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 لنشر اإللكترونيالنشاط   التنفيذية الئحةال
 تعريفات :المادة األولى

 :بينة قرينها ت في هذه الالئحة على المعاني المتدل المصطلحات اآلتية حيثما ورد
ث، أو إرستال، أو استتنبال وستائل التننيتة الحديثتة فتي بتاستتددا   :اإللكترونييالنشر  .1

و أ ةثابتتتتت المكتوبتتتتة، والمرئيتتتتة، والمستتتتموعة  ستتتتوا  كانتتتتت متتتتوادالأو تدتتتت ي  أو ننتتتتل 
 .بنصد التداول العا  متحركة

و و المتحركتتتة  الثابتتتتةو الستتتمعية و المرئيتتتة  المتتتواد النصتتتية :اإللكترونييييالمحتيييو   .2
نتاجت  إعدادهلذي يت  المتعددة أيا منها وا تداولت  أو ننلت  ستب  إعتداده وتحديثت  و  أو وا 
والذي يتت   ا  لكترونينواع المواد السابنة ت  تحويلها اأي نوع م  أ وبوسائط الكترونية أ

 .و شبكات االتصاالت المتنوعةنشره والنفاذ إلي  م  دالل شبكة االنترنت أ
م  متتت  دتتتالل شتتتبكة واستتتتدداليتتت  برنتتتامم يمكتتت  الوصتتتول إ :التطبييييال اتلكترونيييي .3

 .و معالجتهانت إلنشا  البيانات االلكترونية و نسدها وعرضها االنتر 
نترنتتت يمكتتت  متتت  داللهتتتا تطبينتتتات االمجموعتتة متتت   :وسيييائل التواايييل ات تميييا ي .4

 .شكال إنشا  وتبادل المحتوى بكافة أ
يند  ددمات النشر الصحفي  عنوا  ثابت، لكتروني ل موقع ا :الاحيفة اإللكترونية .5

( إلت ...المواقع التي تنشر األدبتار، والتنتارير، والتحنينتات، والمنتاالت )على الشبكة 
 .تصدر في مواعيد منتظمة، أو غير منتظمة

ع ويكتو  مستالوال عت  الشدص الطبيعي الذي يعين  صتاح  الموقت: المسئولالمدير  .6
 .واإلداريةما  الجهات النضائية محتوى الموقع أ
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يستتمأل ألعضتتائ  بطتتري مواضتتيع متنوعتتة لتت  عنتتوا  ثابتتت  الكترونتتي موقتتع :المنتييد  .7
 .التفاعل فيما بينه  م  دالل إجرا ات يحددها المسئول عن و 

متتت  متتتذكرات ومنتتتاالت ويوميتتتات  تتتتت ل  ،اإلنترنتتتت  متتت  تطبينتتتات تطبيتتت :المدونييية .8
أو  أو وصتت  ألحتتداث وغيرهتتا، متت  دتتالل التتنص، أو الصتتوت، وتجتتار  شدصتتية،

 .م  دالل التعلي  مع ما يكت  الصورة، مع إمكانية التفاعل
دتتتتتدمات النشتتتتتر اإلعالنتتتتتي عبتتتتتر مدتلتتتتت  الوستتتتتائل تنتتتتتدي   : يييييالت اإللكترونيييييياإل .9

 .اإللكترونية
 -أدبتتتتار -لرستتتتائ) لكترونييييية أ يييير وسييييائل   أو البيييير  بيييير الحييييات  المحمييييول .11

النصتيرة عبتر دتدمتي  البث على الهات  الجوال للرسائلو ( إل ... صور  -إعالنات
(SMS ) و(MMS ) ، غيتر  وأوغيرهما، سوا  كانت أدبتارا ، أو إعالنتات، أو صتورا

 .ذلك
موقع ينشئ  شدص لعتر  ستيرت  الذاتيتة، واهتماماتت ، ولتمكينت   :موقع الش ايال .11

 .م  التواصل مع أصدقائ  وذوي االهتما  المشترك
( اإليميتتل)البريتتد اإللكترونتتي موقتتع ينتتد  ددمتتة تواصتتل عبتتر  :ديييةالم مو ييات البري .12

