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سيدخل قانون حامية البيانات الشخصية يف اململكة العربية السعودية حيز التنفيذ 

اعتباراً من 17 مارس 2023 وسيرتتب مجموعة من التغيريات يف طرق معالجة 

الرشكات للبيانات الشخصية يف اململكة العربية السعودية، وسيتطلب من الرشكات 

بالحصول عىل موافقة مسبقة من الجهات املعنية بحامية البيانات عند جمع البيانات 

الشخصية ومعالجتها ونقلها وتخزينها.إن فريقنا ذوي الخربة يف حامية البيانات 

سيساعدكم عىل فهم  متطلبات حامية البيانات ألعاملكم والتوصية بكيفية االمثال 

بالقانون الجديد.

عىل من ينطبق قانون حامية البيانات الشخصية؟

أبرز الحلول | حامية البيانات يف اململكة العربية السعودية 
اململكة العربية السعودية | 23 يناير 2023

ينطبق قانون حامية البيانات الشخصية عىل أي رشكة - وتشمل الرشكات العامة والخاصة والرشكات التابعة لها داخل وخارج  اململكة العربية 

السعودية – التي تقوم مبعالجة البيانات الشخصية للمقيمني يف اململكة العربية السعودية.
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يتمتع فريق حامية البيانات لدى رشكة كيبوينت بخربة كبرية يف مجال 

خصوصية البيانات وحاميتها، حيث شاركنا يف عدد من املشاريع املتعلقة 

بتصنيف البيانات ومراجعة عملية معالجتها من البداية إىل النهاية 

ودورات تجّددها. ولقد تم تعييننا أيضا من قبل عمالئنا لوضع وتطبيق 

مختلف الضوابط املتعلقة بأمن املعلومات.

تشمل خدماتنا لحلول حامية البيانات يف اململكة العربية السعودية:

تقييم تأثريات قانون حامية البيانات الشخصية:

تقييم األطر الحالية واالجراءات املتعلقة بالوثائق 	

وضع متطلبات خصوصية البيانات ألنظمة تكنولوجيا املعلومات  	

واملوظفني

وضع تصميم للخصوصية  	

تطوير أطر اإلمتثال لقانون حامية البيانات الشخصية:

وضع السياسات واإلجراءات الالزمة لحامية البيانات 	

تقييم أثارعمليات حامية البيانات 	

توظيف مسؤويل حامية البيانات:

التنسيق مع أصحاب املصلحة الداخليني والخارجيني 	

مراقبة وتدقيق االمتثال لسياسات قانون حامية البيانات  	

الشخصية

املحافظة عىل أطر حامية البينات 	

تصميم وتقديم برامج للتوعية والتدريب والتعليم 

اإللكرتوين: 

تقديم برامج تدريبية مخصصة ومرنة وحديثة  	

تدقيق أطر خصوصية البيانات:

إجراء التدقيق الداخيل لألطر وفقاُ ملعايري حامية البيانات ذات  	

العالقة  

تقديم تقارير التدقيق الداخيل  	
yusuf.nooruddin@keypoint.com

+966 13 845 9232
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