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ﻣﴩوع

س
م

ﻧﻈﺎم اﻟﻔﻀﺎء

ود

غري
ة
مع
دة
تم
إخالء مسؤولية:
تعــد هــذه النســخة المنشــورة علــى ًالموقــع ً االلكترونــي للهيئــة مســودة غيــر نهائيــة وال معتمــدة للنظــام،
وال يعتــد بهــا (بشــكلها الحالــي) ســندا نظاميــا ،إذ قــد يطــرأ عليهــا العديــد مــن التعديــات علــى ضــوء مــا يــرد
مــن ملحوظــات واقتراحــات مــن عامــة المواطنيــن ومــن الجهــات ذات العالقــة ،والنــص النهائــي هــو مــا ينشــر
فــي الصحيفــة الرســمية بعــد اكتمــال مراحــل الرفــع بالنظــام واعتمــاد مجلــس الــوزراء الموقــر لــه.
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الفصل األول

التعريفات

المادة األولى:
يقصــد باأللفــاظ والعبــارات اآلتيــة – أينمــا وردت فــي هــذا النظــام – المعانــي المبينــة أمــام كل
ـض الســياق خــاف ذلــك:
منهــا ،مــا لــم يقتـ ِ

س
م
النظام :نظام الفضاء.

الالئحة :الالئحة التنفيذية للنظام.

المملكة :المملكة العربية السعودية.

ود

الهيئة :الهيئة السعودية للفضاء.

غري
ة

اإلقليــم :األراضــي البر يــة والميــاه اإلقليميــة الخاضعــة لســيادة المملكــة والفضــاء الجــوي الــذي
يعلوهمــا.
الشخص :أي شخص طبيعي أو اعتباري.

قطاع الفضاء :يشمل األنشطة الفضائية واألنشطة ذات الصلة بالقطاع.
إطالق :إطالق أو محاولة اطالق أو تدبير إطالق جسم فضائي إلى الفضاء الخارجي.

مع

منصــة إطــاق :أي موقــع يمكــن إطــاق أجســام فضائيــة منــه ،ويشــمل ذلــك أي منشــأة أو
قاعــدة (ســواء كانــت ثابتــة أو متحركــة) وجميــع المرافــق األخــرى الالزمــة لعمليــة اإلطــاق ،عــدا
العمليــات شــبه المدار يــة.

دة
تم

المركبة الفضائية :جسم أو جهاز مصمم لإلطالق أو التشغيل في الفضاء الخارجي.

العمليــات شــبه المدار يــة :إطــاق مركبــة فضائيــة أو طائــرة تحملهــا إلــى الفضــاء الخارجــي دون
إكمــال تلــك المركبــة الفضائيــة دورة مدار يــة وعودتهــا إلــى ســطح األرض.
المينــاء الفضائــي :أي موقــع يتــم فيــه إطــاق أو هبــوط مركبــة فضائيــة أو طائــرة تحملهــا
ألغــراض العمليــات شــبه المدار يــة.
الترخيــص :وثيقــة رســمية تصدرهــا الهيئــة للســماح ألي شــخص لممارســة أي نشــاط فضائــي
ً
وفقــا لهــذا النظــام والالئحــة.
ّ
ّ
المرخص له :الشخص الذي رخصت له الهيئة لممارسة نشاط فضائي.
الجســم الفضائــي :أي جســم يتــم إطالقــه إلــى الفضــاء الخارجــي ،بمــا فــي ذلــك األجــزاء المكونــة
لــه ومركبــة إطالقــه وأجزائهــا.
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أنظمــة البيانــات الفضائيــة :أي نظــام يضمــن رصــد األرض بواســطة برمجــة األقمــار الصناعيــة أو
اســتقبال بيانــات رصــد األرض مــن الفضــاء الخارجــي.
الحادث :أي واقعة تنشأ بسبب نشاط فضائي ويترتب عليها إحدى النتائج اآلتية:
(أ) تهديد سالمة أي شخص أو منصة إطالق أو جسم فضائي أو ميناء فضائي.
(ب) إلحاق ضرر بمنصة إطالق أو جسم فضائي أو ميناء فضائي أو بممتلكات أخرى.
(ج) وفاة أي شخص أو تعرضه إلصابة خطيرة.

