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 6102لسنة ( 62)قانون رقم 
 بشأن

 تنظيم نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حاكم دبي  محمد بن راشد آل مكتوم نحن
 

بإصدار قانون العقوبات  7891لسنة ( 3)القانون االتحادي رقم بعد االطالع على 
 وتعديالته، 

 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي، 3003 لسنة( 3)وعلى القانون رقم 
 بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديالته، 3002لسنة ( 8)وعلى القانون رقم 
 بإنشاء مركز دبي لألمن اإللكتروني، 3072لسنة ( 77)وعلى القانون رقم 

 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي، 3008لسنة ( 33)وعلى المرسوم رقم 
 بتشكيل اللجنة التنفيذية لمدينة دبي الذكية، 3072لسنة ( 7)قرار رقم لاوعلى 

 تشكيل لجنة بشأن البيانات المفتوحة إلمارة دبي،ب 3072لسنة ( 3)وعلى القرار رقم 
 وعلى التشريعات المنشئة والمنظمة للمناطق الحرة في إمارة دبي،

 

 :ُنصدر القانون التالي
 اسم القانون

 (0)المادة 
 

لسنة ( 62)قانون تنظيم نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي رقم "ُيسمى هذا القانون 
6102". 

 

 التعريفات
 (6)المادة 

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبّينة إزاء كل منها، 
 :غير ذلك ما لم يدل سياق النص على

 

 .إمارة دبي : اإلمارة
 .صاحب السمو حاكم دبي : الحاكم



 7112 ديسمبر 77الموافق  -هـ 1937 ربيع األول 11 –( 99) السنة –( 393) العدد             7 الجريدة الرسمية-حكومة دبي 
 

 .حكومة دبي : الحكومة
 .مركز دبي لألمن اإللكتروني : المركز

 .الجهة المعنّية باإلشراف على تطبيق هذا القانون : الجهة المختصة
ـــات والماسســـات العامـــة ومـــا فـــي حكمهـــا،  : الجهة الحكومية االتحادية الـــوزارات والهيئ

 .التابعة للحكومة االتحادية
الــدوائر والهيئـــات والماسســـات العامــة والمجـــالس والمراكـــز  : المحلية الجهة الحكومية

وأيــة جهــة أخــرة تابعــة للحكومــة، بمــا فــي ذلــك الســلطات 
 .المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة

الشـــــــخص الطبيعـــــــي أو الشـــــــخص االعتبـــــــاري الخـــــــاص،  : الشخص
والماسســــــــات الفرديــــــــة ويشــــــــمل دونمــــــــا حصــــــــر األفــــــــراد 

والماسســات ذات النفــع العــام والشــركات والجمعيــات، ومــا 
 .في حكمها

الجهات الحكومية االتحادية، والجهـات الحكوميـة المحليـة،  : مزودو البيانات
 .واألشخاص الذين تحددهم الجهة المختصة

مجموعة منظمة أو غير منظمة من المعطيات أو الوقـائع  : البيانات
يم أو التعليمـــــات أو المشـــــاهدات أو القياســـــات، أو المفـــــاه

تكــون علــى شــكل أرقــام أو حــروف أو رمــوز أو صــور أو 
نتاجهــــا أو معالجتهــــا، عــــن طريــــق  غيرهــــا، يــــتم جمعهــــا واع
مــزودي البيانــات، وتشــمل المعلومــات أينمــا وردت فــي هــذا 

 .القانون
 .البياناتالبيانات الخاصة باإلمارة، المتوفرة لدة مزودي  : بيانات دبي

الوثيقــــة التــــي تتعــــمن مجموعــــة مــــن القواعــــد والعــــوابط  : دليل بيانات دبي
والنمـــاذا وااليـــات المنظمـــة لعمليـــة نشـــر وتبـــادل وحمايـــة 
ـــل  ـــة مـــن قب بيانـــات دبـــي، التـــي يجـــب اســـتخدامها كمرجعي

 .مزودي البيانات
األدنــى بيانـات دبـي التـي يجـوز نشـرها دون قيـود أو بالحـد  : البيانات المفتوحة

