلفة باستثناء صوائر، 

األخیرة وكلما وجھ إلیھ برید إلكتروني ألجل االستقراء.
وجھاز الھاتفي االتصال آلیات بواسطة رسائل إرسال یمنع الحاالت، جمیع وفي 
بیانات إلى اإلشارة دون المباشر االستقراء ألجل اإللكتروني والبرید البعدي االستنساخ 

صوائر دون اإلیصاالت ھذه توقیف طلب إرسال على إلیھ المرسل تعین أن یمكن صحیحة 
غیر تلك المرتبطة بإرسالھا.

لھ صلة ال موضوع وذكر الرسائل لفائدتھ أوصلت الذي الشخص ھویة إخفاء یمنع كما 
بالخدمات المقترحة.

11المادة 

انعدام اآلثار 

یكون أن األشخاص من شخص لسلوك تقییما تتضمن أن القضائیة لألحكام یمكن ال 
جوانب بعض تقییم منھا الغرض یكون شخصي طابع ذات لمعطیات آلیة معالجة على مبنیا 

شخصیتھ.
أن األشخاص من شخص تجاه قانونیة آثار عنھ تنشأ آخر قرار ألي كذلك یمكن ال  
المعني الشخص صفات تحدید منھا الغرض یكون لمعطیات آلیة معالجة على بناء فقط یتخذ 

أو تقییم بعض جوانب شخصیتھ.
عقد إبرام إطار في المتخذة القرارات آلیة معالجة على بناء فقط متخذة قرارات تعتبر ال 

وكذا مالحظاتھ تقدیم إمكانیة فیھا لھ أتیحت قد المعني الشخص یكون والتي تنفیذه أو 
القرارات التي تستجیب لطلبات الشخص المعني.
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الباب الثالث: التزامات المسؤول عن المعالجة

 12المادة 

ما إلى الشخصي الطابع ذات المعطیات معالجة تخضع خاصة، تشریعیة أحكام باستثناء 
یلي :

 إذا كانت المعالجة تھم :10.  إذن مسبق1
أنھ غیر ؛ أعاله األولى المادة من  3البند في إلیھا المشار  11الحساسة المعطیات )1

أخرى مجموعة أي أو جمعیة بھا تقوم التي المعالجات المذكور اإلذن من یعفى 
أو ثقافي أو نقابي أو سیاسي أو فلسفي أو دیني طابع وذات الربح تستھدف ال 

ریاضي :
 3البند في إلیھا المشار الخاصیات إحدى عن تكشف التي للمعطیات بالنسبة فقط -

المجموعة أو الجمعیة من والغرض تتالءم والتي جمیعھا، أو أعاله  1المادة من 
المذكورة ؛

، السالف الذكر.2.09.165 من المرسوم رقم 24- انظر المادة 10
24المادة 

 صفةلھ الذي الشخص أو المعالجة عن  المسؤولطرف من األذونات وطلبات واالستشارات التصریحات تُقدم " 
المعنوي  الشخصإلى  اإلشارةتجدر فإنھ مصلحة، أو طبیعیا شخصا المعالجة  عنالمسؤول یكون وعندما تمثیلھ. 

.أو السلطة العمومیة التي یتبع إلیھا
 : ویتم موافاة اللجنة الوطنیة بالتصریحات واالستشارات واألذونات

-  إما برسالة مضمونة؛
اللجنة مقابل توصیل؛ -  أو تُسلمُ إلى كتابة
.عبر نفس الوسیلة إفادة باالستالم یمكن توجیھھ - أو إلكترونیا، مع

 : نقطة بدایة األجل یحدد تاریخ اإلشعار بالتوصل، والوصل، أو اإلفادة باالستالم اإللكتروني،
 19للمادة تطبیقا التصریح، عن وصل لتسلیم الوطنیة اللجنة علیھ تتوفر الذي ساعة ) 24(وعشرین أربع أجل -  

 المذكور؛08.09من القانون رقم 
األجل  ھذابواسطتھ الرئیس یجدد الذي القرار  ویُبلغالمرسوم ھذا من  25للمادة طبقا رأیھا لتبلیغ شھرین -  أجل 

من خالل رسالة تُسلم مقابل توقیع؛ إلى المسؤول عن المعالجة
من  21و 12المواد في المذكور الترخیص لمنح للجنة المرسوم ھذا من  28المادة تحدده الذي شھرین - أجل 

 اآلنف الذكر؛08.09القانون رقم 
 20للمادة تطبیقا التصریح لنظام المعالجة إخضاع قرار لتبلیغ الوطنیة اللجنة علیھا تتوفر الذي أیام ثمانیة أجل - 

 المذكور."08.09من القانون رقم 
، السالف الذكر.2.09.165 من المرسوم رقم 29- انظر المادة 11

29المادة 
الوطنیة،  اللجنةمن إذن موضوع بالصحة، الخاصة  وتلكالجینیة بالمعطیات المتعلقة المعالجات تكون أن یتعین " 

". المذكور سابقا 08.09 القانون رقم  من21 من المادة 1 والفقرة 12 - ج من المادة 1أ و -1وذلك تطبیقا للفقرة 
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وعند المجموعة، أو الجمعیة ھذه أعضاء إال المعطیات ھذه تخص ال أن شرط -
االقتضاء األشخاص الذین تربطھم بھا اتصاالت منتظمة في إطار أنشطتھا ؛

األشخاص رضي إذا إال األغیار إلى توصل التي المعطیات إال تتناول وأال -
الرضى ھذا على الحجة تقدیم من المجموعة وتمكنت صریح بشكل المعنیون 

عند أول طلب للسلطات المختصة ؛
جمعت التي تلك غیر  12أخرىلغایات الشخصي الطابع ذات المعطیات  استعمال )2

من أجلھا ؛
الصحة مستخدمي لدن من المستعملة المعطیات باستثناء الجینیة،  المعطیات )3

ألغراض طبیة، سواء تعلق األمر بالطب الوقائي أو بالفحوصات أو العالجات؛
المنفذة تلك باستثناء الوقائیة التدابیر أو اإلدانات أو بالمخالفات متعلقة  معطیات )4

من لدن أعوان القضاء ؛
 معطیات تتضمن رقم بطاقة التعریف الوطنیة للمعني باألمر ؛)5
مصلحة یدیرون معنویین أشخاص عدة أو لشخص تابعة لملفات البیني  الربط )6

البیني الربط أو مختلفة، لدیھم العامة المصلحة غایات تكون والذین عمومیة 
لملفات تابعة ألشخاص معنویین آخرین تكون غایاتھم الرئیسیة مختلفة.

.  تصریح مسبق في الحاالت األخرى.2

الفرع األول: التصریح المسبق
13المادة 

االلتزام یتضمن والذي أعاله  12المادة في علیھ المنصوص المسبق، التصریح یودع 
ھذا في الواردة للشروط طبقا الوطنیة اللجنة لدى القانون، ھذا ألحكام وفقا المعالجة بإجراء 
الفرع.

االختصاصات ممارسة من المذكورة اللجنة تمكین التصریح ھذا من الغرض یكون 
معالجة إشھار من والتأكد أحكامھ احترام مراقبة قصد القانون ھذا بموجب لھا المخولة 

المعطیات الشخصیة.

14المادة 

، السالف الذكر.2.09.165 من المرسوم رقم 31- انظر المادة 12
31المادة 

 الحقةمعالجة أجل من لألغیار المعطیات  ھذهالشخصي الطابع ذات للمعطیات معالجة عن المسؤول یبلغ عندما " 
المذكور  08.09 رقمالقانون  من 12المادة من ب -  1للفقرة تطبیقا وذلك علمیة،  أووإحصائیة تاریخیة ألغراض 

".المعطیات مجھولة اإلسم أو مشفرة یجعل ھذه یتعین على المسؤول المذكور أو أي جھاز مؤھل أن سابقا،
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اللجنة إلى تصریحا یوجھ أن ممثلھ االقتضاء عند أو المعالجة عن المسؤول على یجب 
غایة لھا تكون المعالجات تلك من مجموعة أو جزئیة أو كاملة آلیة معالجة إنجاز قبل الوطنیة 

.13واحدة أو غایات مرتبطة

15المادة 
 أعاله ما یلي :12یجب أن یتضمن التصریح المشار إلیھ في المادة 

اسم وعنوان المسؤول عن المعالجة وعند االقتضاء اسم وعنوان ممثلھ ؛)1
 تسمیة المعالجة المعتزمة وخصائصھا والغایة أو الغایات المقصودة منھا ؛)2
المتعلقة المعطیات فئات أو والمعطیات المعنیین األشخاص فئات أو فئة  وصف )3

بھم ؛
 المرسل إلیھم أو فئات المرسل إلیھم الذین قد توصل إلیھم المعطیات ؛)4
 تحویالت المعطیات المعتزم إرسالھا إلى دول أجنبیة ؛)5
 مدة االحتفاظ بالمعلومات ؛)6
الحقوق لدیھا یمارس أن االقتضاء عند المعني للشخص یمكن التي  المصلحة )7

ممارسة لتسھیل المتخذة اإلجراءات وكذا القانون ھذا أحكام بمقتضى لھ المخولة 
ھذه الحقوق ؛

ضمان أجل من المتخذة التدابیر مالءمة لمدى أولي تقییم من یمكن عام  وصف )8
 أدناه ؛24 و 23سریة وأمن المعالجة تطبیقا للمادتین 

وكذا المعطیات، بین األخرى التقریب أشكال جمیع أو البیني الربط أو  المقابلة )9
األشكال، من شكل أي تحت الباطن، من كمعالجة الغیر إلى إسنادھا أو تفویتھا 

سواء مجانا أو بمقابل.
أعاله المذكورة  14للمعلوماتتغییر بأي تأخیر ودون علما الوطنیة اللجنة إحاطة یجب 

أو بأي حذف یطال المعالجة.

