المادة األولى :تعريفات

الالئحة التنفيذية لنشاط النشر اإللكتروني

تدل المصطلحات اآلتية حيثما وردت في هذه الالئحة على المعاني المبينة قرينها :
 .1النشر اإللكترونيي :استتددا وستائل التننيتة الحديثتة فتي بتث ،أو إرستال ،أو استتنبال
أو ننت تتل أو تد ت ت ي الم ت تواد المكتوبت تتة ،والمرئيت تتة ،والمست تتموعة س ت توا كانت تتت ثابت ت تة أو

متحركة بنصد التداول العا .

 .2المحتيييو اإللكترونيييي :المت تواد النصتتية و الستتمعية و المرئيتتة الثابتتتة و المتحركتتة و
المتعددة أيا منها والذي يت إعداده وانتاجت أو ستب إعتداده وتحديثت وتداولت أو ننلت

بوسائط الكترونية أو أي نوع م أنواع المواد السابنة ت تحويلها الكترونيا والذي يتت
نشره والنفاذ إلي م دالل شبكة االنترنت أو شبكات االتصاالت المتنوعة.
 .3التطبييييال اتلكترونيييي :برن تتامم يمكت ت الوص تتول إليت ت واس تتتددام مت ت د تتالل ش تتبكة
االنترنت إلنشا البيانات االلكترونية و نسدها وعرضها و معالجتها.

 .4وسيييائل التواايييل ات تميييا ي :مجموعتتة م ت تطبينتتات االنترنتتت يمك ت م ت داللهتتا
إنشا وتبادل المحتوى بكافة أشكال .

 .5الاحيفة اإللكترونية :موقع الكتروني ل عنوا ثابت ،يند ددمات النشر الصحفي
على الشبكة (المواقع التي تنشر األدبتار ،والتنتارير ،والتحنينتات ،والمنتاالت ...إلت )
تصدر في مواعيد منتظمة ،أو غير منتظمة.
 .6المدير المسئول :الشدص الطبيعي الذي يعين صتاح

الموقتع ويكتو مستالوال عت

محتوى الموقع أما الجهات النضائية واإلدارية.

الصفحة 1

 .7المنتييد  :موقتتع الكترونتتي لت عنتوا ثابتتت يستتمأل ألعضتتائ بطتتري مواضتتيع متنوعتتة
والتفاعل فيما بينه م دالل إج ار ات يحددها المسئول عن .

 .8المدونييية :تطبيت ت مت ت تطبين تتات اإلنترن تتت ،تتت ت ل
وتجتتار شدصتتية ،أو وص ت

مت ت م تتذكرات ومن تتاالت ويومي تتات

ألحتتداث وغيرهتتا ،م ت دتتالل التتنص ،أو الصتتوت ،أو

الصورة ،مع إمكانية التفاعل مع ما يكت

م دالل التعلي .

 .9اإل يييييالت اإللكترونيييييي :تن ت تتدي د ت تتدمات النش ت تتر اإلعالن ت تتي عب ت تتر مدتلت ت ت
اإللكترونية.

 .11البيييير بيييير الحييييات

الوس ت تتائل

المحمييييول أو وسييييائل لكترونييييية أ يييير (رست تتائل -أدبت تتار-

إعالنات -صور  ...إل ) والبث على الهات

الجوال للرسائل النصتيرة عبتر دتدمتي

( )SMSو ( )MMSوغيرهما ،سوا كانت أدبتا ار ،أو إعالنتات ،أو صتو ار ،أو غيتر
ذلك.

 .11الموقع الش اي :موقع ينشئ شدص لعتر

ستيرت الذاتيتة ،واهتماماتت  ،ولتمكينت

م التواصل مع أصدقائ وذوي االهتما المشترك.

 .12الم مو ييات البريدييية :موقتتع ينتتد ددمتتة تواصتتل عبتتر البريتتد اإللكترونتتي (اإليميتتل)
بي مجموعة م األفراد بهد

 .13األرشي

نشر معلومات ،والتفاعل فيما بينه في ذلك.

اإللكتروني :المواقع التي تند المعلومات التوثينية.

