
2الماّدة

نطاق القانون: ینطبق نظام حمایة البیانات الشخصیة على جمیع عملیات المعالجة في المملكة
العربیة السعودیة وعلى جمیع األفراد الذین یعیشون في المملكة العربیة السعودیة (حّتى لو
كاَنت ھذه المعالجة عبر جھة موجودة في الخارج)، بما في ذلك البیانات الشخصیة لألفراد

.على عكس قوانین حمایة البیانات الدولیة األخرىالمتوّفین،

 3الماّدة
تنّص ھذه الماّدة على أنَّ األولویة ُتعطى للنظام القانوني األكثر "حمایًة" للبیانات الشخصیة

(قرار قضائي، نظام قانوني آخر، معاھدة دولیة تكون المملكة العربیة السعودیة طرفاً فیھا).

4الماّدتان
5و

بمعالجة البیانات الشخصیةإبالغھمحقوق صاحب البیانات: من حّق أصحاب البیانات أن یتّم
غ القانوني لھذه المعالجة، كما لھم الحّق في الوصول إلى بیاناتھم الشخصیة (بما في والُمسوِّ

ذلك الحّق في الحصول على نسخة مجانیة)، والحّق في تصحیح أو تحدیث بیاناتھم الشخصیة،
والحّق في طلب إتالفھا متى انتھت الحاجة إلیھا، مع مراعاة بعض االستثناءات. یمكن

ألصحاب البیانات أیضاً تقدیم شكاوى إلى الھیئة التنظیمیة حول كیفیة تنفیذ نظام حمایة البیانات
الشخصیة. ویحّق ألصحاب البیانات سحب موافقتھم على معالجة البیانات الشخصیة في أّي

وقت.

6الماّدة

المتعلّقة بسحب الموافقة، یوضحبغّض النظر عن األحكامالمعالجة غیر الخاضعة للموافقة:
نظام حمایة البیانات الشخصیة أنَّ معالجة البیانات ال تتطلّب دائماً موافقة صاحب البیانات.

فالموافقة غیر ضروریة في الحاالت التالیة: عندما ُتحقِّق المعالجة مصلحًة واضحة لصاحب
البیانات وإذا كاَن االّتصال بھ متعّذراً أو صعباً، وعندما تكون المعالجة بمقتضى نظام آخر أو

م جھًة تنفیذاً الّتفاق سابق یكون صاحب البیانات الشخصیة طرفاً فیھ؛ وإذا كانت جھة التحكُّ
م:عاّمة وكانت تلك المعالجة مطلوبة ألغراض أمنیة أو الستیفاء متطلّبات قضائیة ( جھة التحكُّ

د بمفردھا الشخص الطبیعي أو االعتباري، أو السلطة العاّمة، أو أّي وكالة أو ھیئة أخرى ُتحدِّ
).أو باالشتراك مع آخرین، أغراض ووسائل معالجة البیانات الشخصیة

8الماّدة

م، عند اختیارھا جھة المعالجة، أن تلتزم باختیار الجھة التي ُتوفِّر الضمانات على جھة التحكُّ
الالزمة لتنفیذ أحكام النظام واللوائح، وعلیھا التحقُّق من التزام تلك الجھة بالتعلیمات

ُھھا إلیھا فیما یتعلّق بحمایة البیانات الشخصیة. وال یخّل ذلك بمسؤولیاتھا واإلرشادات التي ُتوجِّ
تجاه الجھة المختّصة وصاحب البیانات الشخصیة.

9الماّدة

م تحدید مّدة زمنیة لممارسة حّق الوصول إلى البیانات الشخصیة إذا: كاَن یجوز لجھة التحكُّ
ذلك ضروریاً لحمایة صاحب البیانات الشخصیة أو غیره من أّي ضرر؛ وإذا كانت جھة

م جھًة عاّمة وكاَن التقیید مطلوباً ألغراض أمنیة أو لتنفیذ نظام آخر أو الستیفاء متطلّبات التحكُّ

https://www.clydeco.com/en/insights/2021/09/saudi-arabia-issues-personal-data-protection-law
https://gdpr-info.eu/art-4-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-4-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-4-gdpr/


لكنَّالبیانات،لحمایةاألوروبیةالعاّمةالالئحةمن23الماّدةفينفسھاالقیودوتنطبققضائیة.
ھذه الالئحة ُتوفِّر المزید من االستثناءات واألحكام للحّد من الحّق في الوصول إلى البیانات

الشخصیة.

