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 تعريفاتال: المادة األولى 
 :تدل المصطلحات اآلتية حيثما وردت في هذه الالئحة على المعاني المبينة قرينها 

وستتائل التينيتتة الحديثتتة فتتي بتتل، أو ارستتال، أو استتتيبال، أو استتتادا   :النشررر اكلرترونرر  -1
و أ ت المكتوبتتتة، والمرئيتتتة، والمستتتموعةن ستتتواً كانتتتت نصوصتتتا ، أو م تتتاهد،نيتتتل المعلومتتتا

 .، أو صورا  ثابتة أو متحركةن لغرض التداولأصوات

عنتتواث ثابتتت، ييتتد  اتتدمات الن تتر الصتتح ي  موقتتإ الكترونتتي لتت  :الصررفيفا اكلرترونيررا -2
( التتت ...المواقتتتإ التتتتي تن تتتر الابتتتار، والتيتتتارير، والتحيييتتتات، والميتتتا ت )علتتتى ال تتتبكة 

 .تصدر في مواعيد منتظمة، أو غير منتظمة

الت اعتتل فيمتتا بيتتنه  لكترونتتي يستتمض لع تتائ  بطتتر  موا تتيإ متنوعتتة، و ا موقتتإ :المنتررد  -3
 .مث االل اجراًات يحددها المسئول عن 

متث متتذكرات وميتا ت ويوميتات وتجتتار   ق متث تطبييتتات ا نترنتت، تتت ل تطبيت :المدونرا -4
أو وصتت  لحتتدال وغيرهتتا، متتث اتتالل التتن ، أو الصتتوت، أو الصتتور ، متتإ   اصتتية،

 .مث االل التعليق إ ما يكت م امكانية الت اعل

المستتموعة علتتى المتتواد و  ،بتتل المتتواد المرئيتتة :قررع ضرررم المررواد المرليررا والم ررموضامو  -5
 .الموقإ

 .ادمات الن ر اإلعالني عبر ماتل  الوسائل اإللكترونيةتيدي   :ضنا  اكلرترون اك -6

لتتى البتتل ع :(التت ... صتتور  -اعالنتتات -أابتتار -لرستتائ) البررع ضبررر ال رراتم المفمررو  -7
وغيرهمتتتتا، ستتتتواً ( MMS)و ( SMS)الهتتتتات  الجتتتتوال للرستتتتائل اليصتتتتير  عبتتتتر اتتتتدمتي 

 .غير ذلك وأكانت أابارا ، أو اعالنات، أو صورا ، 

موقتإ ين تئ   تا  لعترض ستيرت  الذاتيتة، واهتماماتت ، ولتمكينت  متث  :موقع الشخصر ال -8
 .التواصل مإ أصدقائ  وذوي ا هتما  الم ترك

بتتيث ( اإليميتتل)وقتتإ ييتتد  ادمتتة تواصتتل عبتتر البريتتد اإللكترونتتي م :ديرراالمجموضررات البري -9
 .مجموعة مث الفرادن بهد  ن ر معلومات، والت اعل فيما بينه  في ذلك

 .المواقإ التي تيد  المعلومات التوثييية :األرشيم اكلرترون  -11

تطبيتتق متتث تطبييتتات ا نترنتتت يستتمض بالتواصتتل بتتيث  اصتتيث أو أكثتتر : غرررم الفرروارات -11
 .الن ، أو الصوت، أو الصور ، أو بها جميعا  عبر 
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 .أي مستاد  ذي ص ة طبيعية أو اعتبارية: الشخص -12

موقتإ فتي  تبكة  الحر  والرقا  والرموز التي تستتاد  للد لتة علتى: العنوا  اكلرترون  -13
 .المتص ض مث الوصول الي  ا نترنت، وتمكث

ثابت، ييتد  اتدمات الن تر الصتح ي  موقإ الكتروني ل  عنواث :ورالا األنباء االلرترونيا -14
الميتتتترًو  والمستتتتموعة والمرئيتتتتة علتتتتى ال تتتتبكة، وياصتتتت  جميتتتتإ صتتتت حات ، أو بع تتتتتها 
للمتصتتتت حيث الم تتتتتركيث فيتتتت  متتتتث المرسستتتتات والفتتتتراد، برستتتتو  ماليتتتتة  تتتتهرية، أو ستتتتنوية 
محدد ، دوث أث يتمكث غير الم تركيث مث م اهد  ن ت  الصت حات التتي تت  تاصيصتها 