، السالف الذكر.3.33.11 من مقرر الوزیر األول رقم 34- انظر المادة 13
34المادة 

أھداف لھا و الھیئة لنفس تابعة المعالجات من مجموعة تكون عندما ، 09.08رقم القانون من  14للمادة تطبیقا " 
یتضمن اللجنة، قبل من محدد نموذج وفق مشترك تصریح تقدیم یجب فإنھ بینھا، فیما مترابطة أو متماثلة 

المعلومات الضروریة الخاصة بكل معالجة، و بكل جھة معنیة عند االقتضاء."
، السالف الذكر.3.33.11 من مقرر الوزیر األول رقم 33- انظر المادة 14

33المادة 
أن یجب للمعالجة، حذف كل وكذا  09.08رقم القانون من  15المادة في إلیھا المشار المعلومات في تغییر كل " 

یحمل رقم التسجیل األولي للتصریح أو لطلب اإلذن المقدم للجنة."



- 16 -

المنصوص التصریح إجراءات بإتمام إلیھ المفوت یلزم معطیات، ملف تفویت حالة في 
علیھا في ھذا القانون.

المذكورة اللجنة لدى التصریح كیفیات الوطنیة اللجنة رأي استطالع بعد الحكومة تحدد 
بالتغییرات التي طرأت على المعلومات المشار إلیھا في الفقرة أعاله.

16المادة 
التي  15الشخصيالطابع ذات المعطیات معالجات فئات قائمة الوطنیة اللجنة تحدد 

األشخاص وحریات بحقوق ضررا تلحق ال قد معالجتھا ستتم التي المعطیات إلى بالنظر 
وج) وب) أ) في إلیھا المشار العناصر إلى فقط تصریحھا في یشار أن یجب والتي المعنیین 

 أعاله.15ود) وه) وو) من المادة 
یخضع مقرر اللجنة الوطنیة لمصادقة الحكومة.

17المادة 
التي الشخصي الطابع ذات للمعطیات اآللیة غیر المعالجات قائمة الوطنیة اللجنة تحدد 

بمقرر التصریح ھذا عناصر المذكورة اللجنة وتحدد مبسط. تصریح موضوع تكون أن یمكن 
تصادق علیھ الحكومة.

18المادة 
سجل مسك فقط منھا الغرض یكون التي المعالجات على التصریح إلزامیة تطبق ال 

العموم أمام مفتوحا ویكون العموم إلخبار التنظیمیة، أو التشریعیة النصوص بموجب یعد، 
لالطالع علیھ أو أمام كل شخص یثبت أن لھ مصلحة مشروعة في ذلك.

ھویتھ عن یكشف المعطیات معالجة عن مسؤول تعیین یجب الحالة، ھذه في أنھ غیر 
ھذا من الثاني الباب أحكام تطبیق عن مسؤوال یكون الوطنیة، اللجنة إلى وتبلغ للعموم 

القانون تجاه األشخاص المعنیین.
قدم شخص كل إلى یوصل أن التصریح من المعفى المعالجة عن المسؤول على یجب 

المعالجة والمعطیات المسؤول وھویة وغایتھا المعالجة بتسمیة المتعلقة المعلومات بذلك طلبا 
والمرسل إلیھم وعند االقتضاء اإلرساالت المعتزم القیام بھا نحو الخارج.

مقرر بموجب أعاله الوارد للتعریف المستجیبة المعالجات قائمة الوطنیة اللجنة تحدد 
یخضع لمصادقة الحكومة.

19المادة 

، السالف الذكر.3.33.11 من مقرر الوزیر األول رقم 30- انظر المادة 15
30المادة 

 16للمواد تطبیقا مبسط تصریح موضوع تكون أن یمكن التي المعالجات وفئات المعالجات قوائم اللجنة تعد " 
."09.08 من القانون رقم 17و
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عن وصال  16التصریحإیداع تاریخ من ابتداء ساعة  24أجل داخل الوطنیة اللجنة تسلم 
إرسالھا أو المعطیات جمع عملیات جمیع في وجوبا خصائصھ تدرج المذكور التصریح 

یمكن للمسؤول عن المعالجة أن یباشر المعالجة بمجرد تسلم الوصل المذكور.

20المادة 
عندما بعده الوارد المسبق اإلذن لنظام المعنیة المعالجة إخضاع الوطنیة اللجنة تقرر 

أخطارا تتضمن بھا القیام المعتزم المعالجة أن لھا المقدم التصریح دراسة عند لھا یتبین 
إزاء لألشخاص األساسیة والحقوق والحریات الخاصة الحیاة وحمایة احترام على ظاھرة 

المعالجة التي تكون المعطیات المذكورة موضوعا لھا أو قد تكون موضوعا لھا.
إیداع تاریخ تلي التي أیام ) 8(الثمانیة داخل المصرح إلى ویبلغ معلال مقررھا ویكون 

التصریح.

الفرع الثاني: اإلذن المسبق
21المادة 

یحدد الذي القانون بموجب یمنح إذن إلى الحساسة المعطیات معالجة تخضع .1
؛ شروطھا. في غیاب ذلك، تتكلف اللجنة الوطنیة باإلذن لھذه المعالجة

معالجة تكون حینما أو المعني للشخص الصریح الرضى على بناء اإلذن ھذا یمنح .2
عن للمسؤول النظامیة أو القانونیة المھام ممارسة لضمان ضروریة المعطیات 
المعالجة ؛

االلتزام أو المعني للشخص الصریح والرضى القانونیة المقتضیات إلى باإلضافة .3
الحاالت في الوطنیة للجنة  17المسبقاإلذن منح یمكن للمسؤول، النظامي أو القانوني 

، السالف الذكر.2.09.165 من المرسوم رقم 26- انظر المادة 16
26المادة 

علیھ المنصوص الوصل اللجنة تسلم التطبیقیة،  ونصوصھ 08.09رقم القانون ألحكام التصریح یستجیب عندما " 
 من القانون المذكور.19في المادة 

.عبر نفس الوسیلة ویمكن للجنة أن تسلم وصال عن التصریح المقدم إلكترونیا مع إشعار باالستالم
".عندما یسلم الوصل إلكترونیا، یمكن للمسؤول عن المعالجة أن یطلب نسخة ورقیة منھ

، السالف الذكر.2.09.165 من المرسوم رقم 27- انظر المادة 17
27المادة 

 المذكور ، یتعین أن تحدد األذونات المقدمة :  08.09 من القانون رقم 21"تطبیقا للمادة 
بالتراب  یقیمال األول المسؤول كان إذا المفوض  ممثلھوعنوان ھویة أو المعالجة، عن المسؤول وعنوان - ھویة 1

الوطني؛
- الغایة أو الغایات من المعالجة المتوخاة، فضال عن تسمیتھا وخصوصیاتھا؛2
- الروابط المتوخاة أو أي شكل من أشكال العالقة مع معالجات أخرى ؛3
- المعطیات ذات الطابع الشخصي المعالجة ومصدرھا وأصناف األشخاص المعنیین بالمعالجة؛4
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التالیة :
آخر، لشخص أو المعني للشخص الحیویة المصالح لحمایة المعالجة  ضرورة )1

عن قانوني أو بدني عجز حالة في المعني الشخص وجود حال في وكذلك 
اإلدالء بموافقتھ ؛

استنتاج یمكن حیث علنا المعني الشخص بھا صرح لمعطیات المعالجة تطرق )2
موافقتھ على معالجة المعطیات بشكل قانوني من تصریحاتھ ؛

بحیث العدالة أمام عنھ الدفاع أو ممارستھ أو بحق لالعتراف المعالجة  ضرورة )3
تمارس المعالجة حصرا لھذه الغایة.

22المادة 
لتصریح بالصحة المتعلقة المعطیات معالجة تخضع أعاله،  21المادة ألحكام استثناء 

اللجنة الوطنیة وذلك عندما یكون الغرض الوحید منھا :
تسییر أو عالجات وإجراء طبیة، بفحوصات والقیام الوقائي، الطب ممارسة �

ممارس طبیب قبل من المعطیات معالجة إجراء یتم وأن الصحة، مصالح 
خاضع للسر المھني أو من قبل أي شخص آخر ملزم قانونا بكتمان السر ؛

غیر أنھم بما عقد أو خدمات أو حق من لالستفادة القابلین األشخاص اختیار �
مقصیین من عملیة االختیار ھذه بموجب أي مقتضى قانوني أو تنظیمي.