10الماّدة

جمع البیانات بطریقةینبغي أن یكون جمع البیانات مباشراً: من صاحب البیانات. یقبل النظام
معالجة ھذه البیانات لغرضولكْن في بعض الحاالت المحصورة فقط. ویجوزغیر مباشرة

دأجلھ.منُجِمَعتالذيغیرآخر قانوناً.ذلكُتجیزالتيالحاالت10الماّدةُتحدِّ

11الماّدة

م، یجب أن یكون الغرض من جمع البیانات الشخصیة ذا عالقة مباشرة بأغراض جھة التحكُّ
ر وأالَّ یتعارض مع أّي أحكام أخرى. ویجب أالَّ تتعارض طرق جمع البیانات مع أّي حكم ُمقرَّ

نظاماً، وأن تكون خالیة من أسالیب الخداع أو التضلیل أو االبتزاز. ویجب أن یكون محتوى
أنَّ البیانات الشخصیة التي ُتجَمع لم تعد. وإذا اتَّضح الحّد األدنىالبیانات الشخصیة محصوراً بـ 

ضروریة لتحقیق الغرض من جمعھا، فیجب التوقُّف عن جمعھا، وإتالف ما سبق أن ُجِمَع
منھا.

12الماّدة

م أن تعتمد سیاسة للخصوصیة، وأن وفقاً لنظام حمایة البیانات الشخصیة، على جھة التحكُّ
د النظام الحّد األدنى تجعلھا متاحة للمعنّیین لیّطلعوا علیھا قبل جمع بیاناتھم الشخصیة. وُیحدِّ
من المعلومات التي یجب إدراجھا في سیاسة الخصوصیة، بما في ذلك الحاالت التي یتّم فیھا

جمع البیانات الشخصیة مباشرًة من صاحب البیانات.

13الماّدة

تنّص ھذه الماّدة على المعلومات المختلفة التي ینبغي تقدیمھا إلى صاحب البیانات قبل معالجة
م وعنوان مرجعھا البیانات: اإلطار القانوني، واألساس القانوني للمعالجة، وھویة جھة التحكُّ

(ما لم یكن جمعھا ألغراض أمنیة)، وھویة ُمعالِجي البیانات، والجھات األخرى التي لدیھا حّق
الوصول إلى البیانات، ومخاطر المعالجة، وحقوق صاحب البیانات، إلخ.

14الماّدة

م أن ُتعالِج البیانات بدون اّتخاذ خطوات كافیة للتحقُّق من دّقتھا واكتمالھا ال یجوز لجھة التحكُّ
وحداثتھا وارتباطھا بالغرض الذي ُجِمَعت من أجلھ وفقاً ألحكام النظام.

15الماّدة

م اإلفصاح عن البیانات الشخصیة: إذا د ھذه الماّدة الحاالت التي یجب فیھا على جھة التحكُّ ُتعدِّ
وافَق صاحب البیانات؛ وإذا ُجِمَعت البیانات من مصدر متاح للعموم؛ وإذا كانت الجھة التي

تطلب اإلفصاح جھة عاّمة، وذلك ألغراض أمنیة أو لتنفیذ نظام آخر أو حّتى الستیفاء متطلّبات
قضائیة؛ وإذا كاَن اإلفصاح ضروریاً لحفظ النظام وحمایة الصّحة العاّمة أو حمایة حیاة فرد أو
أفراد معّینین أو حمایة صّحتھم؛ وإذا كاَن اإلفصاح ال یؤّدي إلى معرفة ھویة صاحب البیانات.

https://gdpr-info.eu/art-23-gdpr/


16الماّدة

ھذاكاَنإذاوتحدیداً:معّینة،حاالتفي15الماّدةمن)5و()2و()1(االستثناءاتتنطبقال
اإلفصاح ُیسيء إلى سمعة المملكة أو مصالحھا؛ أو إذا كاَن ُیمثِّل خطراً على األمن؛ أو إذا كاَن
یؤّثر على العالقات الدبلوماسیة للمملكة؛ أو إذا كاَن یكشف عن مصدر سّري لمعلومات ُتحتِّم

المصلحة العاّمة عدم الكشف عنھا إلخ.