 .للم تركيث

هتو متث يتتولى اصتدار أي انتتاي علمتي أو ثيتافي أو فنتي بصتيغة  :دار النشر اكلرترون  -15
 .الكترونية بغرض التداول

 .لجنة النظر في ماال ات نظا  المطبوعات والن ر: اللجنا -16

 .اإلعال  اإللكترونيادار  : اكدارة المعنيا -17

 .نظا  المطبوعات والن ر: النظام -18

ملحتتتق بالئحتتتة نظتتتا  المطبوعتتتات )  تتتاط الن تتتر اإللكترونتتتيالالئحتتتة التن يذيتتتة لن: النالفرررا -19
 .(والن ر

 .وزار  الثيافة واإلعال : الوزارة -21

 .ة واإلعال فوزير الثيا: الوزير -21
 

 أشرا  النشر اكلرترون  :المادة الثانيا
 :ما يلي ،وهذه الالئحة ،لحكا  النظا  ةالاا ع لكترونيأ كال الن ر اإلت مل 

 .الصحافة ا لكترونية -1

 .وكالة النباً ا لكترونية -2

 .دار الن ر اإللكتروني -3

 (ال . . . المجالت  -الصح  -اإلذاعة -التل زيوث)مواقإ وسائل اإلعال  التيليدية  -4

 .المنتديات -5

 .المدونات -6

 .مواقإ عرض المواد المرئية والمسموعة -7
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 .اإلعالنات ا لكترونية -8

 (. ال ...ور ص -اعالنات -أابار -رسائل )البل عبر الهات  المحمول  -9

 (. ال ...صور  -اعالنات -أابار -رسائل )أارى  سائل الكترونيةالبل عبر و  -11

 .صيةالمواقإ ال ا -11

 .المجموعات البريدية -12

 .لكترونيالر ي  اإل -13

 .غر  الحوارات -14

 .لكتروني ترى الوزار  ا افت مث أ كال الن ر اإل كل  أي -15
 

 :المادة الثالثا
 .، وهذه الالئحةالنظا  في الماد  الثانية لحكا  اإللكتروني المحدد ن اط الن ريا إ 

 

 أهدا   ئحة الن ر اإللكتروني: الرابعا المادة
 :مما تهد  ل  هذه الالئحة تحييق ما يلي

 .بت صيل اليي  المهنية دع  اإلعال  اإللكتروني الهاد  -1

 .تنظي  مزاولة ن اط الن ر اإللكتروني في المملكة -2

 .ت الااطئة في الن ر اإللكترونيإ مث الممارساحماية المجتم -3

 .بياث حيوق وواجبات العامليث في الن ر اإللكتروني -4

 .ح ظ حيوق ال اا  في ان اً وتسجيل أي  كل مث أ كال الن ر اإللكتروني -5

 .في حال ال كوى الدعوى لدى اإلدار  المعنية ح ظ حيوق ال اا  في -6

تستتتاعده  علتتتى  تستتتهيالتفيهتتتان بتيتتتدي   للمواقتتتإ اإللكترونيتتتة والعتتتامليث دعتتت  ورعايتتتة التتتوزار  -7
 .الييا  بعمله 

المتمثلتتتتة فتتتتي حريتتتتة التعبيتتتتر  نوتكتتتتري  ثيافتتتتة حيتتتتوق اإلنستتتتاث والتنتتتتو ، دعتتتت  ثيافتتتتة الحتتتتوار -8
 .المك ولة للجميإ وفق أحكا  النظا 

 ن ر ثيافة اإلعال  الجديد ووسائل  في المجتمإ -9

 

 لها ن ر اإللكتروني التي ُيرّا أ كال ال :الخام ا المادة
 .الصحافة اإللكترونية -1
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 .وكالة النباً اإللكترونية -2

 .دار الن ر اإللكتروني -3

. المجالت   -الصح  -اإلذاعة -ل زيوثالت)وسائل اإلعال  التيليدية ل اإللكترونية مواقإال -4
 (.ل ا. . 

