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 الفصل األول: أحكام عامة 

 املادة األولى: 

يقصد بالعبارات واملصطلحات اآلتية أينما وردت في هذا النظام املعاني املبينة أمامها مالم يقتض السياق خالف 

 ذلك: 

 املعلومات.النظام: نظام االتصاالت وتقنية 

 الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام.

 التنظيم: تنظيم هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات.

 الوزارة: وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات.

 الوزير: وزير االتصاالت وتقنية املعلومات.

 الهيئة: هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات.

 املجلس: مجلس إدارة الهيئة.

 قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات.القطاع: 

الخطةةة الوينيةةة للطيت الي:ددث: و يقةةة تنظيميةةة ى ةةةةةةةةةةةةةةتمةةي  ال الجةةدول الوية  لتوز   النطةةاقةةات الي:دديةةة  ال 

 .مختلت الخدمات الراديوية

املستخدم: الشخص الذث يستخدم خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات أو يتعاقد م  مقدم الخدمات لغرض 

 ك الخدمات.استخدام تل

 أو املعلومات أو األصوات أو الصور  أو املكتوبات أو اإلشارات أو للعالمات استقبال  أو إرسال كي هي: االتصاالت

 األنظمة من غي:ها أو البصرية أو الراديوية أو السلكية األنظمة بواسطة يبيعتها، تكن مهما البيانات،

 االستقبال بين  دد من األشخاص أو األشياء.الكهرومغناييسية، سواء أكان اإلرسال أو 

 او وإن ةةةةةةا ها االتصةةةةةةاالت معالجة في املسةةةةةةتخدمة وال ةةةةةةب ات والب:مجيات واملعدات التقنيات هي: املعلومات تقنية

 .إليها النفاذ أو  ليها الحصول  أو تحليلها أو تخزينها أو ن رها أو نقلها أو تمريرها أو استقبالها أو إرسالها

الرقم : مجمو ة من األن ةةةةةةةةةةطة الى  سهدف إ ل اسةةةةةةةةةةتخدام البيانات والتقنيات وشةةةةةةةةةةب ات االتصةةةةةةةةةةاالت االقتصةةةةةةةةةةاد 

 كعوامي في اإلنتاج بما يؤدث إ ل مساهمة القطاع في تحفيز االقتصاد.

 التحول الرقم : إ ادة تنظيم األ مال ب  ي اسي:اتيجي مستند  ال البيانات والتقنيات وشب ات االتصاالت.

تية: التقنيات واملعدات والب:مجيات واألنظمة وال ب ات املستخدمة في توفي: الخدمات ذات العالقة البنية التح

 بالقطاع، بما ي مي أث م ونات مادية ملا سبق.
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 مقدم الخدمات: مقدم خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات املرخص له. 

 قنيةةة املعلومةةات املرخص لهم بي:كيةة  أومقةةدمو الخةةدمةةات ذوث البنيةةة التحتيةةة: مقةةدمو خةةدمةةات االتصةةةةةةةةةةةةةةةاالت وت

 ى غيي البنية التحتية.  أو صيانة

 ال  التقنيةةات الجةةديةةدة الى  يتم تطويرهةةا أو سةةةةةةةةةةةةةةيتم تطويرهةةا والى  قةةد ي ون لهةةا تةة  ي: كبي:التقنيةةات النةةاشةةةةةةةةةةةةةةئةةة: 

، نبلوك ى ةةةةةي ،األشةةةةةياءإني:نت  الروبوتات، االصةةةةةطنا ي،ي ةةةةةمي ذلك الذكاء ، بما االقتصةةةةةادية وااليتما ية ةالبيئ

 .الطبا ة  ال ية األبعادو الواق  االفي:اض   ، الواق  املعزز، 

 لبناء والبوابات واملنصةةةات املتقدمة التقنية واألنظمة واالتصةةةاالت املعلومات تقنية الح ومة الرقمية: اسةةةتخدام

 اإلداريةةةة العمليةةةةات ود م بفعةةةةاليةةةةة، الح وميةةةةة والخةةةةدمةةةةات للمعلومةةةةات بسةةةةةةةةةةةةةةهولةةةةة الوصةةةةةةةةةةةةةةول  وتمكين وتحسةةةةةةةةةةةةةةين

 املجتمعية. امل اركة وىعزيز الرقم ، بالتحول  الح ومية القطا ات داخي والت غيلية والتنظيمية

شةةةةبكة االتصةةةةاالت: نظام بي لنقي أث نوع من اإلشةةةةارات  ن يريق اسةةةةتعمال الطاقة الكهربائية أو املغناييسةةةةية 

 انات واملن آت املستخدمة لذلك. أو الكهرومغناييسية؛ بما في ذلك األيهزة واملعدات والب:امج والبي

قد يؤ ر  أومعدات االتصةةةةةةةةاالت: أث أيهزة اتصةةةةةةةةاالت إلكي:ونية؛ سةةةةةةةةلكية أو السةةةةةةةةلكية تتصةةةةةةةةي ب ةةةةةةةةبكة اتصةةةةةةةةاالت 

 استعمالها  ال اإلم انية الفنية لتقديم خدمات االتصاالت. 

