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صالحية اإلصدار

رقم اإلصدار

ـت عليــه المــادة الثانيــة مــن تنظيــم الهيئــة
نصـ ْ
بنـ ًـاء علــى مــا َّ
الســعودية للمحاميــن؛ فــإن مــن أهــداف الهيئــة :ضمــان حســن
أداء المحاميــن لمهنتهــم؛ ومــا نصــت عليــه الفقــرة ( )1و()2
المتضمنــة :وضــع أســس مزاولــة المهنــة
مــن المــادة ذاتهــاُ ،
وفقــا لألصــول
ومعاييرهــا ،ومراجعــة تلــك المعاييــر وتطويرهــا ً
الشــرعية واألنظمــة المرعيــة ،والعمــل علــى رعايــة مصالــح
أعضــاء الهيئــة األساســيين المتعلقــة بممارســة المهنــة ،وفــق
نظامــا ،والعمــل علــى تقديــم الخدمــات الالزمــة لهــم
ماهــو ُمقــر
ً
فــي هــذا الشــأن؛ فقــد أصــدر مجلــس إدارة الهيئــة هــذه الالئحــة
لتنظيــم عمليــة إنشــاء المنصــات اإللكترونيــة التــي تقــدم خدمات
المحامــاة واالستشــارات القانونيــة.
تاريخ اإلصدار

تاريخ النفاذ

0000/00/00

0000/00/00
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التمهيد
فــي إطــار َسـ ْـعي الهيئــة الســعودية للمحاميــن إلــى االرتقــاء بــاألداء المهنــي القانونــي ،وتقديــم
نصــات
قانونيــة
خدمــات
الم َّ
احترافيــة للجمهــور؛ َأ َعـ َّـد مجلــس إدارة الهيئــة هــذه الالئحــة لتنظيــم إنشــاء َ
َّ
َّ
اإللكترونيــة التــي تُ قــدم خدمــات المحامــاة واالستشــارات القانونيــة.
المادة ( )1التعريفات
يقتض
ِ
كل منهــا ،مــا لم
الم َب َّينــة أمــام ٍّ
يكــون لأللفــاظ والعبــارات الــواردة فــي هــذه الالئحــة المعانــي ُ
ـياق خــاف ذلك:
السـ ُ
•الوزارة :وزارة العدل.
•الهيئة :الهيئة السعودية للمحامين.
•المجلس :مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين.
•األمين :األمين العام للهيئة السعودية للمحامين.
•األمانة :األمانة العامة للهيئة السعودية للمحامين.
القانونية.
اإللكترونية لتقديم الخدمات
نصات
َّ
َّ
الم َّ
•الالئحة :الئحة َ
الم َر َّخــص لــه والمحامــي والعميــل ،بصــورة
ـاديُ ،يباشــره ُ
•التجــارة اإللكترونيــة :نشــاط ذو طابـ ٍـع اقتصـ ٍّ
إلكترونيــة؛ ِمــن أجــل تقديــم خدمــات المحامــاة واالستشــارات
كليــة أو جزئيــةِ ،مــن خــال وســيلة
َّ
القانونيــة.
اإللكترونيــة التــي تُ ــؤدي دور الوســاطة بيــن المحامــي ُمقـ ِّـدم خدمــات
•منصــة الوســاطة :المنصــة
َّ
المحامــاة واالستشــارات القانونيــة والعميــل.
إلكترونيــة تُ تيــح للمنشــأة القانونيــة ومنســوبيها تقديــم خدمــات
•منصــة المنشــأة القانونيــة :منصــة
َّ
المحامــاة واالستشــارات القانونيــة بشــكل مباشــر ِمــن ِق َبلهــم.
اإللكترونية :منصة الوساطة ومنصة المنشأة القانونية.
المنصة
َّ
• َ
•المحامــي :الحاصــل علــى ترخيــص ُمزاولــة مهنــة المحامــاة ،ويرغــب فــي تقديــم خدمــات المحامــاة
اإللكترونيــة.