الفرع الثالث: االلتزام بسریة وسالمة المعالجات والسر المھني
23المادة 

المالئمة والتنظیمیة التقنیة باإلجراءات القیام المعالجة عن المسؤول على یجب .1
الضیاع أو المشروع غیر أو العرضي اإلتالف من الشخصي الطابع ذات المعطیات لحمایة 

المعالجة تستوجب عندما خصوصا المرخص، غیر الولوج أو اإلذاعة أو التلف أو العرضي 

- مدة االحتفاظ بالمعلومات المعالجة؛5
المسجلة  المعطیاتإلى مباشرة یلجون  الذیناألشخاص وأصناف المعالجة بتنفیذ المكلفة المصالح أو المصلحة - 6

المصلحة؛ بحكم وظائفھم أو لحاجات
- المرسل إلیھم المؤھلون لتلقي تبلیغ بالمعطیات؛7
- وظیفة الشخص أو المصلحة التي ینفذ لدیھا حق الولوج؛8
- اإلجراءات المتخذة لتأمین سالمة المعالجات والمعطیات؛9

- اإلشارة إلى المعالج من الباطن في حالة اللجوء إلیھ ؛10
- نقل المعطیات ذات الطابع الشخصي المتوخاة نحو بلد أجنبي ؛11
 تغیرحالة في الوطنیة، اللجنة  لدىجدیدا طلبا بھا، اإلذن أو التصریح سبق معالجة عن المسؤول - یدرج 12

.المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة
".ویتعین علیھ أیضا إخبار اللجنة الوطنیة في حالة حذف المعالجة
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غیر المعالجة أشكال من شكل أي من حمایتھا وكذا معینة، شبكة عبر معطیات إرسال 
إلى بالنظر السالمة من مالئما مستوى اإلجراءات ھذه تضمن أن ویجب المشروعة. 

بعین األخذ مع حمایتھا، وذلك الواجب المعطیات وطبیعة المعالجة تمثلھا التي المخاطر 
االعتبار التقنیات المستعملة في ھذا المجال والتكالیف المترتبة عن القیام بھا ؛

األخیر ھذا على یجب المعالجة، عن المسؤول لحساب المعالجة تجرى عندما .2
التقنیة السالمة إجراءات إلى بالنظر الكافیة الضمانات یقدم الباطن من معالج اختیار 

والتنظیمیة المتعلقة بالمعالجة الواجب القیام بھا، ویسھر كذلك على احترام ھذه اإلجراءات ؛
المعالج یربط قانوني محرر أو عقد بموجب الباطن من المعالجة عملیة تنظم .3

إال الباطن من المعالج یتصرف أال على خصوصا وینص المعالجة عن بالمسؤول الباطن من 
البند في علیھا المنصوص بااللتزامات كذلك تقیده وعلى المعالجة عن المسؤول من بتعلیمات 

 أعاله ؛1
وكذا المعطیات بحمایة المتعلق القانوني المحرر أو العقد عناصر تضمن .4

آخر شكل طریق عن أو كتابة أعاله  1البند في إلیھا المشار باإلجراءات المتعلقة المتطلبات 
معادل، وذلك ألغراض حفظ األدلة. 

24المادة 
اإلجراءات بالصحة الصلة ذات أو الحساسة المعطیات معالجة عن المسؤولون یتخذ 

المالئمة بغرض :
ھذه لمعالجة المستعملة المنشآت إلى لھ مأذون غیر شخص أي ولوج دون الحیلولة أ) 

المعطیات (مراقبة دخول المنشآت) ؛
قبل من المعطیات دعامات سحب أو تعدیل أو نسخ أو قراءة دون الحیلولة  ب) 

أشخاص غیر مأذون لھم (مراقبة دعامات المعطیات) ؛
طابع ذات معطیات على التعرف وكذا بھ المأذون غیر اإلدخال دون الحیلولة  ج) 

شخصي تم إدراجھا أو تغییرھا أو الحذف غیر المأذون بھ لھذه المعطیات (مراقبة اإلدراج) ؛
من معطیات إرسال معدات بواسطة للمعطیات اآللیة المعالجة أنظمة استعمال منع د) 

قبل أشخاص غیر مرخص لھم (مراقبة االستعمال) ؛
(مراقبة باإلذن المعنیة المعطیات إلى فقط لھم المرخص األشخاص ولوج ضمان  ھـ) 
الولوج) ؛
الشخصي الطابع ذات المعطیات تنقل أن یمكن التي الھیئات من التحقق ضمان  و) 

إلیھا عبر معدات إرسال معطیات ( مراقبة اإلرسال) ؛
تم التي الشخصي الطابع ذات المعطیات لطبیعة البعدیة المراجعة إمكانیة ضمان  ز) 

في ویحدد المعالجة طبیعة یالئم أجل في وذلك ذلك، تم من ولصالح إدخالھا وتوقیت إدخالھا 
النصوص التنظیمیة المطبقة على كل قطاع على حدة (مراقبة اإلدخال) ؛
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إرسال أثناء شخصي طابع ذات معطیات حذف أو تغییر أو استنساخ أو قراءة منع ك) 
المعطیات أو دعامات المعطیات، بدون إذن ( مراقبة النقل) ؛  

المسؤولة الھیئة لطبیعة تبعا األمن إجراءات بعض من تعفي أن الوطنیة للجنة یمكن . 2
وحریات حقوق احترام ضمان شریطة إلجرائھا، المستعملة المعدات ولنوع المعالجة عن 

وضمانات األشخاص المعنیین.

25المادة 
من المعالج سلطة أو المعالجة عن المسؤول سلطة تحت یعمل شخص ألي یجوز ال 
أن شخصي، طابع ذات معطیات إلى یلج والذي ذاتھ حد في الباطن من المعالج وكذا الباطن، 

ذلك اقتضت ما حال في إال المعالجة، عن المسؤول تعلیمات دون المعطیات ھذه یعالج 
التزامات قانونیة.

26المادة 
الذین األشخاص وكذا الشخصي الطابع ذات المعطیات معالجة عن المسؤول یلزم 

السر باحترام شخصي طابع ذات معالجة معطیات على لمھامھم ممارستھم أثناء اطلعوا 
المھني حتى بعد توقفھم عن ممارسة مھامھم، وذلك طبقا ألحكام القانون الجنائي.

القانونیة للمقتضیات طبقا المعلومات بتوفیر االلتزام من أعاله الفقرة أحكام تعفي ال 
المطبقة على الملفات المعنیة أو طبقا لقواعد القانون العادي.

الباب الرابع: اللجنة الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع 

الشخصي

الفرع األول: اإلحداث والسلط واالختصاصات
27المادة 

(اللجنة الشخصیة المعطیات حمایة لمراقبة وطنیة لجنة األول الوزیر لدى تحدث 
التقید على والسھر لتطبیقھ المتخذة والنصوص القانون ھذا أحكام بإعمال تكلف  18)الوطنیة 

بھ.

) 2009ماي  21( 1430األولى جمادى من  25في صادر  2.09.165رقم المرسوم من  1المادة أنظر - 18
الشخصي؛ الطابع ذات المعطیات معالجة تجاه الذاتیین األشخاص بحمایة المتعلق  08.09رقم القانون لتطبیق 

.3571)، ص 2009 یونیو 18 (1430 جمادى اآلخرة 24 بتاریخ 5744الجریدة الرسمیة عدد 
1المادة 

القانون من  27المادة على بناء إحداثھا تم التي الشخصي الطابع ذات المعطیات حمایة لمراقبة الوطنیة "اللجنة 
 وتعرف اختصارا ب"اللجنة الوطنیة"."09.08رقم 
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لھذا الغرض، تكلف اللجنة الوطنیة :
 :19باإلدالء برأیھا)1

مشاریع أو القوانین مقترحات أو مشاریع بشأن البرلمان أو الحكومة أمام .1
الشخصي الطابع ذات المعطیات بمعالجة الصلة ذات التنظیمیة النصوص 

التي تعرض علیھا ؛
بإحداث الصادرة التنظیمیة النصوص مشاریع بشأن المختصة السلطة أمام .2

أجل من والمعالجة المجمعة الشخصي الطابع ذات بالمعطیات متعلقة ملفات 
الحالة ھذه في المطلوب الرأي ویعتبر وزجرھا. والجنح الجرائم من الوقایة 

بمثابة تصریح ؛
ومعالجة بإحداث القوانین مقترحات أو مشاریع بشأن المختصة السلطة أمام .3

تجمیعھا تم التي اإلحصائیة والمعطیات بالتحقیقات المرتبطة المعطیات 
ومعالجتھا من قبل السلطات العمومیة ؛

، السالف الذكر.3.33.11 من مقرر الوزیر األول 32- انظر المادة 19
32المادة 

وعلیھ لتمثیلھ، الصفة لھ الذي الشخص أو المعالجة عن المسؤول طرف من اإلذن وطلبات التصریحات  تقدم " 
الرأي، طلبات على المقتضیات نفس وتطبق بھا یرتبط التي بالجھة الصلة ذات المعلومات عناصر جمیع توفیر 

من الثانیة الفقرة من -(أ) 27المادة في إلیھا والمشار المختصة، السلطات من المقدمة تصریح، بمثابة المعتبرة 
.09.08القانون رقم 

التصریحات إجراء من المعالجة مسؤولي تمكن بعد، عن خدمات اإلنترنیت على موقعھا خالل من اللجنة توفر 
في اتباعھا الواجب المساطر بیان مع التطبیقیة، ونصوصھ  09.08رقم بالقانون المقررة واإلذن الرأي وطلبات 

على الخدمات ھذه بوضع القانونیة، اإلعالنات صحف السیما مالئمة، وسیلة بكل العموم اللجنة وتشعر الحالة. ھذه 
الخط.

یوجھ اإلشعار بالتوصل بواسطة الطریق اإللكتروني، ویمكن تسلیم نسخة ورقیة بناء على طلب موجھ برسالة.
إلى توجھ واإلذن الرأي وطلبات التصریحات فإن اإلنترنیت، موقع على بعد عن الخدمات وضع انتظار في 

اللجنة:
- إما برسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل؛1
- وإما بإیداعھا بكتابة اللجنة مقابل وصل.2

تھم الحقة شكلیة كل بشأن إجباریا مرجعا الرقم ھذا ویعتبر طلب، أو تصریح لكل تسجیل رقم اللجنة تخصص 
نفس المعالجة.