 .14غيير الح يوارات :تطبي ت م ت تطبينتتات االنترنتتت يستتمأل بالتواصتتل بتتي شدصتتي أو
أكثر عبر النص ،أو الصوت ،أو الصورة ،أو بها جميعا.

 .15الش ص :أي مستدد ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
الصفحة 2

 .16العنوات اإللكترونيي :األحتر واألرقتا والرمتو التتي تستتدد للداللتة علتى موقتع فتي
شبكة االنترنت ،وتمك المتصفأل م الوصول إلي .

 .17وكاليية األنبييا اإل لكترونييية :موقتتع إلكترونتتي ل ت عن توا ثابتتت ،ينتتد دتتدمات النشتتر
الصتحفي المنتترو ة والمستتموعة والمرئيتة علتتى الشتتبكة ،ويدصتص جميتتع صتتفحات أو
بعضها للمتصفحي المشتركي في م المالسسات واألفراد ،برستو ماليتة شتهرية ،أو
سنوية محددة ،دو أ يتمك غير المشتركي م مشاهدة نفت

تدصيصها للمشتركي .

الصتفحات التتي تت

 .18دار النشيير اإللكترونييي :هتتي م ت تتتتولى إصتتدار أي إنتتتا علمتتي أو ثنتتافي أو فنتتي
بصيغة إلكترونية بغر

التداول.

 .19التر يص :إذ يمنأل م و ارة الثنافة واإلعال لم اولة نشاط النشر االلكتروني.
 .21التس يل :قيد لنشاط النشر االلكتروني في سجل داص لو ارة الثنافة واإلعال .
 .21الح ب :هو إغال ج ئي أو كلي لرابط الموقع اإللكتروني.
.22

يقا

الرسائل :إينا

مالقت أو دائ لددمة الرسائل النصيرة.

 .23الل ييات :اللج تا االبتدائيتتة للنظتتر فتتي مدالفتتات نظتتا المطبوعتتات والنشتتر ،واللجنتتة
االستئنافية.

 .24اإلدارة المعنية :إدارة النشر اإللكتروني باإلعال الدادلي.
 .25النظام :نظا المطبوعات والنشر.

 .26الالئحة :الئحة النشر اإللكتروني.
 .27الوزارة :و ارة الثنافة واإلعال .

 .28الوزير :و ير الثنافة واإلعال .
الصفحة 3

المادة الثانية :أهدا

مما يهد

الالئحة

ل هذه الالئحة تحني ما يلي:

 .1دع اإلعال اإللكتروني الهاد

بت صيل الني المهنية.

 .2تنظي م اولة نشاط النشر اإللكتروني في المملكة.

 .3حماية المجتمع م الممارسات الداطئة في النشر اإللكتروني.
 .4بيا حنو وواجبات العاملي في النشر اإللكتروني.

 .5حفظ حنو األشداص في إنشا وتسجيل أي شكل م أشكال النشر اإللكتروني.
 .6حفظ حنو األشداص في إقامة الدعوى لدى اإلدارة المعنية في حال الشكوى.

 .7دع ورعاية الو ارة للمواقع اإللكترونية والعاملي فيها بتندي تسهيالت تستاعده علتى
النيا بعمله .

 .8دعت ثنافتتة الحتوار والتنتتوع ،وتكتري

ثنافتتة حنتتو اإلنستتا

المتمثلتتة فتتي حريتتة التعبيتتر

المكفولة للجميع وف أحكا النظا .

 .9نشر ثنافة اإلعال الجديد ووسائل في المجتمع

المادة الثالثة :أشكال النشر اإل لكتروني

تشمل أشكال النشر اإللكتروني الداضعة ألحكا النظا  ،وهذه الالئحة ،ما يلي:
.1

الصحافة اإللكترونية.

.2

وكالة األنبا اإللكترونية.

.3

دار النشر اإللكتروني.

.5

التطبي اإللكتروني.

.4

وسائل التواصل االجتماعي.
الصفحة 4

.6

المنتديات.

.7

المدونات.