واالستشــارات القانونيــة عبــر الوســائل
َّ
الم َر َّخــص لــه :مالــك المنصــة اإللكترونيــة الحاصــل علــى ترخيـ ٍـص ِمــن الهيئــة الســعودية للمحاميــن
• ُ
رخــص لهــا.
الم َّ
لتقديــم خدمــات المحامــاة واالستشــارات القانونيــة ،عبــر المنصــة
اإللكترونيــة ُ
َّ
•العميــل :الشــخص الــذي يرغــب فــي الحصــول علــى خدمــات المحامــاة واالستشــارات القانونيــة
اإللكترونيــة.
قدمــة عبــر المنصــات
َّ
الم َّ
ُ
اإللكترونية.
إلكترونيا بين األطراف الذين يتعاملون بالتجارة
الم َبرم
َّ
ًّ
•العقد :االتفاق ُ
عضوية الهيئة للمحامين السعوديين.
•عضوية أساسية:
َّ
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ـب
•ســجل المنشــأة القانونيــة :وثيقــة تُ صدرهــا الهيئــة الســعودية للمحاميــن؛ بحيــث َيكتَ ِســب مكتـ ُ
مؤسسـ ً
والتعهــدات أمــام
ـية وصفـ ًـة اعتباريـ ًـة؛ تُ مكِّ نــه ِمــن أداء األعمــال
وج ِبهــا ُهويـ ًـة
ُّ
َّ
بم َ
المحامــي ُ
عمالئــه ،والوفــاء بااللتزامــات النظاميــة ،وممارســة األعمــال أمــام مختلــف الجهــات الحكوميــة،
وحــد ( )7لــدى مركــز المعلومــات الوطنــي.
الم َّ
َبر ْقــم مرجعـ ٍّـي مبتــدئ بالرقــم ُ
الم َر َّخــص لــه
•الترخيــص :وثيقــة تُ صدرهــا الهيئــة الســعودية للمحاميــن؛ َيكتَ ِســب مالـ ُ
ـك المنصــة ُ
مؤسسـ ً
إلكترونيــة لتقديــم خدمــات
ـية وصفـ ًـة اعتباريـ ًـة ،تُ مكِّ نــه ِمــن إنشــاء منصــة
وج ِبهــا ُهويـ ًـة
َّ
َّ
بم َ
ُ
المحامــاة واالستشــارات القانونيــة.
المادة ( )2الهدف من الالئحة
تهدف هذه الالئحة إلى:
اإللكترونية.
1.تنظيم تقديم خدمات المحاماة واالستشارات القانونية عبر المنصات
َّ
المنتَ ِحلين.
2.حماية قطاع المحاماة واالستشارات القانونية ِمن ُ
3.تمكين المحامين ِمن أداء أعمالهم وفق التقنيات الحديثة.
قنوات ُم َر َّخص لها.
ٍ
التعامل مع المحامينِ ،من خالل
َ 4.م ْو ُثوقية
ُ
5.تعزيز مشاركة المحامين في التقنيات الحديثة.
6.توسيع نطاق تقديم خدمات المحاماة واالستشارات القانونية للمحامين.
اإللكترونية.
7.تنظيم عملية اشتراك المحامين في المنصات
َّ
إلكترونيا وتحديد التزاماتهم.
8.حماية حقوق المتعاملين
ًّ
المادة ( )3اختصاصات الهيئة
إلكترونيــة لتقديــم خدمــات المحامــاة واالستشــارات
تختـ ُّـص الهيئـ ُـة بإصــدار ترخيــص إنشــاء منصــة
َّ
القانونيــة ،أو تعديلــه ،أو تجديــده ،أو تعليقــه ،أو إلغائــه ،أو شــطبه.
كما تختص بتنظيم اشتراكات المحامين في هذه المنصات؛ لتقديم خدمات المحاماة واالستشارات
وفقا ألحكام هذه الالئحة واألنظمة المعمول بها.
القانونيةً ،
المادة ( )4نطاق الترخيص
اإللكترونيــة ،التــي تُ قـ ِّـدم خدمــات المحامــاة واالستشــارات
المنصــات
ـاق الترخيــص جميــع
يشــمل نطـ ُ
َّ
َّ
ـت.