تحدد تواریخ الوصل أو اإلشعار بالتوصل نقطة بدایة سریان آجال:
؛09.08 من القانون رقم 19 ساعة لتسلیم الوصل عن إیداع التصریح تطبیقا للمادة 24- 
من  50المادة إطار في وكذا  27المادة من (أ) الفقرة إطار في ذلك منھا یطلب عندما اللجنة رأي لتبلیغ شھرین - 

بموجبھ یمدد الذي القرار ویبلغ الرئیس. من معلل بقرار واحدا شھرا األجل ھذا تمدید ویمكن . 09.08رقم القانون 
رئیس اللجنة ھذا األجل إلى المسؤول عن المعالجة، بواسطة رسالة مع اإلشعار بالتوصل؛

القانون من  21و 1-12المادتین في علیھ المنصوص اإلذن منح أجل من اللجنة، قبل من للتمدید قابلین شھرین، - 
؛09.08رقم 

رقم القانون من  20للمادة تطبیقا اإلذن لنظام المعالجة بإخضاع المعلل قراراھا لتبلیغ للجنة المخولة أیام ثمانیة - 
09.08".
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المادة من  2البند في علیھ المنصوص التصریح كیفیات بشأن الحكومة أمام .4
 من ھذا القانون ؛12

المادة بموجب المحدث الوطني بالسجل التقیید كیفیات بشأن الحكومة أمام .5
 من ھذا القانون ؛45

الملفات معالجات معطیات وحمایة المسطریة القواعد بشأن الحكومة أمام .6
األمنیة الواجب تسجیلھا.

 بتلقي : )2
عن المسؤول محل یحل الذي المغرب في المستقر الممثل ھویة عن التبلیغ .1

المعالجة القاطن بالخارج ؛
وصل وتسلیم  13و ) 2(البند  12المادتین في علیھا المنصوص التصاریح .2

التصریح ؛
للعموم فتحھا لغرض الممسوكة السجالت معالجة عن المسؤول ھویة .3

 أعاله.19المنصوص علیھا في المادة 

28المادة 
الوطنیة اللجنة تؤھل أعاله، ) 1(الفقرة  27المادة في علیھا المنصوص الغایات إلنجاز 

من أجل :
اإلذن بحفظ المعطیات لمدة أطول من المدة المنصوص علیھا ؛.1
المقدمة اإلیصال طلبات على لإلجابة إضافیا أجال المعالجة عن المسؤول منح .2

من قبل الشخص المعني ؛
المعالجة عن المسؤول رفض حالة في المبررة التصحیحات إجراء على العمل .3

القیام بذلك بطلب من المعني باألمر ؛
 أعاله وتسلیمھا ؛12دراسة األذون المنصوص علیھا في المادة .4
حصر الئحة أصناف المعالجات التي تستفید من تصریح مبسط ؛.5
حصر الئحة المعالجات غیر اآللیة الخاضعة لتصریح مبسط ؛.6
ھذا من  18المادة في الوارد التعریف مع تتطابق التي المعالجات الئحة حصر .7

القانون ؛
 مع توضیح محتواه ؛13تسلیم وصل التصریح المنصوص علیھ في المادة .8
 أعاله ؛21تسلیم األذون المنصوص علیھا في المادة .9

حمایة مجال في مالئمة تشریعات على تتوفر التي البلدان الئحة إعداد .10
األشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي ؛

 أدناه ؛43اإلذن بنقل المعطیات في الحاالت المنصوص علیھا في المادة .11
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 45المادة في علیھ المنصوص المعطیات لحمایة الوطني السجل مسك ضمان .12
أدناه ؛

المعالجة عن المسؤول صفة إلى بالنظر السالمة إجراءات من اإلعفاءات منح .13
ونوعیة المعدات المستخدمة للقیام بالمعالجة المذكورة ؛

 أعاله ؛21فرض اإلذن على معالجة خاضعة قانونا للتصریح طبقا للمادة .14
 من ھذا القانون.51القیام بسحب الوصل أو اإلذن وفق أحكام المادة .15

وتختص اللجنة الوطنیة كذلك بما یلي :
ذات معطیات معالجة بنشر تضرر نفسھ یعتبر معني شخص كل شكایات تلقي .1

بنشر باألمر علیھا والرد لھا واالستجابة بشأنھا والتحقیق شخصي طابع 
تصحیحات أو إحالتھا على وكیل الملك قصد المتابعة أو ھما معا ؛

السلطات والسیما العمومیة، السلطات طلب على بناء ، 20خبرةإجراء .2
تطبیق عن الناشئة النزاعات أثناء لتقدیرھا الخاضعة العناصر على القضائیة، 

ھذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبیقھ ؛
المفاوضات أثناء المغربي الموقف وتحدید تحضیر في الحكومة مساعدة .3

الدولیة في مجال حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي ؛
في المماثلة الشخصي الطابع ذات المعطیات معالجة مراقبة ھیئات مع التعاون .4

الدول األجنبیة.

29المادة 

، السالف الذكر.3.33.11 من مقرر الوزیر األول رقم 25- انظر المادة 20

25المادة 
والتكنولوجیة الفنیة الخبرة وتوفیر الدراسات وإنجاز المراقبة بعملیات بالقیام والمراقبة الخبرة شعبة تكلف " 

الضروریة للقیام بمھام اللجنة. ویناط بھا بصفة خاصة:
- ضمان الیقظة الفنیة والتكنلوجیة من أجل بیان أثرھا على حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي؛

اإلذن وطلبات بالتصاریح المتعلقة األولیة الشكلیات فحص في الحاجة، بحسب الخصوص، على المساھمة - 
نحو المعطیات ھذه نقل طلبات وكذا الشخصي، الطابع ذات المعطیات بمعالجة المتعلقة والشكایات الرأي وطلبات 

بلد أجنبي؛
- المساھمة في إعداد كل الوثائق التقنیة أو المتضمنة عناصر تقنیة، بھدف التصدیق علیھا من طرف اللجنة؛

- إعداد وتنفیذ مھام المراقبة؛
- المساھمة في تنفیذ المساطر التي تباشرھا اللجنة، وكذا تنفیذ القرارات المتخذة بناء علیھا؛

طبقا منھا، القضائیة السیما العمومیة السلطات من بطلب اللجنة، اختصاص ضمن تدخل التي الخبرة بمھام القیام - 
."09.08 من القانون رقم 28للمادة 
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إلخبار دائمة بمھمة الوطنیة اللجنة تقوم المعطیات، لحمایة مالئم تطبیق أجل من 
والنصوص القانون ھذا علیھا ینص التي والتزاماتھم بحقوقھم المعنیین واألشخاص العموم 

المتخذة لتطبیقھ.

30المادة 
تتوفر اللجنة الوطنیة على :

بصفة الغرض لھذا  21المفوضینأعوانھا تمكن التي والبحث التحري سلط .1
والمطالبة للمعالجة الخاضعة المعطیات إلى الرئیس، بالولوج قبل من قانونیة 

المعلومات جمیع وتجمیع المعالجة فیھا تتم التي للمحال المباشر بالولوج 
الذي التفویض وفق بھا، والمطالبة المراقبة بمھام للقیام الضروریة والوثائق 

یمارسونھ ؛
التي دعاماتھا، كانت وكیفما طبیعتھا كانت أیا بالوثائق، بتزویدھا األمر سلطة .2

ووفق اآلجال داخل وذلك علیھا، المحالة الشكایات وقائع دراسة من تمكنھا 
الكیفیات أو العقوبات المحتملة التي تحددھا ؛

في المحتواة للمعطیات نزیھ حفظ أجل من الالزمة بالتغییرات األمر سلطة .3
الملف، أو إجرائھا أو العمل على إجرائھا ؛

معطیات معالجة منع وكذا إتالفھا أو مسحھا أو معطیات بإغالق األمر سلطة .4
في المتضمنة المعطیات ذلك في بما دائمة أو مؤقتة بصفة شخصي طابع ذات 

التراب داخل تقع خادمات من انطالقا المعطیات إلرسال مفتوحة شبكات 
الوطني.

31المادة 
التقید إلى أعاله  30المادة من  4و  2البندین في إلیھا المشار السلط ممارسة تخضع 

للجنة الداخلي النظام في المحدد الحضور مبدأ والسیما الدفاع، حقوق تضمن تأدیبیة بمسطرة 
تطبقھا التي  22التأدیبيالطابع ذات األخرى المساطر جمیع على للتطبیق والقابلة الوطنیة 

، السالف الذكر.2.09.165 من المرسوم رقم 16- انظر المادة 21
16المادة 

اللجنة تكلف ، 08.09رقم القانون من  30المادة بموجب إلیھا المسندة والتحقیق التقصي بسلطات لالضطالع " 
مخالفات عن محاضر، خالل من بالبحث، سلطتھ، تحت والعاملین الرئیس طرف من المفوضین أعوانھا الوطنیة 

أحكام القانون المذكور آنفا ونصوصھ التطبیقیة ومراقبتھا."
، السالف الذكر.3.33.11 من مقرر الوزیر األول رقم 48- انظر المادة 22

48المادة 
اللجنة تقرر عقوبة، إصدار عنھا یترتب أن یمكن الثابتة القانون مخالفات أن اللجنة فیھا تقدر التي الحالة في " 

وفقا وذلك ، 09.08رقم القانون من  31المادة في علیھا المنصوص التأدیبي الطابع ذات المسطرة إعمال 
 من ھذا النظام الداخلي.38لمقتضیات المادة 
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اللجنة الوطنیة.