س
م

السجل الوطني للفضاء :سجل الهيئة الخاص بتسجيل األجسام الفضائية بموجب هذا النظام.

الفصل الثاني

المادة الثانية:

غري
ة

ود

أحكام عامة

يهدف النظام إلى اآلتي:

•تنظيم قطاع الفضاء وجميع األنشطة الفضائية في المملكة.
•تنمية وتطوير قطاع الفضاء في المملكة وتعزيزه.

مع

•ضمان ممارسة األنشطة الفضائية ألغراض سلمية.

•توفير بيئة استثمارية مالئمة لقطاع الفضاء في المملكة.

يسري النظام على األنشطة الفضائية التالية:
 -1العمليات الفضائية وتشمل:

دة
تم

المادة الثالثة:

ّ
(أ) إطالق جسم فضائي إلى الفضاء الخارجي أو التخلص منه.

(ب) تشغيل جسم فضائي أو التحكم به أو توجيهه أثناء رحلته إلى الفضاء الخارجي.
(ج) إعادة دخول األجسام الفضائية إلى األرض من الفضاء الخارجي.
(د) العمليات شبه المدارية.
(ه) استكشاف واستخراج الموارد الفضائية.
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(وـ) أي نشاط آخر في الفضاء الخارجي.
 -2إنشاء أو تشغيل منصة إطالق أو ميناء فضائي.
 -3إنشاء أو تشغيل أي بنية تحتية ذات عالقة بقطاع الفضاء.
 -4تصنيع وتجميع األجسام الفضائية وصيانتها.
 -5تشغيل أنظمة البيانات الفضائية.
 -6األنشطة ذات الصلة بالتقنيات الفضائية.

س
م
 -7أي نشاط فضائي آخر.

المادة الرابعة:

ود

يسري النظام على:

•أي شخص يمارس األنشطة الفضائية داخل إقليم المملكة.

غري
ة

•أي شــخص يمــارس األنشــطة الفضائيــة باســتخدام منشــآت أو وســائل خاضعــة
لســيادة المملكــة.
•كل مــن يمــارس األنشــطة الفضائيــة مــن مواطنــي المملكــة أو الشــخصيات
االعتبار يــة التــي تأسســت فــي المملكــة أو يقــع مكتبهــا الرئيــس فيهــا.

المادة الخامسة:

دة
تم

أحكام الرتاخيص

مع

الفصل الثالث

يجــب علــى كل مــن يمــارس نشــاط فضائــي أن يحصــل علــى ترخيــص مــن الهيئــة وتحــدد الالئحــة أنــواع
التراخيــص ،والمعاييــر ،والشــروط ،والضوابــط واإلجــراءات الخاصــة بــكل نــوع منهــا.
المادة السادسة:
تحدد الالئحة المقابل المالي للتراخيص وما يتم تقديمه من خدمات مرتبطة بها وآلية تحصيلها.
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المادة السابعة:

ً
للهيئة تعديل الترخيص ،أو تعليقه ،أو إلغائه ،أو تجديده وفقا لما تحدده الالئحة.
المادة الثامنة:

س
م

يجــوز نقــل الترخيــص ،أو التنــازل عنـًـه أو جــزء منــه ،أو االندمــاج مــع الغيــر؛ بعــد موافقــة الهيئــة
ّ
الخطيــة المســبقة ،وذلــك وفقــا للضوابــط واإلجــراءات التــي تحددهــا الالئحــة .وعلــى المرخــص
لــه الحصــول علــى موافقــة مسـ ًـبقة مــن الهيئــة عنــد قيامــه بــأي تغييــر فــي هيكلــة أو ملكيــة
المنشــأة المرخصــة ،وذلــك وفقــا لمــا تحــدده الالئحــة.