 .بي  مجموعة م  األفراد  بهد  نشر معلومات، والتفاعل فيما بينه  في ذلك
 .المواقع التي تند  المعلومات التوثينية :األرشي  اإللكتروني .13
تطبيتت  متت  تطبينتتات االنترنتتت يستتمأل بالتواصتتل بتتي  شدصتتي  أو : غيير  الحييوارات .14

 .الصورة، أو بها جميعا  أكثر عبر النص، أو الصوت، أو 
 .أي مستدد  ذي صفة طبيعية أو اعتبارية: الش ص .15
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موقتع فتي  األحتر  واألرقتا  والرمتو  التتي تستتدد  للداللتة علتى: العنوات اإللكترونيي .16
 .المتصفأل م  الوصول إلي   شبكة االنترنت، وتمك  

ينتتد  دتتدمات النشتتر  لكترونتتي لتت  عنتتوا  ثابتتت،موقتتع إ :لكترونيييةوكاليية األنبييا  اإل  .17
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  الصتفحات التتي تت  

 .تدصيصها للمشتركي 
تتتولى إصتتدار أي إنتتتا  علمتتي أو ثنتتافي أو فنتتي هتتي متت  ت: اإللكترونيييشيير دار الن .18

 .بصيغة إلكترونية بغر  التداول
 .نشاط النشر االلكتروني لم اولةإذ  يمنأل م  و ارة الثنافة واإلعال  : التر يص .19
 .قيد لنشاط النشر االلكتروني في سجل داص لو ارة الثنافة واإلعال : التس يل .21
 .لكترونياإللرابط الموقع  أو كلي هو إغال  ج ئي :الح ب .21
 .لددمة الرسائل النصيرة أو دائ  إينا  مالقت: يقا  الرسائل  .22
، واللجنتتتة االبتدائيتتة للنظتتر فتتتي مدالفتتات نظتتا  المطبوعتتات والنشتتر ا اللجتت: اتالل يي .23

 .االستئنافية
 .باإلعال  الدادلي اإللكتروني النشرإدارة : اإلدارة المعنية .24
 .نظا  المطبوعات والنشر :النظام .25
 .النشر اإللكتروني الئحة: الالئحة .26
 .و ارة الثنافة واإلعال : الوزارة .27
 .ة واإلعال فو ير الثنا: الوزير .28
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 الالئحةأهدا  : المادة الثانية
 :تحني  ما يلي هذه الالئحةهد  ل  يمما 
 .دع  اإلعال  اإللكتروني الهاد  بت صيل الني  المهنية .1
 .نشاط النشر اإللكتروني في المملكةتنظي  م اولة  .2
 .حماية المجتمع م  الممارسات الداطئة في النشر اإللكتروني .3
 .بيا  حنو  وواجبات العاملي  في النشر اإللكتروني .4
 .حفظ حنو  األشداص في إنشا  وتسجيل أي شكل م  أشكال النشر اإللكتروني .5
 .ة في حال الشكوىالدعوى لدى اإلدارة المعني إقامة حفظ حنو  األشداص في .6
دع  ورعاية الو ارة للمواقع اإللكترونية والعاملي  فيها  بتندي  تسهيالت تستاعده  علتى  .7

 .النيا  بعمله 
دعتت  ثنافتتة الحتتوار والتنتتوع، وتكتتري  ثنافتتة حنتتو  اإلنستتا   المتمثلتتة فتتي حريتتة التعبيتتر  .8

 .المكفولة للجميع وف  أحكا  النظا 
 ل  في المجتمعنشر ثنافة اإلعال  الجديد ووسائ .9

 لكترونيأشكال النشر اإل  :الثالثةالمادة 
 :ما يلي ،ه الالئحةوهذ ،ألحكا  النظا  ةالداضع لكترونيأشكال النشر اإلتشمل 

 .لكترونيةالصحافة اإل .1
 .لكترونيةوكالة األنبا  اإل .2
 .دار النشر اإللكتروني .3
 .وسائل التواصل االجتماعي .4
 .لكترونيالتطبي  اإل .5
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 .المنتديات .6
 .المدونات .7
 .لكترونيةاإلعالنات اإل .8
 -إعالنات -أدبار -رسائل ) لكترونية أدرىوسائل إ أو البث عبر الهات  المحمول .9

