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۲           
 

 وتقنية المعلوماتتنظيم هيئة االتصاالت 
  

 المادة األولى:

 يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك.

 .: نظام االتصاالتالنظام

 .وتقنية المعلوماتالتنظيم: تنظيم هيئة االتصاالت 

 ١ ارة: وزارة البرق والبريد والهاتف.الوز 

 ٢ الوزير: وزير البرق والبريد والهاتف.

  .هيئة االتصاالت وتقنية المعلوماتالهيئة: 

 .هيئة االتصاالت وتقنية المعلوماتالمجلس: مجلس إدارة 

 .هيئة االتصاالت وتقنية المعلوماتالمحافظ: محافظ 

 .نية المعلوماتهيئة االتصاالت وتقالعضو: عضو مجلس إدارة 

 

 :المادة الثانية

تتمتـع بالشخصـية  ٣" هيئة االتصـاالت وتقنيـة المعلومـاتتنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى " 

ــة  ــي مدين ــي ف ــا الرئيس ــون مقره ــها ويك ــق أغراض ــالي واإلداري لتحقي ــتقالل الم ــة وباالس االعتباري

 ة، وترتبط بالوزير.الرياض، ولها الحق في إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل المملك

 

 :المادة الثالثة

تتولى الهيئة تنظيم قطاع االتصاالت بهـدف تقـديم خـدمات اتصـاالت متطـورة وموثـوق بهـا فـي 

لنظام، ولها في سبيل ذلك ما جميع أنحاء المملكة من قبل الشركات التي يتم الترخيص لها وفق ا

 ٤:يأتي

                                                           

 
 بتغییر مسمى وزارة البرق والبرید والھاتف إلى وزارة االتصاالت وتقنیة المعلومات.ھـ ۲۸/۲/۱٤۲٤وتاریخ  ۲رقم أ/الكریم المرسوم الملكي  صدر ۱
در بتغیی�ر مس�مى وزارة الب�رق والبری�د ھ�ـ ص�۲۸/۲/۱٤۲٤وت�اریخ  ۲وزیر االتصاالت وتقنی�ة المعلوم�ات، حی�ث أن المرس�وم الملك�ي رق�م أ/الوزیر:  ۲

 والھاتف إلى وزارة االتصاالت وتقنیة المعلومات.
ھ�ـ ت�م تع�دیل مس�مى الھیئ�ة لیص�بح " ھیئ�ة االتص�االت وتقنی�ة المعلوم�ات " ب�دالً م�ن " ۲۱/٥/۱٤۲٤وت�اریخ  ۱۳۳بناء على قرار مجلس الوزراء رقم  ۳

 ھیئة االتصاالت السعودیة ".
 ھـ، أضیفت المھام التالیة إلى مھام الھیئة:۲۱/٥/۱٤۲٤وتاریخ  ۱۳۳لس الوزراء رقم بناء على قرار مج ٤

 تنفیذ السیاسات والخطط والبرامج المعتمدة لتطویر تقنیة المعلومات ووضع اإلجراءات المناسبة لذلك. .۱
 ة.اقتراح األنظمة المتعلقة بتقنیة المعلومات وتعدیلھا والعمل على اعتمادھا من الجھات المختص .۲
 اقتراح الشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة وحق االستخدام الشامل. .۳
 إصدار التراخیص الالزمة وفقاً للشروط واألنظمة المتعلقة بذلك. .٤
 متابعة جمیع التطورات والمستجدات في مجال تقنیة المعلومات واالستفادة منھا. .٥
 الجھات الحكومیة والخاصة ذات العالقة.للبنیة األساسیة لتقنیة المعلومات بالتنسیق مع  التوسع المنظم .٦
 تشجیع االستثمار في خدمات تقنیة المعلومات، وتصنیعھا وتأھیل الكوادر البشریة العاملة في ھذا المجال. .۷
 وضع الخطة العامة لتقنیة المعلومات بعد التنسیق مع الجھات المعنیة تمھیداً العتمادھا. .۸
 الترتیبات الالزمة للتحول إلى الحكومة اإللكترونیة.التنسیق مع الجھات الحكومیة فیما یتعلق ب .۹