الفرع الثاني: تشكیل اللجنة الوطنیة
32المادة 

 أعضاء :7تتألف اللجنة الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي من 
رئیس یعینھ جاللة الملك ؛-
 أعضاء یعینھم أیضا جاللة الملك باقتراح من :6-

x؛23الوزیر األول 
xرئیس مجلس النواب ؛
x .رئیس مجلس المستشارین

تحدد مدة العضویة في اللجنة الوطنیة في خمس سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة.
.24وتحدد كیفیات وشروط تعیین أعضاء اللجنة الوطنیة بمقتضى مرسوم

الفرع الثالث: تنظیم اللجنة الوطنیة وسیرھا

ویعتبر المسطرة. بإنھاء المعالجة عن المسؤول المناسبة، الوسائل بكل اللجنة، رئیس یخطر المعاكسة، الحالة في 
ھذا اإلنھاء بمثابة رفع الید عن الحجز الذي قد یكون تم إجراؤه."

- حلت عبارة "رئیس الحكومة" محل عبارة "الوزیر األول" طبقا ألحكام الدستور.23
، سالف الذكر.2.09.165 من المرسوم رقم 3 و 2- أنظر المادتین 24

2المادة 
طرف من الرئیس یعین : أعضاء سبعة من الوطنیة اللجنة تتكون ، 08.09رقم القانون من  32للمادة "تطبیقا 

: جاللة الملك، ویعین األعضاء الستة أیضا من طرف جاللة الملك، ویتم اقتراحھم كما یلي
- عضوان من طرف الوزیر األول ؛

- عضوان من طرف رئیس مجلس النواب ؛
".- عضوان من طرف رئیس مجلس المستشارین

3المادة 
یُقترحون الذین الشخصي الطابع ذات المعطیات حمایة لمراقبة الوطنیة اللجنة أعضاء فإن الرئیس، على "عالوة 
أو العام القطاع شخصیات بین من اختیارھم یتم ، 08.09رقم القانون من  32المادة ألحكام طبقا تعیینھم بھدف 

.الخاص المؤھلین
جھة من القانونیة المیادین في لكفاءتھا مؤھلة شخصیات أعضائھا، بین من الوطنیة اللجنة تتضمن أن یتعین 

شخصیات إلى باإلضافة اإلعالمیات میدان في واسعة خبرة على متوفرة وشخصیات أخرى، جھة من والقضائیة 
.بارزة لمعرفتھا بقضایا تھم الحریات الفردیة

".یتم اختیار أعضاء اللجنة الوطنیة من بین الشخصیات المعروفة بحیادھا ونزاھتھا الخلقیة وخبرتھا وكفاءتھا
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33المادة 
األعضاء. نصف من بطلب أو منھ بمسعى رئیسھا، من بدعوة الوطنیة اللجنة تجتمع 

.25ویحدد الرئیس جدول أعمال االجتماع

34المادة 
وتتخذ األقل. على األعضاء ثلثي بحضور صحیحة الوطنیة اللجنة اجتماعات تعتبر 

یرجح ، 26األصواتتساوي حالة وفي الحاضرین. األعضاء بأغلبیة صحیحة بصفة قراراتھا 
جانب الرئیس.

الفرع الرابع: الوضعیة القانونیة لألعضاء
35المادة 

إدارة مجلس عضو أو مسیر أو متصرف مھام مع الوطنیة اللجنة في عضو مھام تتنافى 
.27أو مدیر عام وحید أو عضو مجلس رقابة شركة معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي

صلة ذات تحقق عملیات أو مداولة في المشاركة الوطنیة اللجنة في لعضو یجوز ال 
یمض لم إذا مھمة، أو انتدابا بھا مارس أو مباشرة، غیر أو مباشرة منفعة بھا اكتسب بھیئة 
تعیینھ وتاریخ منفعتھ، في تصرفھ أو انتدابھ أو مھامھ توقف تاریخ بین سنوات خمس أجل 

في حظیرة اللجنة الوطنیة.

، السالف الذكر.3.33.11 من مقرر الوزیر األول رقم 3- انظر المادة  25
3المادة 

إلى ویبلغ الرئیس، قبل من اجتماع كل أعمال جدول یحدد ، 09.08رقم القانون من  33المادة لمقتضیات وفقا " 
األعضاء بأیة وسیلة مناسبة خمسة أیام على األقل قبل تاریخ االجتماع، ما عدا في حالة االستعجال.

یمكن لكل عضو في اللجنة، عند االقتضاء، أن یقترح على الرئیس تسجیل نقطة أو أكثر ضمن جدول األعمال."
، السالف الذكر.3.33.11 من مقرر الوزیر األول رقم 4- انظر المادة 26

4المادة 
" یسیر الرئیس اجتماعات اللجنة."

، السالف الذكر.3.33.11 من مقرر الوزیر األول رقم 17- انظر المادة 27
 17المادة 

من األولى الفقرة في علیھا المنصوص التنافي حاالت إحدى في یوجد اللجنة، أعضاء من عضو كل على یتعین " 
یمتنع وأن الحالة، ھذه مثل لوقوع الموالي الشھر خالل الرئیس، بذلك یبلغ أن ، 09.08رقم القانون من  35المادة 

عن المشاركة في أشغال اللجنة، في انتظار القرار الذي سیتخذ إزاءه.
من الثانیة الفقرة في علیھا المنصوص التنافي حاالت إحدى في یوجد اللجنة، أعضاء من عضو كل على یتعین 
بالھیئة المتعلقة األشغال كل في المشاركة عن یمتنع أن بھا، الرئیس إخبار وبعد أعاله، المذكورة  35المادة 

المعنیة.
التي الشروط وفق العام، الكاتب مسؤولیة تحت العامة، الكتابة قبل من اللجنة بأعضاء المتعلقة المعلومات تحفظ 

تضمن السریة. ویمكن لكل أعضاء اللجنة اإلطالع علیھا في عین المكان."
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الوطنیة، اللجنة رئیس تخص السابقة الفقرة في علیھا المنصوص التنافي حالة كانت إذا 
قضیة كانت إذا اختصاصاتھ كامل لممارسة الوطنیة اللجنة من عضو بتعیین األخیر ھذا یقوم 

الھیئة المذكورة معروضة أمام اللجنة الوطنیة. وینشر مقرر الرئیس في الجریدة الرسمیة.

36المادة 
واألحداث الوقائع بخصوص المھني السر بكتمان الوطنیة اللجنة أعضاء یلزم 

والمعلومات التي أحیطوا بھا علما أثناء ممارسة مھامھم.
ویخضع األعضاء لنفس اإللزام حتى بعد نھایة فترة انتدابھم.

اللجنة بحظیرة مھاما یمارسون الذین التقنیون أو األعوان أو الموظفون یلزم كما 
الوطنیة أو بجانب أعضائھا بالتقید بالسر المھني.

37المادة 
الحمایة من الوطنیة باللجنة العاملون والتقنیون األعوان أو والموظفون األعضاء یستفید 

القانون مجموعة من  267و  265الفصلین أحكام بموجب بشخصھم المساس أو اإلھانة ضد 
.28الجنائي

38المادة 
األعضاء یشارك معینة، إدارة تخص مسألة بشأن الوطنیة اللجنة تداول حالة في 

الممثلون للحكومة بصفة استشاریة في المداوالت.

39المادة 
أجل من الحكومة على یعرض الذي األساسي نظامھا على وتصادق الوطنیة اللجنة تعد 

.29التصدیق علیھ قبل نشره في الجریدة الرسمیة

الفرع الخامس: اإلدارة

على بالمصادقة ) 1962نونبر  26( 1382الثانیة جمادى  28في صادر  1.59.413رقم شریف ظھیر - 28
ص )، 1963یونیو  5( 1383محرم  12بتاریخ مكرر  2640عدد الرسمیة الجریدة الجنائي؛ القانون مجموعة 

؛ كما تم تغییره وتتمیمھ.1253
، السالف الذكر.2.09.165 من المرسوم رقم 7- المادة 29

7المادة 
على یحدد الذي الداخلي نظامھا الوطنیة اللجنة تضع آنفا، المذكور  08.09رقم القانون من  39للمادة طبقا " 

السلطة إلى أو األول الوزیر إلى وتبلغھ إنشائھا، بعد شھر خالل وھذا وتنظیمھا، عملھا شروط الخصوص 
الحكومیة التي یحددھا وذلك بھدف الموافقة علیھ ونشره في الجریدة الرسمیة."

بالمصادقة ) 2011مارس  28( 1432اآلخر ربیع من  23في الصادر  3.33.11رقم األول الوزیر مقرر أنظر - 
 5932عدد الرسمیة الجریدة الشخصي؛ الطابع ذات المعطیات حمایة لمراقبة الوطنیة للجنة الداخلي النظام على 

.1116)، ص 2011 أبریل 7 (1432 جمادى األولى 3بتاریخ 
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40المادة 
من باقتراح الحكومة تعینھ عام كاتب والمالیة اإلداریة مھامھ في الرئیس یساعد 

الرئیس.
إضافة إلى السلط التي یمارسھا بتفویض من الرئیس، تناط بالكاتب العام مھام :

xتسییر المستخدمین الموظفین أو الملحقین وفق مقررات الرئیس ؛
xإعداد وتنفیذ میزانیة اللجنة الوطنیة التي یعد اآلمر المساعد بصرفھا ؛
xإعداد وإبرام صفقات اللجنة الوطنیة ؛
xإعداد وثائق عمل اجتماعات اللجنة الوطنیة ومسك سجل مقرراتھا ؛
x المادیة الوسائل من وتمكینھا الوطنیة اللجنة قبل من المحدثة اللجان أعمال تتبع

والبشریة الالزمة إلتمام مھامھا.