.9

البث عبر الهات

.8

اإلعالنات اإللكترونية.
المحمول أو وسائل إلكترونية أدرى ( رسائل -أدبار -إعالنات-

صور ...ال ).

 .11المواقع الشدصية.
 .11المجموعات البريدية.
 .12األرشي

اإللكتروني.

 .13غر الحوارات.

 .14أي شكل جديد م أشكال النشر اإللكتروني ترى الو ارة إضافت .
المادة الرابعة:

يدضت تتع نشت تتاط النشت تتر اإللكترونت تتي بجميت تتع أشت تتكال الحاليت تتة ،أو المست تتتحدثة،ألحكا نظت تتا

المطبوعات والنشر ،وهذه الالئحة.
المادة ال امسة :أشكال النشر اإللكتروني التي ُير ّ ص لحا
 .1الصحافة اإللكترونية.
 .2وكالة األنبا اإللكترونية.
 .3دار النشر اإللكتروني.
 .4البث عبر الهات

صور ...ال ).

المحمول أو وسائل إلكترونية أدرى ( رسائل -أدبار -إعالنات

الصفحة 5

المادة السادسة :أشكال النشر اإل لكتروني التي يمكت تس يلحا
 .1المنتديات.

 .2مواقع التواصل االجتماعي
 .3المدونات.

 .4اإلعالنات اإللكترونية.
 .5المواقع الشدصية.
 .6المجموعات البريدية.
 .7اإلرشي

اإللكتروني.

 .8غر الحوارات.
 .9مواقع الجهات الحكومية ،والمالسسات التعليمية ،والبحثيتة ،والجمعيتات العلميتة واألنديتة
األدبية ،والثنافية ،والرياضية.

المادة السابعة :التر يص

أوتا :شروط التر يص

متع م ارعتتاة متتا تنتضتتي بت األنظمتتة واالتفاقيات،يشتتترط تنتتد شتدص أو أكثتتر لمت يرغت

الحصتتول علتتى تتترديص م اولتتة أنشتتطة النشتتر اإللكترونتتي ال تواردة فتتي المتتادة الدامستتة م ت
هذه الالئحة ما يلي:
 .1أ يكو سعودي الجنسية.

 .2أال ينل عمره ع  25عاما.
 .3أال يكو موظفا حكوميا.
 .4أ يكو حس السيرة والسلوك.
الصفحة 6

 .5أ يكو حاصال على مالهل جامعي ،أو ما يعادل .
 .6في حالة الشركات تطب الشروط السابنة على ممثليها.

 .7إرفا عند الت سي

للشركات.

ثاني ا :شروط رئاسة التحرير
تعت اتر الصتتح

اإللكترونيتتة عنتتد طل ت

التتترديص رئتتي

التحريتتر المستتئول ،وينتتد ثالثتتة

أسما للو ارة وف الشروط التالية:
 .1أ يكو سعودي الجنسية.

 .2أال ينل عمره ع  31عاما.
 .3أ يكو حس السيرة والسلوك.
 .4أ يكو حاصال علتى مالهتل جتامعي أو متا يعادلت أو دبترات إعالميتة متعتددة ال تنتل
ع ( )5سنوات.

 .5تحدد وكاالت األنبا  ،ودور النشر اإللكترونية المدير المستئول عت النشتاط عنتد طلت
الترديص.

 .6للو ير ح االستثنا م هذه الشروط لمسوغات يراها.
ثالثييي ا :عن تتد موافن تتة ال تتو ارة عل تتى الطلت ت
الترديص ويراعى فيها مايلي:

يم تتنأل المتن تتد موافن تتة مبدئي تتة الس تتتكمال إجت ت ار ات

 .1إرفا سجل تجاري للنشاط االلكتروني.
 .2إرفا ردصة بلدية.

