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لمادة األولى: التعريفاتا

ما لم يقتض السياق غير ذلك: ؛منها لأمام ك، المعاني الموضحة القواعديقصد بالعبارات واأللفاظ التالية أينما وردت في هذه 

 .النظام: نظام االتصاالت وتقنية المعلومات

 .نظاملالالئحة التنفيذية: الالئحة التنفيذية ل

جراءات: قواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام االتصاالت وتقنية المعلومات.اإلقواعد وال

.والفضاء والتقنيةتصاالت لمجلس: مجلس إدارة هيئة االا

 .والفضاء والتقنيةالهيئة: هيئة االتصاالت 

الوزير: وزير االتصاالت وتقنية المعلومات.

.والفضاء والتقنيةالمحافظ: محافظ هيئة االتصاالت 

من قبل األمانة.لبت فيهلالمحال إليها االدعاء  اللجنةالمختصة:  اللجنة

.النظامأحكام جان النظر في مخالفات للأمانة  :مانةاأل

 .النظامأمام لجان النظر في مخالفات أحكام  جهة االدعاء: الجهة المختصة باالدعاء بالمخالفات

  .لقاء مخالفته ألحكام النظام ؛أمام لجان النظر المنسوبة إليه المخالفة: الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يتم االدعاء ضده

 اللجنة:المادة الثانية: تشكيل 

، وتختص التنظيمية الهيئة وقرارات والئحته التنفيذيةللنظر في مخالفات أحكام النظام  -أو أكثر- لجنة يشكل المجلس -1

.تلك اللجان بإيقاع العقوبات المقررة في النظام

االتصاالت وتقنية المعلومات، على أن يكون لجنة من ثالثة أعضاء من ذوي التأهيل النظامي والفني في مجاالت ال تتكون -2

 ،احتياطي ويكون لكل لجنة عضو .غيابه عندويكون للنائب صالحيات الرئيس ، رئيس كل لجنة من ذوي التأهيل النظامي

مدة وتكون . ويحدد القرار مكافآتهم ،محافظالبناء على ترشيح ة رئيس اللجنة وأعضائها؛ بتسميقرار من المجلس يصدر و

.أربع سنوات قابلة للتجديد( 4)اللجنة  عضوية

.مجلس إداريا  لا وتتبع ،مستقلة في عملها اللجانتكون   -3

وإال  ه؛منظورة أمامبارتكاب مخالفة  متهممع أي شخص  مباشرة أي مصلحة اللجان من أعضاءيجب أال يكون ألي عضو  -4

.االدعاءنظر المختصة في فيجب عليه التنحي وعدم مشاركة اللجنة 
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، أو بصدور قرار من المجلس موضحا به سبب اإلنهاء.مدتهاتنتهي اللجنة بانتهاء  -5

 المادة الثالثة: اختصاصات اللجان:

النظام والئحته التنفيذية والقرارات التنظيمية، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها أحكام بالنظر في مخالفات اللجان تختص  -1

 .اختصاصها فتصدر قرارها بعدم االختصاص ضمنقع يال  لها وإذا كان االدعاء المرفوع، في النظام

عن اآلتي: -على وجه الخصوص-ويكون مسؤوال  ،هايختص رئيس كل لجنة بإدارة أعمال -2

.هاواجتماعات إدارة جلسات اللجنة -أ

دعوة العضو االحتياطي لحضور جلسات اللجنة واجتماعاتها.  -ب

.عالقة بعملهامخاطبة الهيئة والجهات المختصة وكل من له  -ت

تبليغ قرارات اللجنة للهيئة ولكل ذي عالقة. -ث

 بشأن القرارات الصادرة عنها. اللجنة ضد المرفوعةعند الترافع في القضايا  ؛تعيين ممثلي اللجنة أمام القضاء -ج

ورفعه للمجلس. ، اعتماد التقرير السنوي ألعمال اللجنة -ح

 ببعض األعمال الموكلة له. نهاأميتفويض أحد أعضائها أو اللجنة المختصة  لرئيس -3

 

المادة الرابعة: أمانة لجان النظر في المخالفات:

على األخص ما يلي:منها و ،في مهماتها ومسئولياتها لهاتتولى تقديم الدعم  مختصةمانة أتساند اللجان 

.الترتيبات الالزمة الجتماعات اللجان -1

تدوين محاضر اجتماعات اللجان.  -2

وجود نقص في المعلومات أو البيانات  عندمن لوائح ادعاء بالمخالفات، وإخطار جهة االدعاء  اللجانحال إلى مراجعة ما ي   -3