17الماّدة
الحّق في تصحیح البیانات أو إكمال نقص فیھا أو إجراء تحدیث لھا، والُمَھل الزمنیة للقیام

بذلك.

18الماّدة

ب م إتالف البیانات الشخصیة فوریتوجَّ انتھاء الغرض من معالجتھا. ومععلى جھة التحكُّ
ذلك، یجوز لھا االحتفاظ بتلك البیانات في ظروف معّینة إذا تّمت إزالة كّل ما یؤّدي إلى معرفة

غ نظامي أو إجراءات قضائیة تستدعي االحتفاظ بالبیانات صاحبھا، أو في حال وجود ُمسوِّ
الشخصیة.

ملجھةیمكنالبیانات،لحمایةاألوروبیةالعاّمةالالئحةمن5الماّدةفي االحتفاظالتحكُّ
ُدھا ھذه الجھة بنفسھا. وبموجب الالئحة العاّمة األوروبیة لحمایة بالبیانات لفترة زمنیة ُتحدِّ

م االحتفاظ بالبیانات الشخصیةالبیانات، إذا كانت البیانات ذاتالتي تّم جمُعھایجوز لجھة التحكُّ
مصلحة إداریة للمؤّسسة أو في حال وجود التزام قانوني یستوجب ذلك. ویمكن حّتى أرشفة

البیانات. لكنَّ ھاتین الخطوَتْین تتطلّبان إجراء تقییم خاّص.

م اّتخاذ ما یلزم من إجراءات تضمن المحافظة على البیانات الشخصیة.19الماّدة على جھة التحكُّ

20الماّدة

ب البیاناتیجب إبالغ الجھة المختّصة/الجھة المشرفةخرق البیانات: فوراً بحاالت تسرُّ
الشخصیة أو الوصول غیر المشروع إلیھا، ویجب إبالغ صاحب البیانات بالحوادث التي

ُتسبِّب ضرراً ماّدیاً للبیانات. ُتعتَبر األحكام المتعلّقة باإلبالغ عن االنتھاكات أكثر صرامًة من
األحكام التي تنّص علیھا العدید من القوانین الدولیة، بما في ذلك الالئحة العاّمة األوروبیة

لحمایة البیانات، مع شرط اإلبالغ "الفوري" ولیس خالل فترة محّددة. كما یجب إصدار اللوائح
لة للنظام خالل ھذه المھلة الزمنیة (قد یتّم تمدید ھذه المھلة النھائیة لھیئات التنفیذیة الُمكمِّ

البیانات)لحمایةاألوروبیةالعاّمةالالئحةمن34و33(الماّدتانمعّینة).

21الماّدة

م االستجابة لطلبات صاحب البیانات المتعلّقة بحقوقھ خالل مّدة محّددة وعبر على جھة التحكُّ
وسیلة مناسبة ُتبیِّنھما اللوائح.

الماّدة
22 

م إجراء تقییم لآلثار المترّتبةتقییم األثر: على معالجة البیانات الشخصیة، وإذاعلى جھة التحكُّ
م عن لم تعد البیانات الشخصیة مطلوبة لتحقیق الغرض المنشود، یجب أن تتوّقف جھة التحكُّ

جمع تلك البیانات.

https://gdpr-info.eu/art-5-gdpr/
https://www.cnil.fr/fr/les-durees-de-conservation-des-donnees
https://gdpr-info.eu/art-33-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-34-gdpr/


23الماّدة

على البیانات الصّحیة - بما فیھایجب أن یقتصر حّق االّطالعأحكام خاّصة للبیانات الصّحیة:
الملّفات الطّبیة - على أقّل عدد ممكن من الموّظفین أو العاملین وبالقدر الالزم فقط لتقدیم

الخدمات الصّحیة الالزمة. ویجب أیضاً تقیید إجراءات وعملیات معالجة البیانات الصّحیة إلى
أقّل قدر ممكن من الموّظفین والعاملین لتقدیم الخدمات الصّحیة أو توفیر برامج التأمین

Hébergeurشھادةمثلالصّحیة،البیاناتلتخزینمحّددةشھادةأّيُتذَكرولمالصّحي. de
Données de Santéاألوروبي.القانونفي

الماّدة
24 

للتحقُّق من توافر الموافقة الكتابیة منیجب اّتخاذ ما یلزمأحكام خاّصة للبیانات االئتمانیة:
صاحب البیانات الشخصیة على جمع ھذه البیانات أو تغییر الغرض من جمعھا أو اإلفصاح

م إشعار عنھا أو نشرھا وفق أحكام النظام ونظام المعلومات االئتمانیة. ویجب على جھة التحكُّ
صاحب البیانات الشخصیة عند ورود طلب اإلفصاح عن بیاناتھ االئتمانیة من أّي جھة.