 .3إرفا عند إيجار لموقع النشاط.
 .4تحديد عنوان الوطني(واصل) وجوال .
الصفحة 7

 .5تندي ما يثبت ملكية النطا للنشاط اإللكتروني.
رابعا :مدة التر يص ومحلة الت ديد

أ -متتدة التتترديص لم اولتتة أنشتتطة النشتتر اإللكترونتتي ال تواردة فتتي المتتادة الدامستتة م ت هتتذه
الالئحة هي عا واحد ،ويكتو التجديتد لمتدة أو متدد مماثلتة بموجت

النظا وهذه الالئحة.
-

يج

على أصحا

الشتروط التواردة فتي

التراديص المبادرة لتجديدها قبل نهايتها بمدة ال تنل ع ثالثة

أش تتهر ،وال يحت ت لهت ت ممارس تتة النش تتاط اعتب تتا ار مت ت ت تتاري انته تتا م تتدة الت تترديص دو

تجديده.

امس ا :تصتدر تتراديص م اولتة أنشتطة النشتر اإللكترونتي التواردة فتي المتادة الدامستة مت

هذه الالئحة م إدارة النشر اإللكتروني بالو ارة
المادة الثامنة :التس يل

أوتا :شروط التس يل
يش ت تتترط ف ت تتيم يرغت ت ت

هذه الالئحة ما يلي:

تس ت تتجيل موقعت ت ت اإللكترون ت تتي مم ت تتا ورد ف ت تتي الم ت تتادة السادس ت تتة مت ت ت

 .1أ يكو سعودي الجنسية ،أو منيما في المملكة بطرينة نظامية.
 .2أ يكو حاصال على مالهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.
 .3أال ينل عمره ع  25عاما.
 .4أ يكو لطال

التسجيل عنوانا بريديا الكترونيا محددا على نف

اس النطا .

ثاني ا :مدة التس يل ومحلة الت ديد
الصفحة 8

مدة التسجيل لم اولة أنشطة النشر اإللكتروني الواردة فتي المتادة السادستة مت هتذه الالئحتة
هتتي عتتا واحتتد  ،ويكتتو التجديتتد لمتتدة أو متتدد مماثلتتة بموج ت

وهذه الالئحة.

الشتتروط ال تواردة فتتي النظتتا

ثالث ي ا :يتتت تستتجيل مواقتتع النشتتر اإللكترونتتي ال تواردة فتتي المتتادة السادستتة م ت هتتذه الالئحتتة
بإدارة النشر اإللكتروني بالو ارة.

المادة التاسعة :تحدير بيانات التر يص أو التس يل
يلت ت صتتاح

التتترديص ،أو م ت قتتا بتستتجيل موقع ت اإللكترونتتي بتحتتديث معلومات ت لتتدى

اإلدارة المعنية فتي متدة أقصتاها شتهر فتي حتال إينتا

نشتاط  ،أو دمجت  ،أو إضتافة نشتاط

جديد ،أو تغييتر عنوانت  ،أو است موقعت أو تحتديث بيانتات المستضتي  ،إذا طت أر عليهتا أي

تغيير  ،أو تغيير رئي

التحرير أو نائب أو مدير المحتوى.

المادة العاشرة :التنازل ت التر يص أو التس يل

يجتتو للشتتدص الممنتتوي ل ت التتترديص ،أو التستتجيل أ يتنتتا ل عن ت لغي تره ،وف ت الشتتروط

التالية:
 .1تندي طل

بذلك للو ارة.

 .2تعبئة النماذ الداصة بذلك لدى اإلدارة المعنية.
 .3تتتوفر شتتروط التتترديص ،أو التستتجيل ،التواردة فتتي المتتادة الستتابعة ،والمتتادة الثامنتتة م ت
هذا الالئحة في الشدص المتنا ل ل .
المادة الحادية شرة :وفاة ااحب التر يص ،أو التس يل
إذا تتتوفي صتتاح

التتترديص ،أو التستتجيل يجتتو أ ينتنتتل التتترديص ،أو التستتجيل للورثتتة،

وف الشروط التالية :

الصفحة 9

 .1أ يتند الورثة بطل

بذلك لإلدارة المعنيتة دتالل ستتة أشتهر مت تتاري وفتاة صتاح

الترديص ،أو التسجيل.

 .2إذا انتهتتت الم تتدة المش تتار إليه تتا ف تتي الفن تتر( )1أع تتاله فيك تتو الت تترديص ،أو التس تتجيل
عرضة للشط

ما ل يند الورثة عذ ار مننعا تنبل الو ارة.