الفصل الرابع

المسؤولية

غري
ة

ود

المادة التاسعة:
ّ
علــى المرخــص لــه أن يتقيــد بالنظــام والالئحــة واألنظمــة والقــرارات المعمــول بهــا فــي المملكــة
وبشــروط وأحــكام الترخيــص.

مع

المادة العاشرة:
ً
ّ
يعتبــر المرخــص لــه مســؤول عــن دفــع تعويــض بســبب أي ضــرر ينتــج عــن ممارســته ألي نشــاط
ً
فضائــي وفقــا لمــا تحــدده الالئحــة.

دة
تم

المادة الحادية عشرة:
ّ
يجب على المرخص له الحصول على تأمين عن ممارســة أي نشــاط فضائي وضد أي مســؤولية
قــد يتــم تحملهــا بموجــب النظــام والالئحــةّ ،
وتبين الالئحة ضوابط التأمين وشــروطه.
المادة الثانية عشرة:
ّ
ّ
ً
إذا كان الضــرر ناجمــا مــن المرخــص لــه ،فــإن التعويــض الواجــب ســداده مــن ِقبــل المرخــص لــه يكــون
ً
محــدودا بمبلــغ التأميــن المشــار إليــه فــي الترخيــص.
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المادة الثالثة عشرة:
تتحمــل المملكــة  -متــى مــا كانــت مســؤولة بموجــب التــزام منهــا  -الفــرق بيــن مبلــغ مســؤولية
ً
ّ
المرخــص لــه وحــد المســؤولية المحــدد فــي المــادة (الثانيــة عشــرة) مــن النظــام ،وفقــا لمــا تحــدده
الالئحة.
المادة الرابعة عشرة:

س
م

ّ
يجــوز للهيئــة إعفــاء المرخــص لــه مــن المســؤولية عــن األضــرار أو جــزء منهــا إذا أثبــت أن تلــك األضــرار
ً
نتجــت عــن تقصيــر مــن المتضــرر ،وفقــا لمــا تحــدده الالئحــة.

الفصل الخامس

غري
ة

ود

السالمة

المادة الخامسة عشرة:
ّ
علــى المرخــص لــه اتخــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة للتحقــق مــن أن ممارســته لألنشــطة الفضائيــة
تكــون ألغــراض ســلمية فقــط وال تمــس مصالــح المملكــة ال ســيما شــؤون الدفــاع وسياســتها
ّ
الخارجيــة والتزاماتهــا الدوليــة .وللهيئــة الحــق فــي إصــدار التعليمــات للمرخــص لــه واتخــاذ اإلجــراءات
الالزمــة فــي حــال وجــود أي تعــارض مــع مصالــح المملكــة وسياســتها.

مع

دة
تم

المادة السادسة عشرة:
ّ
يلتــزم المرخــص لــه بمعاييــر األمــن ،والســامة ،والبيئــة ،والتــي تعــد ضرور يــة لســامة األشــخاص
والممتلــكات ولحمايــة البيئــة والصحــة العامــة عنــد ممارســته لألنشــطة الفضائيــة .وللهيئــة الحــق
ّ
فــي إصــدار التعليمــات للمرخــص لــه واتخــاذ اإلجــراءات فــي شــأن ذلــك ،متــى مــا تعارضــت مــع
ُ
معاييــر األمــن ،والســامة ،والبيئــة .وتحــدد اإلجــراءات الالزمــة لذلــك فــي الالئحــة بعــد التنســيق مــع
الجهــات المعنيــة.
المادة السابعة عشرة:

ً
للهيئــة ســلطة التحقيــق عنــد وقــوع أي حــادث نتيجــة نشــاط فضائــي وفقــا لإلجــراءات التــي
تحددهــا الالئحــة.
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الفصل السادس

تسجيل األجسام الفضائية
المادة الثامنة عشرة:

س
م

ّ
تنشــئ الهيئــة الســجل الوطنــي للفضــاء وتتولــى اإلشــراف عليــه ،وعلــى المرخــص لــه تقديــم
ً
كافــة البيانــات المطلوبــة للهيئــة لتســجيل أي جســم فضائــي فــي الســجل الوطنــي للفضــاء وفقــا
لإلجــراءات التــي تحددهــا الالئحــة.