 التنسیق مع الجھات الخاصة والحكومیة فیما یتعلق بالترتیبات الالزمة الستخدام التجارة اإللكترونیة. .۱۰
 التنسیق مع الجھات ذات العالقة فیما یتعلق بالتقنیة الالزمة إلنشاء قواعد لدى الجھات ذات االختصاص. .۱۱
 مصالح المستخدمین المتعلقة بخدمات تقنیة المعلومات. العمل على حمایة .۱۲
 متابعة الجھود الحكومیة فیما یتعلق بتقنیة المعلومات وتشجیعھا. .۱۳
 عقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بتقنیة المعلومات والمشاركة فیھا في الداخل والخارج. .۱٤



 

 

۳           
 

 والئحته التنفيذية وهذا التنظيم. إصدار التراخيص الالزمة وفقًا لما جاء في النظام .أ

التحقق من تطبيق الشروط الواردة في الرخص الممنوحة، واقتـراح الشـروط المتعلقـة بالخدمـة  .ب

 الشاملة وحق االستخدام الشامل.

ــراءات  .ج ــع اإلج ــاالت ووض ــاع االتص ــوير قط ــدة لتط ــرامج المعتم ــط والب ــات والخط ــذ السياس تنفي

 المناسبة لذلك.

المـنظم للبنيـة األساسـية لالتصـاالت ولخـدمات االتصـاالت وتوفيرهـا  السعي لتحقيق التوسـع .د

 لمستخدمي هذه المرافق والخدمات بفاعلية وبصورة موثوقة.

 تشجيع االعتماد على قوى السوق لتوفير خدمات االتصاالت. .ه

 إعداد الالئحة التنفيذية للنظام مع مراعاة وضوحها، وعدالتها وفاعليتها، وكفايتها. .و

تثمار في خدمات االتصاالت وأجهزتها، وتشجيع تقديم خدمات االتصـاالت الموثـوق تشجيع االس .ز

 بها بأسعار مناسبة ونوعية جيدة في جميع مناطق المملكة.

وضع الخطة الوطنية للطيف الترددي بعد التنسيق مع الجهـات المعنيـة وإحالتهـا إلـى الـوزارة  .ح

 تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء.

المــالي الســتخدام التــرددات المخصصــة لمختلــف االســتخدامات وإحالتــه إلــى اقتــراح المقابــل  .ط

الوزارة تمهيدًا لالتفـاق بشـأنه بـين الـوزير ووزيـر الماليـة واالقتصـاد الـوطني، والرفـع عنـه إلـى 

 مجلس الوزراء.

العمل على حماية مصالح المستخدمين المتعلقة بخدمات االتصاالت العامة واإلنترنت ومراقبة  .ي

لجهات المرخص لها بتقديم مثل هذه الخـدمات، واتخـاذ اإلجـراءات التـي مـن شـأنها إلـزام أداء ا

تلك الجهات بالتقيد بشروط التراخيص بما في ذلك نوعية الخدمات ومسـتواها. والعمـل علـى 

 تطوير خدمات جديدة ومبتكرة.

رتبطـة بالقطـاع اقتراح األنظمة المتعلقة بقطـاع االتصـاالت وتعـديالتها والنظـر فـي األمـور الم .ك

المقدمة من قبل األطراف المعنية وبخاصة من قبل المشغلين المـرخص لهـم أو المسـتخدمين 

بمــا فــي ذلــك الخالفــات المتعلقــة بحــق الــدخول إلــى شــبكة االتصــاالت واالرتبــاط بهــا، واتخــاذ 

 .الزمة حيالها ضمن نطاق صالحياتهاالقرارات ال

مــرخص لهــم لواجبــاتهم دون مســاس بالمصــلحة التأكــد مــن أداء المســتخدمين والمشــغلين ال .ل

 العامة.