التصةةةةةةةةةةةةةةاالت نى لخدمات اواأليهزة واملعدات والب:امج الضةةةةةةةةةةةةةةرورية بالحد األد ال ةةةةةةةةةةةةةةب ات: البنية التحتية الحرية

 بحيي وتقنية املعلومات، 
 
 .أو األمن أو املصلحة العامة االستقراربا إ ل املساس لها كليا أو يزئي  يؤدث ىعط

الواردة في أنظمةةةة الراديو الةةةدوليةةةة، وغي:هةةةا من املوارد الطبيعيةةةة مجمو ةةةة نطةةةاقةةةات الي:ددات  :الطيت الي:ددث

 وتقنية املعلومات. الى  يمكن استخدامها في االتصاالت واالفي:اضية املحدودة وغي: املحدودة

معين باالتصةةةةال فيما بينهم أو  ةملقدم خدم ةتابع ي شةةةةبكة اتصةةةةاالتربط يسةةةةمت ملسةةةةتخدم :ربط االتصةةةةال البية 

 آخر ةم  املستخدمين التابعين ملقدم خدم

أث ش  ء آخر يمكن استخدامه سماح مقدم الخدمة ملقدم خدمة آخر بالوصول إ ل األيهزة والخدمات و  :النفاذ

 في خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات، ومن صور النفاذ ربط االتصال البية . 

مجموع الوسةائي والخدمات التقنية والتنظيمية واإلدارية املسةتخدمة لتوفي: الحماية من املخاير  :األمن الرقم 

 .معلومات وبيانات رقميةاملعلومات أو ما تحويه من تقنية الى  سهدد نظم االتصاالت و 

خدمات من  االتصةةةةةال باإليراء املتعلق بالحد من محتوى معين  ال شةةةةةبكة اإلني:نت، أو  :ترشةةةةةيت شةةةةةبكة اإلني:نت

 .إليهاإني:نت محددة أو تقييد الوصول 

الخدمة ال ةاملة: توفي: دد أدنى معين من خدمات االتصةاالت واإلني:نت ب سةعار ويودة مناسةبة ل ي شةخص في 

 لكة. املم

 املادة الثانية: 
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 يهدف النظام إ ل تحقيق اآلىي:

 القطاع بما يهدف إ ل رف  كفاءة خدماته وتطوير بنيته التحتية وىعزيز أمنه الرقم .تطوير  .1

الرقم  والحي  ال اسةةةةةةتخدام االتصةةةةةةاالت وتقنية املعلومات واالسةةةةةةتفادة منها في كافة ىشةةةةةةجي  التحول   .2

 املجاالت.

القطا ات الفر ية القدرات الرقمية  التقة ، وتنميةىشجي  االبت ار وريادة األ مال والبحي والتطوير  .3

 والتقنيات الناشئة، وإن اء أسواق يديدة لالتصاالت وتقنية املعلومات.

مستوى الثقة لديهم  ب: تقديم  ورف ىعزيز مستوى الو ي التقة  والرقم ، ودماية املستخدمين  .4

 منة واملو وقة وتوفي: الحماية من املحتوى الضار.الخدمات اآل 

ىعزيز الوصول إ ل خدمات اتصاالت وتقنية معلومات متطورة وب سعار مناسبة في يمي  منايق  .5

 اململكة.

 في القطاع. ، وزيادة م اركتهم تنمية وتطوير مستوى املهارات والكفاءات املحلية  .6

طل   ال منتجات وخدمات املن آت املحلية ذات رف  دصة املحتوى املحاي في القطاع وتحفيز ال .7

 الصلة. 

 . مستوى املنافسةاستمرارية وفعالية التنافسية وضمان  الرف  من قدرة القطاع .8

توفي: بيئة ياذبة لالستثمار في القطاع، واستقطاب ال ركات الدولية الرائدة في املجاالت ذات األولوية،  .9

 .ورف  مستوى  مي منظومة ال ركات املحلية

 تنظيم استخدام الطيت الي:ددث بما يضمن االستخدام األمثي له. .10

الرف  من فعالية السياسات املعتمدة وتضافر الجهود بين الجهات العامة والخاصة ذات الصلة  .11

 بالقطاع بما يحقق الحوكمة الفعالة والعادلة.

 املادة الثالثة: 

في ددود النظام  يهاإلشراف  لالقطاع و  هي الجهة املختصة في اململكة بتنظيم كافة شؤونالوزارة  .1

 ممارسة أث مما ياي: – دون سواها من الجهات األخرى  –والالئحة واألنظمة ذات العالقة، ولها 

وض  االسي:اتيجيات والسياسات والخطط والب:امج الخاصة بجمي  شؤون القطاع وأمنه الرقم   .أ

 وبنيته التحتية ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها وفق اإليراءات النظامية. 