41المادة 
وتقنیین إداریین مستخدمین على  30العامالكاتب یتوفر صالحیاتھ، ممارسة أجل من 
اللجنة لدى الملحقین  31العمومییناألعوان من أو العمومیة اإلدارات موظفي من یتشكلون 
بواسطة والسیما المجال ھذا في المطبقة المساطر وفق توظیفھم یتم مستخدمین ومن الوطنیة 

مسطرة التعاقد.

42المادة 
بموجب مھامھا إلنجاز الالزمة الخاصة اللجان أو الدائمة اللجان الوطنیة اللجنة تحدث 

.32مقتضیات نظامھا الداخلي

، السالف الذكر.3.33.11 من مقرر الوزیر األول رقم 21- انظر المادة 30
21المادة 
إلى باإلضافة الصفة، بھذه ویضطلع للجنة. والتقنیة اإلداریة الھیاكل الرئیس، إشراف تحت العام، الكاتب "یدیر 

، بالصالحیات التي قد ینیطھا الرئیس بھ.09.08 من القانون رقم 41االختصاصات المخولة لھ بمقتضى المادة 
یتخذ الكاتب العام كل التدابیر الضروریة إلعداد وتنظیم أشغال اللجنة، ویسھر على مسك وحفظ ملفاتھا وأرشیفھا.

العام للكاتب یمكن ، 09.08رقم القانون من  41المادة بمقتضى إمرتھ تحت الموجودین المستخدمین إلى باإلضافة 
أن یطلب من الرئیس السعي لدى اإلدارات العمومیة لتضع رھن إشارة اللجنة موارد بشریة مؤھلة.

منصوص ھو ما وفق والتقنیة اإلداریة ھیاكلھا على اللجنة مستخدمو یوزع للرئاسة، التابعین المستخدمین باستثناء 
 بعده."22علیھ في المادة 

، السالف الذكر.2.09.165 من المرسوم رقم 15- انظر المادة 31
15المادة 

طاقم على  08.09رقم القانون من  41المادة حسب العام الكاتب یتوفر الوطنیة، اللجنة تدبیر تأمین أجل من " 
إلحاق وضعیة في وضعھم یمكن الذین العمومیین األعوان أو العمومیة اإلدارات موظفي من یتكون وتقني إداري 

الوطنیة. اللجنة ورئیس إلیھا یخضعون التي الحكومیة السلطة بین مشترك قرار على بناء الوطنیة، اللجنة لدى 
تخضع عقود الشغل لموافقة الوزیر األول بالنسبة للطاقم المشغل في إطار تعاقدي.
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اللجنة في عضو یرأسھا التي اللجان ھذه وتنظیم سیر كیفیات النظام نفس في تحدد كما 
بین من أو الوطنیة اللجنة أعضاء غیر من تختار شخصیات من تتشكل أن ویمكن الوطنیة، 

مستخدمیھا.

الباب الخامس: نقل المعطیات نحو بلد أجنبي

43المادة 
إال أجنبیة دولة إلى شخصي طابع ذات معطیات ینقل أن معالجة عن لمسؤول یجوز ال 

والحقوق وللحریات الشخصیة للحیاة  33كافحمایة مستوى تضمن الدولة ھذه كانت إذا 

، السالف الذكر.3.33.11 من مقرر الوزیر األول رقم 29- انظر المادة 32
29المادة 

لمدة خاصة أو دائمة لجن تشكیل تقرر أن ، 09.08رقم القانون من  42المادة لمقتضیات وفقا للجنة، یمكن " 
الفاعلین ممثلي أو الحكومیة غیر المنظمات وكذا خاصة، أو عمومیة ھیئات إشراك أجل من السیما محدودة، 

.بمختلف القطاعات االقتصادیة، في أنشطة اللجنة المتعلقة بمواضیع محددة
.یتولى رئاسة اللجن الدائمة أو الخاصة أحد أعضاء اللجنة تعینھ ھذه األخیرة

:یتم تألیف اللجن الدائمة أو الخاصة كما یلي
- رئیس اللجنة؛1
- عضو أو عدة أعضاء من اللجنة؛2
- مستخدم أو عدة مستخدمین تابعین للجنة باقتراح من الكاتب العام؛3
الصلة ذات التقنیة أو القانونیة الكفاءات ذوي من اللجنة، خارج من أشخاص، عدة أو شخص االقتضاء، عند - 4

بأشغال اللجن الخاصة؛
.- عند االقتضاء، ممثل أو عدة ممثلین عن قطاعات األنشطة المعنیة بأشغال اللجن الخاصة5

وكذا المعنیة، المھنیة واألوساط العام القطاع انشغاالت تجمیع مھمة اللجنة، تشكلھا خاصة أو دائمة لجنة كل تتولى 
الشخصي الطابع ذات للمعطیات الالئقة للمعالجة اتخاذھا الممكن واإلجراءات محددة، مواضیع حول اآلراء تبادل 

.وضمان الحمایة المثلى لھا
.تعین كل لجنة دائمة أو خاصة كاتبا من بین مستخدمي اللجنة

.یقدم رئیس اللجنة الدائمة تقریرا عن أنشطة اللجنة التي یرأسھا مرة على األقل كل نصف سنة
باإلضافة یتضمن مفصال تقریرا اللجنة على الخاصة اللجنة رئیس یعرض الخاصة، اللجنة أشغال نھایة عند 

لملخص ما راج من مناقشات، الخالصات والتوصیات التي أسفرت عنھا األشغال المذكورة."
، السالف الذكر.2.09.165 من المرسوم رقم 47 و46- انظر المادتین 33

 46المادة 
 معنىحسب الحمایة من كافیا مستوى یوفر  أجنبيبلد نحو الشخصي الطابع ذات المعطیات نقل یتضمن أن "یتعین 
 : البیانات التالیة المذكور سابقا، 08.09  من القانون رقم43المادة 

المبلغ للمعطیات؛ -  اسم وعنوان الشخص1
-  اسم وعنوان من أرسلت إلیھ المعطیات؛2
-  اسم الملف ووصفھ الكامل؛3
-   أصناف المعطیات الشخصیة المنقولة؛4
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األساسیة لألشخاص إزاء المعالجة التي تخضع لھا ھذه المعطیات أو قد تخضع لھا.
المعمول لمقتضیات وفقا السیما معینة دولة تضمنھ الذي الحمایة مستوى كفایة تقییم یتم 

مثل بالمعالجة المتعلقة وللخصائص فیھا، تطبق التي األمن وإلجراءات الدولة ھذه في بھا 
الغایات والمدة وكذا طبیعة وأصل ووجھة المعطیات المعالجة.

 2والفقرة  1الفقرة في المحددة المعاییر فیھا المتوفرة الدول قائمة الوطنیة اللجنة تعد 
أعاله.

44المادة 
ذات معطیات نقل المعالجة عن للمسؤول یمكن أعاله،  43المادة أحكام من استثناء 

حال في السابقة المادة علیھا تنص التي الشروط فیھا تتوفر ال دولة نحو شخصي طابع 
الموافقة الصریحة للشخص الذي تخصھ المعطیات، أو في حالة :

إذا كان النقل ضروریا :.1
 للمحافظة على حیاة ھذا الشخص ؛)1
 للمحافظة على المصلحة العامة ؛)2
أو ممارستھ أو العدالة أمام حق إثبات بضمان تسمح اللتزامات  احتراما )3

الدفاع عنھ ؛
إلجراءات أو والمعني، المعالجة عن المسؤول بین عقد لمقتضیات  تنفیذا )4

سابقة على التعاقد متخذة بطلب من ھذا األخیر ؛
وأحد المعالجة عن المسؤول بین سیبرم أو مبرم عقد تنفیذ أو  إلبرام )5

األغیار، وذلك لمصلحة الشخص المعني ؛
 تنفیذا إلجراء متعلق بتعاون قضائي دولي ؛)6
 الوقایة من إصابات مرضیة أو فحصھا أو معالجتھا.)7

عضوا المغرب یكون األطراف متعدد أو ثنائي التفاق تنفیذا یتم النقل كان إذا .2
فیھ ؛

-   األشخاص المعنیون وعددھم التقریبي؛5
-   ھدف معالجة المعطیات المنجزة من طرف المرسل إلیھ؛6
-  طریقة وتواتر النقوالت المتوخاة؛7
".-   تاریخ أول نقل8

 47المادة 
معطیات نقل المعالجة عن المسؤول ینوي عندما فإنھ آنفا، المذكور  08.09رقم القانون من  44المادة على "بناء 
المادة في علیھا والمنصوص الوطنیة اللجنة طرف من المحددة القائمة في مدرج غیر بلد نحو شخصي طابع ذات 

من  44المادة من  2والفقرة  1الفقرة في علیھا المنصوص االستثناءات بإحدى متمسكا القانون، نفس من  43
السابقة، المادة في المنصوص المعلومات عن فضال الوطنیة، للجنة یذكر أن علیھ یتعین ، 08.09رقم القانون 

الحالة الدقیقة لالستثناء التي یتمسك بھا تأییدا لطلبھ."
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تضمن المعالجة كانت إذا وذلك الوطنیة للجنة ومعلل  34صریحإذن على بناء .3
األساسیة والحقوق للحریات وكذا الشخصیة للحیاة الحمایة من كاف مستوى 

لألشخاص، السیما بالنظر إلى بنود عقد أو نظام داخلي تخضع لھ.