تشجيع إجراء البحوث والتطوير في قطاع االتصاالت وكذلك تشجيع تحـديث شـبكات االتصـاالت  .م

 وخدماتها.

 وضع أسس تحديد المقابل المالي لخدمات االتصاالت بالقدر الذي تتطلبه المنافسة. .ن

 لهم. الموافقة على شروط العمل العامة للمشغلين المرخص .س

توزيع نطاق الترددات المخصصة لالستخدامات المدنية والتجارية والتأكد من االستخدام الفعـال  .ع

 لها.

 وضع الخطة الوطنية للترقيم وإدارتها واإلشراف عليها. .ف
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وأداء معايير قياسية لألداء لمختلف الخـدمات فـي  العمل،تعزيز الجهود الرامية لتطوير أساليب  .ص

 ة التـقيد بذلك.قطاع االتصاالت ومراقب

التنسيق مع الوزارة بشأن تمثيل المملكة في الهيئات المحلية واإلقليمية والدولية في قطـاع  .ق

 االتصاالت ذات العالقة باختصاصها.

 أي مهمات أخرى توكل إليها بموجب األنظمة واللوائح. .ر

 

 

 المادة الرابعة:

 :دارة برئاسة الوزير وعضوية كل منيكون للهيئة مجلس إ ١

 .افظ الهيئة ويكون نائبًا لرئيس المجلسمح .أ

 ممثل من وزارة البرق والبريد والهاتف. .ب

 ١ ممثل من وزارة المالية واالقتصاد الوطني. .ج

 .ممثل من وزارة التجارة .د

 ممثل من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. .ه

 ٢ ممثل من رئاسة أمن الدولة. .و

من قبـل الـوزير ويصـدر بتعييـنهم قـرار مـن ثالثة أعضاء من القطاع الخاص يتم ترشيحهم  .ز

 مجلس الوزراء.

 يتم تحديد مكافآت حضور جلسات مجلس اإلدارة بقرار من مجلس الوزراء. ٢

 

 امسة:المادة الخ

السلطة العليا للهيئة، ويشرف على إدارتها، وتصـريف أمورهـا، ووضـع السياسـة  مجلس اإلدارة هو

 :ك أوسع السلطات وبصفة خاصة الصالحيات التاليةالعامة التي تسير عليها وله في سبيل ذل

 .اعتماد اللوائح الداخلية والمالية واإلدارية والفنية للهيئة .أ

تحديــد المقابـــل المـــادي الـــذي تتقاضـــاه الهيئـــة عـــن أي أعمـــال أو خـــدمات تقـــدمها  .ب

 .للمشغلين وأمثالهم وفقًا للنظام

 ة.الموافقة على منح التراخيص التي تدخل في اختصاص الهيئ .ج

 اعتماد الخطة الوطنية للترقيم واإلشراف على تنفيذها. .د

 إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية في إطار الخطة العامة للدولة. .ه

 الموافقة على شراء العقارات وبيعها بما يحقق أغراض الهيئة. .و

                                                           

 
، ُنقــل نشــاط االقتصــاد مــن وزارة هـــ٢٨/٢/١٤٢٤وتــاريخ  ٢المرســوم الملكــي الكــريم رقــم أ/بنــاًء علــى  ١

وزارة المالية واالقتصاد الوطني إلى  المالية واالقتصاد الوطني إلى وزارة التخطيط، وعدل مسمى

 وزارة المالية، وأصبح التمثيل في مجلس إدارة الهيئة لوزارة المالية. 
مـن رئاسـة أمـن الدولـة هــ تـم إضـافة ممثـل ٢١/٢/١٤٤٠وتـاريخ  ١٢٠بناء على قرار مجلس الـوزراء رقـم  ٢

 لعضوية مجلس إدارة الهيئة.



 

 

٥           
 

ــر  .ز ــابات والتقري ــب الحس ــر مراق ــامي وتقري ــابها الخت ــة وحس ــة الهيئ ــروع ميزاني ــرار مش إق

 .وي تمهيدًا لرفع ذلك حسب النظامنالس

لـدى المجلـس مـن صـالحيات وتفـويض  إبرام االتفاقات والعقود بأنواعها في حـدود مـا .ح

 المسئولين في الهيئة في إبرامها.