 إصدار القرارات الالزمة لتنفيذ أد ام هذا النظام ولوائحه.  .ب

ىعميمها  ال الجهات ذات ئة واإلني:نت، و املتعلقة بالتقنيات الناشةةوالضةةوابط إصةةدار التنظيمات  .ج

 . العالقة، ومتابعة االليزام بها، وتحديثها

 وض  الب:امج التطويرية وإيالق املبادرات الى  سهدف إ ل تطوير القطاع وتحقيق أهداف النظام. .د

 اقي:اح م ار   األنظمة واللوائت ذات الصلة بالقطاع ومتابعة تنفيذها بعد ا تمادها.  .ه

مرايعة دورية شةةةةةةةاملة ألداء القطاع في اي السةةةةةةةياسةةةةةةةات املعتمدة كلما اقتضةةةةةةةت الحاية إ ل إيراء  .و

 ذلك، ون ر نتائجها للعموم.
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اتخاذ كافة ما يلزم و ، االقتصةةةاد الرقم  وضةةة  كافة التنظيمات واملعايي: واإليراءات ذات العالقة ب .ز

 قتصادية.تيسي: استخدام االتصاالت وتقنية املعلومات في كافة املجاالت االل

لح ومةةة وا ذات العالقةةة بةةالتحول الرقم  الخطط واملعةةايي: واإليراءات كةةافةةة التنظيمةةات و وضةةةةةةةةةةةةةة   .ح

اتخةةةاذ ، و العمةةةي  ال ذلةةةك بين الجهةةةات والقطةةةا ةةةات املختلفةةةة في اململكةةةة اتالرقميةةةة، وتنظيم آليةةة

 .بهذا الخصوص وىعميمها  ال الجهات ذات العالقة كافة القرارات الالزمة

بتوفي: خةدمةات االتصةةةةةةةةةةةةةةةاالت وتقنيةة املعلومةات ومراقبةة  – نفسةةةةةةةةةةةةةةهةا أو من خالل غي:هةاب –القيةام  .ط

 يودسها. 

 اإليراءات املناسبة لذلك.كافة توافر الخدمة ال املة، ووض  ضمان   .ث

 ال املة.إصدار القوا د واألسس وال روط املتعلقة بالخدمة  .ك

 ب ؤون القطاع.تمثيي اململكة أمام الجهات اإلقليمية والدولية فيما يتعلق  .ل

 

املهام املوكلة إليها بمقتض ى هذا النظام اإلشراف  ال مقدمي الخدمة ومراقبة أدا هم وفق الهيئة تتو ل  .2

 ولوائحهما، ولها في سبيي ذلك إصدار كافة التنظيمات والقرارات الالزمة.التنظيم و 

ل التدخي؛ يراء  دم مرا اة الحاية إ  - ند ممارسةةةةةةةةةةةةةة أث من اختصةةةةةةةةةةةةةاصةةةةةةةةةةةةةاسهما –الوزارة والهيئة  ال  .3

 قدرة قوى السوق  ال القيام بالغرض املقصود.

 الفصل الثاني: التراخيص

 بعة: ااملادة الر 

صةةةةدار إيتم تخصةةةةيص مقابي ما ي معين لصةةةةالة الخزينة العامة للدولة نظي: )املادة الثانية(،  م  مرا اة ما ورد في

املقابي  ةالالئحوتحدد  ،م الي:دداتاواسةةةةةةةةةةةةةةتخد اتجاري  الي:اخيص وتقديم خدمات االتصةةةةةةةةةةةةةةاالت وتقنية املعلومات 

 املا ي والخدمات امل مولة.

 املادة الخامسة: 

 ي ي:ط الحصول  ال ترخيص أو ىسجيي أو إ فاء صادر من الهيئة قبي القيام ب ٍث مما ياي:

 تقديم خدمات اتصاالت إلكي:ونية للعموم أو استخدام شبكة اتصاالت لهذا الغرض. .1

 ييت ترددث. مورد ترقيم أو أث استخدام  .2

 استخدام أيهزة ومعدات االتصاالت وتقنية املعلومات. .3

 تقديم خدمات ىسجيي أسماء النطاقات أو إن اء مراكز للتسجيي.  .4

 تقديم أث خدمة ذات  القة باالتصاالت وتقنية املعلومات يقرر املجلس ويوب إصدار ترخيص لها.  .5

 : السادسة املادة

رفض يلبات الي:خيص وإلغاء أو ىعليق أو ىعديي أث ترخيص أو ىسةةةةةةةةجيي أو إ فاء  -ار مسةةةةةةةةب بقر -يجوز للهيئة 

 صادر منها، وذلك في أث من الحاالت اآلتية: 
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ويود ىغي:ات في التقنية أو في اروف السةةوق أو في الخطة الوينية للطيت الي:ددث، دون أن يخي ذلك  .1

 تيجة لهذا اإليراء. بحق املتضرر في يل  التعويض  ما أصابه من ضرر ن

  دم معالجة الشخص للمخالفات النظامية الى  تم إشعاره بمعالجتها خالل الفي:ة املحددة لذلك. .2

 إفالس أو تصفية أو انقضاء الشخص املسجي أو املرخص له أو املعفى. .3

 تقدم صاد  ال  ن بطل  اإللغاء أو التعديي أو التعليق.  .4

 أث دالة أخرى تحددها الالئحة. .5

 ة السابعة: املاد

 ال يجوز التنازل  ن أث ترخيص أو ىسجيي أو إ فاء إ ل الغي: إال بموافقة مسبقة من الهيئة. .1

ي ي:ط الحصول  ال موافقة مسبقة من الهيئة قبي اتخاذ أث إيراء يؤ ر ب  ي يوهرث  ال سيطرة  .2

 أو ملكية املرخص له أو املسجي.

