المادة األولى  :التعريفات
تدل المصطلحات اآلتية حيثما وردت في هذه الالئحة على المعاني المبينة قرينها :
-1

النشررر اكلرترون ر  :استتتادا وستتائل التينيتتة الحديثتتة فتتي بتتل ،أو ارستتال ،أو استتتيبال ،أو
نيتتل المعلومتتات المكتوب تتة ،والمرئيتتة ،والمس تتموعةن س تواً كان تتت نصوصتتا ،أو م تتاهد ،أو
أصوات ،أو صو ار ثابتة أو متحركةن لغرض التداول.

-2

الصررفيفا اكلرترونيررا :موقتتإ الكترونتتي ل ت عن تواث ثابتتت ،ييتتد اتتدمات الن تتر الصتتح ي

عل تتى ال تتبكة (المواق تتإ الت تتي تن تتر الاب تتار ،والتي تتارير ،والتحييي تتات ،والمي تتا ت ...الت ت )
تصدر في مواعيد منتظمة ،أو غير منتظمة.
-3

المنتررد  :موقتتإ الكترونتتي يستتمض لع تتائ بطتتر موا تتيإ متنوعتتة ،والت اعتتل فيمتتا بيتتنه
مث االل اجراًات يحددها المسئول عن .

-4

المدونرا :تطبيتق متث تطبييتتات ا نترنتت ،تتت ل
اصتتية ،أو وص ت

لحتتدال وغيرهتتا ،متتث اتتالل التتن

امكانية الت اعل مإ ما يكت
-5

متث متتذكرات وميتا ت ويوميتات وتجتتار
 ،أو الصتتوت ،أو الصتتور  ،متتإ

مث االل التعليق.

موقررع ضرررم الم رواد المرليررا والم ررموضا :بتتل الم تواد المرئيتتة ،والم تواد المستتموعة علتتى
الموقإ.

-6
-7

اكضنا اكلرترون  :تيدي ادمات الن ر اإلعالني عبر ماتل

الوسائل اإللكترونية.

البررع ضبررر ال رراتم المفمررو (رستتائل -أابتتار -اعالنتتات -صتتور  ...الت ) :البتتل علتتى
اله تتات

الجت توال للرس تتائل اليص تتير عب تتر ا تتدمتي ( )SMSو ( )MMSوغيرهم تتا ،ست تواً

كانت أابا ار ،أو اعالنات ،أو صو ار ،أو غير ذلك.
-8

الموقع الشخصر  :موقتإ ين تئ

تا

لعترض ستيرت الذاتيتة ،واهتماماتت  ،ولتمكينت متث

التواصل مإ أصدقائ وذوي ا هتما الم ترك.
-9

المجموضررات البريديررا :موقتتإ ييتتد ادمتتة تواصتتل عبتتر البريتتد اإللكترونتتي (اإليميتتل) بتتيث
مجموعة مث الفرادن بهد

ن ر معلومات ،والت اعل فيما بينه في ذلك.

 -11األرشيم اكلرترون  :المواقإ التي تيد المعلومات التوثييية.
 -11غرررم الف روارات :تطبيتتق متتث تطبييتتات ا نترنتتت يستتمض بالتواصتتل بتتيث اصتتيث أو أكثتتر
عبر الن

 ،أو الصوت ،أو الصور  ،أو بها جميعا.
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 -12الشخص :أي مستاد ذي ص ة طبيعية أو اعتبارية.
 -13العنوا اكلرترون  :الحر والرقا والرموز التي تستتاد للد لتة علتى موقتإ فتي تبكة
ا نترنت ،وتمكث المتص ض مث الوصول الي .
 -14ورالا األنباء االلرترونيا :موقإ الكتروني ل عنواث ثابت ،ييتد اتدمات الن تر الصتح ي
جميت تتإ ص ت ت حات  ،أو بع ت تتها

الميت تتروً والمست تتموعة والمرئيت تتة علت تتى ال ت تتبكة ،وياص ت ت

للمتصت ت حيث الم تتتركيث فيت ت م تتث المرسس تتات والفت تراد ،برس تتو مالي تتة تتهرية ،أو س تتنوية
محدد  ،دوث أث يتمكث غير الم تركيث مث م اهد ن ت

الصت حات التتي تت تاصيصتها

للم تركيث.
 -15دار النشر اكلرترون  :هتو متث يتتولى اصتدار أي انتتاي علمتي أو ثيتافي أو فنتي بصتيغة
الكترونية بغرض التداول.
 -16اللجنا :لجنة النظر في ماال ات نظا المطبوعات والن ر.
 -17اكدارة المعنيا :ادار اإلعال اإللكتروني.
 -18النظام :نظا المطبوعات والن ر.