الماّدتان
26و25

.ھناك قواعد ُتعتَمد في ھذا اإلطاریمكن استخدام البیانات الشخصیة ألغراض تسویقیة، ولكْن
م استخدام عناوین االّتصال الشخصیة الخاّصة بصاحب وھذا یعني أنَّھ ال یجوز لجھة التحكُّ

البیانات، بما في ذلك العناوین البریدیة واإللكترونیة، إلرسال مواد ترویجیة أو توعویة بدون
الحصول أّوالً على موافقة صاحب البیانات وتزوید صاحب البیانات بآلیة معّینة إللغاء ھذا

لحمایة البیانات.في الالئحة العاّمة األوروبیةالمبادئ نفسھااألمر. تنطبق

27الماّدة

یجوز معالجة البیانات ألغراض بحثیة أو إحصائیة بدون موافقة صاحبھا في الحاالت التالیة:
إذا لم تتضّمن البیانات ما یدّل على ھویة صاحبھا؛ وإذا كاَن سیتّم إتالف ما یدّل على ھویة

صاحب البیانات قبل اإلفصاح عنھا (ما لم تكن تلك البیانات بیانات حّساسة)؛ وإذا كاَنت ھذه
المعالجة ناتجة عن متطلّبات یقتضیھا قانوٌن/نظاٌم آخر أو تنفیذاً الّتفاق یكون صاحبھا طرفاً

فیھ. من ناحیة أخرى، تسمح الالئحة العاّمة األوروبیة لحمایة البیانات بمعالجة البیانات بدون
موافقة صاحبھا تحقیقاً "للمصالح المشروعة". ولم یتّم تحدید البحث بشكل صریح كسبب

م بموجب الماّدةقد ُیعتَبر بمثابة مصلحةقانوني خاّص للمعالجة، ولكنَّھ مشروعة لجھة التحكُّ
البیاناتلحمایةاألوروبیةالعاّمةالالئحةتسمححینفيوبالتالي،.الحاالتبعضفي)(و)1(6

صراحًة بإعادة تحدید غرض البیانات التي تّم جمعھا ألغراض البحث، تسمح أیضاً لجھة
م بجمع البیانات الشخصیة ألغراض البحث بدون طلب موافقة صاحب البیانات. التحكُّ

الماّدة
28 

د ھویة صاحب البیانات الشخصیة، إالَّ عندما یكون ال یجوز نسخ الوثائق الرسمیة التي ُتحدِّ
ذلك تنفیذاً لقرار محكمة، أو عندما تطلب جھة عاّمة مختّصة تصویر تلك الوثائق أو نسخھا.

29الماّدة
م نقل البیاناتسیادة البیانات: الشخصیة إلى خارج المملكة، إالَّ إذا كاَنال یجوز لجھة التحكُّ

ذلك تنفیذاً اللتزام بموجب اّتفاق تكون المملكة طرفاً فیھ، أو لخدمة مصالح المملكة، أو

https://healthcare.orange.com/fr/actualites/rgpd-et-hds-quelle-compatibilite/
https://healthcare.orange.com/fr/actualites/rgpd-et-hds-quelle-compatibilite/
https://healthcare.orange.com/fr/actualites/rgpd-et-hds-quelle-compatibilite/
https://www.dlapiper.com/en/bahrain/insights/publications/2021/10/saudi-arabias-new-data-protection-law--what-you-need-to-know/
https://datalegaldrive.com/rgpd-et-marketing-les-5-grands-principes/
https://iapp.org/news/a/how-gdpr-changes-the-rules-for-research/#:~:text=Controllers%20may%20process%20personal%20data,6(1)(f)).
https://iapp.org/news/a/how-gdpr-changes-the-rules-for-research/#:~:text=Controllers%20may%20process%20personal%20data,6(1)(f)).