 املادة الثامنة: 

 وأد ام وشروط الي:خيص. تض  الهيئة معايي: وإيراءات  .1

 تقيد فيه أسةةةةةةةةةةةةةةماء املرخص لهم وأنواع الي:اخيص املمنودة وغي:ها من  .2
 
 خاصةةةةةةةةةةةةةةا

 
تنشةةةةةةةةةةةةةة خ الهيئة دةةةةةةةةةةةةةةجال

 املعلومات الى  تحددها الالئحة. 

 الفصل الثالث: الطيف الترددي

 : التاسعةاملادة 

الخطةةةةة الوينيةةةةة للطيت الي:ددث بمةةةةا يتفق م   وتضةةةةةةةةةةةةةة  الوزارةالطيت الي:ددث  روة يبيعيةةةةة تملكهةةةةا الةةةةدولةةةةة، 

  ،األنظمة واالتفاقيات الدولية واملعايي: املعتمدة

 : العاشرةاملادة 

 ملا تحدده الالئحة والخطة الوينية للطيت الي:ددث.  تتو ل الهيئة إدارة الي:ددات لجمي  االستخدامات
 
  وفقا

 : االتصال البيني والنفاذالرابعالفصل 

 عشرة:  اديةالحاملادة 

يليزم مقدمو خدمات االتصةةةةةةةةةةةاالت ذوو السةةةةةةةةةةةيطرة في األسةةةةةةةةةةةواق ذات الصةةةةةةةةةةةلة بتلبية يلبات ربط االتصةةةةةةةةةةةال البية  

والنفاذ الى  يتقدم بها مقدمو خدمات آخرون  ال أن ت ون تلك الطلبات معقولة ووفق شةةةةةةةةروط وأسةةةةةةةةعار  ادلة 

 لخاصة بطلبات الربط. في مقابي الت لفة، وتحدد الالئحة املدد وال روط واألد ام ا

 عشرة:  الثانيةاملادة 

يمن   ال مقةةةةدمي الخةةةةدمةةةةات الةةةةدخول في اتفةةةةاق لربط االتصةةةةةةةةةةةةةةةةةال البية  أو النفةةةةاذ إذا كةةةةان من شةةةةةةةةةةةةةةةةة نةةةةه ىعريض 

 األشخاص أو ممتل اسهم للخطر أو اإلضرار ب ب ات أو خدمات اتصاالت وتقنية معلومات أخرى.

 : استخدام العقاراتالخامسالفصل 
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 عشرة:  لثالثةااملادة 

لهم بحق متسةةةةةةةةةةةةةةةاٍو للوصةةةةةةةةةةةةةةول إ ل العقةةارات العةةامةةة  ذوث البنيةةة التحتيةةة املرخص خةةدمةةاتاليتمت  يمي  مقةةدمي 

والخاصةةةةةةةةةةةةةةة،  ال أن ي ون الدخول لتلك العقارات واسةةةةةةةةةةةةةةتخدامها بعلم وموافقة مالك العقار وفي ددود تقديم 

 وتوصيي تلك الخدمات. 

 عشرة:  الرابعةاملادة 

أث معةةدات أو إن ةةةةةةةةةةةةةةةاء شةةةةةةةةةةةةةةب ةةات أو صةةةةةةةةةةةةةةيةةانتهةةا داخةةي  ذوث البنيةةة التحتيةةة لي:كيةة خةةدمةةات ال نةةد دةةايةةة مقةةدمي 

الخدمة التفاوض م  مالك العقار ب ةةة ن ىعويضةةةه،  عال مقدمالعقارات الخاصةةةة بهدف تقديم خدمة للعموم، ف

ذلك العقار وفق األد ام   دم الوصةةةةةةةةةةةةةةول إ ل اتفاق، فلمقدم الخدمة التقدم للوزارة بطل  نزع ملكية ةوفي دال

 املنظمة لذلك.

 عشرة:  الخامسةاملادة 

 ند داية مقدمي الخدمات للوصةةةةةةةول إ ل أث  قار لغرض توصةةةةةةةيي أو تقديم خدمة لشةةةةةةةخص معنوث أو يبي ي 

بداخله، فإنه ال يجوز ملالك ذلك العقار أو من في دكمه فرض أث مقابي ما ي  ليهم. وتحدد الالئحة ال ةةةةةةةةةةةةةةروط 

 الستثناءات من دكم هذه املادة. واألد ام وا

 :عشرة السادسةاملادة 

ذوث  خدماتال مقدمي من  دكمه في من أو العقار ملالك يجوز  ال ، م  مرا اة ما ورد في املادة )الرابعة   ةةةةةةةةةةرة( 

 معنوث  أو يبي ي لشةةةخص خدمة تقديم لغرض وصةةةولهم كان مىى العقار ذلك إ ل الوصةةةول  من البنية التحتية 

  دكمه في من أو املالك لدى توافر إذا إال بداخله،
 
  ال الهيئة موافقة  ال الحصةةةول  وبعد للمن  معقولة أسةةةبابا

 األ مال بعض إيراء الضةةةةرورة د ت دال في  ليه كان ما إ ل العقار دال بإ ادة الخدمات مقدمو ويليزم.  ذلك