 .3أ يك تتو الت تترديص ،أو التس تتجيل باست ت مت ت تت تتوفر فيت ت الش تتروط الت تواردة ف تتي الم تتادة
السابعة ،والمادة الثامنة م هذه الالئحة.

المادة الثانية شرة :لغا التر يص أو التس يل

يت إلغا الترديص ،أو التسجيل في أي م الحاالت التالية-:
صاح

 .1إذا طل

 .2إذا سافر طال

 .3إذا تتتوفي صتتاح
يتند بطل

الترديص ،أو التسجيل ذلك.
التسجيل م المنيمي سف ار نهائيا دار البالد.

التتترديص ،أو التستتجيل ،ول ت يك ت ل ت وارث ،أو كتتا ل ت وارث ول ت

مورث ب كثر م ستة أشهر،
ننل الترديص ،أو التسجيل باسم  ،بعد وفاة ا

ما ل يند عذ ار مننعا تنبل الو ارة.

 .4إذا صدر قرار نهائي بذلك م اللجنة الناظرة في مدالفات نظا المطبوعات والنشر.
المادة الثالثة شرة :رقابة النشر اإللكتروني

دو اإلدالل بالمسئولية لما يت نشره،ال يدضع النشر اإللكتروني بكافة أشكال للرقابة مت
قبل اإلدارة المعنية.
المادة الرابعة شرة :مسئولية المحتو في النشر اإللكتروني

 .1رئي

تحرير الصحيفة اإللكترونية ،أو م ينتو منامت فتي حتال غيابت  ،يعتبتر مستئوال

ع المحتوى المنشور.
الصفحة 11

 .2المدير المسئول لوكالتة األنبتا  ،أو دار النشتر اإللكترونيتة يعتبتر مستئوال عت المحتتوى
المنشور.

 .3متتع عتتد اإلدتتالل بمستتئولية رئتتي

تحريتتر الصتتحيفة اإللكترونيتتة ،أو المتتدير المستتئول

عت وكالتتة األنبتتا اإللكترونيتتة ،أو م ت ينتتو منامهمتتا فتتي حتتال غيابهمتتا ،يعتبتتر كات ت
النص مسئوال عما يرد في .

 .4المش تتر عل تتى أي مت ت أش تتكال النش تتر اإللكترون تتي للجه تتات الحكومي تتة ،والمالسس تتات
التعليميتتة ،والبحثيتتة ،والجمعيتتات العلميتتة ،واألنديتتة األدبيتتة ،والثنافيتتة ،والرياضتتية وكتتذا
متتدير الجهتتة التتتي تصتتدر عنهتتا مستتئوال عمتتا ينشتتر فيهتتا بموجت

الالئحة.

أحكتتا النظتتا وهتتذه

 .5عتت تتد التت ت تترديص أو التست ت تتجيل ألي شت ت تتكل م ت ت ت أشت ت تتكال النشت ت تتر االلكترونت ت تتي ال ت ت تواردة
في المادة الثالثة ال ُيعفي صاحب م المسئولية حيال ما ت نشره.
 .6يعتبر المتنا ل ع التترديص ،أو التستجيل ،مستئوال عت المحتتوى المنشتور عت الفتترة
السابنة للتنا ل.
المادة ال امسة شرة :المسائل المحظورة نشرها
ضافة لى ما ورد في المادة التاسعة مت النظام يحظر نشر مايلي:

 .1ال يجو نشر كل ما يدال

أحكا الشريعة اإلسالمية أو األنظمة النافذة.

 .2ال يجتو نشتتر متتا يتتدعو إلتى اإلدتتالل بت م التتبالد أو نظامهتا العتتا أو متتا يدتتد مصتتالأل
أجنبية تتناطع مع المصلحة الوطنية.