 -19النالفرررا :الالئحتتة التن يذيتتة لن تتاط الن تتر اإللكترونتتي (ملحتتق بالئحتتة نظتتا المطبوعتتات
والن ر).
 -21الوزارة :وزار الثيافة واإلعال .

 -21الوزير :وزير الثيافة واإلعال .
المادة الثانيا :أشرا النشر اكلرترون
ت مل أ كال الن ر اإللكتروني الاا عة لحكا النظا  ،وهذه الالئحة ،ما يلي:
-1

الصحافة ا لكترونية.

-2

وكالة النباً ا لكترونية.

-3

دار الن ر اإللكتروني.

-4

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

-5

المنتديات.

-6

المدونات.

-7

مواقإ عرض المواد المرئية والمسموعة.
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-8
-9

اإلعالنات ا لكترونية.
المحمول ( رسائل -أابار -اعالنات -صور ...ال ).

البل عبر الهات

 -11البل عبر وسائل الكترونية أارى ( رسائل -أابار -اعالنات -صور ...ال ).
 -11المواقإ ال اصية.
 -12المجموعات البريدية.
 -13الر ي

اإللكتروني.

 -14غر الحوارات.
 -15أي كل مث أ كال الن ر اإللكتروني ترى الوزار ا افت .
المادة الثالثا:

يا إ ن اط الن ر اإللكتروني المحدد في الماد الثانية لحكا النظا  ،وهذه الالئحة.
المادة الرابعا :أهدا
مما تهد

ئحة الن ر اإللكتروني

ل هذه الالئحة تحييق ما يلي:

 -1دع اإلعال اإللكتروني الهاد

بت صيل اليي المهنية.

 -2تنظي مزاولة ن اط الن ر اإللكتروني في المملكة.
 -3حماية المجتمإ مث الممارسات الااطئة في الن ر اإللكتروني.
 -4بياث حيوق وواجبات العامليث في الن ر اإللكتروني.
 -5ح ظ حيوق ال اا

في ان اً وتسجيل أي كل مث أ كال الن ر اإللكتروني.

 -6ح ظ حيوق ال اا

في الدعوى لدى اإلدار المعنية في حال ال كوى.

 -7دع ت ورعايتتة التتوزار للمواقتتإ اإللكترونيتتة والعتتامليث فيهتتان بتيتتدي تستتهيالت تستتاعده علتتى
الييا بعمله .
 -8دعت ت ثياف تتة الحت توار والتن تتو  ،وتكت تري

ثياف تتة حي تتوق اإلنس تتاثن المتمثل تتة ف تتي حري تتة التعبي تتر

المك ولة للجميإ وفق أحكا النظا .
 -9ن ر ثيافة اإلعال الجديد ووسائل في المجتمإ
را
المادة الخام ا :أ كال الن ر اإللكتروني التي ُي ّ
 -1الصحافة اإللكترونية.
3

لها

 -2وكالة النباً اإللكترونية.
 -3دار الن ر اإللكتروني.
 -4المواقإ اإللكترونية لوسائل اإلعال التيليدية (التل زيوث -اإلذاعة -الصح  -المجالت .
 . .ال ).
المحمول ( رسائل -أابار -اعالنات -صور ...ال ).

 -5البل عبر الهات

 -6البل عبر وسائل الكترونية أارى ( رسائل -أابار -اعالنات -صور ...ال ).
المادة ال اد ا :أ كال الن ر اإللكتروني التي يمكث تسجيلها
-1

المنتديات.

-2

المدونات.

-3

مواقإ اإلعالنات التجارية.

-4

مواقإ المواد المرئية والمسموعة.

-5

المواقإ ال اصية.

