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 أحكام عامة :الفصل األول
 

 المادة األولى:

المعــاني المبينــة أمــام كـــل  -أينمــا وردت فــي هــذا النظــام-يقصــد باأللفــاظ والعبــارات اآلتيــة 

 منها:

 نظام االتصاالت وتقنية المعلومات. النظام:

 الالئحة التنفيذية للنظام. الالئحة:

 وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات. الوزارة:

 وزير االتصاالت وتقنية المعلومات. الوزير:

 هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات. الهيئة:

 مجلس إدارة الهيئة. المجلس:

 لجنة النظر في مخالفات النظام. اللجنة:

ت أو للعالمــــات أو اإلشــــارا -بــــين األشــــخاص أو األشــــياء-كــــل إرســــال أو اســــتقبال  االتصــــاالت:

النصـــوص أو الصـــور أو األصـــوات أو المعلومـــات أو البيانـــات، مهمـــا كانـــت طبيعتهـــا، بوســـاطة 

 النظم واألجهزة السلكية أو الالسلكية.

منظومــــة لنقــــل أي نــــوع مــــن االتصــــاالت عــــن طريــــق اســــتعمال الطاقــــة  شــــبكة اتصــــاالت:

 أو المغناطيسية أو الكهرومغناطيسية أو غيرها. الكهربائية

ــــاال ــــة:شــــبكة اتص ــــة أو  ت عام ــــلكية محلي ــــلكية أو الس ــــاالت س ــــة (أو منظومــــات) اتص منظوم

 دولية؛ لتقديم خدمة االتصاالت وتقنية المعلومات العامة للمستخدم.

شـــبكة محـــدودة غيـــر مرتبطـــة بشـــبكة اتصـــاالت عامـــة، لتقـــديم خدمـــة  شـــبكة اتصـــاالت خاصـــة:

 ين.االتصاالت وتقنية المعلومات في مناطق محددة ولمستخدمين محدد

ــات: ــة المعلوم ــاء  تقني ــات إلنش ــن عملي ــا م ــق به ــا يتعل ــبكات، وم ــم وش ــات، ونظ ــات، وبرمجي تقني

ـــــا، أو تخزينهـــــا، أو  ـــــول عليهـــــا، أو معالجته ـــــات، أو جمعهـــــا، أو الحص ـــــات، أو المعلوم البيان

ـــات أو  ـــمل البيان ـــات، وال يش ـــة المعلوم ـــاالت وتقني ـــات االتص ـــك تطبيق ـــي ذل ـــا ف ـــا، بم تحليله

 المعلومات بذاتها.

أي أجهــــزة ســــلكية أو الســــلكية، أو معــــدات حساســــة للبــــث الالســــلكي، أو أجهــــزة  األجهــــزة:

ــــاد  ــــداخل، وأي معــــدات، أو أجهــــزة، أو منتجــــات، أو أدوات، أو آالت أو عت ومعــــدات مســــببة للت

ـــديم  ـــة لتق ـــة الفني ـــي اإلمكاني ـــتعماله ف ـــؤثر اس ـــد ي ـــاالت أو ق ـــبكة اتص ـــًال بش ـــون متص ـــر؛ يك آخ

 ية المعلومات.خدمات االتصاالت أو تقن

منظومـــة ماديـــة مســـتخدمة لتـــوفير الخـــدمات ذات العالقـــة بقطـــاع االتصـــاالت  البنيـــة التحتيـــة:

 وتقنية المعلومات، بما في ذلك المرافق والشبكات واألجهزة.

ـــة: ـــة الحرج ـــة التحتي ـــاالت  البني ـــدمات االتص ـــى لخ ـــد األدن ـــرورية بالح ـــرامج ض ـــزة وب ـــبكات وأجه ش

إلـــى المســـاس باســـتقرار أو أمـــن قطـــاع  -كليـــًا أو جزئيـــاً -ّلهـــا وتقنيـــة المعلومـــات، يـــؤدي تعط

 االتصاالت وتقنية المعلومات.

ــــرخيص: ــــة لشــــخص  الت ــــة-وثيقــــة تصــــدرها الهيئ ــــة أو اعتباري الســــتخدام أو  -ذي صــــفة طبيعي

 ة وفقـــًا للنظــام والالئحـــة، وتتضــمنتقــديم خــدمات االتصـــاالت أو تقنيــة المعلومـــات أو أجهــز 

 أو الجهاز، والمدة الزمنية، واألحكام العامة. نوع الخدمة الوثيقة:

 تدوين معلومات المسجل لدى الهيئة. التسجيل:
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خـــارج المملكـــة،  -ذي صـــفة طبيعيـــة أو اعتباريـــة-وثيقـــة تصـــدرها الهيئـــة لشـــخص  التصـــريح:

ــــات  ــــة معلوم ــــاالت أو تقني ــــدمات اتص ــــة بخ ــــدمات ذات عالق ــــدم خ ــــات -يق ــــا منص ــــا فيه بم

ــي ــوى الرقم ــل الم -المحت ــول داخ ــن الوص ــتخدم م ــن المس ــة تمك ــها بطريق ــالل عرض ــن خ ــة م ملك

 إليها.

-مقـــدم خـــدمات االتصـــاالت أو تقنيـــة المعلومـــات أو خـــدمات ذات عالقـــة بهـــا  مقـــدم الخدمـــة:

 للعموم المرخص له أو المسجل أو المصرح له. -بما فيها منصات المحتوى الرقمي

ــيطر: ــة المس ــدم الخدم ــم ا مق ــق حك ــيطر وف ــة المس ــدم الخدم ــرة (مق ــة 2لفق ــادة (الخامس ــن الم ) م

 عشرة) من النظام.

مقــّدم خــدمات االتصــاالت أو تقنيــة المعلومــات المــرخص لــه  مقــدم الخدمــة ذو البنيــة التحتيــة:

 بإنشاء أو تملك أو تشغيل البنية التحتية.

يســــتخدم خــــدمات االتصــــاالت أو تقنيــــة  -ذو صــــفة طبيعيــــة أو اعتباريــــة-شــــخص  المســــتخدم:

ـــوى الرقمـــي-دمات ذات عالقـــة بهـــا المعلومـــات أو خـــ مـــن خـــالل  -بمـــا فيهـــا منصـــات المحت

 مقدم الخدمة.

ـــو الدوليـــة، التـــي  الطيـــف التـــرددي: ـــواردة فـــي أنظمـــة الرادي ـــة ال مجموعـــة النطاقـــات الترددي

 يمكن استخدامها في شبكات االتصاالت.

نوعهـــا  وثيقــة تـــنظم النطاقـــات التردديــة مـــن حيــث تحديـــد الخطــة الوطنيـــة للطيــف التـــرددي:

 ونطاقها وتوزيعها على الجهات المعنية.

ربـــط يســـمح لمســـتخدمي شـــبكة اتصـــاالت تابعـــة لمقـــدم خدمـــة معـــين  ربـــط االتصـــال البينـــي:

 باالتصال فيما بينهم أو مع المستخدمين التابعين لمقدم خدمة آخر.