حالتها. إعمل من تاريخ  عشرة أيام( 10)الستكمالها خالل 

.على اللجانوالدفوع  االدعاءاتاإلعداد والتحضير لعرض  -4

.منهم العتمادهارؤسائها ن، وعرضها على اإعداد الردود على المخاطبات الواردة للج -5

.، وما يتعلق بها من قضايا وأحكاماللجانفهرسة وحفظ قرارات  -6

.عقوبة النشرل المتضمنة التنسيق مع الهيئة فيما يتعلق بنشر القرارات -7
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.لرؤسائها اورفعه ،اللجانإعداد التقرير السنوي ألعمال  -8

نترنت.اإل على شبكة باللجانإدارة محتوى الصفحة الخاصة  -9

. هإلشراف هاويخضع أمين للمحافظ تتبع أمانة اللجان إداريا   -10

ن إلنجاز ون إداريون ومساعدون متخصصو، ويساندهم في ذلك دارس-أو أكثر-تتشكل أمانة اللجان من أمين، ومساعد أمين  -11

 . ةالمطلوب والطريقةالمهام بالجودة 

 

 مخالفات:الالمادة الخامسة: االدعاء ب 

ادعاء يتم الرفع  لوائحموجب ب والئحته التنفيذية وقرارات الهيئة التنظيميةأحكام النظام  اتهيئة االدعاء بمخالفالتتولى  -1

والتأكد من دقة رفعها عدم التأخر ب مع مراعاة، رئيس اللجنة المختصةموجهة إلى  لوائح االدعاءتكون ، على أن لألمانة بها

.اللجان قبل صدور قرار من في أي مرحلة تقييم موقف االدعاءوللهيئة إعادة  .البيانات الواردة فيها

 مستوفية المتطلبات اآلتية:تقدم لوائح االدعاء  -2

أو من يقوم مقامها. ،اسم جهة االدعاء كامال   -أ

ووسيلة  ،(، وعنوانهينيقوم مقامه بالنسبة إلى األشخاص االعتباري ااالسم الكامل للمدعى عليه، ورقم هويته )أو م -ب

.-توجد ذاإ-االتصال به 

أو كالهما معا. ،أو تاريخ العلم بها ،وقوع المخالفةتاريخ  -ت

وأدلة كل مخالفة. ،والمستند النظامي ،تحديد المخالفات المدعى بها -ث

 .طلبات جهة االدعاء -ج

يوما من تاريخ العلم بالواقعة محل  مائة وعشرين( 120) يتم االدعاء بالمخالفات أمام اللجنة المختصة خالل مدة ال تتجاوز -3

ما لم يكن هناك عذر تقبله اللجنة. ؛االدعاء

 القنوات المخصصة، ويجوز في ذلك تقديمها ورقيا   من خالليتم تقديم لوائح االدعاء من الهيئة وإيداعها لدى أمانة اللجان  -4

.أو إلكترونيا  

المختصة:  نةللجالمادة السادسة: إجراءات النظر في المخالفات المقدمة 

 أو من خالل أي وسيلة من الوسائل اإللكترونية وفقا   ،أو كتابيا   ،من نسبت إليهم المخالفة حضوريا  تواجه اللجنة المختصة  -1

خالف ذلك. اللجنة ما لم تقرر  ذاتها؛ ، وتتلقى جواب المنسوب إليه المخالفة عبر الوسيلةلتقديرها
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بأي وسيلة من  -ويشمل ذلك التبليغ بالقرار- بين اللجنة المختصة وبين المنسوبة إليه المخالفة المراسالتتكون  يجوز أن -2

التطبيقات اإللكترونية( ولها استدعاء ووسائل االتصال التي ترى اللجان مناسبتها، بما في ذلك: )الرسائل اإللكترونية، 

الحضور.يوقع عليه  ذلك في محضر وإثبات ،لسماع أقواله -أو من تراه- المنسوبة إليه المخالفة

بما ال يتعارض مع نظام  ؛للجان المختصة الحق في قبول أي وسيلة إثبات تراها مناسبة في المخالفات المنظورة أمامها -3

، ولها في ذلك االستناد على البيانات اإللكترونية واألنظمة ذات العالقة ثباتالمرافعات أمام ديوان المظالم ونظام اإل

 ،والمراسالت الورقية أو اإللكترونية ،من األجهزة أو التطبيقات الذكية أو المواقع اإللكترونية، وتسجيالت الهاتف الصادرة

وغيرها. 