وفقــا لألنظمــة ذات العالقــة ،عبــر أيــة وســيلة
القانونيــة داخــل المملكــة أو خارجهــا ً
إلكترونيــة كانـ ْ
َّ
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المادة ( )5شروط الحصول على ترخيص منصة الوساطة
المتقـ ِّـدم للحصــول علــى ترخيــص إنشــاء منصــة الوســاطة لتقديــم خدمــات المحامــاة
ُيشــترط فــي ُ
واالستشــارات القانونيــة:
1.أن يكــون ســعودي الجنســية أو ِمـ ْـن أحــد مواطنــي مجلــس التعــاون الخليجــي المصــرح لهــم
بالممار ســة.
متمتعا باألهلية الكاملة.
2.أن يكون
ً
مقيما في المملكة أو لديه منشأة مسجلة في المملكة.
3.أن يكون
ً
تجاري ساري المفعول.
سجل
ٌّ
4.أن يكون لديه
ٌّ
زاولة مهنة المحاماة.
5.أال يكون
بم َ
محاميا ُم َر َّخ ًصا له ُ
ً
قرر للترخيص وفق أحكام هذه الالئحة.
الم َّ
سدد المقابل المالي ُ
6.أن ُي ِّ
قدميــن لخدمــة االستشــارات القانونيــة إلــى الهيئــة لتســجيلهم
الم ِّ
7.أن يتقــدم بأســماء المحاميــن ُ
والموافقــة عليهــم.
يستكمل البيانات والنماذج الالزمة.
َ
8.أن
المادة ( )6شروط الحصول على ترخيص منصة المنشأة القانونية
المتقـ ِّـدم للحصــول علــى ترخيــص إنشــاء منصــة المنشــأة القانونيــة لتقديــم خدمــات
ُيشــترط فــي ُ
المحامــاة واالستشــارات القانونيــة:
حاصل على عضوية أساسية سارية المفعول.
ً
1.أن يكون
قانونية ساري المفعول.
2.أن يكون لديه سجل منشأة
َّ
مقيما في المملكة.
3.أن يكون
ً
قدمــون لخدمــة االستشــارات القانونيــة عبــر منصــة المنشــأة ِمــن العامليــن
الم ِّ
4.أن يكــون المحامــون ُ
فــي المنشــأة القانونيــة نفســها.
قدميــن لخدمــة االستشــارات القانونيــة إلــى الهيئــة لتســجيلهم
الم ِّ
5.أن يتقـ َّـدم بأســماء المحاميــن ُ
والموافقــة عليهــم.
قرر للترخيص واشتراكات المحامين وفق أحكام هذه الالئحة.
الم َّ
سدد المقابل المالي ُ
6.أن ُي ِّ
7.أن يستكمل البيانات والنماذج الالزمة.
المادة ( )7إجراءات تقديم طلب الترخيص
العامــة للهيئــة الســعودية للمحاميــن االشــتراطات واإلجــراءات والنمــاذج الالزمــة لتقديــم
تضــع األمانــة
َّ
وضــح كل ذلــك تفصيـ ًـا فــي الموقــع
طلــب الترخيــص ،وتُ حــدد المقابــل المالــي إلنشــاء المنصــة ،وتُ ِّ
اإللكترونــي الرســمي للهيئــة الســعودية للمحاميــن.
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المادة ( )8فحص طلبات الترخيص وقبولها
ويصــدر
يومــا ِمــن تاريــخ تقديمــهُ ،
 .1ينظــر المجلــس فــي طلبــات الترخيــص خــال مــدة ال تزيــد عــن (ً )60
كتابيــا ُلمقـ ِّـدم الطلــب.
قــراره بذلــك
ًّ
للتحقــق ِمــن صحــة شــروط الطلــب أو
ُّ
 .2للمجلــس عنــد دراســة الطلــب اتخــاذ أي إجــراء يــرى مناســبته
ـدة ال تتجــاوز ()30
البيانــات الالزمــة إلصــدار القــرار ،وعلــى ُمقـ ِّـدم الطلــب اســتكمال مــا يلــزم خــال مـ ٍ
مرفوضــا.