 (. ال ...صور  -اعالنات -أابار -رسائل )البل عبر الهات  المحمول  -5

 (. ال ...صور  -اعالنات -أابار -رسائل )أارى  الكترونية سائلالبل عبر و  -6
 

 الن ر اإللكتروني التي يمكث تسجيلهاأ كال : ال اد االمادة 
 .المنتديات -1

 .المدونات -2

 .مواقإ اإلعالنات التجارية -3

 .مواقإ المواد المرئية والمسموعة -4

 .المواقإ ال اصية -5

 .المجموعات البريدية -6

 .لكترونيالر ي  اإل -7

 .غر  الحوارات -8

قتتإ الجهتتات الحكوميتتة، والمرسستتات التعليميتتة، والبحثيتتة، والجمعيتتات العلميتتة، والنديتتة موا -9
 .الدبية، والثيافية، والريا ية، معنية بتسجيل مواقعها لدى الوزار 

 

 التراي : ال ابعاالمادة 
  روط التراي : أو   

رد  فتتي المتتاد  واالتت مزاولتتة أن تتطة الن تتر اإللكترونتتييرغتت  الحصتتول علتتى تتتراي   ي تتترط فتتيمث
 :مث هذه الالئحة ما يليالاامسة 

 .سعودي الجنسية أث يكوث -1

 .أو ما يعادلها ،أث يكوث حاصال على مرهل دراسي   ييل عث الثانوية العامة -2

 .على ن   اس  النطاق محددا   بريديا   أث يكوث لطال  التراي  عنوانا   -3

 .تحديد العنواث اإللكتروني لطال  التراي  -4
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 .ت ملكية النطاقتيدي  ما يثب -5

 .التحرير المسئولي  رئ عند طل  التراي  لصح  اإللكترونيةتعرِّ  ا -6

تحتتتدد وكتتتا ت النبتتتاً، ودور الن تتتر اإللكترونيتتتة المتتتدير المستتتئول عتتتث الن تتتاط عنتتتد طلتتت   -7
 .التراي 

، أو التى ا لتبتا  متإ است    يتردي لموقع  اإللكتروني اس بو إ  يلتز  صاح  التراي  -8
 .موقإ آار

 

 مد  التراي : انيا  ث 
متتث هتتذه الالئحتتة هتتي  وارد  فتتي المتتاد  الاامستتةالتت متتد  تتتراي  مزاولتتة أن تتطة الن تتر اإللكترونتتي

متتا لتت  يتتت  ااطتتار صتتاح  التتتراي  باتتال  ذلتتك باطتتا   تليائيتتا   تجديتتدلستتنوات، قابلتتة ل امتت 
 ..رسمي عبر البريد اإللكتروني

امستتتة متتتث هتتتذه تصتتتدر تتتترااي  مزاولتتتة أن تتتطة الن تتتر اإللكترونتتتي التتتوارد  فتتتي المتتتاد  الا: ثالثتتتا  
 .الالئحة مث ادار  اإلعال  اإللكتروني

 

 التسجيل :الثامناالمادة 
  روط التسجيل: أو   

متتث هتتذه الالئحتتة متتا  اإللكترونتتي ممتتا ورد فتتي المتتاد  السادستتة تستتجيل موقعتت يرغتت   ي تتترط فتتيمث
 : يلي
 .، أو مييما  في المملكة بطريية نظاميةسعودي الجنسية أث يكوث -1

 .على ن   اس  النطاق محددا  بريديا   عنوانا   أث يكوث لطال  التسجيل -2

 .العنواث اإللكتروني لطال  التسجيلتحديد  -3

 .يكوث الموقإ المراد تسجيل  قائما  أث  -4

فتي ادار   متث هتذه الالئحتة ادستةوارد  فتي المتاد  السالن تر اإللكترونتي الت مواقتإيتت  تستجيل : نيا  ثا
 .اإلعال  اإللكتروني

 

 التراي  أو التسجيل تحديل بيانات :المادة التا عا
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بتحتتتديل معلوماتتتت  فتتتي حتتتال  اإللكترونتتتي ، أو متتتث قتتتا  بتستتتجيل موقعتتت التتتتراي  يلتتتتز  صتتتاح 
ر  غييتتر عنوانتت ، أو استت  موقعتت  لتتدى اإلدااييتتا  ن تتاط ، أو دمجتت ، أو ا تتافة ن تتاط جديتتد، أو ت

 .مث ذلك اإلجراً يث، االل  هر المعنية
 

 التنازل عث التراي  أو التسجيل :عاشرةال المادة
 :يجوز لل ا  الممنو  ل  التراي ، أو التسجيل أث يتنازل عن  لغيره، وفق ال روط التالية

 .تيدي  طل  بذلك للوزار  -1

 .تعبئة النماذي الااصة بذلك لدى اإلدار  المعنية -2

متتث هتتذه  وارد  فتتي المتتاد  الستتابعة، والمتتاد  الثامنتتةالتت ،أو التستتجيل ، تتتوفر  تتروط التتتراي -3
 .ل  الالئحة في ال ا  المتنازل

 