-6

المجموعات البريدية.

-7

الر ي

اإللكتروني.

-8

غر الحوارات.

-9

مواقتتإ الجهتتات الحكوميتتة ،والمرسستتات التعليميتتة ،والبحثيتتة ،والجمعيتتات العلميتتة ،والنديتتة
الدبية ،والثيافية ،والريا ية ،معنية بتسجيل مواقعها لدى الوزار .

المادة ال ابعا :التراي
أو  :روط التراي
ي تتترط فتتيمث يرغت

الحصتتول علتتى تتتراي

مزاولتتة أن تتطة الن تتر اإللكترونتتي التوارد فتتي المتتاد

الاامسة مث هذه الالئحة ما يلي:
 -1أث يكوث سعودي الجنسية.
 -2أث يكوث حاصال على مرهل دراسي
 -3أث يكوث لطال

التراي

ييل عث الثانوية العامة ،أو ما يعادلها.

عنوانا بريديا محددا على ن

 -4تحديد العنواث اإللكتروني لطال

التراي

.
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اس النطاق.

 -5تيدي ما يثبت ملكية النطاق.
اإللكترونية عند طل

تعر الصح
ِّ -6

التراي

رئي

التحرير المسئول.

 -7تحتتدد وكتتا ت النب تتاً ،ودور الن تتر اإللكتروني تتة المتتدير المس تتئول عتتث الن تتاط عنتتد طلت ت
.

التراي
 -8يلتز صاح

التراي

بو إ اس لموقع اإللكتروني

يتردي التى ا لتبتا

متإ است  ،أو

موقإ آار.
ثانيا :مد التراي
متتد تتتراي
امت

مزاولتتة أن تتطة الن تتر اإللكترونتتي التوارد فتتي المتتاد الاامستتة متتث هتتذه الالئحتتة هتتي

ستتنوات ،قابلتتة للتجديتتد تليائيتتا متتا لت يتتت ااطتتار صتتاح

التتتراي

باتتال

ذلتتك باطتتا

رسمي عبر البريد اإللكتروني..
مزاولتتة أن تتطة الن تتر اإللكترونتتي ال توارد فتتي المتتاد الاامستتة متتث هتتذه

ثالثتتا :تصتتدر ت ترااي

الالئحة مث ادار اإلعال اإللكتروني.
المادة الثامنا :التسجيل
أو  :روط التسجيل
ي تتترط فتتيمث يرغت

تستتجيل موقعت اإللكترونتتي ممتتا ورد فتتي المتتاد السادستتة متتث هتتذه الالئحتتة متتا

يلي :
 -1أث يكوث سعودي الجنسية ،أو مييما في المملكة بطريية نظامية.
 -2أث يكوث لطال

التسجيل عنوانا بريديا محددا على ن

 -3تحديد العنواث اإللكتروني لطال

اس النطاق.

التسجيل.

 -4أث يكوث الموقإ المراد تسجيل قائما.
ثانيا :يتت تستجيل مواقتإ الن تر اإللكترونتي التوارد فتي المتاد السادستة متث هتذه الالئحتة فتي ادار
اإلعال اإللكتروني.
المادة التا عا :تحديل بيانات التراي

أو التسجيل

5

يلتتتز ص تتاح
اييتتا

 ،أو م تتث قتتا بتس تتجيل موقعت ت اإللكترون تتي بتحتتديل معلوماتت ت ف تتي ح تتال

الت تتراي

ن تتاط  ،أو دمجت  ،أو ا تتافة ن تتاط جديتتد ،أو تغييتتر عنوانت  ،أو است موقعت لتتدى اإلدار

المعنية ،االل هريث مث ذلك اإلجراً.
المادة العاشرة :التنازل عث التراي
الممنو ل التراي

يجوز لل ا
 -1تيدي طل

أو التسجيل
 ،أو التسجيل أث يتنازل عن لغيره ،وفق ال روط التالية:

بذلك للوزار .

 -2تعبئة النماذي الااصة بذلك لدى اإلدار المعنية.
 ،أو التستتجيل ،ال توارد فتتي المتتاد الستتابعة ،والمتتاد الثامنتتة متتث هتتذه

 -3تتتوفر تتروط التتتراي

المتنازل ل .