ً
ـب
ً
يومــا ِمــن تاريــخ إبالغــه بذلــك ،وإال ُعـ َّـد الطلـ ُ
 .3يلتــزم ُمقـ ِّـد ُم الطلَ ــب بعــد إبالغــه بقــرار قبــول طلــب الترخيــص  -بســداد المقابــل المالــي إلصــدار
ملغيــا.
يومــا ِمــن تاريــخ إبالغــه ،وفــي حــال عــدم الســداد ُي َعـ ُّـد الطلــب
ًّ
الترخيــص خــال (ً )30
المادة ( )9القيد في السجل
إلكترونيـ ٍـة تُ قـ ِّـدم خدمــات المحامــاة واالستشــارات
كل َمــن يرغــب فــي إنشــاء منصـ ٍـة
 .1يجــب علــى ِّ
َّ
إلكترونيــة تقــدم خدمــات
القانونيــة وفــق األحــكام الــواردة فــي الالئحــة؛ التقـ ُّـدم بطلَ ــب إنشــاء منصــة
َّ
البـ ْـدء فــي
المحامــاة واالستشــارات القانونيــة إلــى الهيئــة؛ للحصــول علــى ترخيــص إنشــاء المنصــة قبــل َ
ممارســة النشــاط ،وال يجــوز ممارســة النشــاط إال بعــد الحصــول علــى ترخيــص ســاري المفعــول.
اإللكترونية”،
نصات
قيد المنصة
َّ
الم َّ
سمى“ :سجل َ
ـاص بهــا فــي الهيئةُ ،ي َّ
اإللكترونية فـي سج ٍّـل خ ٍّ
َّ
 .2تُ َّ
َ
االعتباريــة ،وال تُ باشــر أعمالهــا إال بعــد قيدهــا فــي ذلــك
ـخصية
اإللكترونيــة الشـ
وال تكتســب المنصـ ُـة
َّ
َّ
الســجل ،والحصــول علــى ترخيــص بذلــك.
اإللكترونيــة ،وتاريــخ
الم َر َّخــص لــه ،واســم المنصــة
ـجل المنصــات
 .3يشــتمل سـ ُّ
َّ
اإللكترونيــة علــى :بيانــات ُ
َّ
اإللكترونيــة ،وكل مــا يطــرأ عليهــا ِمــن تجديــدات
المسـ َّـجلين فــي المنصــة
َّ
الترخيــص ،وبيانــات المحاميــن ُ
أو تعديالت.
اإللكترونيــة
 .4يترتــب علــى انتهــاء مــدة الترخيــص ،أو شــطبه ،أو إنهائــه ،أو تعليقــه؛ إزالــة اســم المنصــة
َّ
اإللكترونيــة لــدى الهيئــة.
ِمــن ســجل المنصــات
َّ
المادة ( )10مدة الترخيص وأحكامه
اعتبارا ِمن تاريخ صدوره ،ويستمر لمدة ( )3سنوات ميالدية.
 .1يبدأ تاريخ الترخيص
ً
وفقــا لإلجــراءات والضوابــط التــي
ـدة ُمماثِ لــة بعــد موافقــة المجلــسً ،
 .2يجــوز تجديــد الترخيــص لمـ ٍ
ـب تجديــد الترخيــص قبــل تاريــخ انتهائــه بمــدة ال تقــل عــن
الم َّ
يحددهــا ،علــى أن ُيقـ ِّـدم ُ
رخــص لــه طلـ َ
يومــا.
(ً )60
سبب يقضي بتعديل الترخيص أو تعليقه أو إنهائه أو شطبه.
 .3يجوز للمجلس إصدار قرار ُم َّ
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الم َر َّخص له
المادة ( )11التزامات ُ
يوما ِمن تاريخ حصوله على الترخيص.
بمزاولة النشاط خالل (ً )90
 .1االلتزام ُ
بمعايير الشفافية واإلفصاح التي تُ حددها الهيئة.