الباب السادس: السجل الوطني لحمایة المعطیات الشخصیة وحدود 

إحداث أو استعمال سجالت مركزیة أو ملفات

45المادة 
یعھد الوطني، بالسجل بعده إلیھ یشار الشخصیة، المعطیات لحمایة وطني سجل یحدث 

مسكھ إلى اللجنة الوطنیة التي تضمن وضعھ رھن إشارة العموم.

46المادة 
تقید بالسجل الوطني :

 الملفات التي تكون السلطات العمومیة مسؤولة عن معالجتھا؛)1
 الملفات التي یكون الخواص مسؤولین عن معالجتھا ؛)2
ملفات بإحداث الصادرة المنشورة التنظیمیة النصوص أو القوانین على  اإلحاالت )3

عمومیة ؛
 األذون المسلمة تطبیقا لھذا القانون والنصوص المتخذة من أجل تطبیقھ ؛)4
بممارسة المعنیین لألشخاص للسماح الضروریة بالملفات المتعلقة  المعطیات )5

ھذا في علیھا المنصوص والتعرض والحذف والتصحیح والولوج اإلخبار حقوق 
من ه) إلى أ) في والمحددة التصریح یتضمنھا التي التوضیحات السیما القانون، 

 أعاله.15المادة 

47المادة 

، السالف الذكر.2.09.165 من المرسوم رقم 48- انظر المادة 34
48المادة 
المعالجة  عنالمسؤول ینوي عندما  فإنھآنفا، المذكور  08.09 رقمالقانون من  44المادة  من 3الفقرة على "بناء 

عن فضال األخیرة،  لھذهیحدد  فإنھالوطنیة، اللجنة طرف من صریحا إذنا یتطلب شخصي  طابعذات معطیات نقل 
حمایة مستوى بضمان الكفیلین والجھاز اإلجراءات المرسوم، ھذا من  46المادة في علیھا المنصوص المعطیات 

.والحقوق األساسیة لألشخاص للحیاة الشخصیة وللحریات كافیة
علیھا  المنصوصلألذونات المنظمة  المسطرةحسب برأیھا، تدلي الوطنیة اللجنة فإن النقل، أذونات یخص وفیما 

".المذكور آنفا ونصوصھ التطبیقیة 08.09 في القانون رقم
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معالجتھا من الوحید الغرض یكون التي الملفات الوطني السجل في التقیید من تعفى 
للعموم ومفتوح العموم إلخبار تنظیمیة أو تشریعیة مقتضیات بموجب موجھ سجل مسك 

لالطالع.
المعالجة عن المسؤول الشخص ھویة وجوبا، المذكور، الوطني بالسجل تدرج أنھ غیر 

ھذا من  2الباب في علیھا المنصوص الحقوق ممارسة من المعنیون األشخاص یتمكن حتى 
القانون.

48المادة 
علیھا المنصوص المعطیات تقیید كیفیات الوطنیة، اللجنة استشارة بعد الحكومة، تحدد 
 أعاله بالسجل الوطني، وكذا كیفیات تحیینھ.46في المادة 

49المادة 
واإلدانات بالمخالفات المتعلقة الشخصي الطابع ذات المعطیات معالجة یمكن ال 

والتدابیر الوقائیة إال من قبل :
عمومیة مصلحة یسیرون الذین المعنویین واألشخاص العمومیة والسلطات المحاكم -

والمتصرفین في إطار اختصاصاتھم القانونیة ؛
مساعدو القضاء، وذلك حصرا لممارسة المھام الموكلة لھم قانونا ؛-
الثانیة الفقرة في إلیھا المشار المجاورة والحقوق المؤلف حقوق بحمایة المكلفة الھیئة -

 2.00رقم القانون بموجبھ والمتمم المغیر  34.05رقم القانون من  11المادة من 
.35المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

50المادة 
قیامھم في المشكوك األشخاص تھم مركزیة سجالت ومعالجة ومسك إحداث یعتبر 

على تنص التي المقررات وكذا إداریة ومخالفات لجنح وبارتكابھم مشروعة غیر بأنشطة 
وحدھا العمومیة المصالح اختصاص من إضافیة وعقوبات وغرامات وقائیة وتدابیر عقوبات 

علیھا یتوجب والتي والتسییر، التنظیم قانون بموجب صریح اختصاص على تتوفر التي 

الشریف الظھیر بتنفیذه الصادر المجاورة والحقوق المؤلف بحقوق المتعلق  2-00رقم القانون من  11المادة - 35
صفر  14بتاریخ  4796عدد الرسمیة الجریدة )؛ 2000فبرایر  15( 1420القعدة ذي  9في صادر  1.00.20رقم 

؛ كما تم تغییره وتتمیمھ.1112)، ص 2000 ماي 18 (1421

11المادة 
أو ذاتي شخص أي قبل أومن المصنف مؤلف خلف قبل من السابقة المادة في علیھا المنصوص الحقوق "تمارس 

.معنوي خولت لھ ھذه الحقوق
أن المؤلفین لحقوق المغربي للمكتب یمكن السالفة الفقرة في علیھم المنصوص األشخاص وجود عدم حالة في 

."یمارس ھذه الحقوق
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بعد وذلك القانون، في علیھا المنصوص المعطیات وحمایة المسطریة القواعد احترام 
 اللجنة الوطنیة.36استشارة

الباب السابع: العقوبات

51المادة 
أجل وبدون الحاالت حسب الوطنیة للجنة یمكن الجنائیة، بالعقوبات اإلخالل دون 

اإلذن أو التصریح موضوع المعالجة إجراء بعد تبین إذا اإلذن أو التصریح توصیل سحب 
بالنظام أو باألمن تمس المعالجة ھذه القانون، أن ھذا من  12المادة في علیھما المنصوص 

.37العام أو منافیة لألخالق أو اآلداب العامة

52المادة 
ھذه نتیجة ألضرار تعرضوا الذین األشخاص تجاه المدنیة بالمسؤولیة المساس دون 
معطیات ملف أنجز من كل درھم  100.000إلى درھم  10.000من بغرامة یعاقب المخالفة، 

المادة في علیھ المنصوص اإلذن على الحصول أو بذلك التصریح دون شخصي طابع ذات 
وصل سحب رغم الشخصي الطابع ذات المعطیات معالجة نشاط واصل أو أعاله،  12

التصریح أو اإلذن.

53المادة 
عن مسؤول كل مخالفة كل عن درھم  200.000إلى درھم  20.000من بغرامة یعاقب 

التعرض أو التصریح أو الولوج حقوق یرفض الشخصي الطابع ذات المعطیات معالجة 
 أعاله.9 و8 و 7المنصوص علیھا في المواد 

54المادة 

، السالف الذكر.2.09.165 من المرسوم رقم 25- انظر المادة 36
25المادة 

رقم القانون من  50المادة إطار وفي  27المادة من (أ) الفقرة إطار في برأیھا لإلدالء تُدعى التي اللجنة إن " 
ویمكن باالستشارة. بطلب التوصل تاریخ من ابتداء تحتسب شھرین أجل في رأیھا تُبدي الذكر، السالف  08.09

.تمدید ھذا األجل لمدة شھر بناء على قرار معلل یتخذه رئیس اللجنة الوطنیة
وفي حالة االستعجال، یمكن أن یُرد ھذا األجل إلى شھر بناء على طلب الحكومة أو البرلمان."

، السالف الذكر.3.33.11 من مقرر الوزیر األول رقم 52- انظر المادة 37
52المادة 

اإلذن، أو التصریح بسحب المتعلق اللجنة بقرار الممكنة، الوسائل وبكل فورا، المعالجة عن المسؤول إبالغ یتم " 
واآلداب األخالق أو العام النظام أو باألمن المس حالة في ، 09.08رقم القانون من  51المادة على بناء المتخذ 

الحمیدة.
ذات بالمعطیات المتعلقة العملیات كل وقف القرار، ھذا تبلیغ تاریخ من ابتداء المعالجة، عن المسؤول على یجب 

الصلة بالتصریح أو اإلذن المسحوب، دون مساس بباقي العقوبات األخرى التي ینص علیھا القانون."
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 200.000إلى درھم  20.000من وبغرامة سنة إلى أشھر  3من بالحبس یعاقب 
من  3المادة من وج) وب) أ) أحكام بخرق قام من كل فقط، العقوبتین ھاتین بإحدى أو درھم، 

غیر أو نزیھة غیر أو تدلیسیة بطریقة شخصي طابع ذات معطیات بجمع القانون ھذا 
أو لھا، المرخص أو بھا المصرح تلك غیر أخرى ألغراض معالجة أنجز أو مشروعة، 

أو بھا المصرح األغراض مع متعارضة الحقة لمعالجة المذكورة المعطیات أخضع 
المرخص لھا.

55المادة 
درھم  200.000إلى درھم  20.000من وبغرامة سنة إلى أشھر  3من بالحبس یعاقب 

أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط :
المنصوص المدة عن تزید لمدة شخصي طابع ذات بمعطیات احتفظ من كل -

في علیھا المنصوص أو العمل بھا الجاري التشریعیة النصوص في علیھا 
التصریح أو اإلذن ؛

ھذا من  3المادة من ه) ألحكام خرقا المذكورة بالمعطیات احتفظ من كل -
القانون.