 .من القيود التي تحددها الجهة المختصة في هذا الشأن
بيانــات دبــي التــي يــتم تبادلهــا بــين مــزودي البيانــات، وفقــا   : البيانات المشتركة
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للشروط والعوابط التـي تحـددها الجهـة المختصـة فـي هـذا 
 .الشأن

 المنصة اإللكترونية
 

وشــبكات منظومـة إلكترونيـة، تتـألف مــن أجهـزة وبرمجيـات  :
وأنظمــة تخــزين وموقــع لالتصــال والتواصــل، يــتم بواســطتها 

 .نشر وتبادل بيانات دبي
 أنظمة المعلومات

 
نظام إلكتروني أو يـدوي يسـتخدمه مـزودو البيانـات، لجمـع  :

دارة ومعالجة وتوزيع ونشر وتبادل بيانـات دبـي،  وتخزين واع
 .يتم ربطه بالمنصة اإللكترونية

ســــــجالت اإللكترونيــــــة أو الورقيــــــة، التــــــي يــــــتم تحديــــــدها ال : السجالت المرجعية
وتنظيمهــا وتصــنيفها مــن قبــل الجهــة المختصــة علــى نحــو 
يجعـل كــل ســجل منهــا يتعــمن نوعيــة محــددة ومتســقة مــن 

 .بيانات دبي
 

 نطاق التطبيق
 (3)المادة 

 

 :على ُتطبق أحكام هذا القانون
 .بيانات تخص اإلمارةالجهات الحكومية االتحادية التي تتوفر لديها أية  -1
 .الجهات الحكومية المحلية -2
األشخاص الذين ينتجون أو يمتلكون أو ينشرون أو يتبادلون أية بيانات تخص اإلمارة،  -3

ممن تحددهم الجهة المختصة، سواء من األفراد أو الماسسات أو الشركات الموجودين 
ة بما فيها مركز دبي في اإلمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحر 

 .المالي العالمي
 

 أهداف القانون
 (4)المادة 

 :يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي
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 .تمكين اإلمارة من تحقيق رايتها في جعل دبي مدينة ذكية -7
 .إدارة بيانات دبي وفق منهجية واعحة ومحددة، تتفق مع أفعل الممارسات العالمية -3
الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية االتحادية والجهات تحقيق التكامل والتناغم بين  -3

 .الحكومية المحلية
 .االستفادة المثلى من البيانات المتوفرة لدة مزودي البيانات -2
رساء قواعد الحوكمة بشأن نشر وتبادل البيانات -5  .تعزيز الشفافية واع
ت الحكومية زيادة كفاءة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية االتحادية والجها -6

المحلية للمتعاملين، من حيث مستوة الجودة، وسرعة اإلنجاز، وتبسيط اإلجراءات، 
 .وتخفيض كلف التشغيل

زيادة القدرة التنافسية لمزودي البيانات، ورفع ماشر تنافسية دولة اإلمارات العربية  -1
 .المتحدة على المستوة الدولي

االتحادية والجهات الحكومية المحلية، دعم عملية اتخاذ القرار لدة الجهات الحكومية  -9
 .وتمكينها من إعداد سياساتها، وتنفيذ خططها ومبادراتها االستراتيجية بكفاءة وفعالية

ترسيخ ثقافة اإلبداع، واإلسهام في دعم المبادرات االبتكارية التي من شأنها تحقيق  -8
 .رفاهية العيش ومقومات النجاح في المجتمع

 .ية نشر وتبادل البيانات، والحفاظ على سريتها وخصوصيتهاتحقيق التوازن بين عمل -70
توفير البيانات الالزمة للجهات غير الحكومية، بهدف دعم الخطط التنموية  -77

 .واالقتصادية في اإلمارة
 

 تحديد الجهة المختصة
 (2)المادة 

 

ُيحدد الحاكم بموجب تشريع يصدر عنه في هذا الشأن الجهة المختصة، وحدود وطبيعة 
العالقة التي تربطها مع المركز وغيرها من الجهات األخرة، وكذلك تحديد كافة المسائل 