ألنظمـــة أو إتاحـــة الوصـــول إلـــى البنيـــة التحتيـــة أو المرافـــق أو الشـــبكات أو األجهـــزة أو ا النفـــاذ:

ــــة  ــــاالت وتقني ــــدمات االتص ــــوفير خ ــــي ت ــــتخدامه ف ــــن اس ــــا يمك ــــك مم ــــر ذل ــــدمات أو غي الخ

 المعلومات.

ــاملة: ــة الش ــبين  الخدم ــودة مناس ــعار وج ــت بأس ــاالت واإلنترن ــدمات االتص ــن خ ــى م ــد أدن ــوفير ح ت

 لكل مستخدم.

 إتاحـــة الفرصـــة لجميـــع المســـتخدمين فـــي المملكـــة لالســـتفادة مـــن حـــق االســـتخدام الشـــامل:

ـــات ذات الجـــودة المناســـبة، وضـــمن  ـــدمات االتصـــاالت وتقنيـــة المعلوم ـــد األدنـــى مـــن خ الح

دة، وبسعر مناسب؛ بحسب ما تقدره الوزارة بالتنسيق مع الهيئة.  مساحة جغرافية محد�

نســـق مـــن األرقـــام المسلســـلة يحـــدد نقطـــة نهائيـــة مقصـــودة فـــي شـــبكة االتصـــاالت  التـــرقيم:

 رورية لتوجيه االتصاالت إلى هذه النقطة النهائية.العامة، ويتضمن المعلومات الض

ــرقيم: ــة للت ــة الوطني ــف  الخط ــي مختل ــتخدمة ف ــام المس ــاق األرق ــد نط ــة لتحدي ــدها الهيئ ــة ُتِع خط

 خدمات االتصاالت أو تقنية المعلومات.

ــول الرقمــي: ــات وتقنيــة المعلومــات  التح ــتراتيجيًا اســتنادًا إلــى البيان ــادة تنظــيم األعمــال اس إع

 ت االتصاالت.وشبكا

ـــئة: ـــات الناش ـــزة  التقني ـــق مي ـــين، وتحق ـــال مع ـــي مج ـــة ف ـــوة تقدمي ـــل خط ـــة تمث ـــارات تقني ابتك

 تنافسية على التقنيات السائدة.

ــــة: ــــة الرقمي ــــات  الحكوم ــــل القطاع ــــغيلية داخ ــــة والتش ــــة والتنظيمي ــــات اإلداري ــــم العملي دع

ين الوصـــول لتحقيـــق التحـــول الرقمـــي، وتطـــوير وتحســـين وتمكـــ -وفيمـــا بينهـــا-الحكوميـــة 

 بسهولة وفاعلية للمعلومات والخدمات الحكومية.
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أي وســيلة تقنيــة للتعريــف علــى نحــو فريــد لمــوارد أو خــدمات أو محتــوى  المعرفــات التقنيــة:

 يمكن الوصول إليها عن طريق اإلنترنت.

 

 :المادة الثانية

 يهدف النظام إلى تحقيق اآلتي:

بمـــا يـــؤدي إلـــى رفـــع كفايـــة خدماتـــه تطـــوير قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات  -1

 وتطوير بنيته التحتية.

ــــة المعلومــــات،  -2 تشــــجيع التحــــول الرقمــــي، والحــــث علــــى اســــتخدام االتصــــاالت وتقني

 واالستفادة منها في جميع المجاالت.

تشـــجيع االبتكـــار وريـــادة األعمـــال والبحـــث والتطـــوير التقنـــي فـــي قطـــاع االتصـــاالت  -3

لقطاعـــــات الفرعيــــة والتقنيــــات الناشــــئة، واســـــتحداث وتقنيــــة المعلومــــات، وتنميــــة ا

 خدمات جديدة لالتصاالت وتقنية المعلومات.

 نقل وتوطين التقنية في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات ومواكبة تطورها. -4

ـــه؛  -5 ـــة لدي ـــتوى الثق ـــالحه، ورفـــع مس ـــتخدم ومص ـــة المس ـــة، وحماي ـــلحة العام ـــة المص حماي

ــــاالت  ــــدمات االتص ــــديم خ ــــر تق ــــوفير عب ــــبة، وت ــــودة المناس ــــات ذات الج ــــة المعلوم وتقني

 الحماية من المحتوى الضار، والمحافظة على سرية االتصاالت.

ـــبة  -6 ـــعار مناس ـــورة وبأس ـــات متط ـــة معلوم ـــاالت وتقني ـــدمات اتص ـــى خ ـــول إل ـــز الوص تعزي

 في جميع مناطق المملكة.

ـــا -7 ـــة المعلوم ـــاع االتصـــاالت وتقني ـــي قط ـــوى المحلـــي ف ـــة المحت ـــة حص ت وتحفيـــز تنمي

 الطلب على منتجات وخدمات المنشآت الوطنية ذات الصلة.

ــــه،  -8 ــــة في ــــركات العامل ــــات والش ــــة المعلوم ــــاالت وتقني ــــاع االتص ــــية قط ــــز تنافس تعزي

وضــمان اســتمرارية وفاعليــة مســتوى المنافســة فيــه، ورفــع تنافســية شــركات االتصــاالت 

 إقليميًا وعالميًا.

قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات، واســـتقطاب تـــوفير بيئـــة جاذبـــة لالســـتثمار فـــي  -9

ـــل  ـــتوى عم ـــع مس ـــاع، ورف ـــة للقط ـــاالت ذات األولوي ـــي المج ـــدة ف ـــة الرائ ـــركات الدولي الش

 الشركات الوطنية.

 تنظيم استخدام الطيف الترددي بما يضمن االستخدام األمثل له. -10

 االستخدام الفعال لخطة الترقيم الوطنية. -11

 شفافية في اإلجراءات.تحقيق الوضوح وال -12

 تحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز. -13

 

 :المادة الثالثة

تخـــتص الـــوزارة باإلشـــراف علـــى قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات فـــي حـــدود أحكـــام 

النظـــام واألنظمـــة ذات العالقـــة، وبمـــا ال يتعـــارض مـــع مهمـــات واختصاصـــات الجهـــات األخـــرى 
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شـــرف عليهـــا، ولهـــا فـــي ســـبيل ذلـــك القيـــام بالمهمـــات وفقـــًا ألنظمتهـــا واألنظمـــة التـــي تُ 

 واالختصاصات اآلتية:

وضـــــع اســـــتراتيجيات قطـــــاع االتصـــــاالت وتقنيـــــة المعلومـــــات وسياســـــاته، وخططـــــه،  -1

وبرامجــــه، وبنيتــــه التحتيــــة، واإلشــــراف علــــى تنفيــــذها، والرفــــع عمــــا يســــتلزم اســــتكمال 

 إجراءات في شأنه.

ـــوائح -2 ـــة والل ـــاريع األنظم ـــراح مش ـــيق  اقت ـــات، بالتنس ـــة المعلوم ـــاالت وتقني ـــاع االتص لقط

 مع الهيئة، واإلشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

ــــة والدوليــــة فيمــــا يتعلــــق بشــــؤون قطــــاع  -3 تمثيــــل المملكــــة أمــــام الهيئــــات اإلقليمي

االتصــاالت وتقنيـــة المعلومــات. ولهـــا أن تمــنح صـــالحية التمثيــل للهيئـــة أو أي جهــة أخـــرى 

 ذات عالقة.