 تشكيل اللجان وتخويلها الصالحيات الالزمة إلنجاز المهام المناطة بها. .ط

 لعمل والعمال.اعتماد سلم رواتب العاملين في الهيئة الخاضعين لنظام ا .ي

 اإلشراف على أعمال الهيئة الفنية واإلدارية والمالية. .ك

 

 دسة:المادة السا

تعقد اجتماعات المجلس في مقـر الهيئـة ويجـوز عنـد االقتضـاء انعقادهـا فـي مكـان آخـر داخـل  .١

 المملكة.

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على األقـل كـل ثالثـة أشـهر، أو كلمـا دعـت الحاجـة  .٢

ويجـب أن تشـتمل الـدعوة علـى  لـب ذلـك خمسـة مـن األعضـاء علـى األقـل،ى ذلـك، أو إذا طإل

جــدول األعمــال، ويشــترط لصــحة االجتمــاع حضــور أغلبيــة األعضــاء بمــن فــيهم الــرئيس أو نائبــه، 

وتصــدر القــرارات بأغلبيــة أصــوات الحاضــرين، وفــي حالــة تســاوي األصــوات يــرجح الجانــب الــذي 

 يصوت فيه رئيس المجلس. 

تثبــت مــداوالت المجلــس وقراراتــه فــي محاضــر يوقعهــا الــرئيس واألعضــاء الحاضــرون، وتنشــر  .٣

القرارات التي لهـا مسـاس بالمشـغلين، ومقـدمي الخـدمات، وصـانعي األجهـزة وموزعيهـا، أو 

المستخدمين في الجريدة الرسمية وفي صـحيفتين يـوميتين علـى األقـل، علـى أن ال يخـل هـذا 

أو بأسـرار العمـل، ويقـوم المحـافظ بـإبالغ هـذه القـرارات إلـى الجهـات  النشر بالمصلحة العامـة

 المعنية بها مباشرة وبالطريقة المناسبة. 

ال يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعتـرض تسـجيل اعتراضـه  .٤

 وأسباب االعتراض ضمن محضر قرارات المجلس. 

 ال يجوز للعضو أن يفشي شيئًا مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.  .٥

للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى االستعانة بمعلوماتهم وخبـراتهم دون أن يكـون لهـم  .٦

 حق التصويت. 

 

 المادة السابعة:

ببعض الهيئات المتخصصـة أو  يجوز للهيئة أثناء قيامها بالمهام والواجبات المنوطة بها االستعانة

المؤسسات العلمية أو الفنيـة أو المستشـارين المـؤهلين للمسـاعدة فـي القيـام بـبعض األعمـال 

الجهـات الحكوميـة  والمهام، كمـا يكـون لهـم حـق التعـاون والتنسـيق مـع الـوزارات، أو الهيئـات أو

 األخرى حسبما تراه مناسبًا ألداء عملها على الوجه المطلوب.

 

 :ة الثامنةالماد

يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يتم تعيينه بأمر ملكي بناًء على ترشيح الوزير وهو المسئول 

التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسئولياته في حدود ما ينص عليه التنظـيم ومـا يقـرره المجلـس، 

 ويمارس المحافظ بوجه خاص الصالحيات والمهمات التالية:



 

 

٦           
 

 اإلعداد الجتماع المجلس. إلشراف علىا .أ

 متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. .ب

إلشراف على إعداد مشروع ميزانيـة الهيئـة ومشـروع الحسـاب الختـامي والتقريـر السـنوي ا .ج

 المجلس. وعرضها على

 منسوبي الهيئة طبقًا للصالحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. اإلشراف على .د

 ت الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.إصدار األوامر بمصروفا .ه

 تقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها. .و

 اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، واإلشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها. .ز

 لك.تمثيل الهيئة في صالتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء، وله تفويض غيره للقيام بذ .ح

 تفويض بعض هذه الصالحيات والمهمات إلى المسئولين في الهيئة. .ط

 

 :المادة التاسعة

يكون لمحافظ الهيئة نواب يتم تعيينهم بقرار من مجلس اإلدارة بناًء على ترشيح المحافظ، ويتـولى 

نواب المحافظ األعمال والصـالحيات الممنوحـة لهـم مـن قبـل المحـافظ فـي حـدود مـا يقضـي بـه 

 التنظيم.