   .الخدمة تلك تقديم لغرض فيه

 : املنافسةالسادسالفصل 

 عشرة:  السابعةاملادة 

 ، ولها في سبيي ذلك إصدار التنظيمات الالزمة.  القطاعتختص الهيئة بحماية وتنظيم املنافسة في 

 عشرة:  الثامنةاملادة 

، وت ون النصةةوص الواردة بهذا ال ةة ن في أث القطاعباملنافسةةة في  واالتفاقيات الى  تخي تحظر يمي  املمارسةةات

 .بايلة.اتفاقات أو قرارات 

 : التاسعة عشرةاملادة 

 ال موافقة من الهيئة قبي القيام بامل ةةةةةةةةةةاركة في أث  ملية اسةةةةةةةةةةتحواذ أو  الخدمات الحصةةةةةةةةةةول يج   ال مقدمي 

اندماج تؤدث إ ل السةةةةةةيطرة داخي السةةةةةةوق السةةةةةةعودث سةةةةةةواء كانت العملية داخي السةةةةةةوق السةةةةةةعودث أو خاريه، 
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يوهرث من املنافسةةةةةةةةةةةةةة في السةةةةةةةةةةةةةوق دون تقديم مناف   وللهيئة رفض الطل  مىى تبين لها أن العملية تحد ب ةةةةةةةةةةةةة ي

 للمستخدمين. 

 : األمن الرقمي وحماية البياناتالسابعالفصل 

 العشرون:  املادة

خدمات باتخاذ كافة التدابي: والي:تيبات الالزمة لضةةةةةةةةةةةةمان دماية خصةةةةةةةةةةةةوصةةةةةةةةةةةةية البيانات اليليزم مقدمو  .1

والو ائق الشةةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةةةية للمسةةةةةةةةةةةتخدمين واملعلومات الخاصةةةةةةةةةةةة بهم، ومن  الوصةةةةةةةةةةةول إليها أو االيالع  ليها 

والتصةةةةةةةةةرف فيها ب ةةةةةةةةة ي غي: نظامي، بما في ذلك إ داد سةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةات األمن الرقم  الخاصةةةةةةةةةة بحماية تلك 

 علومات ورفعها إ ل الهيئة ال تمادها. البيانات وامل

في غي: الحاالت الى  تقض   بها األنظمة، ال يجوز ك ت بيانات املستخدمين أو أث معلومات تتعلق بهم  .2

 إال بموافقة مسبقة من املستخدم.

ةةانةةةت، فيجةةة   ال مقةةةدم  .3  نةةةد ىعر ض بيةةةانةةةات أدةةةد املسةةةةةةةةةةةةةةتخةةةدمين أو معلومةةةاتةةةه لالنتهةةةاك بةةة ث يريقةةةة كة

 بتفاصيي الواقعة واتخاذ كافة اإليراءات الالزمة لحماية  الخدمة إشعار
 
الهيئة واملستخدم املعة  فورا

 دق املستخدم. 

ببيانات ومعلومات املسةةةةةةةةةةةةةتخدمين مدة ال تقي  ن سةةةةةةةةةةةةةتة أشةةةةةةةةةةةةةهر من  الخدمات باالدتفاظيليزم مقدمو  .4

املعلومات لحين  تاريخ آخر تقديم للخدمة، وفي دال ويود نزاع ب ةةةةة ن الخدمة فيتعين االدتفاظ بتلك

 انتهاء النزاع.

 والعشرون:  الحاديةاملادة 

ال يجوز ألث مسةةةةتخدم أو م ةةةةغي اسةةةةتخدام أث تردد مخصةةةةص لاغراض املدنية أو التجارية قبي تخصةةةةيصةةةةه له 

يحظر  ال أث شةةةةخص من الهيئة والحصةةةةول  ال الي:خيص الالزم وىسةةةةديد املقابي املا ي السةةةةتخدام هذا الي:دد. و 

إال وفق ما تقضةةةةةة   به األنظمة أو الت ةةةةةةو ا  ليها االت اإللكي:ونية أو ىسةةةةةةجيلها أو الك ةةةةةةت  نها ا ي:اض االتصةةةةةة

 والتعليمات.

 والعشرون:  الثانيةاملادة 

يليزم مقدمو الخدمات ببذل العناية الالزمة لضمان دماية األمن الرقم  والبنية التحتية الحرية وفق  .1

إلزام مقدمي الخدمات بإبرام اتفاقيات فيما بينهم  ما يصةةةةةةةةدر من تنظيمات في هذا الخصةةةةةةةةوص، ويجوز 

 لتحقيق ذلك. 

تقوم الهيئة بمرايعة وتدقيق مسةةةةةةةةةةةةتوى األمن الرقم  ملقدم الخدمة، ولها أن تقوم بتحميي ت لفة هذا   .2

 العمي  ال مقدم الخدمة محي املرايعة. 
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 والعشرون: الثالثةاملادة 

إلني:نت بالتنسةةةيق م  الجهات املختصةةةة، ويحظر  ال أث شةةةخص شةةةبكة ا ال يتم ترشةةةيت بوابات العبور الدولية 

 تجاوز الي:شيت أو ىسهيي التحايي  ليه أو توفي: الوسائي املسا دة  ال ذلك. 