خالل المهلة المحددة.على اإلشعار  الردب المنسوبة إليه المخالفةقيام عدم  عندللجان المختصة أن تصدر قرارها  -4

.جتماعاالفي محضر  -وجد  ذاإ– الرأي المخالف بتيثباألغلبية، و اللجانتصدر قرارات  -5

بما فيها المعلومات السرية. ؛االطالع على كافة المعلومات المتعلقة بالمخالفةأثناء نظر االدعاءات  انللج  -6

التعاون التام مع اللجنة في الكشف عن أي معلومات  -واألشخاص ذوي العالقة-ه المخالفة يلإيتعين على كل من نسبت  -7

اللجان. تطلبهاأو بيانات 

أو إكمال متطلبات رفع  الستكمال إجراءات التحقيق واالستدالل، ؛لى جهة االدعاءإإعادة المخالفة  للجان المختصةيجوز  -8

 االدعاء. 

 :المادة السابعة: وسائل اإلشعار والتبليغ للجان المختصة

آلثاره النظامية إذا تم عبر أي من الوسائل التالية: التبليغ منتجا  يعد  -1

البريد أو الفاكس. -أ

البريد اإللكتروني. -ب

الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو إحدى الحسابات المسجلة في أي من األنظمة اإللكترونية  -ت

.الحكومية

التبليغ.االتصال الهاتفي المحرر به محضر اثبات  -ث

تبليغ عبر المنصة اإللكترونية.الاإلشعار أو  -ج

من ذلك:و ،لما يتوفر منها تبعا   ؛المنسوبة إليه المخالفة وفق العناوين الخاصة به وتبليغشعار إيتم  -2

العنوان الوطني. -أ

ق لدى الهيئة ألي من األشخاص والجهات الخاضعين إلشرافها أو ممثليها النظاميين.العنوان الموث   -ب
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.الهيئة لدى أي من األشخاص أو الجهات الخاضعين إلشراف المنسوبة له المخالفةنوان المسجل للشخص الع -ت

ن في السجل التجاري للشركات والمؤسسات.العنوان المدو   -ث

العنوان المسجل لدى أمانة اللجان. -ج

العنوان الذي يختاره األجنبي بالمملكة. -ح

المادة الثامنة: اجتماعات اللجان:     

وفق ما تراه. ؛أو إلكترونيا ،تعقد اللجان اجتماعاتها في المركز الرئيس للهيئة، ولها أن تعقد اجتماعاتها خارجه -1

إال بموافقتها. وأمينهاوال يجوز حضورها من غير أعضائها  ،اجتماعات اللجان ومداوالتها سريةتعتبر  -2

، والحاضرون فيه ، ووقته،ن فيه تاريخ انعقاد االجتماعوقراراتها المتخذة في محضر خاص بذلك، يدو   اللجانتثبت اجتماعات  -3

وال ينعقد االجتماع إال بحضور الغالبية.

       

: الندب والخبرة:التاسعةالمادة 

 من القطاعات اغيرهأو - االستعانة بذوي الخبرة واالختصاص في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات للجنة المختصة -1

وأجل  ،على أن يتم تحديد مهمة الخبير ؛المعروضة أمامها باالدعاءاتإلبداء الرأي في المسائل المتعلقة  -واالختصاصات

وعلى الخبير االلتزام التام بذلك. ،إيداع التقرير

في الميعاد المحدد فعليه أن يقدم  يجب على الخبير إيداع التقرير خالل المدة المحددة له، فإن لم يتمكن من إيداع التقرير -2

تقريرا يبين فيه سبب ذلك، وللجنة المختصة أن تمدد أجل إيداع التقرير وفقا لتقديرها.

حتى بعد  ؛المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي اطلع عليها، وال يجوز له إفشاء أي معلومة أو بيانبيلتزم الخبير  -3

انتهاء مهمته.