 .المتعلقة بتنظيمها اإلداري والمالي لتمكينها من تطبيق أحكام هذا القانون، وتحقيق أهدافه
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 اختصاصات الجهة المختصة
 (2)المادة 

 

 :ةتتولى الجهة المختصة القيام بالمهام والصالحيات التالي
 .اإلشراف على تطبيق أحكام هذا القانون والتشريعات الصادرة بموجبه -7
إعداد وتحديث استراتيجية الحكومة الخاصة ببيانات دبي والخطط والبرامج المتصلة  -3

 .بها واإلشراف على تطبيقها، بالتنسيق مع المركز
المركز بما اقتراح التشريعات والسياسات الخاصة بنشر وتبادل البيانات، بالتنسيق مع  -3

يتواءم مع السياسات والخطط االستراتيجية لإلمارة، ورفعها إلى السلطات المختصة 
 .العتمادها

االطالع على أفعل الممارسات والمنهجيات والوسائل العلمية والتنظيمية العالمية في  -2
 .مجال نشر وتبادل البيانات، لالستفادة منها لتحقيق أهداف هذا القانون

لبيانات المعّد من قبل مزودي البيانات على عوء السياسات اعتماد تصنيف ا -5
 .المعتمدة والتشريعات السارية في هذا الشأن

 .تحديد مزودي البيانات من الجهات الحكومية االتحادية واألشخاص -6
 .التنسيق مع مزودي البيانات لعمان تحقيق أهداف هذا القانون -1
 .عة تشغيلها وفقا  لهذه القواعدتحديد قواعد تشغيل المنصة اإللكترونية، ومتاب -9
تحديد السجالت المرجعية، والتأكد من إنشائها وتحديثها وتنظيمها وتصنيفها على  -8

 .نحو يسهل عملية نشر وتبادل البيانات ووفقا  للقواعد المعتمدة لديها في هذا الشأن
ات، متابعة التزام مزودي البيانات بالسياسات المعتمدة في شأن نشر وتبادل البيان -70

 .سواء على مستوة العمليات أو المستويات الفنية
توحيد سياسات وخطط نشر وتبادل البيانات في اإلمارة، ودعم أهداف اإلمارة الرامية  -77

 .لجعل دبي مدينة ذكية
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اتخاذ اإلجراءات الالزمة لقيام مزودي البيانات بتوفير بيانات دبي بشكل واعح  -73
 .ودقيق، والحد من ازدواجيتها وتعارعها

اعتماد السياسات وااليات والقواعد والمعايير والنماذا واألدلة الخاصة بنشر وتبادل  -73
 :البيانات بما يتفق مع التشريعات السارية، وعلى وجه الخصوص السياسات التالية

سياسة حماية البيانات ذات الطبيعة السرية العائدة لمزودي البيانات، كالبيانات  -أ 
 .والشركاتالخاصة باألفراد والماسسات 

 .سياسة الملكية الفكرية للبيانات -ب 
 .سياسة تصنيف ونشر وتبادل بيانات دبي -ا 
عادة استخدام بيانات دبي -د   .سياسة استخدام واع

سياسة المعايير الفنية لنشر وتبادل بيانات دبي بواسطة المنصة اإللكترونية، - هـ
 :والتي يجب أن تتعمن ما يلي

الخاصة بأنظمة المعلومات وشبكات الحاسب قواعد ووسائل الحماية التقنّية  -7
 .االي وتوفير أمن المعلومات لبيانات دبي

الدليل الفني الذي يتعمن توحيد التعريفات الخاصة بالمصطلحات الفنية  -3
والتنظيمية المرتبطة بعملية نشر وتبادل البيانات، وصالحية الدخول 

لمتوفرة فيها، وتأمينها، للمنصة اإللكترونية، وأغراض االستفادة من البيانات ا
 .ومعايير تبادلها

إبرام االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع أية جهة داخل اإلمارة أو خارجها تتوفر لديها  -72
 .أية بيانات تخص اإلمارة

 .عقد الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة حول نشر وتبادل البيانات -75
ات بشأن نشر وتبادل البيانات، دراسة التقارير المرفوعة إليها من مزودي البيان -76