ده اللوائح. ویجب أیضاً أالَّ یؤّدي النقل أو اإلفصاح عن البیانات ألغراض أخرى وفقاً لما ُتحدِّ
(لجھة خارج المملكة) إلى أّي مساس باألمن الوطني أو بمصالح المملكة العربیة السعودیة.

م الحصول على الموافقة من الھیئة السعودیة للبیانات والذكاء ویجب على جھة التحكُّ
االصطناعي. عالوًة على ذلك، فیما یتعلّق باإلفصاح عن البیانات الشخصیة، ُینَظر في

التحّفظات إذا كاَن اإلفصاح سُیشكِّل خطراً أمنیاً أو ُیسيء لسمعة المملكة أو یؤّثر على عالقاتھا
50إلى44 موادال تتناولالبیانات،لحمایةاألوروبیةالعاّمةالالئحةفياألخرى.البلدانمع

داألوروبي.االّتحادخارجالبیاناتنقلعملیاتتنظیم بموجبھماُیسَمحشرَطْین5الفصلوُیحدِّ
ر المفّوضیةبنقل البیانات خارج االّتحاد األوروبي/المنطقة االقتصادیة األوروبیة : - عندما ُتقرِّ

األوروبیة أنَّ البلد المعنّي یعتمد قوانین مناسبة لحمایة البیانات؛ وفي حال عدم صدور قرار من
ل إلى اّتفاق یحمي حقوق م والجھة الُمعالِجة للتوصُّ ھذا الَقبیل، ُتتَرك المسألة لجھة التحكُّ

أصحاب البیانات وُسُبل االنتصاف بنفس الطریقة التي تعمل بھا اللوائح. ُتثیر ھذه النقطة عّدة
قانونتساؤالت في بیئٍة یمكن فیھا بسھولة تبریر عملیات نقل البیانات من خالل لوائح مثل

بتطبیق القانون األمیركي بإجبارللجھات المعنّیةالسحابة("یسمح قانونالسحابة األمیركي
شركات التكنولوجیا التي تّتخذ من الوالیات المّتحدة مقّراً لھا، عبر أمر قضائي أو أمر

نة على سیرفرات، بغّض النظر عّما إذا كانت البیانات استدعاء، لتقدیم البیانات المطلوبة الُمخزَّ
نة في الوالیات المّتحدة أو على أرض أجنبیة، وُیحاِول معالجة صراع قانوني طویل األمد ُمخزَّ

، ال سّیما بالنظر إلى عددبین "شركات التكنولوجیا الكبرى" والجھات المعنّیة بإنفاذ القانون.")
،AWS(السعودیةالعربیةالمملكةمنالسحابیةالحوسبةمعتتعاملالتياألمیركیةالشركات
یّتخذ نظام حمایة البیانات السعودي.یدور ھذا النقاش أیضاً في االّتحاد األوروبيغوغل).

نھجاً أكثر صرامًة حیال مسألة سیادة البیانات.

30الماّدة

تنّص ھذه الماّدة على أنَّ الجھة المختّصة ھي الجھة الُمشِرفة على تنفیذ وتطبیق ھذا النظام.
م التعاون مع الجھة المختّصة لضمان تطبیق نظام حمایة البیانات الشخصیة. على جھة التحكُّ

د من م للتأكُّ وللجھة المختّصة/المشرفة طلب الوثائق أو المعلومات الالزمة من جھة التحكُّ
د شخصاً مختّصاً بحمایة البیانات م أن ُتعیِّن أو ُتحدِّ التزامھا بأحكام النظام. وعلى جھة التحكُّ

لیكون مسؤوالً عن التزامھا بتطبیق احكام النظام واللوائ، ال سیما نظام حمایة البیانات
الشخصیة.

الماّدتان
32و31

م: د الغرض منھاُیطَلب من الجھات التي تجمع البیاناتتسجیل جھة التحكُّ الشخصیة وُتحدِّ
م) التسجیل في بّوابة إلكترونیة ُتشكِّل سجّالً وطنیاً لجھات وطریقة معالجتھا (جھات التحكُّ

ده اللوائح التنفیذیة (التي تصدر في الوقت المناسب). م. وُیعتَمد رسم تسجیل سنوي ُتحدِّ التحكُّ
م أیضاً التزامات تتعلّق بدّقة البیانات الشخصیة واكتمالھا وكفایتھا وُتفَرض على جھات التحكُّ