الالئحة في ال ا

المادة الفاديا ضشرة :وفا صاح
اذا تتتوفي صتتاح

التتتراي

التراي

 ،أو التسجيل

 ،أو التستتجيل يجتتوز أث ينتيتتل التتتراي

 ،أو التستتجيل للورثتتة ،وفتتق

ال روط التالية :
 -1أث يتيتتد الورث تتة بطلت ت
التراي

بتتذلك ل تتردار المعني تتة اتتالل س تتتة أ تتهر متتث ت تتاري وف تتا ص تتاح

 ،أو التسجيل.

 -2اذا تجتتاوز تيتتدي الطل ت

عتتث ستتتة أ تتهر متتث تتتاري الوفتتا يكتتوث التتتراي

 ،أو التستتجيل

عر ة لل ط ن ما ل ييد الورثة عذ ار مينعا تيبل الوزار .
 ،أو التستتجيل باست متتث تتتوفر فيت ال تتروط التوارد فتتي المتتاد الستتابعة،

 -3أث يكتتوث التتتراي

والماد الثامنة مث هذه الالئحة.
المادة الثانيا ضشرة :الغاً التراي
يجوز الغاً التراي
 -1اذا طل

 ،أو التسجيل في أي مث الحا ت التالية-:

صاح

 -2اذا سافر طال

التراي

 ،أو التسجيل ذلك.

التسجيل مث المييميث س ار نهائيا ااري البالد.

 -3اذا تتتوفي صتتاح
بطل ت

أو التسجيل

نيتتل التتتراي

التتتراي

 ،أو التستتجيل ،ولت يكتتث لت وارل ،أو كتتاث لت وارل ولت يتيتتد

مورث ت ب ت كثر متتث ستتتة أ تتهر ،متتا ل ت
 ،أو التستتجيل باستتم  ،بعتتد وفتتا ِّ

ييد عذ ار مينعا تيبل الوزار .
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 -4اذا صدر قرار بذلك مث اللجنة.
 -5اذا صدر حك يي ي بذلك.
المادة الثالثا ضشرة :رقابة الن ر اإللكتروني

يا ت تتإ الن ت تتر اإللكترونت تتي بكافت تتة أ ت تتكال للرقابت تتة مت تتث قبت تتل اإلدار المعنيت تتة ،دوث اإلات تتالل

بالمسئولية لما يت ن ره.
المادة ال اربعا ضشرة :مسئولية المحتوى في الن ر اإللكتروني
 -1رئي

تحريتر الصتحي ة اإللكترونيتة ،أو متث ييتو ميامت فتي حتال غيابت  ،يعتبتر مستئو عتث

المحتوى المن ور.
 -2الم تتدير المس تتئول لوكال تتة النب تتاً ،أو دار الن تتر اإللكتروني تتة يعتب تتر مس تتئو ع تتث المحت تتوى
المن ور.
 -3متتإ عتتد اإلاتتالل بمستتئولية رئتتي

تحريتتر الصتتحي ة اإللكترونيتتة ،أو المتتدير المستتئول عتتث

وكال تتة النب تتاً اإللكتروني تتة ،أو م تتث يي تتو ميامهم تتا ف تتي ح تتال غيابهم تتا ،يعتب تتر كاتت ت

ال تتن

مسئو عما يرد في .
 -4الم ر على أي متث أ تكال الن تر اإللكترونتي للجهتات الحكوميتة ،والمرسستات التعليميتة،
والبحثيتتة ،والجمعيتتات العلميتتة ،والنديتتة الدبيتتة ،والثيافيتتة ،والريا تتية ،ومتتدير الجهتتة التتتي
تصدر عنها مسئو ث عما ين ر فيها بموج
 -5يعتب تتر المتن تتازل ع تتث الت تتراي

أحكا النظا وهذه الالئحة.