صدار القرارات المناسبة بشأنها بالتنسيق مع المركز  .واع
التحقيق في الشكاوة والمخالفات بشأن مدة التزام مزودي البيانات بأحكام هذا  -71

 .القانون والقرارات الصادرة بموجبه، واتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة بشأنها
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أية عوائق أو صعوبات أو تحديات أو إشكاليات  وعع الحلول المناسبة إلزالة -79
 .تعترض عملية نشر وتبادل البيانات

 .أية مهام أخرة تكون الزمة لتحقيق أهداف هذا القانون -78
 

 تصنيف بيانات دبي
 (7)المادة 

 

 :يتم تصنيف بيانات دبي وفقا  لما يلي  - أ
 .البيانات المفتوحة -7
 .البيانات المشتركة -3

وفقا  لدليل بيانات دبي الذي يتم اعتماده من الجهة  تتم عملية تصنيف البيانات - ب
 .المختصة بالتنسيق مع المركز

 

 طرق نشر وتبادل بيانات دبي
 (8)المادة 

 

يتم نشر وتبادل بيانات دبي من خالل المنصة اإللكترونية والنشرات والتقارير وأية وسيلة 
 .مدة في هذا الشأنأخرة تحددها الجهة المختصة، وبما يتناسب مع السياسات المعت

 

 تزويد البيانات
 (9)المادة 

 

على مزودي البيانات توفير بيانات دبي الموجودة لديهم أو التي يتم استحداثها أو تطويرها 
من قبلهم، وفقا  للسياسات التي تعتمدها الجهة المختصة في هذا الشأن، ويجب عليهم على 

 :وجه الخصوص االلتزام بما يلي
المفتوحة الخاصة بهم، وفقا  للعوابط والقواعد المعتمدة لدة الجهة نشر البيانات  -7

 .المختصة
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تبادل البيانات المشتركة الخاصة بهم، وفقا  للعوابط والشروط المعتمدة لدة الجهة  -3
 .المختصة

 .عدم المساس بقواعد سرية البيانات أو بحقوق الملكية الفكرية -3
 .قبلهم قابلة للقراءة وبأشكال فنية متعددةأن تكون البيانات المنتجة أو المعالجة من  -2
االمتثال للقواعد التنظيمية والبروتوكوالت الفنّية المعتمدة من قبل الجهة المختصة بشأن  -5

 .نشر وتبادل البيانات
 

 توفير البنية التحتية
 (01)المادة 

 

لنشر على مزودي البيانات توفير البنية التحتية األساسية التي تحددها الجهة المختصة 
 :وتبادل بيانات دبي، ويشمل ذلك دونما حصر توفير ما يلي

أنظمة المعلومات واألجهزة والبـرامج ووسـائل االتصـال والتواصـل المناسـبة، وتشـغيلها  -1
 .وصيانتها

 .برامج حماية البيانات التي ينتجها أو ينشرها أو يتداولها -2
 .برامج أمن البيانات -3
اإللكترونيــة وقواعـد البيانــات واألنظمــة والبــرامج التــي الـربط اإللكترونــي مــع المنصــة  -4

 .تحددها الجهة المختصة
 

 التزامات الجهات الحكومية المحلية
 (00)المادة 
 

 :لغايات هذا القانون، تلتزم الجهة الحكومية المحلية بما يلي
 .تصنيف بياناتها وفقا  لدليل بيانات دبي -1
لديها، وفقا  لمراحل زمنية محددة، ورفعها  إعداد خطة لنشر وتبادل البيانات المتوفرة -2

 .إلى الجهة المختصة العتمادها



 7112 ديسمبر 77الموافق  -هـ 1937 ربيع األول 11 –( 99) السنة –( 393) العدد             9 الجريدة الرسمية-حكومة دبي 
 

تعديل بنيتها التحتية من أجهزة وأنظمة معلومات وبرامج وغيرها على نحو يمكنها  -3
 .من نشر وتبادل بياناتها إلكترونيا  

 بيانات المشتركة،وتبادل ال البيانات المفتوحةاتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لنشر  -4
 .وفقا  للسياسات المعتمدة من الجهة المختصة في هذا الشأن