ع االســـتثمار فـــي قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات، واإلســـهام فـــي تـــوطين تشـــجي -4

 الوظائف وتأهيل الكوادر البشرية.

ـــــة  -5 تشـــــجيع ودعـــــم األبحـــــاث والدراســـــات والتطـــــوير فـــــي قطـــــاع االتصـــــاالت وتقني

 المعلومات.

ـــات الناشـــئة واإلنترنـــت، وتعميمهـــا علـــى  -6 إصـــدار وتحـــديث السياســـات المتعلقـــة بالتقني

 ت ذات العالقة.الجها

إجـــراء مراجعـــة دوريـــة شـــاملة ألداء قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات فـــي ظــــل  -7

 السياسات المعتمدة، ولها نشر نتائجها للعموم.

وضـــع سياســـات االقتصـــاد الرقمـــي ومعـــاييره وإجراءاتـــه، بمـــا يـــؤدي إلـــى مســـاهمة  -8

اذ مـــا يلـــزم لتيســـير قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات فـــي تحفيـــز االقتصـــاد، واتخـــ

 استخدام االتصاالت وتقنية المعلومات في مجاالت االقتصاد الرقمي.

ـــم  -9 ـــة، ودع ـــة الرقمي ـــي والحكوم ـــالتحول الرقم ـــة ب ـــراءات ذات العالق ـــايير واإلج ـــز المع تعزي

 آليات العمل على ذلك بين الجهات المعنية.

تمرار تقـــديم الخـــدمات لضـــمان اســـ -بالتنســـيق مـــع الهيئـــة-اتخـــاذ الترتيبـــات الالزمـــة  -10

ـــذلك،  ـــام ب ـــة القي ـــدم الخدم ـــى مق ـــذر عل ـــات إذا تع ـــة المعلوم ـــاالت وتقني ـــية لالتص األساس

 وفق القواعد واإلجراءات التي تحددها الالئحة.

 ضمان توفر الخدمة الشاملة وحق االستخدام الشامل. -11

 ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل أحكام هذه المادة.
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 التراخيص :الثانيالفصل 
 

 المادة الرابعة:

إلصـــدار التـــراخيص وتجديـــدها،  -يـــورد إلـــى الخزينـــة العامـــة للدولـــة-ُيستحصـــل مقابـــل مـــالي  -1

 ولتقديم خدمات االتصاالت أو تقنية المعلومات تجاريًا، والستخدام الترددات.

ـــوزارة  -2 ـــغ لل ـــتقطع مبل ـــز اإل-ُيس ـــة ومرك ـــع وزارة المالي ـــاق م ـــوزارة باالتف ـــدده ال ـــر ُتح ـــرادات غي ي

مـــن المقابـــل المـــالي مـــن تقـــديم خـــدمات االتصـــاالت أو تقنيـــة المعلومـــات تجاريـــًا؛  -النفطيـــة

 لصرفه في تطوير قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات والبنية التحتية.

ــوزارة  -3 ــة-مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة (الثانيــة) مــن النظــام، تحــدد ال ــراح الهيئ ــاًء علــى اقت  -بن

الي لتقـــديم خـــدمات االتصـــاالت أو تقنيـــة المعلومـــات تجاريـــًا، وإصـــدار التـــراخيص المقابـــل المـــ

 وتحديدها، واستخدام الترددات.

 

 امسة:المادة الخ

 يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة قبل القيام بأّي مما يأتي: -1

 تقديم خدمات اتصاالت للعموم أو استخدام شبكة اتصاالت لهذا الغرض. -أ

 مة بنية تحتية لشبكات االتصاالت العامة.تقديم خد -ب

 استخدام أي مورد ترقيم أو طيف ترددي. –ج 

 تقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية أو إنشاء مراكز لتسجيلها. –د 

اشـــتراط الحصـــول علـــى  -دون إخـــالل باختصاصـــات الجهـــات األخـــرى ذات العالقـــة-للمجلـــس  -2

 لحاالت اآلتية:ترخيص أو تسجيل من الهيئة، في ا

ــــات  –أ  ــــة المعلوم ــــاالت أو تقني ــــة باالتص ــــة ذات عالق ــــدمات معين ــــديم خ ــــا -تق ــــا فيه بم

ويحـــدد المجلـــس طبيعـــة هـــذه الخـــدمات واألحكـــام المتعلقـــة  -منصـــات المحتـــوى الرقمـــي

 بها.

 حيازة أو استخدام أجهزة ذات عالقة باالتصاالت أو تقنية المعلومات. -ب

 .إنشاء شبكة اتصاالت خاصة -ج

 ويضع المجلس الضوابط الالزمة للحصول على الترخيص أو التسجيل أو التصريح.

ـــبكة  -3 ـــط ش ـــل رب ـــا قب ـــى موافقته ـــول عل ـــا الحص ـــترط فيه ـــي يش ـــاالت الت ـــة الح ـــدد الهيئ تح

 اتصاالت خاصة بشبكة اتصاالت عامة

 

 دسة:المادة السا

التــــرخيص أو  للهيئــــة رفــــض طلــــب تجديــــد التــــرخيص أو التســــجيل أو التصــــريح، أو إلغــــاء -1

 التسجيل أو التصريح، أو تعليق أو تعديل أي منها؛ في أي من الحاالت اآلتية:

ـــه  –أ  ـــرح ل ـــجل أو المص ـــه أو المس ـــرخص ل ـــة الم ـــدم معالج ـــددها -ع ـــة تح ـــدة معقول ـــالل م خ

 للمخالفات التي ارتكبها. -الهيئة

 انقضاء المرخص له أو المسجل أو المصرح له، أو حله. -ب

 تحددها الالئحة. أي حالة أخرى –ج 
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ـــرخيص أو تســـجيل أو تصـــريح فـــي  -بقـــرار مســـبب-للمجلـــس  – 2 إلغـــاء أو تعليـــق أو تعـــديل أي ت

ـــف  ـــة للطي ـــة أو فـــي ظـــروف الســـوق أو فـــي الخطـــة الوطني ـــرات فـــي التقني حـــال وجـــود تغي

 الترددي، وذلك وفق اإلجراءات التي تحددها الالئحة.

ـــدم -3 ـــه التق ـــرح ل ـــجل أو المص ـــه أو المس ـــرخص ل ـــديل أو  للم ـــاء أو تع ـــب إلغ ـــة بطل ـــى الهيئ إل

 تعليق الترخيص أو التسجيل الصادر له.

ــا يلــزم لضــمان  -4 ــه، أو إلغائــه؛ اتخــاذ م ــد التــرخيص، أو تعليق ــي حالــة عــدم تجدي ــى الهيئــة ف عل

 استمرار الخدمة وفقًا للقواعد واإلجراءات التي توضحها الالئحة.

ء التـــرخيص أو التســـجيل أو التصـــريح أو تعليقـــه أو تحـــدد الالئحـــة األحكـــام المترتبـــة علـــى إلغـــا -5

 تعديله، واألحكام الالزمة لضمان استمرار الخدمة.