 .2االلتزام َ
مسؤول بالتضامن مع المحامي عن األضرار الناتجة للعميل.
ً
 .3أن يكون
 .4أن يكون تقديم خدمات المحاماة واالستشارات القانونية باسم المحامي المشترك.
ختصة.
الم َّ
 .5مراعاة أحكام األنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيانات التي تُ صدرها الجهات ُ
 .6االلتــزام بالحفــاظ علــى ســرية المعلومــات كافــة ،وعــدم إفشــائها أو اســتخدامها إال فــي الحــاالت
التــي تنــص عليهــا أنظمــة المملكــة.
اإللكترونية ،وسرعة التعامل مع االختراقات.
 .7تعزيز األمن السيبراني للمنصة
َّ
قدمــة والمعاييــر الفنيــة التــي تُ صدرهــا
 .8االلتــزام بمعاييــر جــودة المنصــة
الم َّ
اإللكترونيــة والخدمــة ُ
َّ
الهيئــة.
 .9يحظــر تضميــن اإلعــان اإللكترونــي بأســماء المحاميــن المســجلين أو بياناتهــم فــي المنصــة
اإللكترونيــة.
َّ
للم َر َّخــص لــه التوقــف عــن مزاولــة نشــاطه المرخــص بــه أو التنــازل عــن الترخيــص الصــادر لــه،
 .10ال يجــوز ُ
أو االندمــاج مــع أي طــرف آخــر ،إال بعــد الحصــول علــى موافقــة كتابيــة ُمسـ َـبقة مــن الهيئــة.
 .11االلتــزام بالتعليمــات واإلرشــادات ،والقــرارات والتعاميــم ،والمتطلبــات والنمــاذج ،التــي تصدرهــا
الهيئــة أو تقرهــا ِمــن وقــت آلخــر.
 .12االلتــزام بإخطــار الهيئــة  -كتابـ ًـة  -فــور علمــه بــأن ًّأيــا ِمــن شــروط الترخيــص لــم تَ ُعـ ْـد منطبقـ ًـة عليــه
يومــا ِمــن تاريــخ التغييــر.
أو عنــد حــدوث أي تغييــر فــي البيانــات والعناويــن خــال فتــرة ال تتجــاوز (ً )30
والتقيد بها.
 .13االلتزام بجميع األنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة في المملكة
ُّ
المادة ( )12المقابل المالي
 .1المقابل المالي لمنصة الوساطة:

الخدمة
دراسة الطلب
إصدار الترخيص
اشتراك المحامي في المنصة
تجديد الترخيص

 .2المقابل المالي لمنصة المنشأة القانونية:
الخدمة
دراسة الطلب
إصدار الترخيص
اشتراك المحامي في المنصة
تجديد الترخيص
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المقابل المالي
 3,000ريال
180.000ريال
 500ريال
180.000ريال
المقابل المالي
 500ريال
 5.000ريال
رياال
ً 250
 5.000ريال
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المعتَ َمدة لدى الهيئة.
الم َر َّخص له عبر قنوات السداد ُ
ُ .3ي َسدد المقابل المالي للهيئة ِمن ِق َبل ُ
 .4ال يترتــب علــى شــطب الترخيــص أو إنهائــه أو تعليقــه اســترداد أي مقابــل مالــي ،إال فــي الحــاالت
ـرارا.
التــي قــد ُيصــدر المجلــس بموجبهــا قـ ً
المادة ( )13شروط اشتراك المحامي في منصات الوساطة
 .1أن يكــون لديــه ترخيـ ٌـص سـ ٍـار لمزاولــة مهنــة المحامــاة طــوال فتــرة تقديمــه لخدمــات المحامــاة
اإللكترونيــة.
واالستشــارات القانونيــة عبــر المنصــات
َّ
 .2أن يكــون لديــه ســجل منشــأة قانونيــة ســاري المفعــول ،أو يعمــل لــدى مكتــب محامــاة لديــه ســجل
منشــأة قانونيــة ســاري المفعــول.
حاصل على عضوية أساسية سارية المفعول.