 (. ال ...صور 
 .صيةالمواقع الشد .11
 .المجموعات البريدية .11
 .لكترونياألرشي  اإل .12
 .غر  الحوارات .13
 .لكتروني ترى الو ارة إضافت م  أشكال النشر اإلجديد شكل  أي .14

 :الرابعةالمادة 
 لكترونتتتتي بجميتتتتع أشتتتتكال  الحاليتتتتة، أو المستتتتتحدثة،ألحكا  نظتتتتا يدضتتتتع نشتتتتاط النشتتتتر اإل

 .، وهذه الالئحةالمطبوعات والنشر
 لحا نشر اإللكتروني التي ُيرّ صأشكال ال :المادة ال امسة

  .الصحافة اإللكترونية .1
  .وكالة األنبا  اإللكترونية .2
  .دار النشر اإللكتروني .3
إعالنات  -أدبار -ائلرس)  سائل إلكترونية أدرىو  أو الهات  المحمولالبث عبر  .4

  (.ال ...صور 
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 يمكت تس يلحا لكتروني التيأشكال النشر اإل  :المادة السادسة
 .المنتديات .1
 مواقع التواصل االجتماعي .2
 .المدونات .3
 .لكترونيةاإلاإلعالنات  .4
 .المواقع الشدصية .5
 .المجموعات البريدية .6
 .اإللكتروني رشي اإل .7
 .غر  الحوارات .8
واألنديتة  ية، والبحثيتة، والجمعيتات العلميتةمواقع الجهات الحكومية، والمالسسات التعليم .9

 .األدبية، والثنافية، والرياضية
 التر يص: بعةالمادة السا

 شروط التر يص :أوتا 
متت  يرغتت  ل شتدص أو أكثتتر نتتد يشتتترط تمتع مراعتتاة متتا تنتضتتي بت  األنظمتتة واالتفاقيات،  

التتواردة فتتي المتتادة الدامستتة متت  الحصتتول علتتى تتترديص م اولتتة أنشتتطة النشتتر اإللكترونتتي 
 :ما يلي الالئحة ههذ
 .الجنسية سعودي أ  يكو  .1
 .عاما   25ع   عمره نلي أال .2
 .أال يكو  موظفا  حكوميا   .3
 .أ  يكو  حس  السيرة والسلوك .4
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 .جامعي، أو ما يعادل أ  يكو  حاصال على مالهل  .5
  .حالة الشركات تطب  الشروط السابنة على ممثليهافي  .6
 .إرفا  عند الت سي  للشركات .7

  شروط رئاسة التحرير :ثانياا 
لتتت  التتتترديص رئتتتي  التحريتتتر المستتتئول، وينتتتد  ثالثتتتة تعتتترا  الصتتتح  اإللكترونيتتتة عنتتتد ط

 :أسما  للو ارة وف  الشروط التالية
 .أ  يكو  سعودي الجنسية .1
 .عاما   31أال ينل عمره ع   .2
 .أ  يكو  حس  السيرة والسلوك .3
ال تنتل  أو دبترات إعالميتة متعتددة متا يعادلت أو  جتامعيمالهتل أ  يكو  حاصال  علتى  .4

 .سنوات( 5)ع  
تحدد وكاالت األنبا ، ودور النشر اإللكترونية المدير المستئول عت  النشتاط عنتد طلت   .5

 .الترديص
 .يراهاللو ير ح  االستثنا  م  هذه الشروط لمسوغات  .6

عنتتتد موافنتتتة التتتو ارة علتتتى الطلتتت  يمتتتنأل المتنتتتد  موافنتتتة مبدئيتتتة الستتتتكمال إجتتترا ات  :ثالثييياا 
 :الترديص ويراعى فيها مايلي

 .إرفا  سجل تجاري للنشاط االلكتروني .1
 .إرفا  ردصة بلدية .2
 .إرفا  عند إيجار لموقع النشاط .3
 .وجوال ( واصل)تحديد عنوان  الوطني .4
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 .لكترونياإلتندي  ما يثبت ملكية النطا  للنشاط  .5
 ومحلة الت ديد مدة التر يص :رابعا  