 : الخدمة الشاملةالثامنالفصل 

 والعشرون:  الرابعةاملادة 

 للقوا د واألسس الى  تحددها الالئحة.
 
 تطبق متطلبات الخدمة ال املة وفقا

 والعشرون:  الخامسةاملادة 

 للمادة 
 
 وفقا

 
( )الرابعةللوزارة اسةةةةةةةةةةتقطاع نسةةةةةةةةةةبة من املقابي املا ي الذث يتم تخصةةةةةةةةةةيصةةةةةةةةةةه لتقديم الخدمات تجاريا

وتحدد الالئحة تلك النسةةةةةةةةةةبة وكيفية إدارة  ،وذلك لصةةةةةةةةةةرفه في تطوير القطاع والبنية التحتية وتحفيز االسةةةةةةةةةةتثمار

 ابة.األموال واستثمارها وآليات الرق

 : الرقابة والتفتيشالتاسعالفصل 

 والعشرون:  السادسةاملادة 

 بتسةةةةةةةةةةةةةةميتهم الوزيريصةةةةةةةةةةةةةةةدر يتو ل التفتيا  ال مقةةدمي الخةةدمةةة مفت ةةةةةةةةةةةةةةون من موافي الهيئةةة 
 
، وي ون لهم قرارا

 الصالديات املنصوص  ليها في هذا النظام، وتحدد الالئحة قوا د وإيراءات  ملهم. 

 والعشرون:  السابعةاملادة 

 اآلىي: –باإلضافة إ ل ال روط العامة في ىعيين املوافين  –ي ي:ط في املفتا  ند ممارسته لعمله 

ا بالحياد التام. .1  أن ي ون متصف 

 أال ت ون له صلة مباشرة أو غي: مباشرة بمقدم الخدمة الذث يقوم بتفتي ه. .2

 بعد قضائه في:ة تدري  ال تقي  ن ىسعي .3
 
 مسلكيا

 
.أن ي ون قد ايتاز فحصا

 
 ن يوما

 والعشرون:  الثامنةاملادة 

ب داء وايبهم، بما في ذلك تقديم  للمفت ين للقيام ال مقدمي الخدمات ووكال هم أن يقدموا التسهيالت الالزمة 

 أث بيانات أو و ائق تتعلق بطبيعة  ملهم.

 : التاسعة والعشروناملادة 

 ختص املفتا بما ي ىي:ي

 والقرارات.ئت مراقبة تنفيذ أد ام النظام واللوا .1

تزويد مقدمي الخدمات باملعلومات واإلرشةةةةةةةادات الفنية الى  تمكنهم من اتباع أفضةةةةةةةي الوسةةةةةةةائي لتنفيذ  .2

 أد ام النظام.
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 إبالغ الجهات املختصة ب ويه النقص الى  تقصر األد ام القائمة  ن معالجتها واقي:اح ما يلزم لذلك. .3

 لهما. والقراراتضبط مخالفات أد ام النظام والالئحة  .4
 
 الصادرة تنفيذا

 املادة الثالثون: 

 في سبيي ذلك االستعانة بمن تراه من الجهات األمنية املختصة. املخالفين، ولهاتتو ل الهيئة التحقيق م  

 شر: املخالفات والعقوباتاالفصل الع

 والثالثون:  الحاديةاملادة 

 يعد مرتكبا ملخالفة، كي شخص يقوم ب دد األ مال اآلتية: 

اسةةةةةتخدام أو صةةةةةيانة أث معدات اتصةةةةةاالت ال تتوافق م  املواصةةةةةفات واملعايي: الفنية  أو بي  اسةةةةةتي:اد أو .1

 املعتمدة، أو ينتج  ن استخدامها أث ضرر ب فراد أو ممتل ات أو أنظمة ومعدات أخرى. 

مزاولةةة أث من األن ةةةةةةةةةةةةةةطةةة الى  يجةة  الحصةةةةةةةةةةةةةةول  ال ترخيص أو موافقةةة ملزاولتهةةا دون الحصةةةةةةةةةةةةةةول  ال  .2

 :خيص أو املوافقة الالزمة أو بما يخالت األنظمة واللوائت. الي

 اال ي:اض أو الك ت غي: النظامي  ن أث معلومات أو بيانات محمية. .3

 تقديم بيانات مضللة للعموم أو لغي:هم.   .4

التقيةةد بةةالقرارات والتنظيمةةات الصةةةةةةةةةةةةةةةادرة بمويةة  أد ةةام هةةذا النظةةام والالئحةةة، أو ىعطيةةي  مةةي  ةةدم  .5

 املفت ين. 

 إساءة استخدام خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات.  .6

 القيام ب ث ممارسة تخي باملنافسة في القطاع.  .7

 القرارات الصادرة بمقتضاهما.أو الالئحة أث  مي آخر يخالت النظام أو  .8

 والثالثون:  الثانيةاملادة 

 عاق  كي من يخالت أد ام النظام بواددة أو أكث: من العقوبات اآلتية: ي .1

 ( خمسة و  رين مليون ريال.25مة مالية ال تزيد  ن )غرا .أ

 ل رد األربةةاح املي:تبةةة  ال املخةةالفةةة، أو التعويض بمةةا يمةةا لهةةا في دةةال لم يي:تةة   ا  .ب
 
املخةةالفةةة أربةةادةةا

 مالية.