أو ندب من تراه من أعضائها.  ،إجراء المعاينة -االقتضاءعند - للجنة المختصة -4

.ذلكلالالزمة  والتكاليف االستعانة بالخبراء أن تطلب من الهيئة تحمل المصاريف وأالمختصة في حاالت الندب للجنة  -5

 

اللجان: قرارات العاشرةالمادة 

 ،والدفوع المؤثرة المقدمة من المخالف ،للمخالفة المرتكبة ، ووصفا  وتاريخه لقرارا رقم تتضمن قرارات اللجانيجب أن  -1

.كلذل المفروضة تبعا   والعقوبةعلى األسباب  -عند ثبوت اإلدانة- اتنص القرارتوالرد عليها، وأن 
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ما لم  أمامها؛ مال متطلبات االدعاءتاكيوما  من تاريخ  90خالل  صدار قراراتهابإ ات الكفيلةءجراتتخذ اإلأن  اللجانعلى  يجب 

 مثل التي يكون بها ة،المستعجل الطبيعةذات على أن تراعي االستعجال في المخالفات ، للتأخر يهايكن هناك مبرر لد

.موقوفون أو سجناء

وللجان صالحية تمديد المدة .من تاريخ صدورها يوما   ثالثين( 30)خالل مدة ال تتجاوز ، لألطراف اللجانيجب تبليغ قرارات  -3

االقتضاء.عند 

يوما من تاريخ  ثالثين (30أمام المحكمة اإلدارية خالل ) االتظلم منهيجوز النفاذ، و ةواجبتعد القرارات الصادرة من اللجان  -4

التبليغ بالقرار.

ها من أخطاء مادية، وإذا وقع اتمن تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من ذوي الشأن تصحيح ما يقع في قرار اللجانتتولى  -5

.تفسيره مصدرة القرار المختصة من ذوي الشأن أن يطلب من اللجنة فإن أليغموض أو إبهام في القرار 

 

: العقوبات:الحادية عشرالمادة 

ه ما نصت علي على وفقا   ؛في حال ثبوت المخالفةوتحدد العقوبة المناسبة  ،ادعاءأن تدرس كل  اللجنة المختصةيجب على  -1

تعددت المخالفات في ادعاء واحد فتحدد  ذاكل ادعاء، وإ بشأن تصدر قرارا  و ،ن من النظاموالسابعة والعشر (27) المادة

عقوبة كل مخالفة على حدة.المختصة اللجنة 

 من ارتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في( من الالئحة التنفيذية، يعاقب107مع مراعاة ما نصت عليه المادة )  -2

مما يأتي: -كثرأأو -عقوبة ب ؛ارتكابها أو ساعد في ،أو شرع في ارتكابها السادسة والعشرين من النظام، (26) المادة

 .ريال مليون وعشرين ةخمس( 25,000,000) على تزيد ال غرامة -أ

.أو جزئيا   الخدمة محل المخالفة كليا   إيقاف -ب

من الحصول على ترخيص لتقديم خدمات االتصاالت أو تقنية المعلومات، أو حرمانه من  -لمدة محددة- المخالف حرمان -ت

تجديده. 

.أو جزئيا   حجب منصة المحتوى الرقمي كليا   -ث

، بحسب طبيعة كل مخالفة عن المخالفة أو تصحيحها أو إزالتهاالمخالف توقف في قرارها مدة المختصة تحدد اللجنة  -3

( من المادة 1من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة ) -أو أكثر-للهيئة المطالبة أمام اللجنة بمعاقبة المخالف بعقوبة و

خالل المدة  ؛أو لم يقم بإزالتها ،عن المخالفة، أو لم يصححها المخالف إذا لم يتوقف ؛السابعة والعشرين من النظام( 27)

.التي حددتها اللجنة

ن فيأن  المختصة للجنة -4 ضم  أو أي وسيلة  ،أو في صحيفة محلية ،على نشر منطوقه إلكترونيا نصا  قرارها الصادر بالعقوبة  ت 

على نفقة المخالف. وأن يتم النشرالقطعية، صفة على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار  ؛أخرى



 

9 
  

 

العوائد توريد  -تحصن القرار الصادر عن اللجنةبعد  – المخالفثبوت المخالفة بقرار من اللجنة المختصة فإنه يجب على  عند -5

.بعد إعادة المتبقي من مقابل مالي للمستخدم ؛المخالفة إلى الهيئة التي حققها نتيجة

، والظروف المخففة لها المخالفتكرار مدى و ،وأثرها ،وطبيعتها ،يراعى عند إيقاع العقوبة أن تتناسب مع حجم المخالفة -6

 والمشددة فيها.

 ختامية:عشر: أحكام  الثانيةالمادة 

.كل ما يتعارض معها من أحكامتلغي هذه القواعد الئحة عمل لجنة النظر في مخالفات نظام االتصاالت و .1

.المجلسبعد إقرارها من  ؛اإللكتروني للهيئة نشرها في الموقعتاريخ  تدخل هذه القواعد واإلجراءات حيز النفاذ من  -2