أو إحصائیة أو تاریخیة غیر أخرى ألغراض قام، من كل العقوبات بنفس یعاقب 
في علیھا المنصوص المدة بعد بھا االحتفاظ تم شخصي طابع ذات معطیات بمعالجة علمیة، 

الفقرة األولى أعاله.

56المادة 
درھم  200.000إلى درھم  20.000من وبغرامة سنة إلى أشھر  3من بالحبس یعاقب 

ألحكام خرقا شخصي طابع ذات معطیات بمعالجة قام من كل فقط العقوبتین ھاتین بإحدى أو 
 أعاله.4المادة 

57المادة 
 300.000إلى درھم  50.000من وبغرامة سنتین إلى أشھر  6من بالحبس یعاقب 

لألشخاص الصریحة الموافقة دون قام، من كل فقط، العقوبتین ھاتین بإحدى أو درھم 
األصول مباشر غیر أو مباشر بشكل تبین شخصي طابع ذات معطیات بمعالجة المعنیین، 

لألشخاص النقابیة االنتماءات أو الدینیة، أو الفلسفیة أو السیاسیة اآلراء أو اإلثنیة، أو العرقیة 
المعنیین أو المتعلقة بصحة ھؤالء.

متعلقة شخصي طابع ذات معطیات بمعالجة قام من كل العقوبات بنفس یعاقب 
بمخالفات أو إدانات أو تدابیر وقائیة.

58المادة 
درھم  200.000إلى درھم  20.000من وبغرامة سنة إلى أشھر  3من بالحبس یعاقب 

طابع ذات معطیات بمعالجة القیام على عمل أو قام من كل فقط العقوبتین ھاتین بإحدى أو 
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في علیھا المنصوص المعطیات أمن حمایة إلى الھادفة اإلجراءات إنجاز دون شخصي 
 أعاله.24 و 23المادتین 

59المادة 
درھم  200.000إلى درھم  20.000من وبغرامة سنة إلى أشھر  3من بالحبس یعاقب 

شخصا تھم شخصي طابع ذات معطیات بمعالجة قام من كل فقط، العقوبتین ھاتین بإحدى أو 
من الغرض كان إذا أو مشروعة أسباب على مبنیا التعرض ھذا كان إذا تعرضھ، رغم ذاتیا 

في علیھ منصوص ھو ما نحو على التجاري، السیما االستقراء، بأعمال القیام المعالجة 
 من ھذا القانون.10 من ھذا القانون أو عبر وسائل إلكترونیة وفق المادة 9المادة 

60المادة 
درھم  200.000إلى درھم  20.000من وبغرامة سنة إلى أشھر  3من بالحبس یعاقب 

أجنبیة دولة نحو شخصي طابع ذات معطیات نقل من فقط، كل العقوبتین ھاتین بإحدى أو 
 من ھذا القانون.44 و 43خرقا ألحكام المادتین 

61المادة 
درھم  300.000إلى درھم  20.000من وبغرامة سنة إلى أشھر  6من بالحبس یعاقب 

شخص، وكل الباطن من معالج وكل معالجة عن مسؤول كل فقط، العقوبتین ھاتین بإحدى أو 
بفعل ولو یسھل، أو یتسبب شخصي، طابع ذات معطیات بمعالجة مكلف مھامھ إلى بالنظر 

ألغیار یوصلھا أو المستلمة، أو المعالجة للمعطیات التدلیسي أو التعسفي االستعمال اإلھمال، 
غیر مؤھلین.
ھذه ارتكاب في المستعملة المعدات بحجز تقضي أن للمحكمة یمكن ذلك، على زیادة 

إلى أدت التي المعالجة موضوع الشخصي الطابع ذات المعطیات كل بمسح وكذا المخالفة، 
ارتكاب المخالفة، أو جزء منھا.

62المادة 
 50.000إلى درھم  10.000من وبغرامة أشھر  6إلى أشھر  3من بالحبس یعاقب 

درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، كل من :
عرقل ممارسة اللجنة الوطنیة لمھامھا في المراقبة ؛-
رفض استقبال المراقبین ولم یسمح لھم بإنجاز تفویضھم ؛-
رفض إرسال الوثائق أو المعلومات المطلوبة ؛-
رفض نقل الوثائق التي ینص علیھا القانون.-

63المادة 
سنة إلى أشھر  3من بالحبس الوطنیة اللجنة قرارات تطبیق یرفض مسؤول كل یعاقب 
 درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط.100.000 إلى 10.000وبغرامة من 
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64المادة 
عقوبتھا على المنصوص المخالفات إحدى مرتكب كان إذا الغرامة عقوبات تضاعف 

الذین المسیرین على تطبق قد التي بالعقوبات المساس دون معنویا، شخصا الباب ھذا في 
یرتكبون إحدى المخالفات المنصوص علیھا أعاله.

زیادة على ذلك، یمكن معاقبة الشخص المعنوي بإحدى العقوبات التالیة :
المصادرة الجزئیة ألموالھ ؛-
 من مجموعة القانون الجنائي ؛89المصادرة المنصوص علیھا في الفصل -
إغالق مؤسسة أو مؤسسات الشخص المعنوي التي ارتكبت فیھا المخالفة.-

65المادة 
في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص علیھا في ھذا الباب.

بسبب حقھ في نھائي قضائي مقرر صدور رغم شخص، كل عود حالة في یعتبر 
نفس خالل األفعال نفس ارتكب قد الباب، ھذا في علیھا المنصوص األفعال أحد ارتكابھ 

السنة التي صدر في حقھ مقرر قضائي نھائي بشأنھا.

66المادة 
لھذا المؤھلین الوطنیة اللجنة ألعوان یجوز القضائیة، الشرطة ضباط إلى إضافة 

یقوموا أن العادي، القانون في المحددة لألشكال طبقا والمحلفین الرئیس قبل من الغرض 
. 38محاضربواسطة لتطبیقھ المتخذة والنصوص القانون ھذا أحكام مخالفات ومعاینة ببحث 

وتوجھ محاضرھم خالل خمسة أیام التي تلي عملیات البحث والمعاینة إلى وكیل الملك.

الباب الثامن: أحكام انتقالیة

67المادة 
ھذا نشر تاریخ قبل یمارسون، كانوا الذین المعنویون أو الذاتیون األشخاص یتوفر 

الطابع ذات المعطیات معالجة ثانویة، أو رئیسیة بصفة الرسمیة، الجریدة في القانون 

، السالف الذكر.2.09.165 من المرسوم رقم 20- انظر المادة 38
:20المادة 

ویوم طبیعة یبین محضر تحریر یتم أن مراقبة ألیة بالنسبة یتعین ، 08.09رقم القانون من  66للمادة تطبیقا " 
في شاركوا الذین اللجنة وأعضاء العملیة، موضوع المحضر ویذكر إجراؤھا. تم التي المراقبات ومكان وساعة 

المراقبون، عنھا عبر التي والمطالب تصریحاتھم اللزوم عند ویذكر مقابلتھم، تمت الذین واألشخاص األخیرة، ھذه 
فضال عن الصعوبات التي وُوجھت.

 طرفمن المُوقع بالمحضر  منھا،نسخة على المراقبون حصل التي والوثائق المستندات جرد إلحاق ویتم 
".یعینھ ھذا األخیر وبالمسؤول عن األماكن أو المعالجات أو من طرف أي شخص األشخاص المكلفین بالمراقبة
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ابتداء سنتان أقصاه أجل على أعاله األولى المادة في الوارد للتعریف تستجیب التي الشخصي 
الجریدة في ینشر إداري محرر بواسطة معاینتھ ستتم الذي الوطنیة اللجنة تشكیل تاریخ من 

الرسمیة، وذلك لتسویة وضعیتھم طبقا ألحكام ھذا القانون.
تسویة عدم حالة في إذن أو تصریح دون تمارس كانت لو كما أنشطتھم وتعتبر 

المنصوص العقوبات إلى الحالة ھذه في المخالف یتعرض المذكور. األجل في الوضعیة 
علیھا في ھذا القانون.

0204051558
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3الشخصي
3الباب األول: أحكام عامة

3الفرع األول: تعاریف ونطاق التطبیق
6الفرع الثاني: نوعیة المعطیات والرضى المسبق للشخص المعني

7الباب الثاني: حقوق الشخص المعني
7الحق في اإلخبار أثناء تجمیع المعطیات

8حدود الحق في اإلخبار
9الحق في الولوج

10الحق في التصحیح
11الحق في التعرض

12منع االستقراء المباشر
12انعدام اآلثار

13الباب الثالث: التزامات المسؤول عن المعالجة
14الفرع األول: التصریح المسبق

17الفرع الثاني: اإلذن المسبق
19الفرع الثالث: االلتزام بسریة وسالمة المعالجات والسر المھني

21الباب الرابع: اللجنة الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي
21الفرع األول: اإلحداث والسلط واالختصاصات

25الفرع الثاني: تشكیل اللجنة الوطنیة
26الفرع الثالث: تنظیم اللجنة الوطنیة وسیرھا
26الفرع الرابع: الوضعیة القانونیة لألعضاء

28الفرع الخامس: اإلدارة
30الباب الخامس: نقل المعطیات نحو بلد أجنبي

الباب السادس: السجل الوطني لحمایة المعطیات الشخصیة وحدود إحداث أو استعمال 
31سجالت مركزیة أو ملفات

33الباب السابع: العقوبات
37الباب الثامن: أحكام انتقالیة
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38الفھرس