 .  أو الحرمان من تجديده ،أو ىعليق الي:خيص أو يزء منه ،إيقاف الخدمة محي املخالفة  .ج

 .منافسة لتقديم خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات لفي:ة محددةالحرمان من الدخول في أث  .د

 خطوات تصحيحية ملعالجة املخالفة والتخفيت من أ رها وتجنبها في املستقبي.  إلزام اتخاذ  .ه

 ي ون قرار إيقاع العقوبة بقرار من محافظ الهيئة، أو من يفوضه مجلس اإلدارة بذلك. .2

يرا ل  ند تحديد العقوبة أن تتناسةةةةةةةةةة  م  اجم مرتكبها ونوع ويبيعة املخالفة ومدى ت  ي:ها وتكرارها  .3

 من  دمه. 

 أو في ىةةةةةحيفة محلية،  ال يجوز  .4
 
تضةةةةةمين القرار الصةةةةةادر بالعقوبة النص  ال ن ةةةةةر منطوقه إلكي:ونيا

 بموي  أد ام هذا النظام. وي ون الن ر
 
  ال نفقة املخالت. أن ي ون القرار نهائيا
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 والثالثون:   الثالثةاملادة 

 تتو ل الفصي في اآلىي:  -أو أكث:-الوزير لجنة ابتدائية  ي  ي -1

 . الهيئة أو الوزارة تصدرها الى  النهائية القرارات  ن التعويض أو التعديي أو اإللغاء. د اوى أ

 والالئحةةةةة النظةةةةام هةةةةذا أد ةةةةام نطةةةةاق في يق  ممةةةةا بينهم فيمةةةةا الخةةةةدمةةةةات مقةةةةدمي بين تن ةةةةةةةةةةةةةةةةة  الى  املنةةةةاز ةةةةات. ب

 بما في ذلك الحق العام والخاص.  بمقتضاها، الصادرة والقوا د والتعليمات والقرارات والتنظيمات

يمي  الصالديات الضرورية للتحقيق والفصي في الد وى، بما في ذلك استد اء ال هود ويل   للجنة ي ون  -2

أث قرار آخر ي ون  أورات التعويض ويلةة  إ ةةادة الحةةال إ ل مةةا كةةانةةت  ليةةه تقةةديم األدلةةة والو ةةائق وإصةةةةةةةةةةةةةةةدار قرا

 ويضمن دق املتضرر. 
 
 مناسبا

و ضةةةةةةةو راب  ادتيايي، يعينهم الوزير  -متفرغين ما أمكن- أصةةةةةةةليين أ ضةةةةةةةاء  ال ة من االبتدائية اللجنة تت ون  -3

ا ل أال ي ون من بين األ ضةةةةةةةةةاء أث منسةةةةةةةةةوبي ملدة أرب  سةةةةةةةةةنوات قابلة للتجديد، ويحدد قرار التعيين م افآسهم. وير 

 الوزارة أو الهيئة.

  ال املعلومات، وتقنية االتصةةةةةةةاالت مجاالت في والفة  النظامي والت هيي الخب:ة ذوث  من اللجنة أ ضةةةةةةةاء ي ون  -4

 األ ضةةةةةةاء من ألث ي ون  أال و  ةةةةةةي:ط النظامي، الت هيي ذوث  من األقي  ال أ ضةةةةةةا ها وأدد اللجنة رئيس ي ون  أن

 .الد وى  أيراف من ب ث الرابعة الدرية دىى قرابة صلة أو مباشرة غي: أو مباشرة مصلحة أث

 التظلم اللجنة إ ل رفعها يسةةةةةةةةةةبقأن  املادة هذه من( 1) الفقرة من)ب(  الفر ية الفقرة في إليها امل ةةةةةةةةةةاريج  في  -5

   ال ين( 30) خالل الوزير إ ل
 
  سةةتين( 60) خالل التظلم في البت الوزير و ال القرار، بهذا العلم تاريخ من يوما

 
 يوما

. وفي دال صدور قرار البت أو مض   مدة البت فيه دون إصداره، فإن للمتظلم رف  د واه أمام تقديمه تاريخ من

 من ذلك. 30) خاللاللجنة 
 
 (  ال ين يوما

 مضةةةةةةةةة   بعد املادة هذه من( 1) الفقرة من)ب(  الفر ية الفقرة في إليها امل ةةةةةةةةةار املناز ات في الد اوى  ىسةةةةةةةةةم  ال -6

اسةةةةةةةةةةةةةةتحقةاق املبلو محةي املطةالبةة أو من تةاريخ العلم بةالواقعةة محةي النزاع، إال في دةال  تةاريخ من سةةةةةةةةةةةةةةنوات خمس

 ويود  ذر تقبله اللجنة. 