 

 المادة السابعة:

 دون إخالل بما تقضي به األنظمة األخرى، على مقدم الخدمة الحصول على اآلتي: -1

 موافقة الهيئة قبل اتخاذ أي من اإلجراءين اآلتيين: –أ 

 ملكية المرخص له أو المسجل.) تغيير جوهري في 1(

 ) التنازل عن الترخيص أو التسجيل أو التصريح للغير.2(

ـــر جـــوهري فـــي اإلدارة العليـــا للمـــرخص لـــه أو  -ب ـــدم ممانعـــة الهيئـــة عنـــد إجـــراء تغيي ع

 المسجل.

ــة  -2 ــدم الممانع ــى ع ــة وعل ــى الموافق ــول عل ــة للحص ــراءات الالزم ــوابط واإلج ــة الض ــدد الالئح تح

) مـــن هـــذه المـــادة. وفـــي جميـــع األحـــوال، علـــى الهيئـــة إصـــدار 1فـــي الفقـــرة (المشـــار إليهمـــا 

ــدة  ــي الم ــال مض ــي ح ــب. وف ــال الطل ــاريخ اكتم ــن ت ــًا م ــعين) يوم ــاوز (تس ــدة ال تتج ــالل م ــا خ قراره

 المشار إليها في هذه الفقرة دون صدور قرار من الهيئة فيعد ذلك في حكم الموافقة.

 

 :المادة الثامنة

ف المجلـــس -1 التـــرخيص والتســـجيل والتصـــريح إلـــى فئـــات، ويضـــع األحكـــام والشـــروط  ُيصـــن�

 الخاصة بكل فئة.

ــــجيل أو  -2 ــــه أو التس ــــوح ل ــــرخيص الممن ــــزام بأحكــــام وشــــروط الت ــــى مقــــدم الخدمــــة االلت عل

 التصريح المدرج فيه.

 

 :المادة التاسعة

ــجل أو ــه أو المس ــرخص ل ــات الم ــات ومعلوم ــه بيان ــد في ــًا تقي ــجًال خاص ــة س ــئ الهيئ ــرح  تنش المص

ـــه أو التســـجيل أو التصـــريح المـــدرج فيـــه، وتحـــدد الالئحـــة تلـــك  ـــه، وفئـــة التـــرخيص الممنـــوح ل ل

 البيانات والمعلومات.
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 طيف التردديال :الثالثالفصل 
 

 المادة العاشرة:

 الطيف الترددي ثروة طبيعية تملكها الدولة. -1

-جهــــات ذات العالقــــة تعــــد الهيئــــة الخطــــة الوطنيــــة للطيــــف التــــرددي بالتنســــيق مــــع ال -2

ـــة التـــي تكـــون المملكـــة طرفـــًا  ـــات الدولي ـــه األنظمـــة األخـــرى، واالتفاقي ـــة مـــا تقضـــي ب مراعي

 تمهيدًا العتمادها من الوزارة. –فيها

ــــرددي بالتنســــيق مــــع الجهــــات العســــكرية  -3 ــــف الت ــــة للطي ــــوزارة الخطــــة الوطني تعتمــــد ال

 واألمنية.

 

 :رةالمادة الحادية عش

 ي:تتولى الهيئة ما يأت

ــــة، وفقــــًا لمــــا تحــــدده  -1 ــــة والتجاري ــــرددي المخصــــص لالســــتخدامات المدني ــــف الت إدارة الطي

 الخطة الوطنية للطيف الترددي.

تحديـــد المســـتويات الخاصـــة بـــالتعرض للمجـــاالت الكهرومغناطيســـية للطيـــف التـــرددي غيـــر  -2

ـــراءات ـــا وإج ـــزام به ـــة وااللت ـــة للمطابق ـــايير الالزم ـــوابط والمع ـــع الض ـــؤين، ووض ـــات  الم القياس

 لذلك، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفق ما تقرره الالئحة.

 

 المادة الثانية عشرة:

ـــة  ـــن الهيئ ـــه م ـــه ل ـــد تخصيص د إال بع ـــرد� ـــتخدام أي ت ـــة اس ـــدم خدم ـــتخدم أو مق ـــوز ألي مس ال يج

 وحصوله على الترخيص الالزم وتسديد المقابل المالي.

 

 المادة الثالثة عشرة:

تـــرددي المخصـــص لألغـــراض المدنيـــة والتجاريـــة بمـــا يخـــالف فـــي حـــال اســـتخدام الطيـــف ال

النظــام أو الالئحــة أو أحكــام وشــروط التــرخيص، فللهيئــة إيقــاف تشــغيل األجهــزة المســتخدمة 

ـــة عنـــد  ـــة المختص ـــتعانة بالجهـــات األمني ـــا االس ـــة، وله ـــحبها مـــن الخدم ـــة أو س ـــي المخالف ف

 الحاجة.

 

 المادة الرابعة عشرة:

ًا للتــرددات فــي المملكــة، تقيــد فيــه البيانــات المتعلقــة بــالطيف تنشــئ الهيئــة ســجًال وطنيــ

 الترددي، وتتولى إدارته وتحديث بياناته والمحافظة على سريتها.
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 ربط االتصال البيني والنفاذ :الرابعالفصل 
 

 المادة الخامسة عشرة:

النفـــاذ  يلتـــزم جميـــع مقـــدمي الخدمـــة بتلبيـــة الطلبـــات المعقولـــة لـــربط االتصـــال البينـــي أو -1

 التي يتقدم بها مقدمو خدمة آخرون، وذلك وفقًا لألحكام التي تحددها الالئحة.

ـــال  -2 ـــط االتص ـــات رب ـــة طلب ـــلة بتلبي ـــواق ذات الص ـــي األس ـــيطر ف ـــة المس ـــدم الخدم ـــزم مق يلت

البينــي أو النفــاذ التــي يتقــدم بهــا مقــدمو خدمــة آخــرون بشــروط وأســعار عادلــة مبنيــة علــى 

ــن ال ــدة م ــة المعتم ــبة التكلف ــي نس ــه تغط ــت خدمت ــيطرًا إذا كان ــة مس ــدم الخدم ــد مق ــة، ويع هيئ

%) علـــى األقـــل مـــن ســـوق اتصـــاالت أو تقنيـــة معلومـــات ذي الصـــلة أو جـــزء منـــه. وللهيئـــة 40(

تعـــديل هـــذه النســـبة وفقـــًا ألوضـــاع الســـوق. وتضـــع الهيئـــة الضـــوابط الالزمـــة لتحديـــد مقـــدم 

 الخدمة المسيطر.

ــ -3 ــاوض م ــة التف ــدم خدم ــل مق ــق لك ــي يح ــال البين ــط االتص ــى رب ــاق عل ــة لالتف ــدم خدم ع أي مق

ــت  ــة للب ــه التقــدم بطلــب إلــى الهيئ ــاق بينهمــا، فل ــى اتف أو النفــاذ، وفــي حــال عــدم التوصــل إل

 في ذلك، ويكون قرار الهيئة في هذا الشأن ملزمًا لجميع األطراف.

ـــ -4 ـــي ذل ـــا ف ـــاذ بم ـــي أو النف ـــال البين ـــربط االتص ـــة ل ـــد الالزم ـــة القواع ـــع الهيئ ـــات تض ك التزام

 مقدمي الخدمات.