 ههتتذ م اولتتة أنشتتطة النشتتر اإللكترونتتي التتواردة فتتي المتتادة الدامستتة متت لتتترديص المتتدة   - أ
بموجت  الشتروط التواردة فتي  ، ويكتو  التجديتد لمتدة أو متدد مماثلتةعا  واحد هي الالئحة
 .وهذه الالئحةالنظا  

يج  على أصحا  التراديص المبادرة لتجديدها قبل نهايتها بمدة ال تنل ع  ثالثة   -  
هتتتتا  متتتتدة التتتتترديص دو  أشتتتتهر، وال يحتتتت  لهتتتت  ممارستتتتة النشتتتتاط اعتبتتتتارا متتتت  تتتتتاري  انت

 .تجديده
تصتدر تتراديص م اولتة أنشتطة النشتر اإللكترونتي التواردة فتي المتادة الدامستة مت   : امساا 

 بالو ارة النشر اإللكترونيم  إدارة  هذه الالئحة
 التس يل: الثامنةالمادة 

 شروط التس يل :أوتا 
متتتتتت   اإللكترونتتتتتتي ممتتتتتا ورد فتتتتتي المتتتتتتادة السادستتتتتة تستتتتتجيل موقعتتتتت يشتتتتتترط فتتتتتيم  يرغتتتتتت  

 :ما يلي الالئحة ههذ
 .، أو منيما  في المملكة بطرينة نظاميةأ  يكو  سعودي الجنسية .1
 .أو ما يعادلها أ  يكو  حاصال  على مالهل الثانوية العامة .2
 .عاما   25أال ينل عمره ع   .3
 .على نف  اس  النطا  محددا  الكترونيا  عنوانا  بريديا   أ  يكو  لطال  التسجيل .4

 ومحلة الت ديد مدة التس يل: ثانياا 



 9الصفحة 
 

ه الالئحتة الواردة فتي المتادة السادستة مت  هتذمدة التسجيل لم اولة أنشطة النشر اإللكتروني 
التجديتتد لمتتدة أو متتدد مماثلتتة بموجتت  الشتتروط التتواردة فتتي النظتتا  ويكتتو  ، عتتا  واحتتد هتتي 
 .الالئحة هوهذ
  ه الالئحتتةالنشتتر اإللكترونتتي التتواردة فتتي المتتادة السادستتة متت  هتتذ مواقتتعيتتت  تستتجيل  :ثالثيياا 

 .بالو ارة اإللكتروني لنشرة اإدار ب
 تحدير بيانات التر يص أو التس يل :التاسعةالمادة 

أو متت  قتتا  بتستتجيل موقعتت  اإللكترونتتي بتحتتديث معلوماتتت  لتتدى  يلتتت   صتتاح  التتترديص،
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 طترأ عليهتا أي 

 .ر المحتوىتغيير ، أو تغيير رئي  التحرير أو نائب  أو مدي
 التنازل  ت التر يص أو التس يل :العاشرةالمادة 

يجتتو  للشتتدص الممنتتوي لتت  التتترديص، أو التستتتجيل أ  يتنتتا ل عنتت  لغيتتره، وفتت  الشتتتروط 
 :التالية

 .تندي  طل  بذلك للو ارة .1
 .تعبئة النماذ  الداصة بذلك لدى اإلدارة المعنية .2
التتواردة فتتي المتتادة الستتابعة، والمتتادة الثامنتتة متت   تتتوفر شتتروط التتترديص، أو التستتجيل، .3

 .في الشدص المتنا ل ل  الئحةهذا ال
 وفاة ااحب التر يص، أو التس يل :  شرة الحاديةالمادة 

إذا تتتوفي صتتاح  التتترديص، أو التستتجيل يجتتو  أ  ينتنتتل التتترديص، أو التستتجيل للورثتتة، 
 :وف  الشروط التالية 
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أ  يتند  الورثة بطل  بذلك لإلدارة المعنيتة دتالل ستتة أشتهر مت  تتاري  وفتاة صتاح   .1
 .الترديص، أو التسجيل