ً
 .3أن يكون
 .4أن يكــون حاصـ ًـا علــى موافقــة صاحــب المنشــأة القانونيــة التــي يعمــل لديهــا ،فــي حــال كان ال
يملــك ســجل منشــأة قانونيــة.
 .5االلتزام بعدم االشتراك في أي منصة إلكترونية غير ُم َر َّخصة ِمن الهيئة.
اإللكترونيــة للهيئــة للحصــول علــى
 .6أن ُيقـ ِّـدم المرخــص لــه طلــب اشــتراك المحامــي فــي المنصــة
َّ
موافقتهــا قبــل التعاقــد مــع المحامــي.
اإللكترونية.
الم َر َّخص له للمقابل المالي الشتراك المحامي في المنصة
َّ
 .7سداد ُ
المادة ( )14ضوابط عمل المحامي في منصات الوساطة
الم َر َّخص له والمحامي.
 .1إبرام عقد بين ُ
 .2إبرام عقد بين المحامي والعميل ،مع االلتزام بإيضاح كافة األحكام والشروط فيه.
 .3تحديد مجال االختصاص وااللتزام به عند تقديم خدمات المحاماة واالستشارات القانونية.
 .4أن يقدم خدمات المحاماة واالستشارات القانونية بنفسه.
تعارض المصالح قبل بدء االستشارة.
 .5اإلفصاح عن ُ
 .6التقيد بسلوك مهنة المحاماة وآدابها.
 .7أن َي ْبـ ُـذ َل جهــده وعنايتــه الالزمــة فــي تقديــم خدمــات المحامــاة واالستشــارات القانونيــة عبــر
رعيــة.
ً
اإللكترونيــة،
المنصــات
الم َّ
وفقــا لألصــول الشــرعية واألنظمــة َ
َّ
 .8االلتــزام بالحفــاظ علــى ســرية المعلومــات كافــة ،وعــدم إفشــائها أو اســتخدامها ،إال فــي الحــاالت
التــي تنــص علهــا أنظمــة المملكــة.
تعاقد عليها ومراعاة مصالح العمالء.
الم َ
 .9االلتزام بتنفيذ األعمال ُ
قرهــا
والمتطلَّ بــات والنمــاذج ،التــي تُ ُّ
 .10االلتــزام بالتعليمــات واإلرشــادات ،والقــرارات والتعاميــمُ ،
ـت آلخــر.
الهيئــة ِمــن وقـ ٍ
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الم َر َّخص له ،أو إلغاء ترخيصه أو عدم تجديده
المادة ()15استمرار الخدمة في حال إيقاف ُ
 .1فــي حــال قـ َّـرر المجلــس عــدم تجديــد الترخيــص ،أو إيقافــه مؤقتً ــا ،أو إلغائــه ،يجــب علــى المحاميــن
ـبقا قبــل
االســتمرار فــي تقديــم الخدمــات إلــى العمــاء المؤكــدة طلباتهــم ،وتــم التعاقــد معهــم مسـ ً
تاريــخ انتهــاء الترخيــص أو إنهائــه أو إلغائــه؛ لضمــان حقــوق العمــاء.
للم َر َّخــص لــه؛ وذلــك ليتســنى لــه تصفيــة
 .2يجــوز للمجلــس تمديــد مــدة الترخيــص (لمــدة ســتة أشــهر) ُ
جميــع عملياتــه المتعلقــة بالمحاميــن والعمــاء ،علــى أال يتــم تحميلهــم أي تكاليــف ماليــة تتعلــق
بعمليــة التصفيــة.
الملْ ِغــي ترخيصــه،
المنتهــي ترخيصــه ،أو َ
الم َر َّخــص لــه ُ
 .3فــي حالــة صــدور قــرار ِمــن المجلــس يمنــح ُ
ـإن هــذا التمديــد يخضــع لشــرط عــدم قبــول
المنْ ِهـ ّـي ترخيصــه  -تمديـ ًـدا للترخيــص الممنــوح لــه؛ فـ َّ
أو َ
اشــتراك المحاميــن ،أو اســتقبال عمــاء ُجـ ُـدد ،أو توقيــع العقــود ،أو التدابيــر األخــرى القائمــة مــع
المحاميــن والعمــاء الموجوديــن ،أو توســعة نطاقهــا.