 هذا من( والثال ون )الخامسةةةة  املادة في إليها امل ةةةاريجوز اال ي:اض  ال قرارات اللجنة االبتدائية أمام اللجنة  -7

 ( 30) خالل النظام
 
 .نهائية القرارات تلك  دت وإال ىسليمها، تاريخ من يوما

 الثالثون: الرابعة و املادة 

ن  .1
 
ية تختص بالفصي في اال ي:اضات املقدمة ضد قرارات اللجنة النظام لجنة استئنافهذا بموي    ت

يي، من ذوث الخب:ة والت هيي االبتدائية. تت ون اللجنة من  ال ة أ ضةةةةةةةةةةةاء أصةةةةةةةةةةةليين و ضةةةةةةةةةةةو راب  ادتيا

النظةةةامي والفة  العةةةا ي في مجةةةاالت االتصةةةةةةةةةةةةةةةةاالت وتقنيةةةة املعلومةةةات،  ال أن ي ون رئيس اللجنةةةة وأدةةةد 

  من ذوث الت هيي النظامي. - ال األقي-أ ضا ها 
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يتم ىعيين أ ضةةةةةةةةةةةةةةاء اللجنة وتحديد م افآسهم ب مر مل ي ملدة أرب  سةةةةةةةةةةةةةةنوات قابلة للتجديد، و ند انتهاء  .2

املدة دون إ ادة الت ةةةةةكيي أو التجديد لا ضةةةةةاء، يسةةةةةتمرون في أداء  ملهم دىى صةةةةةدور أمر مل ي  هذه

 بذلك. 

 .، وىعد سندات تنفيذيةت ون القرارات الصادرة من لجنة االستئناف نهائية غي: قابلة للطعن .3

 االستئناف.صدر بقرار من الوزير الئحة تبين قوا د إيراءات  مي اللجنة االبتدائية ولجنة ت .4

 : الخامسة والثالثون املادة 

فعال يرفي النزاع أو أدةةةدهمةةةا التقةةةدم بطلةةة  إ ل الهيئةةةة للمسةةةةةةةةةةةةةةةةا ةةةدة في  نزاع بين مقةةةدمي الخةةةدمةةةات، نةةةد قيةةةام 

ىسةةةةةةةةةةةةةةويته، وتتم إدالة النزاع إ ل اللجنة االبتدائية  ند  دم التوصةةةةةةةةةةةةةةي إ ل دي مرض للطرفين أو يل  أث منهما 

 وتحدد الالئحة إيراءات ىسوية النزا ات. ي أث مردلة من مرادي التسوية، إدالة النزاع إ ل اللجنة ف

 عشر: أحكام ختامية الحاديالفصل 

 : السادسة والثالثون املادة 

النظةةةةام تقةةةةديم الو ةةةةائق واملعلومةةةةات الى  تطلةةةة  منهم تنفيةةةةذا ألد ةةةةام هةةةةذا لهم خةةةةدمةةةةات املرخص ال ال مقةةةةدمي 

كي من يتعاقد م  مقدمي الخدمات كموزع لهم أو كمقدم لخدماسهم ذلك  نفقتهم. و  ةةةةةةةةةةةةةةمي ال والئحته، وذلك 

 من الباين وأث من األشخاص ذوث العالقة ممن يتيت لهم النظام تقديم تلك الخدمات.

 : السابعة والثالثون املادة 

 يجوز في داالت الطوارئ إلزام مقدمي الخدمات ب ث مما ياي:

 أو لغي:هم.  هم بدون مقابي سواء لعمالمحددة  خدماتتقديم  .1

 أنواع استثنائية من ربط االتصال البية  والنفاذ.القيام  .2

 ييت ترددث أو إتادته ألث يهة أخرى. ألث همتقييد استخدام .3

 .ضوابط وأد ام هذه املادةوتحدد الالئحة 

  املادة الثامنة والثالثون:

ملقدمي خدمات  -بناء  ال رغبتهم  – بنقي أرقامهم التابعين له بالسةةةةةةةةةةةةةةماح للمسةةةةةةةةةةةةةةتخدمين اتخدماليليزم مقدم  

 ، وتحدد الالئحة األد ام واإليراءات املتعلقة بحماية مصالة املستخدمين ومعالجة ش اواهم.آخرين

 املادة التاسعة والثالثون: 

تحدد الالئحة األد ام املتعلقة بإدارة وتنظيم موارد الي:قيم واملعرفات واألسةةةةةةةةةةةةةةماء والعناوين املرتبطة بخدمات  

 . تصاالت وتقنية املعلوماتاال

 املادة األربعون:
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قرار يصةةةةةةةةةةةةةةدر بمويبهما  ئحته وأثالنظام وال هذا يجوز للوزير اإل فاء من تطبيق أث دكم من األد ام الواردة في 

ا ألهداف النظام.  مىى كان هذا اإل فاء محقق 

 واألربعون: الحادية املادة 

ا من تةةاريخ ن ةةةةةةةةةةةةةةر 180تصةةةةةةةةةةةةةةةدر الالئحةةة بقرار من الوزير وذلةةك خالل ) النظةةام، ويبةةدأ العمةةي بهةةا بتةةاريخ هةةذا ( يومةة 

 العمي بهذا النظام.

 واألربعون:  الثانيةاملادة 

هةةةةةةةةةةةةةةةةةة، 1422 3 12( وتاريخ 12يحي هذا النظام محي نظام االتصةةةاالت الصةةةادر باملرسةةةوم املل ي رقم )م  -1

 ه من أد ام. ما يتعارض مع افةك  ويلغي

ا من تاريخ ن ره.180ين ر هذا النظام في الجريدة الرسمية، و عمي به بمض   ) -2  ( يوم 

 

 