 .3ال يجتتو نشتتر ك تتل متتا مت ت ش ت ن التح تري

عل تتى ارتكتتا

الجت ترائ أو إثتتارة النعت ترات أو

البغضا أو إشاعة الفاحشة أو بث روي الشنا بي أفراد المجتمع.
الصفحة 11

 .4ال يجو نشر إعالنات تتضم موادا م ش نها تضليل المستهلك.
المادة السادسة شرة :أحكام امة

يدضع نشاط النشر اإللكتروني المحدد في المتادة الثانيتة ألحكتا نظتا المطبوعتات والنشتر

وهذه الالئحة.

 .1عند قيا صاح
ذلك إلى االلتبا
 .2علتتى صتتاح

الترديص أو التسجيل بادتيار اس لموقع اإللكتروني فعلي أال يتالدي
مع اس  ،أو موقع آدر.
التتترديص أو التستتجيل أ ينتتو بوضتتع است وشتتعار ورقت تتترديص موقعت

في أعلى الصفحة الرئيسة بشكل واضأل.

 .3يحظر استددا أسما المناط والمد والنبائل واألماك العامة والشدصتيات االعتباريتة
مدينة منطنة  -قبيلة موقع ديني أو تاريدي عل ذي ش  -ملك عا للدولة والمجتمع.

 .4تسجيل األستما للمواقتع اإللكترونيتة يكتو ألصتحابها المت اولي لنشتاط النشتر اإللكترونتي
ب سمائه الشدصتية ،وفتي حتال رغبتته فتي استتددا است (كستمة تجاريتة) للموقتع فعلتيه
إحضار ما يثبت امتالكه لهذا االس م الجهة المدتصة.

 .5تستري أحكتتا النظتتا وهتتذه الالئحتتة علتتى متالكي وستتائل النشتتر االلكترونتتي مت الستتعوديي
والمنيمي (بصفة نظامية).
 .6تس تتري أحك تتا النظ تتا وه تتذه الالئح تتة عل تتى المواق تتع اإللكتروني تتة المس تتجلة د تتار النط تتا
السعودي المملوكة لمواطني سعوديي والمنيمي بصفة نظامية.

 .7يدضتع العتتاملو فتتي أنشتتطة النشتتر اإللكترونتي فتتي تعاقتتداته  ،والمنا عتتات المتعلنتتة بتلتتك
العنود ألحكا األنظمة المعمول بها في المملكة.

الصفحة 12

 .8ال يحت تنتتدي الشتتكوى ضتتد مواقتتع نشتتاط النشتتر اإللكترونتتي المعرفتتة فتتي هتتذه الالئحتتة إال
مم ل صفة ومصلحة مباشرة أو ما يحال م الو ير.

.9

مدالفتتات النشتتر اإللكترونتتي مم تا يوص ت

إس تتا ة إل تتى ال تتدي اإلس تتالمي  ،أو المس تتا

بكون ت جريمتتة ،أو كانتتت المدالفتتة تمثتتل

بمص تتالأل الدول تتة العلي تتا ،أو بمعنوب تتات يد تتتص

بنظرها النضا فيتدذ حيالها ما ورد في المادة ( )38م النظا .

 .11عل تتى جمي تتع أص تتحا

أنش تتطة النش تتر اإللكتروني تتة الت تواردة ف تتي الم تتادتي (الدامس تتة،

السادسة) م هذه الالئحة العمل على تصحيأل أوضاعه دتالل ستتة أشتهر مت تتاري نفتاذ
هذه الالئحة.

 .11م ت ل ت يبتتادر إلتتى تصتتحيأل وضتتع دتتالل المتتدة المنتتررة يعتتد مدالفتتا ألحكتتا النظتتا
وهذه الالئحة.

 .12يراعي في أي محتوى ينشر عبر وسائط النشر اإللكتروني األنظمتة المتعلنتة بحنتو
الملكية الفكرية.
 .13إدارة النش تتر االلكترون تتي ه تتي الجه تتة المن تتوط به تتا التحنيت ت والمس تتا لة ف تتي مدالف تتات
وشكاوى النشر االلكتروني ،وبما ال يتعار

مع األنظمة التي تشر عليها جهات حكومية

أدرى.
المادة السابعة شرة :نشر الالئحة.

ينشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية ،ويعمل بها بعد شهر م تاري نشرها.

الصفحة 13