أعتتتاله فيكتتتو  التتتترديص، أو التستتتجيل ( 1)انتهتتتت  المتتتدة المشتتتار إليهتتتا فتتتي الفنتتتر إذا .2
  .عرضة للشط   ما ل  يند  الورثة عذرا  مننعا  تنبل  الو ارة

أو التستتتجيل باستتت  متتت  تتتتتوفر فيتتت  الشتتتروط التتتواردة فتتتي المتتتادة  أ  يكتتتو  التتتترديص، .3
 .ه الالئحةالسابعة، والمادة الثامنة م  هذ

  لغا  التر يص أو التس يل:  شرة الثانية المادة 
- :إلغا  الترديص، أو التسجيل في أي م  الحاالت التالية يت 
 .إذا طل  صاح  الترديص، أو التسجيل ذلك .1
 .التسجيل م  المنيمي  سفرا  نهائيا  دار  البالدإذا سافر طال   .2
إذا تتتوفي صتتاح  التتترديص، أو التستتجيل، ولتت  يكتت  لتت  وارث، أو كتتا  لتت  وارث ولتت   .3

ث  ب كثر م  ستة أشهر،  يتند  بطل  ننل الترديص، أو التسجيل باسم ، بعد وفاة مورا
 .ما ل  يند  عذرا  مننعا  تنبل  الو ارة

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

ال يدضع النشر اإللكتروني بكافة أشكال  للرقابة مت  دو  اإلدالل بالمسئولية لما يت  نشره،
  .قبل اإلدارة المعنية

 اإللكترونيمسئولية المحتو  في النشر :  شرة الرابعةالمادة 
رئي  تحرير الصحيفة اإللكترونية، أو م  ينتو  منامت  فتي حتال غيابت ، يعتبتر مستئوال   .1

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

المتتدير المستتئول  متتع عتتد  اإلدتتالل بمستتئولية رئتتي  تحريتتر الصتتحيفة اإللكترونيتتة، أو .3
عتت  وكالتتة األنبتتا  اإللكترونيتتة، أو متت  ينتتو  منامهمتتا فتتي حتتال غيابهمتتا، يعتبتتر كاتتت  

 .النص مسئوال  عما يرد في 
المشتتتتر  علتتتتى أي متتتت  أشتتتتكال النشتتتتر اإللكترونتتتتي للجهتتتتات الحكوميتتتتة، والمالسستتتتات  .4

كتتذا و  لرياضتتيةالتعليميتتة، والبحثيتتة، والجمعيتتات العلميتتة، واألنديتتة األدبيتتة، والثنافيتتة، وا
عمتتا ينشتتر فيهتتا بموجتت  أحكتتا  النظتتا  وهتتذه   متتدير الجهتتة التتتي تصتتدر عنهتتا مستتئوال

 .الالئحة
عتتتتتتد  التتتتتتترديص أو التستتتتتتجيل ألي شتتتتتتكل متتتتتت  أشتتتتتتكال النشتتتتتتر االلكترونتتتتتتي التتتتتتواردة  .5

 .ولية حيال ما ت  نشرهالثالثة ال ُيعفي صاحب  م  المسئ في المادة
التستجيل، مستئوال  عت  المحتتوى المنشتور عت  الفتترة يعتبر المتنا ل ع  التترديص، أو  .6

 .السابنة للتنا ل
  المسائل المحظورة نشرها : شرة ال امسةالمادة 

 :ما ورد في المادة التاسعة مت النظام يحظر نشر مايلي ضافة  لى 
 .ال يجو  نشر كل ما يدال  أحكا  الشريعة اإلسالمية أو األنظمة النافذة .1
إلتى اإلدتتالل بتت م  التتبالد أو نظامهتا العتتا  أو متتا يدتتد  مصتتالأل  ال يجتو  نشتتر متتا يتتدعو .2

 .أجنبية تتناطع مع المصلحة الوطنية
ال يجتتتو  نشتتتر كتتتل متتتا متتت  شتتت ن  التحتتتري  علتتتى ارتكتتتا  الجتتترائ  أو إثتتتارة النعتتترات أو  .3