الفصل السابع

ود

نقل األصول

غري
ة

المادة التاسعة عشرة:

يخضــع نقــل ملكيــة أو تأجيــر أو التحكــم فــي أي جســم فضائــي أو منصــة إطــاق أو مينــاء فضائــي
ً
أو أي أصــول أخــرى ذات عالقــة باألنشــطة الفضائيــة لموافقــة الهيئــة المســبقة وذلــك وفقــا
لإلجــراءات التــي تحددهــا الالئحــة.

العقوبات

دة
تم

المادة العشرون:

مع

الفصل الثامن

 -1مــع عــدم اإلخــال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا نظــام آخــر؛ يعاقــب كل مــن يخالــف أحــكام
النظــام أو الالئحــة بعقوبــة أو أكثــر مــن العقوبــات اآلتيــة:
أ  -غرامة ال تزيد عن عشرة ماليين ( )10,000,000لاير سعودي.

ب -اإليقاف عن مزاولة أي نشاط فضائي لمدة ال تزيد عن ستة ( )6أشهر.
ج -تعليق أو إلغاء الترخيص.
د -دفع أي عوائد مالية حصل عليها المخالف نتيجة المخالفة.
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 -2مــع عــدم اإلخــال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا نظــام آخــر؛ يعاقــب كل مــن يمــارس نشــاط
فضائــي بــدون ترخيــص بالســجن مــدة ال تز يــد عــن ســتة أشــهر وغرامــة ال تز يــد عــن عشــرة مالييــن
( )10,000,000لاير ســعودي أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن.
 -3تضاعــف الغرامــة المحكــوم بهــا أو المقــررة فــي حــال تكــرار المخالفــة ،أو اســتمرارها ،أو عــدم
تصحيحهــا خــال المهلــة التــي تحددهــا الالئحــة.

س
م

ً
 -4تقوم الهيئة بتحصيل الغرامات التي توقع وفقا للنظام والالئحة.
 -5تحدد الالئحة تفاصيل الغرامات والجزاءات المنصوص عليها في هذه المادة.

ود
غري
ة

الفصل التاسع

إجراءات العقوبات وعمل اللجان
المادة الواحدة والعشرون:

مع

يتولــى ممثلــي الهيئــة المختصــون ز يــارة المنشــآت التــي تمــارس األنشــطة الفضائيــة وضبــط
المخالفــات بموجــب هــذا النظــام والالئحــة ،ويكــون لهــم صفــة الضبــط القضائــي ،وتحــدد الالئحــة
ّ
اإلجــراءات والقواعــد المنظمــة لذلــك .وعلــى المرخــص لــه أن يتعــاون مــع ممثلــي الهيئــة بمــا
يمكنهــم مــن أداء مهامهــم علــى أكمــل وجــه.

دة
تم

المادة الثانية والعشرون:

مــع مراعــاة اختصاصــات اللجنــة االبتدائيــة المحــددة فــي المــادة (الثالثــة والعشــرون) مــن النظــام،
تختــص الهيئــة بإيقــاع العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة (العشــرون) مــن النظــام علــى
مخالفــات أحــكام النظــام والالئحــة بمــا ال يتجــاوز مليــون ( )1,000,000لاير ســعودي .ويجــوز
التظلــم مــن القــرار الصــادر مــن الهيئــة أمــام اللجنــة االبتدائيــة المشــار إليهــا فــي المــادة (الثالثــة
ً
والعشــرون) مــن النظــام خــال ســتين ( )60يومــا مــن تار يــخ إبــاغ المخالــف بالقــرار.
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المادة الثالثة والعشرون:
 -1تشــكل لجنة ابتدائية – أو أكثر  -بأمر ملكي برئاســة من تتوافر فيه خبرة في األعمال القضائية،
وعضويــة مستشــار نظامــي وأحــد المختصيــن فــي قطــاع الفضــاء وتكــون مــدة العضويــة ثــاث
ســنوات قابلــة للتجديــد.
 -2تتولى اللجنة االبتدائية ما يلي:

س
م

أ  -النظــر فــي مخالفــات أحــكام النظــام والالئحــة ،وإيقــاع العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة
(العشــرون) مــن النظام.