 .4إضافـ ًـة إلــى أي شــروط أخــرى قــد تَ ْف ِر ُضهــا الهيئـ ُـة للتأكــد ِمــن اســتمرار تلقــي العمــاء للخدمــة؛
أي ِمــن شــروط هــذه المــادة ،حســبما تقتضيــه األنظمــة ومصلحــة العمــاء.
فللهيئــة الحـ ُّـق فــي تعديــل ٍّ
 .5فــي حــال عــدم تجديــد المرخــص لــه لســجل المنشــأة القانونيــة /الســجل التجــاريُ ،يعطــى ُمهلـ ًـة
لغيــا.
يومــا مــن وقــت انتهــاء الســجل ،وإال عــد الترخيــص َم ًّ
لتعديــل وضعــه خــال (ً )90
اإللكترونية
عمل المنصات
َّ
المادة ( )16متابعة َ
الم َر َّخص له بتقديم تقارير دورية إلى الهيئة ،وتوفير أية معلومات أخرى تطلبها الهيئة.
 .1يلتزم ُ
تحدد الهيئة أنواع تلك التقارير ،وطبيعة المعلومات المطلوبة ،ووقت تقديمها.
ِّ .2
المادة ( )17الجزاءات
كل َمــن يخالــف أحــكام الالئحــة
عاقــب ُّ
 .1مــع عــدم اإلخــال بــأي جــزاء أشــد ينــص عليــه نظــام آخــر؛ ُي َ
بواحــدة أو أكثــر مــن الجــزاءات اآلتيــة:
•اإلنذار.
• َش ْطب الترخيص.
•إحالة المنتحلين إلى جهة االختصاص.
دائما.
•حجب المنصة
كليا ،مؤقتً ا أو ً
جزئيا أو ًّ
اإللكترونية  -بالتنسيق مع الجهات المختصة ًّ -
َّ
المخالِ ف نتيجة مخالفته لهذه الالئحة.
ِ .2
َيح ُّق للهيئة استعادة أي عائد مالي حصل عليه ُ
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المادة ( )18لجنة النظر في المخالفات
 .1تُ كـ َّـون بقــرار ِمــن المجلــس لجنـ ٌـة (أو أكثــر) للنظــر فــي ُمخالَ فــات أحــكام الالئحــة وتوقيــع الجــزاءات
أال يقــل عــدد أعضائهــا عــن (ثالثــة) أعضــاء،
المنصــوص عليهــا فــي المــادة (ِ )17مــن الالئحــة ،علــى ّ
ويصــدر المجلــس
ويكــون ِمــن بينهــم مستشـ ٌـار نظامـ ٌّـي علــى األقــل ،وتصــدر قــرارات اللجنــة باألغلبيــةُ ،
بقــرار منــه قواعـ َـد عمــل اللجنــة ،ويحــدد مكافــآت أعضائهــا.
المخالَ فــة وتَ كْ رارهــا ،وحجــم النشــاط ،والضــرر الــذي َو َقــع علــى
يراعــى فــي اختيــار الجــزاء جســامة ُ
َ .2
اآلخريــن بســببه.
المادة ( )19الرقابة والتفتيش
يتولــى موظفــون  -يصــدر بتعيينهــم قــرار ِمــن األميــن  -أعمــال الرقابــة والتفتيــش علــى المنصــات
اإللكترونيــة وضبــط مخالفــات الالئحــة.
َّ
المادة ( )20أحكام ختامية
جزءا ال يتجزأ منها.
 .1تُ صدر األمانة العامة النماذج
َّ
اإلجرائية الالزمة للعمل بهذه الالئحة ،وتعتبر ً
 .2ال يخل تطبيق هذه الالئحة باألحكام الواردة في األنظمة ذات العالقة.
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لالستفسارات يمكنكم التواصل عبر واتس اب الدعم الفني
0112403333

أو عبر قنوات التواصل
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