 

 المادة السادسة عشرة:

ــن  ــان م ــاذ إذا ك ــي أو النف ــال البين ــربط االتص ــاق ل ــي أي اتف ــدخول ف ــن ال ــة م ــدمو الخدم ــع مق ُيمن

شــــأنه تعــــريض أي شــــخص أو ممتلكاتــــه للخطــــر، أو اإلضــــرار بشــــبكات أو خــــدمات اتصــــاالت أو 

 تقنية معلومات أخرى.

 

 استخدام العقارات :الخامسالفصل 
 

 المادة السابعة عشرة:

ــى العقــارات  ــول إل ــاٍو فــي الوص ــق متس ــة التحتيــة بح ــة ذوي البني ــع مقــدمي الخدم ــع جمي يتمت

العامـــة والخاصـــة لغــــرض تـــوفير خــــدمات االتصـــاالت أو تقنيـــة المعلومــــات، علـــى أن يكــــون 

ــك العقــار ــم وموافقــة مال وفــي حــدود الحاجــة  -أو مــن فــي حكمــه-الوصــول لتلــك العقــارات بعل

 ر تلك الخدمات.لتوفي

 

 :المادة الثامنة عشرة

عنـــد حاجتـــه  -أو مـــن فـــي حكمـــه-يتفـــق مقـــدم الخدمـــة ذو البنيـــة التحتيـــة مـــع مالـــك العقـــار  -1

ـــة أو  ـــارات العام ـــل العق ـــيانتها داخ ـــاالت أو ص ـــبكات اتص ـــاء ش ـــزة، أو إنش ـــب أي أجه ـــى تركي إل

ــات للعمــوم. وفــي  ــة؛ لتقــديم خــدمات االتصــاالت أو تقنيــة المعلوم حالــة عــدم الوصــول الخاص

ــًا  ــار، وفق ــك العق ــة ذل ــزع ملكي ــي ن ــر ف ــة؛ للنظ ــى الهيئ ــدم إل ــة التق ــدم الخدم ــاق، فلمق ــى اتف إل

 لألحكام النظامية ذات العالقة.

ـــبكات  -2 ـــاء ش ـــزة أو إنش ـــب أي أجه ـــى تركي ـــة إل ـــة التحتي ـــة ذي البني ـــدم الخدم ـــة مق ـــد حاج عن

ــــاال ــــدمات االتص ــــديم خ ــــارات لتق ــــل العق ــــيانتها داخ ــــاالت أو ص ــــات اتص ــــة المعلوم ت أو تقني
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ــك العقــار ــار، فــال يجــوز لمال ــل ذلــك العق ــخص مقــيم داخ ــه-لش ــن فــي حكم فــرض مقابــل  -أو م

مــالي علــى مقــدم الخدمــة ذي البنيــة التحتيــة، أو منعــه مــن الــدخول إلــى ذلــك العقــار إال إذا 

ـــك  ـــدى المال ـــوافر ل ـــه-ت ـــي حكم ـــن ف ـــا  -أو م ـــع، وألي منهم ـــة للمن ـــّوغة ونظامي ـــباب مس أس

 إلى الهيئة للبت في الخالف.اللجوء 

ــه  -3 ــور انتهائ ــه ف ــان علي ــا ك ــى م ــار إل ــال العق ــادة ح ــة بإع ــة التحتي ــة ذو البني ــدم الخدم ــزم مق يلت

 ) من هذه المادة.2) و(1من األعمال المشار إليها في الفقرتين (

 تحدد الالئحة األحكام ذات الصلة بإنفاذ ما ورد في هذه المادة. -4

 

 المادة التاسعة عشرة:

دون إخـــالل بمـــا تقضـــي بـــه األنظمـــة ذات العالقـــة بحمايـــة المواقـــع التـــي لهـــا أهميـــة خاصـــة، 

تبــين الالئحــة األحكــام المتعلقــة بإنشــاء وتشــغيل وصــيانة شــبكات االتصــاالت العامــة، وأحكــام 

 مشاركة مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية في مواقع التمديدات.

 

 

 المنافسة :الفصل السادس
 رون:المادة العش

دون إخـــالل بمـــا تقضـــي بـــه األنظمـــة األخـــرى، علـــى مقـــدم الخدمـــة الحصـــول علـــى موافقـــة  -1

ــالغ  ــارج، وإب ــداخل أو الخ ــي ال ــر ف ــة آخ ــدم خدم ــع مق ــدماج م ــة ان ــأي عملي ــام ب ــل القي ــس قب المجل

 الهيئة خالل (خمسة) أيام عمل عن أي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه في هذا الشأن.

و أي شـــخص طبيعـــي أو معنـــوي الحصـــول علـــى موافقـــة المجلـــس علـــى مقـــدم الخدمـــة أ -2

ـــام بشـــراء مـــا نســـبته ( ـــه 5قبـــل القي ـــر مـــن أســـهم أو حصـــص مقـــدم خدمـــة مـــرخص ل %) أو أكث

ــوق  ــى س ــيطر عل ــة المس ــدم الخدم ــتوى مق ــول لمس ــؤدي للوص ــا ي ــة أو بم ــي المملك ــل ف بالعم

 اتصاالت ذي صلة أو جزء منه.

ــة  -3 ــى الهيئ ــددها الالئ-عل ــدة تح ــالل م ــةخ ــي  -ح ــا ورد ف ــًا لم ــا وفق ــات ترده ــي أي طلب ــت ف الب

 ) من هذه المادة2) و(1الفقرتين (

 

 المادة الحادية والعشرون:

ال يجــوز ألي مقــدم خدمــة مســيطر علــى ســوق اتصــاالت ذي صــلة أو جــزء منــه القيــام بنشــاط 

ــدم الخدمــة المســيطر والقو ــعه. وتوضــح الالئحــة التزامــات مق ــراء يمثــل اســتغالًال لوض اعــد أو إج

 التي ُيعد على أساسها النشاط استغالًال لوضع السيطرة.

 

 المادة الثانية والعشرون:

ــة  ــدم خدم ــل مق ــأنها جع ــن ش ــات م ــراء ممارس ــنهم إلج ــاق بي ــة االتف ــدمي الخدم ــى مق ــر عل ُيحظ

ـــا أو  ـــة أو منعه ـــن المنافس ـــد م ـــه، أو الح ـــزء من ـــلة أو ج ـــاالت ذي ص ـــوق اتص ـــى س ـــيطرًا عل مس

ون األحكــام الــواردة فــي هــذا الشــأن فــي أي اتفاقــات أو قــرارات التقليــل مــن فعاليتهــا، وتكــ

ــا  ــة أو منعه ــن المنافس ــد م ــأنها الح ــن ش ــي م ــات الت ــرارات والممارس ــة الق ــدد الالئح ــًة. وتح باطل

 أو التقليل من فعاليتها واإلجراءات الالزم اتخاذها في هذا الشأن.
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 حماية معلومات المستخدم ووثائقه السرية :الفصل السابع
 

 المادة الثالثة والعشرون:

يلتــــزم مقــــدم الخدمــــة باتخــــاذ جميــــع التــــدابير والترتيبــــات الالزمــــة لضــــمان حمايــــة ســــرية  -1

المعلومــــات والوثــــائق الشخصــــية للمســــتخدم، ولمنــــع الوصــــول إليهــــا واالطــــالع عليهــــا 

ــرية  ــة س ــات المتعلقــة بحماي ــداد السياس ــك إع ــي ذل ــامي، بمــا ف ــر نظ ــا؛ تصــرفًا غي والتصــرف فيه

ـــك ـــة ذات  تل ـــام النظامي ـــق األحك ـــا، وف ـــة العتماده ـــى الهيئ ـــا إل ـــائق ورفعه ـــات والوث المعلوم

 العالقة.