 ،أو التس تتجيل ،مس تتئو ع تتث المحت تتوى المن تتور ع تتث ال ت تتر

السابية للتنازل.
المادة الخام ا ضشرة:
الوزار هي الجهة المنوط بها التحييق والمسائلة فتي ماال تات و تكاوى الن تر اإللكترونتي وبمتا
يتعارض مإ النظمة التي ت ر على تطبييها جهات حكومية أارى.
المادة ال اد ا ضشرة:
للماتتال

ا كت تتاً ب قوالت فتتي مح تتر التحييتتق ،أو بافادتت  ،أو رده علتتى ئحتتة التتدعوى الميدمتتة

ده ،ول الحق أو مث ينيب في طل

المثول أما اللجنة.
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المادة ال ابعا ضشرة :الماال ات
تيتتو لجنتتة النظ تتر ف تي ماال تتات نظتتا المطبوع تتات والن تتر بتتاإلطال عل تتى متتا يح تتال اليهتتا م تتث
تتكاوى الن تتر اإللكترون تتي ،وبع تتد التح تتري والت ك تتد ،ومس تتاًلة جمي تتإ الطت ت ار

ذات الص تتلة ي تتت

اصدار قرار الماال ة وفيا للمواد رق ( ،)35،36،38،39،41مث نظا المطبوعات والن ر.
المادة الثامنا ضشرة :أحكا عامة
-1

تس تتجيل الس تتماً للمواق تتإ اإللكتروني تتة تك تتوث لص تتحابها المت تزاوليث لن تتاطه اإللكترون تتي
ب ستتمائه ال اصتتية ،وفتتي حتتال رغبتتته فتتي استتتادا اس ت كستتمة تجاريتتة للموقتتإ فعلتتيه
اح ار ما يثبت امتالكه لهذا ا س مث الجهة الماتصة.

-2

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

-3

تسري أحكا النظا وهتذه الالئحتة علتى المواقتإ اإللكترونيتة الجنبيتة التتي تتت است تافتها
في النطاق السعودي.

-4

يلتز صاح

التراي

 ،أو التسجيل بتحديد المست تي  ،وتحتديل بياناتت اذا طت أر عليهتا

أي تغيير.
-5

يا إ العاملوث في اإلعتال اإللكترونتي فتي تعاقتداته  ،والمنازعتات المتعليتة بتلتك العيتود
لحكا النظمة المعمول بها في المملكة.
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اإلدار المعنية باإلعال التداالي تيتو باستتيبال تكاوى الن تر ا لكترونتي واستتكمال كافتة
التحيييات ،والمحا ر ،والوراق والمستتندات المطلوبتة ،ومتث ثت رفعهتا للجنتة للنظتر فيهتا
واصدار اليرار المناس
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يحتتق تيتتدي ال تتكوى

ب نها.
تتد مواقتتإ ن تتاط الن تتر اإللكترونتتي المعرفتتة فتتي هتتذه الالئحتتة ا

ممث وقإ علي ال رر مبا ر  ،أو وكيل  ،أو ممثل  ،أو مث ينو عن .
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عتتد التتتراي

أو التستتجيل لوستتائل الن تتر اإللكترونتتي

حيال ما ت ن ره الكترونيا.
-9

ماال تتات الن تتر اإللكترونتتي ممتتا يوص ت

ُيع تتي صتتاحب متتث المستتئولية

بكون ت جريمتتة ،وورد بنص ت فتتي نظتتا (مكافحتتة

الجرائ المعلوماتية) تيد ال كوى في لدى الجهات الماتصة بنظر تطبيق هذا النظا .
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 -11علتتى جميتتإ أصتتحا

الن تتطة اإللكترونيتتة ال توارد فتتي المتتاد الاامستتة متتث هتتذه الالئحتتة

العمل على تصحيض أو اعه االل ستة أ هر مث تاري ن ر هذه الالئحة.
 -11متتث ل ت يبتتادر التتى تصتتحيض و تتع اتتالل المتتد الميتترر يعتتد ماال تتا لحكتتا النظتتا وهتتذه
الالئحة.
 -12ي ارعتتي فتتي أي محت تتوى ين تتر عب تتر وستتائط الن تتر اإللكترونتتي النظم تتة المتعليتتة بحي تتوق
الملكية ال كرية.
المادة التا عا ضشرة :ن ر الالئحة.
تن ر هذه الالئحة في الجريد الرسمية ،ويعمل بها بعد هر مث تاري ن رها.
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