تحديد المعوقات التي تحول دون نشر وتبادل بياناتها وفقا  ألحكام هذا القانون،  -5
 .ورفعها إلى الجهة المختصة لدراستها، واقتراح ما تراه مناسبا  بشأنها

 .عمان جودة بياناتها، وتحديثها بشكل دوري -6
ت المتحصل عليها من مزودي البيانات ااخرين وفقا  للسياسات التعامل مع البيانا -7

 .المعتمدة لدة الجهة المختصة في هذا الشأن
 .تزويد الجهة المختصة بأية معلومات أو تقارير تطلبها بشأن نشر وتبادل البيانات -8
السياسات واإلجراءات واألدلة والعوابط واالشتراطات المعتمدة من الجهة  -9

 .المختصة
 

 التزامات مزودي البيانات من غير الجهات الحكومية
 (06)المادة 
 

باإلعافة إلى االلتزامات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، يجب 
على مزودي البيانات من غير الجهات الحكومية االتحادية والجهات الحكومية المحلية 

دلة واالشتراطات والمتطلبات التي تحددها الجهة االلتزام بكافة السياسات وااليات واأل
 .المختصة في مجال نشر وتبادل البيانات

 

 حماية بيانات المتعاملين
 (03)المادة 

ال تخل أحكام هذا القانون بقواعد ونطاق وأوعاع الحماية القانونية المقررة بموجب  - أ
انات أو طبيعتها أو التشريعات السارية للبيانات، وذلك بصرف النظر عن نوع هذه البي

 .شكلها
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يجب على مزودي البيانات اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة للحفاظ على سرية  - ب
وخصوصية بيانات المتعاملين التي تتمتع بالحماية القانونية خالل عملية نشر وتبادل 

 .البيانات
 
 
 

 السجالت المرجعية
 (04)المادة 
 

 .المساولة عنها بقرار من الجهة المختصةيتم تحديد السجالت المرجعية والجهات  -أ 
يجب االستناد إلى السجالت المرجعية كمصدر وحيد وموثوق في تقديم الخدمات  -ب 

 .للغير
 

 ملكية بيانات دبي
 (02)المادة 
 

تعتبر بيانات دبي إحدة األصول المملوكة للحكومة، وال يجوز التصرف بها من قبل 
ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه  مزودي البيانات أو مستخدميها إال وفقا  

 .والتشريعات السارية، وطبقا  لألغراض المخصصة لها
 

 العقوبات
 (02)المادة 
 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام 
يصدر بتحديدها قرار من بالعقوبات والتدابير التي  ههذا القانون والقرارات الصادرة بموجب

 .رئيس المجلس التنفيذي
 

 الضبطية القضائية
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 (07)المادة 
تكون لموظفي الجهة المختصة الذين يتم تحديدهم من قبل مساولها صفة مأموري العبط 
القعائي في عبط األفعال التي ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة 

ذلك تحرير محاعر العبط الالزمة واالستعانة بأفراد الشرطة  بموجبه، ويكون لهم في سبيل
 .عند االقتعاء

 
 

 أحكام انتقالية
 (08)المادة 
 

 3072لسنة ( 3)تتولى لجنة البيانات المفتوحة إلمارة دبي المشّكلة بموجب القرار رقم 
والقرارات المشار إليه القيام بمهام وصالحيات الجهة المختصة المقررة بموجب هذا القانون 

 .الصادرة بموجبه، إلى حين تحديد هذه الجهة وقيامها بمهامها
 

 اإللغاءات
 (09)المادة 
 

 .ُيلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدة الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون
 

 إصدار القرارات التنفيذية
 (61)المادة 

 

 .يذ أحكام هذا القانونالتنفيذي القرارات الالزمة لتنف المجلسُيصدر رئيس 
 

 النشر والسريان
 (60)المادة 
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 .ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وُيعمل به من تاريخ نشره
 

 محمد بن راشد آل مكتوم                                                             
 حاكم دبي                                                                 

 
 م6102كتوبر أ 02صدر في دبي بتاريخ 
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