ال يجـــــوز كشـــــف معلومـــــات المســـــتخدم أو وثائقـــــه إال بموافقـــــة منـــــه ووفقـــــًا لألحكـــــام  -2

 النظامية ذات العالقة.

مـــع مراعـــاة األحكـــام النظاميـــة ذات العالقـــة، علـــى مقـــدم الخدمـــة عنـــد تعـــّرض معلومـــات  -3

اتخـــاد جميـــع اإلجـــراءات الالزمـــة لحمايـــة  -بـــأي طريقـــة كانـــت-لمســـتخدم أو وثائقـــه، لالنتهـــاك ا

 معلومات ووثائق المستخدم وإشعار الهيئة والمستخدم فورًا بتفاصيل الواقعة.

ـــات  -4 ـــاظ بمعلوم ـــة باالحتف ـــدم الخدم ـــزم مق ـــة، يلت ـــة ذات العالق ـــام النظامي ـــالل باألحك دون إخ

ــدة  ــه للم ــتخدم ووثائق ــديم المس ــر تق ــاريخ آخ ــن ت ــدة م ــك الم ــب تل ــة، وتحتس ــددها الهيئ ــي تح الت

للخدمـــة. وفـــي حـــال وجـــود نـــزاع بشـــأن الخدمـــة بـــين المســـتخدم ومقـــدم الخدمـــة، يتعـــين 

 االحتفاظ بتلك المعلومات والوثائق إلى حين انتهاء النزاع.

 

 المادة الرابعة والعشرون:

ـــة  -1 ـــوم الهيئ ـــة-تق ـــات المختص ـــع الجه ـــيق م ـــوى بتر -بالتنس ـــن محت ـــد م ـــت والح ـــيح اإلنترن ش

ــى  ــا، عل ــول إليه ــد الوص ــددة أو تقيي ــت مح ــدمات إنترن ــال بخ ــع االتص ــت، أو من ــى اإلنترن ــين عل مع

 بوابات العبور.

يحظـــر تجـــاوز ترشـــيح اإلنترنـــت أو تســـهيل التحايـــل عليـــه أو تـــوفير الوســـائل المســـاعدة علـــى  -2

 ذلك. وتضع الهيئة الضوابط واالشتراطات المنظمة لذلك.

 

 قابة والتفتيشالر  :الفصل الثامـن
 

 المادة الخامسة والعشرون:

مجتمعــين أو منفــردين  -يصــدر قــرار بتســميتهم مــن المجلــس-يتــولى مفتشــون مــن الهيئــة  -1

ــــة  ــــات أحكــــام النظــــام والالئح ــــع االســــتدالالت وضــــبط مخالف إجــــراء التقصــــي والبحــــث وجم

اقــع المـــرخص لهــم أو المشـــتبه والقــرارات التنظيميــة، ولهـــم فــي أوقــات العمـــل تفتــيش مو

ـــة ذات الصـــلة، واالطـــالع  بمخـــالفتهم ألحكـــام النظـــام أو الالئحـــة؛ دون إخـــالل باألحكـــام النظامي

عنـــد -علـــى المســـتندات، والـــنظم، وقواعـــد المعلومـــات؛ وأخـــذ نســـخ منهـــا، ولهـــم االســـتعانة 

 بالجهات األمنية المختصة لتمكينهم من تنفيذ مهماتهم. –الحاجة

هيئـــة التحقيـــق مـــع المخـــالفين واالدعـــاء ضـــدهم، ولهـــا إيقـــاف الخدمـــة محـــل تتـــولى ال -2

 المخالفة احترازيًا. وتحدد الالئحة األحكام الالزمة لذلك.
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ــدر  – 3 ــإذا ص ــة، ف ــام اللجن ــة أم ــي المخالف ــت ف ــين الب ــى ح ــبوطات إل ــى المض ــة عل ــتحفظ الهيئ ت

ــاً  ــبوطات وفق ــي المض ــرف ف ــة التص ــة، فللهيئ ــوت المخالف ــائي بثب ــرار نه ــة، ق ــدده الالئح ــا تح  لم

 دون إخالل بحق المخالف في طلب التعويض عن الضرر.

علـــى المســـؤولين والعـــاملين فـــي األمـــاكن المـــراد تفتيشـــها تمكـــين المفتشـــين مـــن أداء  – 4

ـــــي  ـــــائق الت عملهـــــم وعـــــدم إعـــــاقتهم، وتقـــــديم جميـــــع التســـــهيالت والمعلومـــــات والوث

 يطلبونها.

 ظيفية عند مباشرة مهماتهم.على المفتشين إبراز بطاقاتهم الو -5

 

 المخالفات والعقوبات :الفصل التاسع
 

 المادة السادسة والعشرون:

 تعد مخالفة كل مما يأتي:

أي جهــاز أو  -بــأي صــورة كانــت-حيــازة أو بيــع أو تــأجير أو إتاحــة أو صــنع أو إنتــاج أو تــداول  -1

ــــامج أو نحوهــــا  ــــاد أو أداة أو خدمــــة أو نظــــام أو برن ــــة ممــــا يتعلــــق -عت باالتصــــاالت أو تقني

ـــات ـــع  -المعلوم ـــق م ـــدة، أو ال تتواف ـــة المعتم ـــايير الفني ـــفات والمع ـــع المواص ـــق م ال تتواف

 االشتراطات والضوابط التي تضعها الهيئة.

التــي يشــترط لمزاولتهــا الحصــول علــى تــرخيص أو تســجيل أو -مزاولــة أي مــن األنشــطة  -2

 لتصريح.قبل الحصول على الترخيص أو التسجيل أو ا -تصريح

تقــــديم بيانــــات مضــــللة للعمــــوم أو الجهــــات المختصــــة تتعلــــق بخــــدمات االتصــــاالت أو  -3

 تقنية المعلومات.

 إعاقة عمل المفتش. -4

 إساءة استخدام خدمات االتصاالت أو تقنية المعلومات. -5

 القيام بأي ممارسة تخل بالمنافسة في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات. -6

ــــرر  -7 ــــاق ض ــــر إلح ــــتفادة غي ــــا، أو االس ــــا أو قطعه ــــدي عليه ــــاالت أو التع ــــبكات االتص بش

ــان  ــواًء ك ــام؛ س ــكل ع ــات بش ــادل المعلوم ــع تب ــاالت أو من ــل االتص ــا، أو تعطي ــروعة منه المش

 عن طريق العمد أو اإلهمال أو التقصير.

ـــات أو وثـــائق تمكنهـــا مـــن أداء  -8 ـــا تطلبـــه مـــن تقـــارير أو معلوم ـــدم تزويـــد الهيئـــة بم ع

 عملها.