 

 المادة العاشرة:

 :لمصادر التاليةتتألف الموارد المالية للهيئة من ا

 ما يخصص لها من المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة من الرخص التي تصدر للمشغلين.  .أ

 المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن األعمال والخدمات التي تقدمها وفقًا للتنظيم.  .ب

 منصوص عليها في النظام.حصيلة الغرامات المفروضة ال .ج

 

 :رةالمادة الحادية عش

تودع أموال الهيئة في حساب مفتـوح لهـا فـي مؤسسـة النقـد العربـي السـعودي، ويـتم الصـرف 

 -األموال الفائضة عن حاجة الهيئة خالل السـنة الماليـة  وتؤولمنها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة 

لية المقــرة فــي ميزانيتهــا الســنوية والتزاماتهــا باســتثناء مــا تحتاجــه لتمويــل مشــاريعها المســتقب

 إلى الخزينة العامة للدولة لحساب جاري وزارة المالية واالقتصاد الوطني. -النظامية 

 

 

 المادة الثانية عشرة:

تتولى الهيئة تحصـيل المقابـل المـالي نظيـر تقـديم الخـدمات تجاريـًا، واسـتخدام التـرددات وإصـدار 

ريــده إلـى الخزينــة العامـة للدولــة لحسـاب جــاري وزارة الماليـة واالقتصــاد وتو وتجديـدها،التـراخيص 

 الوطني.

 

 المادة الثالثة عشرة:

تعامل الهيئة من حيث إعفـاء مسـتورداتها مـن الرسـوم الجمركيـة بحسـب القواعـد المتبعـة بشـأن 

 مستوردات المؤسسات العامة.



 

 

۷           
 

 

 المادة الرابعة عشرة:

الماليـة األولـى  السـنةتبـدأ  ،مـن ذلـكالماليـة للدولـة، واسـتثناء السنة المالية للهيئة هي السـنة 

 للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.

 

 المادة الخامسة عشرة:

باستثناء المحافظ، تطبق أحكـام نظـام العمـل والعمـال، وأحكـام نظـام التأمينـات االجتماعيـة علـى 

 منسوبي الهيئة.

 

 المادة السادسة عشرة:

تسعين يومًا من بداية كل سنه مالية إلـى الـوزير تقريـرًا سـنويًا، بعـد إقـراره مـن يرفع المحافظ خالل 

 السـنةالمجلس عّما حققته الهيئـة مـن إنجـازات مقارنـة بمـا ورد فـي الخطـة العامـة للتنميـة خـالل 

تمهيـدًا لرفعـه  فيهـا،المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل 

 جلس الوزراء. إلى رئيس م

 

 رة:المادة السابعة عش

مع عدم اإلخالل بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجـع 

حسابات خارجيًا أو أكثر من األشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو االعتبارية المرخص لهـم بالعمـل فـي 

ســابات فــإنهم يكونــون مســئولين بالتضــامن عــن المملكــة ويحــدد أتعــابهم، وإذا تعــدد مراجعــو الح

أعمالهم أمام الهيئة، ويرفـع تقريـر مراجـع الحسـابات إلـى المجلـس ويـزود ديـوان المراقبـة العامـة 

 بنسخة منه.

 

 :المادة الثامنة عشرة

 يلغي هذا التنظيم كل ما يتعارض معه من أحكام.

 

 المادة التاسعة عشرة:

 سمية ويعمل به من تاريخ نشره.ينشر هذا التنظيم في الجريدة الر
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