
 

 
 

www.shuralawfirm.com        info@shuralawfirm.com        Tel/fax : +20502507037 
 

  



 

 
 

www.shuralawfirm.com        info@shuralawfirm.com        Tel/fax : +20502507037 
 

 

 0202لسنة  151االستثمار وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 

في ظل التطور المتالحق في عالم تكنولوجيا المعلومات، ودخول األجهزة اإللكترونية في جل مجاالت الحياة اليومية، 

تنظيم قانوني يحمي خصوصية بيانات األفراد، ويضع الضوابط للهيئات والشركات العاملة في هذا ظهرت الحاجة إلي 

القطاع الحيوي، لذلك قامت الحكومة المصرية في فبراير الماضي بتقديم مقترح بقانون لتنظيم حماية البيانات الشخصية 

 ت االستماع والمناقشات بين أعضاء البرلمان وممثلو في ظل الفراغ التشريعي لهذه المسألة الهامة، وبعد العديد من جلسا

الجهات المعنية سواء وزارة االتصاالت أو الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من القطاعين العام 

قر القانون في 
ُ

 .٠٢٠٢لسنة  ٥١٥يوليو الجاري تحت رقم  ٥١والخاص، أ

يضبط أداء المواقع االلكترونية وطريقة جمعها للبيانات الرقمية للمستخدمين ي وبذلك أصبح هناك إطار تشريعي وقانون

، ويعتبر هذا القانون تكريس لمبدأ حرمة الحياة وكيفية استخدامها ومدة االحتفاظ بحركة الزوار بين المواقع المختلفة

 عن أنه 
ً

زيد يوفر حماية لألنشطة االقتصادية، ويالخاصة وهو مبدأ دستوري أصيل في جميع الدساتير المصرية، هذا فضال

 تنافسيتها، ويوفر المناخ الجاذب لالستثمار، ويعزز انتاجيته. 

في هذا المقال نبين ثالثة أمور؛ أهمية حماية البيانات الشخصية واالهداف التي ابتغاها هذا التشري    ع وفئات البيانات  

 المستثناة من نطاق تطبيق القانون: 

: أهمية حماية
ً
 البيانات الشخصية:  أوال

 على مشاركة البيانات 
ً

عالجت العديد من التشريعات في عدة دول مسألة حماية البيانات الشخصية، ووضعت قيودا

 الشخصية مع دول ليس لديها حماية أو تنظيم للحق في الخصوصية. 

 أمام طموحات اكان يمثل هذا الفراع التشريعي عقبة كؤود أمام المستثمرين في قطاع تكنولوجيا المعلو 
ً

لدولة مات ، وحائال

 المصرية في تحولها لمركز إقليمي وعالمي جاذب لرواد هذا القطاع. 
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: أهداف القانون: 
ً
 ثانيا

.  مالئم من الحماية القانونية والتقنيةضمان مستوى  (1
ً

 للبيانات الشخصية المعالجة الكترونيا

االفراد من خالل وضع آليات لمكافحة االخطار الناتجة عن استخدام البيانات  مكافحة انتهاك خصوصية (2

 الشخصية. 

في مجال حماية البيانات الشخصية لألفراد والحق في  تنظيمي يتواكب مع التشريعات الدوليةوضع إطار  (3

 الخصوصية. 

باعتبار انهما اهم processor  ومعالج البياناتcontroller البيانات على كل من المتحكم في  وضع التزامات (4

عنصرين في نطاق التعامل مع البيانات الشخصية، سواء عن طريق الجمع او التبادل او التخزين او التحليل او 

 المعالجة بأي صورة من الصور. 

ماية بتعيين مسئول لحإلزام المؤسسات والجهات واالفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها  (5

داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات االفراد، واقتضاء حقوقهم  يانات الشخصيةالب

 القانونية. 

 الشخصية في التسويق على االنترنت وفي البيئة الرقمية بشكل عام.  تنظيم أنشطة استخدام البيانات (6

ها ات المواطنين وعدم نقلها او مشاركتوضمان حماية بيان وضع تنظيم اجرائي لعمليات نقل البيانات عبر الحدود (7

 مع دول ال تتمتع فيها البيانات بالحماية الالزمة. 

  تنظيم عمليات المعالجة االلكترونية (8
ً

للبيانات الشخصية، ووجوب الحصول على ترخيص لمن يقوم بها، وخصوصا

 البيانات الشخصية الحساسة )ذات الطابع الخاص(. 

 بتنظيم واالشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون.   خصيةمركز لحماية البيانات الشإنشاء  (9
ً

 كهيئة عامة يكون مختصا
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: البيانات المستثناة من نطاق تطبيق القانون: 
ً
 ثالثا

 استثنى القانون ستة أنواع من البيانات لتخرج من نطاق تطبيقه؛ وهي كاالتي: 

 شخصية. البيانات الشخصية التي تقع في حوزة اشخاص طبيعيين ألغراض  -

 لإلحصاءات الرسمية.   processed dataالبيانات المعالجة  -

 البيانات المعالجة لألغراض اإلعالمية بشرط ان تكون دقيقة وسارية.  -

 البيانات التي تم الحصول عليها لغرض التحقيقات والدعاوى القضائية.  -

 البيانات التي تقع في حوزة أجهزة االمن.  -

ك المركزي والكيانات التي تخضع إلشرافه وتنظيمه، ولكن يخرج من هذا االستثناء البيانات التي تقع في حوزة البن -

 شركات تحويل األموال والصرافة. 

 

، فإن هذا القانون سيساهم بشكل كبير في تحويل مصر لمركز إقليمي وعالمي جاذب لرواد صناعة تكنولوجيا  
ً
وأخيرا

 المعلومات واالتصاالت. 
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 القانونية: تواصل مع شورى للمحاماة واإلستشارات

 طنجة  –دبي  –جدة  –القاهر ة 

 القاهرة الجديدة, التجمع الخامس, شارع التسعين الشمالي , جمهورية مصر العربيةالفرع الرئيس ي: 

info@shuralawfirm.com       shuralawfirm.com        +20502507037 

       

 سنتر, شارع فلسطين, الطابق األول  املخمل, بالازا فرع جدة:

info@shuralawfirm.com                              shuralawfirm.com 

 032مكتب  A5مركز دبي العالمي, مبني  فرع دبي :

info@shuralawfirm.com                              shuralawfirm.com 

 

 أضغط هنا اب  للتواصل مباشرة عبر الواتس
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