 حيازة أي جهاز اتصاالت أو تقنية معلومات دون الحصول على الترخيص الالزم. -9

 أي عمل آخر يخالف أحكام النظام أو الالئحة أو قرارات الهيئة التنظيمية. -10

 

 المادة السابعة والعشرون:

دون إخــالل بمــا ورد فــي النظــام، أو بــأي عقوبــة أشــد يــنص عليهــا نظــام آخــر، يعاقــب مـــن  -1

ــب  ــن النظــام، ارتك ــرين) م ــة والعش ــي المــادة (السادس ــا ف ــوص عليه ــن المخالفــات المنص ــًا م أي

 أو شرع في ارتكابها أو ساعد فيها، بعقوبة أو أكثر مما يأتي:

 غرامة ال تزيد على (خمسة وعشرين) مليون ريال. -أ

 إيقاف الخدمة محل المخالفة كليًا أو جزئيًا. -ب
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ــه  -ج ــددة-حرمان ــدة مح ــول  -لم ــن الحص ــة م ــاالت أو تقني ــدمات االتص ــديم خ ــرخيص لتق ــى ت عل

 المعلومات، أو حرمانه من تجديده.

 حجب منصة المحتوى الرقمي كليًا أو جزئيًا. -د

 يعد القرار الصادر بالعقوبة نافذًا من تاريخ تبليغه للمخالف. -2

 -لفـــي جميـــع األحـــوا-دون إخـــالل بحـــق المتضـــرر فـــي المطالبـــة بـــالتعويض، ُيلـــزم المخـــالف  -3

بتوريــد العوائــد التــي حققهــا نتيجــة المخالفــة إلــى الهيئــة، بعــد إعــادة المتبقــي مــن مقابــل 

 مالي للمستخدم.

ـــا  -4 ـــحيحها أو إزالته ـــة أو تص ـــن المخالف ـــالتوقف ع ـــالف ب ـــزم المخ ـــوال-يلت ـــب األح ـــالل  -بحس خ

ــالف بعقو ــة المخ ــة بمعاقب ــام اللجن ــة أم ــة المطالب ــق للهيئ ــة، ويح ــددها اللجن ــي تح ــدة الت ــة الم ب

ــرة ( ــي الفق ــا ف ــوص عليه ــات المنص ــن العقوب ــر م ــن 1أو أكث ــف ع ــم يتوق ــادة، إذا ل ــذه الم ــن ه ) م

 المخالفة، أو لم يصححها أو لم يقم بإزالتها خالل المدة التي حددتها اللجنة.

ـــا  -5 ـــا وأثره ـــة وطبيعته ـــم المخالف ـــع حج ـــة م ـــب العقوب ـــة أن تتناس ـــاع العقوب ـــد إيق ـــى عن يراع

 وتكرار المخالف لها.

لجنــــة تضــــمين قرارهــــا الصــــادر بالعقوبــــة الــــنص علــــى نشــــر منطوقــــه إلكترونيــــًا أو فــــي ل -6

ـــة،  ـــرار القطعي ـــاب الق ـــد اكتس ـــر بع ـــون النش ـــى أن يك ـــرى، عل ـــيلة أخ ـــة أو أي وس ـــحيفة محلي ص

 ويكون النشر على نفقة المخالف.

 

 المادة الثامنة والعشرون:

ـــام ال -1 ـــات أحك ـــي مخالف ـــر ف ـــر؛ للنظ ـــة أو أكث ـــس لجن ـــكل المجل ـــرارات يش ـــة والق ـــام والالئح نظ

التنظيميــــة، وإيقــــاع العقوبــــات المنصــــوص عليهــــا فــــي المــــادة (الســــابعة والعشــــرين) مــــن 

 النظام.

ن اللجنـــة مـــن ثالثـــة أعضـــاء يكـــون أحـــدهم رئيســـًا للجنـــة، ومـــن عضـــو احتيـــاطي يصـــدر  -2 ُتكـــو�

ــي ا ــوية ف ــون العض ــة، وتك ــافظ الهيئ ــيح مح ــى ترش ــاًء عل ــس بن ــن المجل ــرار م ــميتهم ق ــة بتس للجن

 لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار مكافآتهم.

يشـــترط فـــي أعضـــاء اللجنـــة أن يكونـــوا مـــن ذوي التأهيـــل النظـــامي، والفنـــي فـــي مجـــاالت  -3

 االتصاالت وتقنية المعلومات، على أن يكون رئيس اللجنة من ذوي التأهيل النظامي.

واإلجـــراءات التـــي يحـــددها المجلـــس، ويكـــون تنظـــر اللجنـــة فـــي المخالفـــات وفقـــًا للقواعـــد  -4

ــاريخ تبليــغ المخــالف  ــة خــالل (ثالثــين) يومــًا مــن ت قرارهــا قــابًال للــتظلم منــه أمــام المحكمــة اإلداري

 به.

 

 المادة التاسعة والعشرون:

لمـــن صـــدر بشـــأنه قـــرار مـــن الهيئـــة الـــتظلم لـــدى الـــوزير، وفـــق اإلجـــراءات النظاميـــة المتبعـــة 

 .اإلداريالقرار  لالعتراض على
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 أحكام ختامية :الفصل العاشر
 

 المادة الثالثون:

تتـــولى الهيئـــة وفقـــًا الختصاصـــها تقـــديم الـــدعم والمســـاندة الفنيـــة لتنفيـــذ األحكـــام النهائيـــة 

 الصادرة عن المحكمة المختصة ضد مقدمي خدمة المنصات الرقمية.

 

 المادة الحادية والثالثون:

الســتخدام الشــامل؛ وفقــًا للقواعــد واألســس التــي تطبــق متطلبــات الخدمــة الشــاملة وحــق ا

 تحددها الالئحة.

 

 المادة الثانية والثالثون:

تعـــد ســـّرية المكالمـــات الهاتفيـــة والمعلومـــات التـــي ترســـل أو ُتســـتقبل عـــن طريـــق شـــبكات 

االتصــاالت العامـــة، وال يجـــوز االطـــالع عليهـــا وال االســتماع إليهـــا وال تســـجيلها؛ إال فـــي الحـــاالت 

 ينها األنظمة.التي تب

 

 المادة الثالثة والثالثون

تحـــدد الالئحـــة األحكـــام واإلجـــراءات التـــي تقـــوم بهـــا الهيئـــة لحمايـــة المســـتخدم ومعالجـــة مـــا 

 يتقدم به من شكاوى.

 

 المادة الرابعة والثالثون:

) مــن المــادة (الخامســة عشــرة) مــن النظــام، عنــد حــدوث نــزاع بــين 3دون إخــالل بحكــم الفقــرة (

ــدمي الخد ــي مق ــه ف ــًا. ول ــزاع ودي ــوية الن ــي تس ــر ف ــة للنظ ــى الهيئ ــدم إل ــنهم التق ــألي م ــة، ف م

ـــى  ـــوء إل ـــوية اللج ـــى تس ـــول إل ـــًا دون الوص ـــين) يوم ـــرور (ثالث ـــوية أو م ـــول التس ـــدم قب ـــال ع ح

 المحكمة المختصة، وتحدد الالئحة إجراءات التسوية الودية.