دھا الالئحة التنفیذیة، وضمان حصول قبل المعالجة، واالحتفاظ بسجّل للمعالجة لمّدة ُتحدِّ
الموّظفین على التدریب الكافي حول نظام حمایة البیانات الشخصیة ومبادئ حمایة البیانات.

https://www.advancedcyber.co.uk/it-security-blog/where-is-your-data-the-cloud-data-sovereignty-gdpr
https://www.advancedcyber.co.uk/it-security-blog/where-is-your-data-the-cloud-data-sovereignty-gdpr
https://www.advancedcyber.co.uk/it-security-blog/where-is-your-data-the-cloud-data-sovereignty-gdpr
https://www.justice.gov/dag/cloudact
https://www.justice.gov/dag/cloudact
https://medium.com/geekculture/cloud-act-vs-gdpr-e65a396d0bed


32المواد
33و
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على االمتثال لھذا النظام،الجھة التي تتولّى مراقبة/اإلشرافالجھة المختّصة باإلشراف:
والمعاقبة على انتھاكاتھ، والتي یجوز لألشخاص المعنّیین تقدیم الشكاوى إلیھا لتأكید حقوقھم.

یجب على الجھة التي ُتعالِج البیانات من خارج المملكة العربیة السعودیة تعیین ممّثل داخل
المملكة، على أن ُتواِفق الجھة المختّصة على ھذا الممّثل وُترخِّص لھ. لكنَّ المرسوم التطبیقي

ل تطبیق األحكام التي تفرض علىینّص على ما یلي: الكیانات الموجودة خارج المملكةُیؤجَّ
والتي ُتعالِج البیانات الشخصیة للمقیمین في السعودیة تعیین ممّثل في المملكة واالمتثال لنظام
دھا الھیئة حمایة البیانات الشخصیة، لمّدة ال تتجاوز خمس سنوات من تاریخ نفاذ النظام (ُتحدِّ

البیانات تقدیم شكوى أمام الجھة. ویجوز ألصحابالسعودیة للبیانات والذكاء االصطناعي)
المختّصة فیما یتعلّق بتطبیق القانون.

35المواد
40إلى

أو نشرھا ُمخالِفاً أحكام النظام بالسجن لمّدةُیعاَقب كّل َمْن أفصَح عن بیانات حّساسةالعقوبات:
أمیركي).دوالرألف800(لایرمالیینثالثةعلىتزیدالبغرامةأوسنَتْینعلىتزیدال

وُیعاَقب كّل َمْن خالَف األحكام المتعلّقة بنقل البیانات بالسجن لمّدة ال تزید على سنة وبغرامة ال
مناألخرىاألحكامخالَفَمْنكّلوُیعاَقبأمیركي).دوالر266.600(لایرملیونعلىتزید

نظام حمایة البیانات الشخصیة باإلنذار أو بغرامة ال تزید على خمسة مالیین لایر
الغرامات،منأّيمضاعفةیجوزالمخالفة،تكرارحالوفيأمیركي).دوالر1.333.000(

ویجوز للمحكمة الُحكم بمصادرة األموال المتحّصلة من جّراء ارتكاب المخالفات المنصوص
علیھا في النظام، باإلضافة إلى نشر الُحكم على نفقة المحكوم علیھ في صحیفة أو في أّي وسیلة

أخرى. ولَمْن لحقھ ضرر نتیجة ارتكاب أّي من المخالفات حّق المطالبة بالتعویض.

41الماّدة

یلتزم كّل من باشَر عمالً من أعمال معالجة البیانات بالمحافظة على خصوصیة ھذه البیانات
حّتى بعد انتھاء المعالجة/انتھاء وظیفتھ.

42الماّدة
تصدر المراسیم التطبیقیة في مّدة ال تتجاوز (مائة وثمانین) یوماً من تاریخ صدور النظام.

43الماّدة
ُیعَمل بالنظام بعد (مائة وثمانین) یوماً من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

https://www.clydeco.com/en/insights/2021/09/saudi-arabia-issues-personal-data-protection-law
https://www.clydeco.com/en/insights/2021/09/saudi-arabia-issues-personal-data-protection-law
https://www.clydeco.com/en/insights/2021/09/saudi-arabia-issues-personal-data-protection-law
https://www.clydeco.com/en/insights/2021/09/saudi-arabia-issues-personal-data-protection-law