 وفا  صاح  التراي ، أو التسجيل : الفاديا ضشرة المادة
أو التستتجيل للورثتتة، وفتتق  ،أو التستتجيل يجتتوز أث ينتيتتل التتتراي  ،اذا تتتوفي صتتاح  التتتراي 

 : ال روط التالية
ستتتتة أ تتتهر متتتث تتتتاري  وفتتتا  صتتتاح  اتتتالل  لتتتردار  المعنيتتتةبطلتتت  بتتتذلك ورثتتتة أث يتيتتتد  ال -1

 .، أو التسجيلالتراي 

 ، أو التستتتجيليكتتتوث التتتتراي  أ تتتهر متتتث تتتتاري  الوفتتتا  تجتتتاوز تيتتتدي  الطلتتت  عتتتث ستتتتةاذا  -2
 .تيبل  الوزار  مينعا   عر ة لل ط ن ما ل  ييد  الورثة عذرا  

، المتتاد  الستتابعة تتروط التتوارد  فتتي وفر فيتت  الأو التستتجيل باستت  متتث تتتت ،أث يكتتوث التتتراي  -3
 .مث هذه الالئحة والماد  الثامنة

 

 الغاً التراي  أو التسجيل: الثانيا ضشرة المادة
- :الحا ت التالية أي مث يجوز الغاً التراي ، أو التسجيل في

 .ذلكأو التسجيل  ،اذا طل  صاح  التراي  -1

 .ااري البالد نهائيا   س را   مث المييميث التسجيلاذا سافر طال   -2

 ولتت  يكتتث لتت  وارل، أو كتتاث لتت  وارل ولتت  يتيتتد  ،أو التستتجيل ،اذا تتتوفي صتتاح  التتتراي  -3
ثتت أو التستتجيل باستتم ،بطلتت  نيتتل التتتراي  ر متتث ستتتة أ تتهر، متتا لتت  بتت كث  ، بعتتد وفتتا  مورِّ

 .تيبل  الوزار  مينعا   عذرا   ييد 
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 .اللجنة اذا صدر قرار بذلك مث -4

 .بذلكيي ي  حك  اذا صدر -5
 

 رقابة الن ر اإللكتروني: ضشرة ثالثاالالمادة 
، دوث اإلاتتتتتالل اإلدار  المعنيتتتتتة   يا تتتتتإ الن تتتتتر اإللكترونتتتتتي بكافتتتتتة أ تتتتتكال  للرقابتتتتتة متتتتتث قبتتتتتل

 .ما يت  ن رهبالمسئولية ل
 

 في الن ر اإللكتروني مسئولية المحتوى: ا ضشرةبعراالمادة ال
و  ميامت  فتي حتال غيابت ، يعتبتر مستئو   عتث رئي  تحريتر الصتحي ة اإللكترونيتة، أو متث ييت -1

 .المحتوى المن ور

المتتتتدير المستتتتئول لوكالتتتتة النبتتتتاً، أو دار الن تتتتر اإللكترونيتتتتة يعتبتتتتر مستتتتئو   عتتتتث المحتتتتتوى  -2
 .المن ور

أو المتتدير المستتئول عتتث  متتإ عتتد  اإلاتتالل بمستتئولية رئتتي  تحريتتر الصتتحي ة اإللكترونيتتة، -3
، يعتبتتتر كاتتتت  التتتن  متتتافتتتي حتتتال غيابه متتتاييتتتو  ميامه أو متتتث وكالتتتة النبتتتاً اإللكترونيتتتة،

 .مسئو   عما يرد في 

الم ر  على أي متث أ تكال الن تر اإللكترونتي للجهتات الحكوميتة، والمرسستات التعليميتة،  -4
والبحثيتتة، والجمعيتتات العلميتتتة، والنديتتة الدبيتتتة، والثيافيتتة، والريا تتية، ومتتتدير الجهتتة التتتتي 

 .ر فيها بموج  أحكا  النظا  وهذه الالئحةتصدر عنها مسئو ث عما ين 

عتتتث المحتتتتتوى المن تتتور عتتتث ال تتتتتر   مستتتئو    ،أو التستتتجيل ،يعتبتتتر المتنتتتازل عتتتث التتتتتراي  -5
 .السابية للتنازل

 

 :خام ا ضشرةال المادة
وبمتا    الن تر اإللكترونتي و تكاوى الوزار  هي الجهة المنوط بها التحييق والمسائلة فتي ماال تات

 .نظمة التي ت ر  على تطبييها جهات حكومية أارىيتعارض مإ ال
 

 : اد ا ضشرةالالمادة 
رده علتتى  ئحتتة التتدعوى الميدمتتة التحييتتق، أو بافادتتت ، أو للماتتال  ا كت تتاً ب قوالتت  فتتي مح تتر 