ب  -النظــر فــي التظلمــات التــي يقدمهــا ذوو الشــأن علــى القــرارات الصــادرة مــن الهيئــة المشــار
إليهــا فــي المــادة (الثانيــة والعشــرون) مــن النظــام.

ود

ج -النظر في المنازعات التي تنشأ من ممارسة األنشطة الفضائية.

غري
ة

 -3تصــدر قــرارات اللجنــة االبتدائيــة بأغلبيــة األصــوات .ويجــوز للجنــة االبتدائيــة تضميــن القــرار الصــادر
بالعقوبــة بنشــره بعــد اكتســابه القطعيــة علــى نفقــة المخالــف فــي صحيفــة محليــة.
المادة الرابعة والعشرون:

مع

 -1تشــكل لجنــة اســتئنافية بأمــر ملكــي برئاســة مــن تتوافــر فيــه خبــرة األعمــال القضائيــة وعضويــة
مستشــار نظامــي وأحــد المختصيــن فــي قطــاع الفضــاء وتكــون مــدة العضويــة ثــاث ســنوات
قابلــة للتجديــد.

دة
تم

 -2تتولــى اللجنــة االســتئنافية النظــر فــي التظلمــات التــي يقدمهــا ذوو الشــأن علــى قــرارات اللجنــة
االبتدائيــة المشــار إليهــا فــي المــادة (الثالثــة والعشــرون) مــن النظــام.
 -3تصــدر قــرارات اللجنــة االســتئنافية بأغلبيــة األصــوات ،وتكــون نهائيــة غيــر قابلــة للطعــن أمــام أي
جهــة أخــرى.
المادة الخامسة والعشرون:
تصدر الهيئة القواعد المنظمة لعمل اللجنتين االبتدائية واالستئنافية.
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الفصل العارش

أحكام ختامية

المادة السادسة والعشرون:
ـاق علــى تســوية أي نــزاع أو خــاف ينشــأ بيــن الهيئــة وأي شــخص آخــر عــن طر يــق
للهيئــة االتفـ ً
التحكيــم وفقــا لنظــام التحكيــم فــي المملكــة.

س
م

ود

المادة السابعة والعشرون:
ً
تصــدر الهيئــة الالئحــة خــال مئــة وثمانــون يومــا مــن تار يــخ صــدور النظــام ،ويعمــل بهــا مــن تار يــخ
نشــرها فــي الجر يــدة الرســمية.

غري
ة

المادة الثامنة والعشرون:
ُ
يلغي النظام جميع ما يتعارض معه من أحكام.

المادة التاسعة والعشرون:
ً
ُ
يعمل بالنظام بعد مئة وثمانون يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مع
دة
تم
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س
م
ود
غري
ة
مع
دة
تم

إخالء مسؤولية:

Saudispace.gov.sa

تعــد هــذه النســخة المنشــورة علــى الموقــع االلكترونــي للهيئــة
مســودة غيــرً نهائيـ ًـة وال معتمــدة للنظــام ،وال يعتــد بهــا (بشــكلها
الحالــي) ســندا نظاميــا ،إذ قــد يطــرأ عليهــا العديــد مــن التعديــات علــى
ضــوء مــا يــرد مــن ملحوظــات واقتراحــات مــن عامــة المواطنيــن ومــن
الجهــات ذات العالقــة ،والنــص النهائــي هــو مــا ينشــر فــي الصحيفــة
الرســمية بعــد اكتمــال مراحــل الرفــع بالنظــام واعتمــاد مجلــس الــوزراء
الموقــر لــه.