 .البغضا  أو إشاعة الفاحشة أو بث روي الشنا  بي  أفراد المجتمع
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 .موادا م  ش نها تضليل المستهلكال يجو  نشر إعالنات تتضم   .4
 أحكام  امة:  شرة السادسةالمادة 

 ألحكتا  نظتا  المطبوعتات والنشتريدضع نشاط النشر اإللكتروني المحدد في المتادة الثانيتة 
 .وهذه الالئحة

 يتالدي  فعلي  أال  صاح  الترديص أو التسجيل بادتيار اس  لموقع  اإللكتروني عند قيا  .1
 .إلى االلتبا  مع اس ، أو موقع آدرذلك 

بوضتتع استت  وشتتعار ورقتت  تتترديص موقعتت  أ  ينتتو  صتتاح  التتترديص أو التستتجيل  علتتى  .2
 .في أعلى الصفحة الرئيسة بشكل واضأل

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

اإللكترونتي  يل األستما  للمواقتع اإللكترونيتة يكتو  ألصتحابها المت اولي  لنشتاط النشترتسج .4
للموقتع فعلتيه  ( كستمة تجاريتة)وفتي حتال رغبتته  فتي استتددا  است   الشدصتية،ب سمائه  

 .إحضار ما يثبت امتالكه  لهذا االس  م  الجهة المدتصة
علتتى متالكي وستتائل النشتتر االلكترونتتي متت  الستتعوديي  ه الالئحتتة أحكتتا  النظتتا  وهتتذتستري  .5

 (.بصفة نظامية)والمنيمي  
علتتتتى المواقتتتتع اإللكترونيتتتتة المستتتتجلة دتتتتار  النطتتتتا   وهتتتتذه الالئحتتتتةتستتتتري أحكتتتتا  النظتتتتا   .6

 .بصفة نظاميةمنيمي  عودي المملوكة لمواطني  سعوديي  والالس
اإللكترونتي فتتي تعاقتتداته ، والمنا عتتات المتعلنتتة بتلتتك  النشتترأنشتتطة يدضتع العتتاملو  فتتي  .7

 .العنود ألحكا  األنظمة المعمول بها في المملكة
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إال  هتتذه الالئحتتةال يحتت  تنتتدي  الشتتكوى ضتتد مواقتتع نشتتاط النشتتر اإللكترونتتي المعرفتتة فتتي  .8
  .أو ما يحال م  الو ير ل  صفة ومصلحة مباشرة مم 

أو كانتتتت المدالفتتتة تمثتتتل  ا يوصتتت  بكونتتت  جريمتتتة،مدالفتتتات النشتتتر اإللكترونتتتي ممتتت  .9
إستتتا ة إلتتتى التتتدي  اإلستتتالمي ، أو المستتتا  بمصتتتالأل الدولتتتة العليتتتا، أو بمعنوبتتتات يدتتتتص 

 .م  النظا ( 38)فيتدذ حيالها ما ورد في المادة  بنظرها النضا 
 الدامستتتة،)اإللكترونيتتتة التتتواردة فتتتي المتتتادتي  النشتتتر  نشتتتطة أعلتتتى جميتتتع أصتتتحا   .11

العمل على تصحيأل أوضاعه  دتالل ستتة أشتهر مت  تتاري  نفتاذ  هذه الالئحةم   (السادسة
 .هذه الالئحة

متت  لتت  يبتتادر إلتتى تصتتحيأل وضتتع  دتتالل المتتدة المنتتررة يعتتد مدالفتتا  ألحكتتا  النظتتا   .11
 .وهذه الالئحة

يراعي في أي محتوى ينشر عبر وسائط النشر اإللكتروني األنظمتة المتعلنتة بحنتو   .12
 .الملكية الفكرية

مدالفتتتات لة فتتتي الجهتتتة المنتتتوط بهتتتا التحنيتتت  والمستتتا هتتتي  إدارة النشتتتر االلكترونتتتي .13
  عليها جهات حكومية ر وبما ال يتعار  مع األنظمة التي تشوشكاوى النشر االلكتروني، 

 .أدرى
 .نشر الالئحة:  شرة السابعةالمادة 

 .بعد شهر م  تاري  نشرها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها هذه الالئحةنشر ي
 