 .المثول أما  اللجنة، ول  الحق أو مث ينيب  في طل   ده
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 ماال اتال: ال ابعا ضشرةالمادة 
ي ماال تتتات نظتتتا  المطبوعتتتات والن تتتر بتتتاإلطال  علتتتى متتتا يحتتتال اليهتتتا متتتث تيتتتو  لجنتتتة النظتتتر فتتت

 تتتتكاوى الن تتتتر اإللكترونتتتتي، وبعتتتتد التحتتتتري والت كتتتتد، ومستتتتاًلة جميتتتتإ الطتتتترا  ذات الصتتتتلة يتتتتت  
 .، مث نظا  المطبوعات والن ر(35،36،38،39،41)اصدار قرار الماال ة وفيا للمواد رق  

 

 أحكا  عامة :امنا ضشرةالث المادة
لن تتتتاطه  اإللكترونتتتتي  لكترونيتتتتة تكتتتتوث لصتتتتحابها المتتتتزاوليثستتتتجيل الستتتتماً للمواقتتتتإ اإلت -1

ب ستتمائه  ال اصتتية، وفتتي حتتال رغبتتته  فتتي استتتادا  استت  كستتمة تجاريتتة للموقتتإ فعلتتيه  
 .اح ار ما يثبت امتالكه  لهذا ا س  مث الجهة الماتصة

 لكترونتتي متتث الستتعودييث تستتري أحكتتا  النظتتا  وهتتذه الالئحتتة علتتى متتالكي وستتائل الن تتر ا -2
 .والمييميث التي تعمل مث داال المملكة

اإللكترونيتة الجنبيتة التتي تتت  است تافتها  النظا  وهتذه الالئحتة علتى المواقتإ سري أحكا ت -3
 .في النطاق السعودي

يلتز  صاح  التراي ، أو التسجيل بتحديد المست تي ، وتحتديل بياناتت  اذا طترأ عليهتا  -4
 .أي تغيير

لعيتود في اإلعتال  اإللكترونتي فتي تعاقتداته ، والمنازعتات المتعليتة بتلتك ا عاملوثيا إ ال -5
 .النظمة المعمول بها في المملكة لحكا 

اإلدار  المعنية باإلعال  التداالي تيتو  باستتيبال  تكاوى الن تر ا لكترونتي واستتكمال كافتة  -6
للنظتر فيهتا  رفعهتا للجنتةالتحيييات، والمحا ر، والوراق والمستتندات المطلوبتة، ومتث ثت  

 .صدار اليرار المناس  ب  نهاوا  

  يحتتق تيتتدي  ال تتكوى  تتد مواقتتإ ن تتاط الن تتر اإللكترونتتي المعرفتتة فتتي هتتذه الالئحتتة ا   -7
 .ممث وقإ علي  ال رر مبا ر ، أو وكيل ، أو ممثل ، أو مث ينو  عن 

متتتث المستتتئولية   ُيع تتتي صتتتاحب   لوستتتائل الن تتتر اإللكترونتتتي أو التستتتجيل عتتتد  التتتتراي  -8
 .حيال ما ت  ن ره الكترونيا  

مكافحتتة )وورد بنصتت  فتتي نظتتا   ،كونتت  جريمتتةبممتتا يوصتت   ماال تتات الن تتر اإللكترونتتي -9
 .تيد  ال كوى في  لدى الجهات الماتصة بنظر تطبيق هذا النظا ( الجرائ  المعلوماتية
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هتتذه الالئحتتة  متتث وارد  فتتي المتتاد  الاامستتةعلتتى جميتتإ أصتتحا  الن تتطة اإللكترونيتتة التت -11
 .مث تاري  ن ر هذه الالئحة ل ستة أ هرعلى تصحيض أو اعه  اال العمل

متتث لتت  يبتتادر التتى تصتتحيض و تتع  اتتالل المتتد  الميتترر  يعتتد ماال تتا  لحكتتا  النظتتا  وهتتذه  -11
 .الالئحة

يراعتتتي فتتتي أي محتتتتوى ين تتتر عبتتتر وستتتائط الن تتتر اإللكترونتتتي النظمتتتة المتعليتتتة بحيتتتوق  -12
 .الملكية ال كرية

 

 .ن ر الالئحة: التا عا ضشرةمادة ال
 .تن ر هذه الالئحة في الجريد  الرسمية، ويعمل بها بعد  هر مث تاري  ن رها

 