 

 المادة الخامسة والثالثون:

 اعد الالزمة لما يأتي:تختص الهيئة بوضع الضوابط والقو

 اإلعالن عن تعرفة األسعار أو الترويج لها أو التعديل عليها. –أ 

الـــدخول فـــي اتفاقيـــات مـــع مقـــدم خدمـــة خـــارج المملكـــة لتقـــديم خدمـــة التجـــوال  -ب

 الدولي أو أي خدمة أخرى.

 تأسيس بطاقات االتصال، أو بيعها، أو ترويجها، أو استخدامها. –ج 

 

 لثالثون:المادة السادسة وا

ــــات  ــــة المعلوم ــــاالت وتقني ــــزة االتص ــــة ألجه ــــاييس الفني ــــفات والمق ــــة المواص ــــع الهيئ تض

ــــراءات  ــــذ اإلج ــــودة، وتتخ ــــاييس والج ــــفات والمق ــــعودية للمواص ــــة الس ــــع الهيئ ــــيق م بالتنس

 الالزمة؛ لضمان توافق األجهزة مع المواصفات الفنية التي تضعها.
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 المادة السابعة والثالثون:

ـــى مقـــدم الخدمـــ ـــاطن عل ـــه مـــن المـــوزعين أو مقـــدمي الخـــدمات مـــن الب ة ومـــن يتعاقـــد مع

ــــة  ــــاالت وتقني ــــدمات االتص ــــديم خ ــــام تق ــــم النظ ــــيح له ــــن يت ــــة، مم واألشــــخاص ذوي العالق

ـــوزارة أو الهيئـــة وفقـــًا  ـــائق التـــي تطلبهـــا ال ـــات والمعلومـــات والوث المعلومـــات، تقـــديم البيان

 ة.الختصاص كل منهما؛ تنفيذًا ألحكام النظام والالئح

 

 المادة الثامنة والثالثون:

 للوزير في حاالت الطوارئ إلزام مقدم الخدمة بأي مما يأتي:

تقــــديم خــــدمات اتصــــاالت وتقنيــــة معلومــــات محــــددة دون مقابــــل، بالحــــد الــــذي تتطلبــــه  -أ

 المصلحة العامة.

 ربط االتصال البيني أو النفاذ بين مقدمي الخدمة بما يخدم المصلحة العامة. -ب

 د استخدامه ألي طيف ترددي أو إتاحته ألي جهة أخرى.تقيي -ج

 مشاركة الموارد وعناصر الشبكة، وتفعيل التجوال الوطني. -د

 وتحدد الالئحة األحكام المتعلقة بما ورد في هذه المادة.

 

 المادة التاسعة والثالثون:

لها، تتــــولى الهيئــــة تنظــــيم أســــماء النطاقــــات الســــعودية والمعرفــــات التقنيــــة، وتســــجي -1

ـــة  ـــات المتعلق ـــي النزاع ـــت� ف ـــجيل، والب ـــدمات التس ـــالي لخ ـــل الم ـــد المقاب ـــغيلها، وتحدي وتش

 بها، والتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العالقة في هذا الشأن.

تضــع الهيئــة الخطــة الوطنيــة للتــرقيم، وتكــون مســؤولة عــن هيكلتهــا وإدارتهــا وتعــديلها،  -2

 تخدامها والمقابل المالي لذلك.وتحدد شروط تخصيص موارد الترقيم واس

للمجلــــس االتفــــاق مــــع أي مــــن الجهــــات الحكوميــــة أو الخاصــــة علــــى تفويضــــها للقيــــام  -3

 بمهمات الهيئة الواردة في هذه المادة.

يلتــزم مقــدمو الخدمــة بتــوفير إمكانيــة نقــل الــرقم فــي شــبكاتهم، مــع االلتــزام بنقــل رقــم  -4

 حة اإلجراءات والشروط الالزمة لذلك.المستخدم وفقًا لمتطلباته. وتحدد الالئ

 

 المادة األربعون:

ــالل ( ــة خ ــس إدارة الهيئ ــن مجل ــراح م ــى اقت ــاًء عل ــوزير بن ــن ال ــرار م ــة بق ــدر الالئح ــن 180تص ــًا م ) يوم

 تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

 

 المادة الحادية واألربعون:

ــام  -1 ــذا النظ ــل ه ــم (م/يح ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــاالت الص ــام االتص ــل نظ ــاريخ 12مح  3/ 12) وت

 هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.1422/

 ) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.180يعمل بالنظام بعد مضي ( -2


	الفصل الأول: أحكام عامة
	المادة الأولى:
	المادة الثانية:
	المادة الثالثة:
	الفصل الثاني: التراخيص
	المادة الرابعة:
	المادة الخامسة:
	المادة السادسة:
	المادة السابعة:
	المادة الثامنة:
	المادة التاسعة:
	الفصل الثالث: الطيف الترددي
	المادة العاشرة:
	المادة الحادية عشرة:
	المادة الثانية عشرة:
	المادة الثالثة عشرة:
	المادة الرابعة عشرة:
	الفصل الرابع: ربط الاتصال البيني والنفاذ
	المادة الخامسة عشرة:
	المادة السادسة عشرة:
	الفصل الخامس: استخدام العقارات
	المادة السابعة عشرة:
	المادة الثامنة عشرة:
	1- يتفق مقدم الخدمة ذو البنية التحتية مع مالك العقار -أو من في حكمه- عند حاجته إلى تركيب أي أجهزة، أو إنشاء شبكات اتصالات أو صيانتها داخل العقارات العامة أو الخاصة؛ لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات للعموم. وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق، فلمقد...
	2- عند حاجة مقدم الخدمة ذي البنية التحتية إلى تركيب أي أجهزة أو إنشاء شبكات اتصالات أو صيانتها داخل العقارات لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات لشخص مقيم داخل ذلك العقار، فلا يجوز لمالك العقار-أو من في حكمه- فرض مقابل مالي على مقدم الخدمة ذي ال...
	3- يلتزم مقدم الخدمة ذو البنية التحتية بإعادة حال العقار إلى ما كان عليه فور انتهائه من الأعمال المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
	4- تحدد اللائحة الأحكام ذات الصلة بإنفاذ ما ورد في هذه المادة.
	المادة التاسعة عشرة:
	الفصل السادس: المنافسة
	المادة الحادية والعشرون:
	المادة الثانية والعشرون:
	الفصل السابع: حماية معلومات المستخدم ووثائقه السرية
	المادة الثالثة والعشرون:
	المادة الرابعة والعشرون:
	الفصل الثامـن: الرقابة والتفتيش
	المادة الخامسة والعشرون:
	الفصل التاسع: المخالفات والعقوبات
	المادة السادسة والعشرون:
	المادة السابعة والعشرون:
	المادة الثامنة والعشرون:
	المادة التاسعة والعشرون:
	الفصل العاشر: أحكام ختامية
	المادة الثلاثون:
	المادة الحادية والثلاثون:
	المادة الثانية والثلاثون:
	المادة الثالثة والثلاثون
	المادة الرابعة والثلاثون:
	المادة الخامسة والثلاثون:
	المادة السادسة والثلاثون:
	المادة السابعة والثلاثون:
	المادة الأربعون:
	المادة الحادية والأربعون:

