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المادة األولى: التعريفات:

ــم   منهــا، مــا ل
ٍّ

ــة أمــام كل ن ــي الُمبيَّ  فــي هــذه الالئحــة:- المعان
ْ

ــارات اآلتيــة - أينمــا وردت ُيقصــد باأللفــاظ والعب

ــك:  يقتــِض الســياق خــالف ذل

النظام: نظام اإلعالم المرئي والمسموع.( 1

الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام.( 2

الوزارة: وزارة اإلعالم.( 3

الوزير: وزير اإلعالم.( 4

الهيئة: الهيئة العامة لإلعالم المرئي والمسموع.( 5

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.( 6

الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.( 7

أنشــطة اإلعــالم المرئــي والمســموع: األنشــطة التــي تســري عليهــا أحــكام النظــام والالئحــة، وتشــمل ( 8

علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: الخدمــات المرئيــة والمســموعة عبــر البــث الفضائــي، أو الكابــل، أو البــث الرقمــي، 

ــا  أو البــث األرضــي، أو التلفزيونــي، أو مــن خــالل األثيــر )الراديــو(، أو الســينما وخدماتهــا، وســواء كان ذلــك مجانيًّ

ا أو بالمعامــالت، أو قائًمــا علــى اإلعالنــات، 
ً
أو بمقابــل، أو الفيديــو حســب الطلــب )VOD(؛ ســواء كان اشــتراك

أو البــث التلفزيونــي عبــر بروتوكــول آي بــي )IPTV(، أو خدمــة التلفــزة الذكيــة )OTT(، وكذلــك خدمــات ألعــاب 

الفيديــو، وألعــاب اآلركيــد التــي يتــم تطويرهــا وتوزيعهــا داخــل المملكــة )التفاعليــة وغيــر التفاعليــة(، وذلــك 

بمقابــل أو بــدون مقابــل. 

الدعايــة واإلعــالن: عــرض محتــوى مرئــي ومســموع - بأيــة وســيلة إلــى الجمهــور – لغــرض تســويق منتــج، ( 9

أو خدمــة مــا؛ بمقابــٍل أو بــدون مقابــل. 

 في مجال اإلعالم المرئي والمسموع.( 10
ً

 العاملون: كل َمن ُيمارس مهنة

ــا ألحــكام ( 11
ً

ــص لــه للحصــول علــى خدمــة أو محتــوى إعالمــي، وفق
َّ
 المســتفيدون: كل َمــن يتعامــل مــع المرخ

النظــام ,والئحتــه، ويشــمل ذلــك: المشــتركين، والعمــالء، والمســتهلكين. 

ــه المحتــوى اإلعالمــي )كمــا ورد تعريفــه فــي النظــام( الــذي يتــم ( 12 ــراد ب  المحتــوى اإلعالمــي المهنــي: وي

 وُيســتثنى منــه أي محتــوى إعالمــي ينتجــه األفــراد للمشــاركة المحــدودة على وســائل التواصل 
ً
إنتاجــه تجاريــا

االجتماعــي أو غيرهــا مــن األغــراض غيــر التجاريــة أو الشــخصية البحتــة.

الفصل األول: أحكام تمهيدية
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 لجــدول تــم ( 13
ً
ــه فــي ســياق أنشــطة اإلعــالم، كل مــا يتــم بثــه فــي مواعيــد محــددة وفقــا ــراد ب  خطــي: وي

نشــره.

 غيــر خطــي: ويــراد بــه فــي ســياق أنشــطة اإلعــالم ، مــا يتــم توفيــره لالســتهالك فــي مواعيــد يختارهــا ( 14

المســتخدم.

 المحتــوى المحلــي: يــراد بــه المحتــوى اإلعالمــي المهنــي والــذي يتــم إنتاجــه فــي المملكــة أو يشــارك فــي ( 15

إنتاجــه مقدمــو محتــوى إعالمــي مقرهــم فــي المملكــة، أو يتــم تأليفــه أو كتابــة نصوصــه مــن قبــل مواطــن 

أو أكثــر مــن مواطنــي المملكــة وتتــم صناعتهــا علــى يــد عامليــن مقيميــن فــي المملكــة بشــكل رئيســي، 

أو يطابــق أي معيــار آخــر تحــدده الهيئــة مــن وقــت آلخــر.

ة الســتقبال الجمهــور بمقابــل أو بغيــر مقابــل، مكونــة مــن صالــة أو أكثــر، مجهــزة ( 16  دار الســينما: منشــأة ُمعــدَّ

بشاشــة عــرض كبيــرة ذات ِنَســب قياســية، وبأجهــزة خاصــة بالعــروض المرئيــة والمســموعة.

ــت أو ( 17 ــة مثب ــة أو ســمعية بصري ــر متحــرك يتجســد فــي صــورة ســمعية أو بصري  الفيلــم الســينمائي: تصوي

مســجل علــى أشــرطة اســطوانات مدمجــة أو الحافظــات الممغنطــة أو االلكترونيــة أو االجهــزة الرقميــة أو 

 كان مضمونــه أو محتــواه أو مدتــه، يشــاهده الجمهــور علــى 
ً
اي وســيلة مــن وســائل التقنيــة الحديثــة، أيــا

شاشــات دور الســينما.

 دليل التراخيص: دليل بأنواع التراخيص وشروطها وضوابطها ومتطلباتها الُملَحق بالالئحة.( 18

 جــدول المخالفــات والجــزاءات: جــدول يشــتمل علــى المخالفــات والجــزاءات التــي تفرضهــا الهيئــة فــي حــق ( 19

ــا ألحــكام النظــام والالئحــة الملحــق بالالئحــة.
ً

المخالفيــن، وفق

 التســجيل المهنــي: القيــد لــدى الهيئــة فــي الجــدول الخــاص بالعامليــن فــي مجــال اإلعــالم المرئــي ( 20

والمســموع.

ص له لغايات البث.( 21
َّ
د الذي يشغله المرخ ة: هامش التردُّ

َ
ج

ْ
 الَمو

لــة، بمــا فــي ذلــك أجهــزة الترحيــل، أو التحويــل، ( 22
ِّ

 المحطــة: َوْحــدة البــث اإلذاعيــة أو التلفزيونيــة الثابتــة أو المتنق

ــن الجمهــور ِمــن ُمتاَبعــة البــث.
ِّ
مك

ُ
أو التضخيــم، أو الشــبكات علــى األرض أو فــي الفضــاء، التــي ت

مــة مــن أي شــخص لــه صفــة ومصلحــة مباشــرة إلــى اللجنــة االبتدائيــة أو المحالــة ( 23  الدعــوى: الشــكوى الُمقدَّ

 النظــام. 
َ

إليهــا ِمــن الوزيــر، أو التظلــم المرفــوع إلــى اللجنــة االبتدائيــة أو االســتئنافية وفــق

لة بموجب نظام المطبوعات والنشر.( 24
َّ
 اللجنة االبتدائية: اللجنة االبتدائية الُمشك

لة بموجب نظام المطبوعات والنشر.( 25
َّ
 اللجنة االستئنافية: اللجنة االستئنافية الُمشك
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المادة الثانية: أهداف تنظيم نشاط اإلعالم المرئي والمسموع:

 تنظيم نشاط اإلعالم المرئي والمسموع اآلتي: 
ُ

تشمل أهداف

ترســيخ مبــادئ الديــن اإلســالمي، والنظــام األساســي للحكــم، والسياســة اإلعالميــة فــي المملكــة، وحماية ( 1

ويــة الوطنية.
ُ

وإثــراء الثقافــة والتــراث واله

ــة االســتثمارية فــي المجــال، ( 2 ــة البيئ ــي والمســموع بالمملكــة، وتهيئ ــز وتحســين قطــاع اإلعــالم المرئ تعزي

وتســريع النمــو االقتصــادي واالجتماعــي.

حمايــة مصالــح المجتمــع والمســتفيدين مــن الجمهــور، بضمــان تقديــم خدمــات ذات جــودة عاليــة، ومحتــوى ( 3

إعالمــي مهنــي يتســم بالتنــوع.

سية واالستدامة في المملكة.( 4
ُ

بناء قطاع إعالمي مرئي ومسموع، يتسم بالتناف

عــرض مزيــد ِمــن المحتــوى اإلعالمــي المرئــي والمســموع المحلــي، وزيــادة الوعــي والتنــوع اإلعالمــي للبرامــج ( 5

والمنصــات والخدمــات.

ــَرص العمــل فــي قطــاع اإلعــالم فــي ( 6
ُ

ــق ف
ْ
ل
َ
تطويــر المواهــب المحليــة، والخبــرات، والمــوارد البشــرية، وَدْعــم خ

المجــال اإلعالمــي.

ضمان حصول المستفيدين على الخدمات اإلعالمية والمحتوى اإلعالمي المهني بأسعار معقولة.( 7

ــي والمســموع ( 8 مــة لإلعــالم المرئ
ِّ
ــر الوعــي بالقواعــد المنظ

ْ
ش

َ
ــر قاعــدة معلومــات لقطــاع اإلعــالم، ون توفي

مــي المحتــوى اإلعالمــي. فــي المملكــة بيــن ُمقدِّ

مــي المحتــوى اإلعالمــي، ( 9 ضمــان حمايــة المســتفيدين ِمــن الممارســات التجاريــة غيــر المنصفــة ِمــن ِقَبــل ُمقدِّ

وضمــان حمايــة الخصوصيــة والبيانــات الشــخصية للمســتفيدين.

ــة الشــباب مــن ( 10 ــي الجــودة، وحماي ــر اإلعــالم عال ــز معايي ــوى اإلعالمــي ونشــرها؛ لتعزي ــط للمحت وضــع ضواب

ــا. ــا أو اجتماعيًّ ــول دينيًّ ــر المقب ــم أو غي ــر المالئ ــي والمســموع غي ــي المرئ ــوى اإلعالم المحت

ــالم ( 11 ــال اإلع ــي مج ــة للمملكــة ف ــة واالجتماعي ــداف االســتراتيجية الوطني ــع األه ــِجم م ــط تنَس وضــع ضواب

ــة. ــة والدولي ــات المملكــة اإلقليمي ــع التزام ــق م ــا يتف ــي والمســموع، وبم المرئ

ــز، فيمــا يتصــل باإلعــالم بشــكل عــام، ( 12 ــة وعــدم التميي ــة، والعدال ضمــان الشــفافية والوضــوح والموضوعي

والتراخيــص بشــكل خــاص.

دعم تطوير المنصات المحلية لإلعالم المرئي والمسموع.( 13

الحــرص علــى توفيــر نطــاق واســع ِمــن المحتــوى اإلعالمــي المهنــي بجــودة عاليــة، وتلبيــة مجموعــة واســعة ( 14

مــن األذواق واالهتمامــات فــي المملكــة.

بــة التطــورات ( 15
َ
ــل ونشــر أفضــل ممارســات وخدمــات وتقنيــات البــث المبتكــرة والمقبولــة؛ بهــَدف ُمواك

ْ
ق

َ
متابعــة ن

العالميــة الجديــدة، وتحســين نوعيــة وفاعليــة خدمــات البــث المرئــي والمســموع.
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المادة الثالثة: العاملون:

وثــق فيــه أســماَءهم ( 1
ُ
ِعــدُّ الهيئــة ســجالًّ لقيــد أســماء العامليــن فــي مجــال اإلعــالم المرئــي والمســموع، ت

ُ
ت

وبياناتهــم بمــا فــي ذلــك جهــة العمــل والمســتوى التأهيلــي والخبــرة المهنيــة ومــا يســتجد.

يجــب علــى العامليــن فــي مجــال اإلعــالم المرئــي والمســموع التســجيل المهنــي فــي الســجل المشــار إليــه ( 2

ُعهــا الهيئــة.
َ

ض
َ
 ت

َ
فــي الفقــرة الســابقة، وذلــك وفــق ضوابــط

حددهــا بــأيِّ ( 3
ُ
يجــب علــى العامليــن فــي مجــال اإلعــالم المرئــي والمســموع إبــالغ الهيئــة خــالل المــدة التــي ت

تغييــر يطــرأ علــى بياناتهــم فــي الســجل المهنــي. 

يخضع العاملون في مجال اإلعالم المرئي والمسموع لضوابط أداء المهنة التي تضعها الهيئة.( 4

المادة الرابعة: ضوابط المحتوى اإلعالمي:

تشمل ضوابط المحتوى اإلعالمي المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظام على اآلتي:

حماية الجودة العالية للمحتوى اإلعالمي وتعزيزها.( 1

الحفاظ على القواعد العامة للذوق العام واللباقة.( 2

حماية األمن الوطني واالقتصادي والصحي والمصالح العامة والرموز الوطنية للمملكة.( 3

وية الفريدة والمتميزة للمملكة وقيمها وتراثها الثقافي.( 4
ُ

تعزيز اله

حمة الوطنية، والمحافظة على النسيج االجتماعي.( 5
ُّ
حماية النظام العام، وتعزيز الل

الحفــاظ علــى القيــم والفضائــل بيــن الشــباب، وتعزيــز القيــم االجتماعيــة، ِمــن خــالل إبــراز دور األســرة بوصفهــا ( 6

حجــر األســاس لبنــاء المجتمــع.

اختيار األشخاص المناسبين عند استضافتهم أو قبول ُمداخالتهم.( 7

االلتــزام باإلجــراءات المطلــوب اتباعهــا عنــد بــث الفعاليــات، وبخاصــة عــدم بــث أي فعاليــة لهــا عالقــة بالمــورث ( 8

الشــعبي والقبائــل، إال بعــد الحصــول علــى الموافقــات الالزمــة.

تثقيف وزيادة المعرفة لدى الجمهور، وتعزيز مشاركته الفكرية والثقافية.( 9

 االمتنــاع عــن َعــْرض المحتــوى اإلعالمــي المرئــي والمســموع الــذي ُيظهــر العــري واللبــاس غيــر المحتشــم ( 10

لــة.
َ
والرذائــل والفواحــش واللغــة المبتذ

 مراعاة التصنيف العمري لألفالم المعتَمد ِمن ِقَبل الهيئة.( 11
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ــم بإقفالــه أو فتحــه فــي ( 12
ُّ
 يقتصــر َعــْرض المحتــوى المصنــف لســن )18( ســنة علــى البــث الــذي يمكــن التحك

ــه فــي الجهــاز.
ُ
جهــاز االســتقبال بموجــب مفتــاح يتــم برمجت

 االمتنــاع عــن عــرض المحتــوى اإلعالمــي المرئــي والمســموع الــذي ُيشــجع أو ُيــروج أو ُيــؤدي إلــى: العنــف، ( 13

والترهيــب، والســحر، والشــعوذة.

 االمتنــاع عــن الترويــج أو التســويق أو اإلعــالن عــن: التبــغ، أو الكحــول، أو المخــدرات ومنتجاتهــا؛ ســواء بشــكل ( 14

مباشــر أو غيــر مباشــر.

 التقيــد بمبــادئ الموضوعيــة، واألمانــة، والدقــة، وســرية المعلومــات، واإلنصــاف فــي التعامــل مــع مختلــف ( 15

الموضوعــات، واتبــاع المعاييــر والممارســات المهنيــة ذات الصلــة بوســائل اإلعــالم فــي بــث األخبــار والخدمــات 

واإلعالنــات.

دة في نظام الحكم. ( 16  عدم اإلخالل بثوابت المملكة العربية السعودية، كما هي ُمحدَّ

ــب نظــام الحكــم فــي المملكــة، أو الدعــوة إلــى العنــف لتغييــر المبــادئ االجتماعيــة ( 17
ْ
ل

َ
 عــدم التحريــض علــى ق

واالقتصاديــة فــي المملكة.

 عــدم تمجيــد مجموعــات ذات توجهــات سياســية، أو ِعْرقيــة، أو اقتصاديــة، أو ماليــة، أو أيديولوجيــة، أو ( 18

ــة. ــا الخاص ــا وقضاياه ــة مصالحه ــة، أو خدم ــد المملك ــة - ض ام ــة هدَّ اجتماعي

عاءات وبيانات خاطئة، ِمن شأنها أن توقع اآلخرين في الخطأ.( 19  عدم االعتماد على ادِّ

 عدم إلحاق الضرر بحقوق المرأة أو الطفل بالمملكة.( 20

ْدرهم أو اإلساءة إليهم.( 21
َ

 عدم المساس بكرامة األشخاص وحياتهم الخاصة، أو التقليل ِمن ق

رُّ بعالقات المملكة مع الدول الصديقة.( 22
ُ

 عدم التطرق ِلـَما قد َيض

 عــدم التأثيــر علــى قيمــة العملــة الوطنيــة، أو مــا ُيــؤدي إلــى زعزعــة الوضــع االقتصــادي للمملكــة، أو ( 23

 التعليمــات 
َ

الكشــف عــن إفــالس التجــار، أو الشــركات التجاريــة، أو المصــارف عــن أي قضيــة منظــورة، إال وفــق

واإلجــراءات المقــررة.

ر النظــاُم ( 24 ر فــي وثائــق أو مســتندات أو أوراق ُيقــرِّ  عــدم إفشــاء مــا يــدور فــي اجتمــاع رســمي، أو مــا هــو ُمحــرَّ

ــرها.
ْ

ش
َ
أو اللوائــح ســريتها وعــدم ن

 عــدم إفشــاء األنبــاء عــن االتصــاالت الســرية الرســمية، أو االتفاقيــات، أو المعاهــدات، أو مذكــرات التفاهــم ( 25

ْبــل نشــرها فــي الوســيلة الرســمية، إال بــإذٍن خــاص 
َ

التــي تعِقُدهــا المملكــة أو أيٌّ مــن أجهزتهــا الرســمية ق

ِمــن الجهــات المختصــة.

ــد بالــزيِّ ( 26 ــص لهــا مــن الهيئــة التقيُّ
َّ
 يجــب علــى المذيعــات العامــالت فــي القنــوات المرئيــة والمســموعة المرخ

الســاتر والمظهــر المحتشــم، وذلــك تبًعــا للمعاييــر اآلتيــة:
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أن يتماشى اللباس مع ضوابط الزي اإلسالمي الشرعي.	 

أن يتماشى اللباس مع األعراف السائدة.	 

أن يتناسب مع بيئة العمل واحترام المشاهدين.	 

المادة الخامسة:
ث عبر القنوات الفضائية األجنبية:

َ
ب
ُ
المحتوى اإلعالمي المخالف الذي ي

 محتــوى إعالمــي - يتــم اســتقباله فــي 
ِّ

فــي حــال قيــام أي ِمــن القنــوات األجنبيــة غيــر المرخصــة مــن الهيئــة ببــث

المملكــة - مخالــف لضوابــط المحتــوى اإلعالمــي فــي المملكــة، فتقــوم الهيئــة باتخــاذ اإلجــراءات اآلتيــة:

ــع وصــول إشــارتها إلــى ( 1
ْ
ــوات الدبلوماســية بالمحتــوى المخالــف، وطلــب َمن ــر القن ــاة األجنبيــة عب إشــعار القن

المملكــة.

ــة ( 2 ــة المشــار إليــه فــي الفقــرة الســابقة، فعلــى الهيئ ــاة األجنبيــة لطلــب الهيئ فــي حــال عــدم تجــاوب القن

ــة. ــاة األجنبي ــة تجــاه القن ــوات الدبلوماســية؛ التخــاذ اإلجــراءات القانوني ــر القن ــرة عب ــة الجهــة النظي مخاطب

تحتفظ الهيئة بحق اتخاذ اإلجراءات القانونية بالمالَحقة القضائية للقناة األجنبية المخالفة. ( 3
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المادة السادسة: تراخيص البث اإلعالمي المرئي والمسموع:

ُيشــترط للحصــول علــى التراخيــص الخاصــة بالبــث اإلعالمــي المرئــي أو المســموع: موافقــة مجلــس الــوزراء بنــاًء ( 1

علــى توصيــة مــن الهيئــة.

ترفــع الهيئــة للوزيــر طلبــات الترخيــص المســتوفية للشــروط واألحــكام الخاصــة بالبــث اإلعالمــي المرئــي ( 2

والمســموع؛ الســتكمال اإلجــراءات النظاميــة.

يرفــع الوزيــر لمجلــس الــوزراء طلبــات الترخيــص المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة ِمــن هــذه المــادة ( 3

عليهــا. للموافقــة  واألحــكام  للشــروط  المســتوفية 

يتــم تجديــد أو تعليــق أو إلغــاء التراخيــص الخاصــة بالبــث اإلعالمــي المرئــي والمســموع بعــد موافقــة مجلــس ( 4

الــوزراء، بنــاًء علــى توصيــة مــن الهيئــة.

ــح رخصــة البــث، ( 5
ْ
يتــم إبــرام عقــد أو اتفاقيــة بيــن الهيئــة والمرخــص لــه، بعــد موافقــة مجلــس الــوزراء علــى َمن

 بشــكل خــاص األحــكام اآلتيــة:
َ
علــى أن تتضمــن

ــص لــه بإنشــاء مواقــع البــث، وإعــادة البــث فــي المبانــي واألراضــي المملوكــة لآلخريــن، وفــق 	 
َّ
حــق المرخ

دهــا الهيئــة. حدِّ
ُ
القواعــد واألســس التــي ت

التعــاون مــع الهيئــة ومــع المرخــص لهــم اآلخريــن فــي مجــال اإلعــالم المرئــي والمســموع والمجــاالت 	 

األخــرى بحســب األحــوال.

التــزام المرخــص لــه بتوفيــر مســتلزمات أعمــال البــث وإعــادة البــث؛ ِمــن مــوارد بشــرية، وبرامــج، ومقــار، 	 

ــزات، ومعــدات، وأســتديوهات، ومحطــات. وتجهي

حددهــا - بالمحتــوى 	 
ُ
التــزام المرخــص لــه بتزويــد الهيئــة - فــي أي وقــت تــراه، وخــالل المــدة التــي ت

اإلعالمــي الــذي لــم ُيعــرض بعــُد فــي مجــال البــث، أو إعــادة البــث مــن أجــل الحصــول علــى موافقــة الهيئــة 

 بالموافقــة علــى َعــْرض المحتــوى اإلعالمــي، أو 
ُّ

ــه، أو عنــد إعــادة بثــه، كمــا يجــب علــى الهيئــة البــت
ِّ
قبــل بث

ده. حــدِّ
ُ
رفــض عرضــه قبــل موعــد بثــه بوقــٍت كاٍف ت

ــك ( 6 ــالزم لذل ــى الترخيــص ال دات، الحصــول عل ــردُّ ــذي تســتخدم فيــه الت ــث ال ــب ترخيــص الب ُيشــترط علــى طال

ــا لنظــام االتصــاالت 
ً

ــات، وفق ــة المعلوم ــة االتصــاالت وتقني ــن هيئ د ِم ــردُّ ــص الت ــه الخاصــة بتخصي ومتطلبات

ــة. ــه التنفيذي والئحت

ــا الختصاصاتهــا المقــررة نظاًمــا لتحديــث ( 7
ً

ــق الهيئــة مــع هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وفق نسِّ
ُ
ت

 اإلعالمــي المرئــي والمســموع.
ِّ

المواصفــات الفنيــة ألجهــزة البــث

صــدر الهيئــة الموافقــات الخاصــة باســتيراد جميــع أجهــزة البــث اإلعالمــي المرئــي والمســموع وفســحها، بمــا ( 8
ُ
ت

دات. فيهــا األجهــزة التــي تســتخدم فيهــا التــردُّ

الفصل الثاني: التراخيص
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المادة السابعة: تراخيص أنشطة اإلعالم المرئي والمسموع:

مــع مراعــاة اختصــاص الجهــات المعنيــة األخــرى، يجــب علــى َمــن يرغــب فــي ممارســة أي نشــاط مــن أنشــطة   )1

اإلعــالم المرئــي والمســموع بمــا فيهــا إنتــاج المحتــوى اإلعالمــي المهنــي، الحصــول علــى الترخيــص الــالزم، 

ــا ألحــكام النظــام والئحتــه ودليــل التراخيــص.
ً

وفق

يجــب علــى الراغبيــن فــي ممارســة أنشــطة اإلعــالم المرئــي والمســموع بموجــب نظــام االســتثمار األجنبــي؛   )2

صــدره الهيئة، بالتنســيق 
ُ
إضافــة إلــى الشــروط والمتطلبــات المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة: مراعــاة ما ت

مــع الهيئــة العامــة لالســتثمار، فــي هــذا الشــأن.

المادة الثامنة: الشروط واألحكام العامة للتراخيص:

مــع مراعــاة مــا َوَرَد فــي المــادة الســابعة مــن النظــام والمادتيــن السادســة والســابعة مــن الالئحــة، يجــب ( 1

علــى َمــن يرغــب فــي الحصــول علــى التراخيــص الخاصــة بالبــث أو ممارســة أي نشــاط إعالمــي مرئــي أو 

ــك النشــاط. ــالزم لذل ــص ال ــى الترخي ــة للحصــول عل مســموع، التقــدم للهيئ

ــص، ( 2 ــل التراخي ــة فــي دلي ــص والُمدَرج ــواع التراخي ــوع مــن أن ــكل ن ــاة الشــروط واألحــكام الخاصــة ب مــع مراع

ُيشــترط للحصــول علــى التراخيــص الخاصــة بالبــث أو ممارســة أي نشــاط إعالمــي مرئــي أو مســموع: اســتيفاُء 

الشــروط واألحــكام اآلتيــة: 

صــة مــن الجهــة المختصــة بالعمــل فــي المملكــة، أو 	 
َّ
ــأة ُمرخ

َ
أن تكــون الجهــة طالبــة الترخيــص ُمنش

بموجــب نظــام االســتثمار األجنبــي حســب نــوع الترخيــص.

مرئيــة ومســموعة 	  إعالميــة  خدمــات  قــدم 
ُ
ت والتــي  المملكــة  خــارج  المرخصــة  للشــركات  يشــترط 

لمســتفيدين داخــل المملكــة، أن يكــون لهــا فــرٌع رئيســي، أو مكتــب تمثيــل فــي المملكــة.

 واإللمــاُم بالنشــاط المطلــوِب الترخيــُص لــه، وذلــك بالنســبة 	 
ُ

 لــدى طالــب الترخيــص األهليــة
َ
أن يكــون

ــة. ــكام الالئح ــا ألح
ً

ــك وفق ــب ذل ــي تتطل ــص الت للتراخي

 محــدد )العنــوان الوطنــي(، ووســيلة اتصــال إلكترونيــة، علــى أن يتــم 	 
ٌ
أن يكــون لطالــب الترخيــص عنــوان

إبــالغ الهيئــة بــأيِّ تحديثــات تطــرأ عليــه.

تعبئــة النمــوذج المخصــص لطلــب الترخيــص بمزاولــة النشــاط المطلــوب الترخيــص لــه، وإرفــاق كافــة 	 

المســتندات والوثائــق المطلوبــة.

الحصول على التراخيص أو المتطلبات الالزمة ِمن الجهات المختصة.	 

ــد، وأي حقــوق ماليــة 	  ــة التجدي ــي فــي حال ــل المال ــوب، والمقاب ــي للترخيــص المطل ــل المال َســداد المقاب

أخــرى، وفــق األحــكام اآلتيــة:
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· يكون المقابل المالي إلصدار التراخيص أو تجديدها أو غيرها غير ُمستَرّد.	

· يكــون المقابــل المالــي لتجديــد التراخيــص نفــس قيمــة المقابــل المالــي عنــد إصــدار التراخيــص، 	

مــا لــم ُينــصَّ علــى خــالف ذلــك.

صدرهــا الهيئــة 	 
ُ
د للترخيــص لهــا مــدة معينــة، تكــون مــدة التراخيــص التــي ت فيمــا عــدا األنشــطة المحــدَّ

ثــالث ســنوات قابلــة للتجديــد، بنــاًء علــى طلــب المرخــص لــه، وبعــد ُموافقــة الهيئــة.

ــخ انتهــاء 	   مــن تاري
ً
ــد الترخيــص فــي المواعيــد المقــررة وبحــد أقصــى 15 خمســة عشــر يومــا يتــم تجدي

ســريانه.

صــدر الهيئــة الترخيــص بعــد اســتيفاء جميــع الشــروط واألحــكام واإلجــراءات التــي يتطلبهــا الترخيــص حســب ( 3
ُ
ت

نوعه.

تحدد الهيئة الشروط الالزم توافرها في المسؤول اإلداري األول للمرخص له.( 4

ُيلغى الترخيص الصادر من الهيئة في الحاالت اآلتية:( 5

 موافقة الهيئة على ذلك.	 
ْ

م المرخص له إلى الهيئة بطلب إلغاء ترخيصه، وتمت إذا تقدَّ

ــح الورثــة أحدهــم ليحــل محــل المرخــص لــه، خــالل المــدة التــي تحددهــا 	 
ّ

ــي المرخــص لــه، ولــم ُيرش
ِّ

ُوف
ُ
إذا ت

الهيئــة، وذلــك فيمــا عــدا الشــركات المرخــص لهــا.

إذا صدر حكٌم أو قراٌر يقضي بإلغاء الترخيص أو تعليقه.	 

فــي حــال إلغــاء الترخيــص ألي ســبب مــن األســباب، فإنــه ال يحــق لصاحبــه المطالبــة باســترجاع المقابــل المالــي ( 6

 مــدة صالحيتــه المتبقيــة.
ْ

للترخيــص، مهمــا كانــت

ق الترخيص الصادر من الهيئة في الحاالت اآلتية:( 7
َّ
مع مراعاة ما نص عليه النظام، ُيعل

إذا صدر قرار أو ُحكم يقضي بتعليق الترخيص.	 

ا من الشروط المقررة لمنح الترخيص.	  إذا فقد المرخص له أيًّ

ص له:
َّ
المادة التاسعة: التزامات المرخ

مع مراعاة االلتزامات المنصوص عليها في النظام؛ يلتزم المرخص له باآلتي:

التقيــد باألنظمــة واللوائــح، والقــرارات والتعليمــات الســارية فــي المملكــة، بمــا ال يتعــارض مــع النظــام ( 1

والالئحــة.

ــن ( 2 ــة الصــادرة ع ــراءات، أو التعليمــات أو اإلرشــادات ذات الصل ــد أو اإلج ــرارات، أو القواع ــح أو الق ــد باللوائ التقي
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ــي والمســموع ذات  ــي والمســموع، أو أنشــطة اإلعــالم المرئ ــث اإلعالمــي المرئ ــق بالب ــة، فيمــا يتعل الهيئ

ــة. الصل

التقيد بضوابط المحتوى اإلعالمي المرئي والمسموع المنصوص عليها في النظام والالئحة.( 3

ــن ( 4 ــة ِم ــي والمســموع، التــي تطلبهــا الهيئ ــة بأنشــطة اإلعــالم المرئ ــات المتصل ــم المعلومــات والبيان تقدي

المرخــص لــه مــن وقــت آلخــر، أو بشــكل دوري، وبجميــع الوســائل المتاحــة؛ بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال 

ال الحصــر: المعلومــات المتعلقــة بــاألداء المالــي واألداء التشــغيلي، وقيــاس الجمهــور، ومســاهمة البرامــج، 

واالمتثــال لضوابــط المحتــوى، ولموظفــي الهيئــة التحقــق ِمــن صحــة هــذه المعلومــات والبيانــات.

شروط العقد أو اتفاقية التراخيص أو وثيقة الترخيص، وما تشتمل عليه ِمن أحكام وضوابط وإجراءات.( 5

احترام الحقوق األدبية والفنية والملكية الفكرية لألفراد والكيانات.( 6

تقديم التسهيالت الالزمة لممارسة الجهات المختصة لواجباتها.( 7

إعطاء األولوية في التوظيف للسعوديين.( 8

المواصفات الفنية المعتَمدة لدى الهيئة.( 9

 فــي ســبيل المشــاركة فــي تنميــة المحتــوى المحلــي المتعلــق باإلنتــاج الوطنــي لإلعالم المرئي والمســموع ( 10

يلتــزم باآلتي:

ــي والمســموع 	  ــي فــي مجــال اإلعــالم المرئ ــاج الوطن ــر اإلنت ــن شــأنه تطوي تضميــن خطــة العمــل مــا ِم

ــل الخبــرات 
ْ

ق
َ
والمحتــوى اإلعالمــي، وتوفيــر الفــرص للكفــاءات الوطنيــة فــي مجــال اإلعــالم المســموع ون

األجنبيــة.

زيادة حجم اإلنتاج الوطني في السوق اإلعالمية بالمملكة.	 

المشــاركة فــي صناعــة اإلعــالم المرئــي والمســموع، ِمــن خــالل إنشــاء الشــراكات مــع الكيانــات الوطنيــة 	 

والمواطنين.

دعم وتنمية المواهب الوطنية في مجال اإلعالم المرئي والمسموع.	 

 توخــي العدالــة واإلنصــاف فــي تحديــد أســعار خدمــات اإلعــالم المرئــي والمســموع المقدمــة فــي المملكــة، ( 11

قياًســا علــى األســواق اإلقليميــة والعالميــة، وبمــا يحقــق األغــراض المنصــوص عليهــا فــي المــادة )2( مــن 

النظــام، وللهيئــة اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لذلــك.

ــل أي منشــأة غيــر مســجلة ( 12  عــدم توزيــع أي محتــوى إعالمــي مهنــي تــم إنشــاؤه فــي المملكــة ِمــن ِقَب

حســب األصــول لــدى الهيئــة.

ــي ( 13 ــواردة ف ــي ال ــوى اإلعالم ــط المحت ــة لضواب ــه - باإلضاف ــص ل ــزم المرخ ــالن يلت ــة واإلع ــال الدعاي ــي مج  ف
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ــي: ــادة - باآلت ــذه الم ــي ه ــا ف ــار إليه ــات المش ــة وااللتزام ــام والالئح النظ

أال تنطــوي أيــة دعايــة أو أي إعــالن علــى أي تضليــل، أو حالــة مــن اللبــس حــول المنتــج، أو الخدمــة المعلــن 	 

عنهــا، والمنتــج أو الخدمــة الخاصــة بالجهــة المنافســة.

عدم مخالفة اإلعالن لألنظمة وألحكام النظام العام واآلداب.	 

عدم التعرض بالتجريح أو اإلساءة ألي منتج أو شخص أو مؤسسة أو عالمة تجارية.	 

عدم إظهار األشخاص أو عمل رسوم كاريكاتيرية عنهم، أو اإلشارة إليهم في اإلعالن دون إذٍن منهم.	 

وضع الجدول الزمني المناسب للدعاية واإلعالن، حسب التصنيف الُعمري. 	 

ويــة البائــع أو التاجــر، والســعر مــع الضريبــة، وأجــور 	 
ُ

تحديــد المزايــا الرئيســة للمنتــج، أو الخدمــة، وه

ْعــِرض أســعار منتجــات.
َ
التســليم، فــي جميــع اإلعالنــات التــي ت

أي التزامات أخرى تقرها الهيئة في دليل منفصل.	 

 علــى مشــغلي الســينما الذيــن يمارســون أنشــطة العــرض الســينمائي المدرجــة فــي دليــل التراخيــص التقيــد ( 14

باآلتي:

االمتثال لاللتزامات المبينة في شروط الرخصة ذات الصلة.	 

االلتــزام بالمواصفــات الفنيــة والشــروط التشــغيلية وكافــة المعاييــر والقواعــد واللوائــح التــي تصدرهــا 	 

الهيئــة بشــأن عمليــات وأنشــطة دور العــرض الســينمائي.

التقيد بعرض األفالم السينمائية المصنفة من الهيئة فقط. 	 

ال يجــوز لمشــغلي الســينما عــرض أي أفــالم ســينمائية ترســلها أو توزعهــا منشــأة غيــر مســجلة داخــل 	 

المملكــة أو ليســت مرخصــة مــن الهيئــة.

االلتزام بمعايير عالية من الجودة عند تقديم الخدمات للجمهور.	 

 علــى منشــآت توزيــع األفــالم الســينمائية الذيــن يمارســون أنشــطة التوزيــع المدرجــة فــي دليــل التراخيــص ( 15

التقيــد باآلتــي:

االمتثال لاللتزامات المبينة في شروط الرخصة ذات الصلة.	 

التقيد بإرشادات التصنيف الصادرة عن الهيئة بشأن عروض األفالم.	 

عدم توزيع األفالم السينمائية إال بعد الحصول على موافقة الهيئة وشهادة التصنيف. 	 

ال يجــوز لمرخصــي توزيــع األفــالم الســينمائية، توزيــع أفــالم ســينمائية علــى مشــغلي الســينما غيــر 	 

المرخــص لهــم بالعمــل داخــل المملكــة.
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المادة العاشرة: المقصود بالتنازل عن الترخيص:

ُيقصــد بالتنــازل عــن الترخيــص فــي مجــال أنشــطة اإلعــالم المرئــي والمســموع: التخلــي عــن الترخيــص ألي طــرف 

آخــر، وعــن كافــة الحقــوق المرتبطــة بالترخيــص، وفــق األحــكام واإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي الالئحــة.

المادة الحادية عشرة: إجراءات التنازل عن الترخيص:

يكون التنازل عن الترخيص من خالل اإلجراءات اآلتية:

ــا بــه صــورة الوثائــق المطلوبــة، وتعبئــة النمــاذج الخاصــة ( 1
ً

تقديــم طلــب ِمــن صاحــب الترخيــص إلــى الهيئــة، مرفق

بذلــك لــدى الهيئــة، وتوقيعهــا ِمــن ِقَبــل الطرفيــن )المتنــازل والمتنــازل لــه(.

توفير شروط منح التراخيص الواردة في الالئحة في الطرف المتنازل له عن الترخيص.( 2

َحق علــى ( 3
َ
عنــد موافقــة الهيئــة علــى الطلــب: يجــب تقديــم أصــل الترخيــص، وتســديد المقابــل المالــي المســت

النشــاط - فــي حــال انتهــاء الترخيــص - ِمــن ِقَبــل المتنــازل لــه لمنــح الترخيــص باســمه.

ــازل عــن المنشــأة فــي المدينــة أو المنطقــة أو النطــاق الجغرافــي التــي تقــع فيهــا، وال يكــون ( 4 يســري التن

ــل الترخيــص لمدينــة أخــرى، إال بعــد موافقــة الهيئــة.
ْ

ق
َ
ذلــك ســبًبا لطلــب ن

ال يكتمــل التنــازل - بالنســبة للتراخيــص الصــادرة بموافقــة مجلــس الــوزراء - إال بُموافقــة مجلــس الــوزراء، بنــاًء ( 5

علــى توصيــة الهيئــة.

المادة الثانية عشرة: المقصود باالندماج:

يقصــد باالندمــاج: المعنــى المخصــص لــه فــي نظــام المنافســة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/25( وتاريــخ 

 أو أكثــر ِمــن أطــراف االندمــاج جهات 
ٌ

1425/5/4هـــ والئحتــه التنفيذيــة، وذلــك فــي األحــوال التــي يكــون فيهــا طــرف

مرخًصــا لهــا.

الفصل الثالث: التنازل واالندماج
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المادة الثالثة عشرة: اإلبالغ عن االندماج:

يجــب علــى المرخــص لــه الــذي يعتــزم الدخــول فــي إجــراءات االندمــاج؛ إبــالغ الهيئــة والحصــول علــى موافقتهــا عن ( 1

أي ترخيــص صــادر بموجــب أحــكام النظــام، أو بموجــب تغيــر الســيطرة فــي الجهــة المرخــص لهــا نتيجــة االندماج.

ــع لحصصهــم، ( 2 ــاج، أو بي ــة اندم ــة معامل ــى أي ــب الموافقــة عل ــة بطل ــه التقــدم للهيئ ــص ل
َّ
ــى الُمَرخ يجــب عل

بالقــدر الــذي يتعلــق بتغييــر ملكيــة، أو الســيطرة علــى أي ترخيــص صــادر بموجــب النظــام والالئحــة، وعلــى 

ــات تفصيليــة حــول االندمــاج المقتــرح إجــراؤه، بمــا فــي ذلــك اآلتــي: الطلــب المذكــور أن يشــتمل علــى بيان

وية جميع األشخاص الطبيعيين، أو الكيانات التجارية المشاركة في االندماج.	 
ُ

التعريف به

ص لشروطها التجارية.	 
َّ
خ

َ
وصف طبيعة العملية وُمل

المعلومــات الماليــة األساســية عــن األشــخاص الطبيعييــن، أو الكيانــات التجارية المشــاركة فــي العملية، 	 

بمــا فــي ذلــك عائداتهــم الســنوية؛ ِمــن نشــاط اإلعــالم المرئــي والمســموع، وقيمــة األصــول المخصصــة 

َســخ مــن أي تقاريــر ماليــة ســنوية، أو ربــع ســنوية منشــورة لهــم.
ُ
ألعمالهــم، مــع ن

ــات 	  ــون، أو الكيان ــي يعمــل فيهــا األشــخاص الطبيعي ــي والمســموع الت وصــف ألســواق اإلعــالم المرئ

ــة. ــة ذات الصل التجاري

ا ألحكام نظام المنافسة. 	 
ً

 تأكيد إبالغ الهيئة العامة للمنافسة باالندماج المقترح وفق

المادة الرابعة عشرة: أثر الموافقة المبدئية على االندماج:

ــص ( 1
َّ
ال تقــوم الموافقــة المبدئيــة فــي أي حــال ِمــن األحــوال مقــام الموافقــة النهائيــة، وعلــى جميــع الُمَرخ

ــا 
ً

ــرح، وفق ــاج المقت ــة للمنافســة باالندم ــة العام ــالغ الهيئ ــة إب ــة المبدئي ــى الموافق ــد الحصــول عل لهــم بع

ألحــكام نظــام المنافســة.

ــة العامــة للمنافســة، أو الرجــوع إليهــا بشــأن أي ( 2 ــل مــع الهيئ ــة وفــق تقديرهــا الخــاص التواُص يجــوز للهيئ

ــالغ عنهــا بموجــب أحــكام نظــام المنافســة. ــة اندمــاج يتــم اإلب عملي

المادة الخامسة عشرة: إجراءات النظر في طلب االندماج:

للهيئة القيام بإجراء التحقق من عملية االندماج المقترحة، ولها أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لذلك، ومنها اآلتي:( 1

طلــب مــا تحتاجــه مــن معلومــات متعلقــة بالعمليــة ومضامينهــا، فيمــا يتعلــق بأســواق اإلعــالم المرئــي 	 

والمســموع فــي المملكــة، ومــن ذلــك اآلتــي:
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i . الخدمــات المتعلقــة باإلعــالم المرئــي والمســموع، التــي يعتــزم أطــراف العمليــة تقديمهــا، مــع

بيــان حصصهــم وأدائهــم المالــي فــي الســوق.

ii ..بيانات حول نشاط المنافسين وحصصهم في السوق 

iii ..ة توفر منتجات بديلة في األسواق المعنيَّ

iv ..ة تأثير العملية على الموردين والمنافسين والمستهلكين في األسواق المعنيَّ

صدر قرارها في هذا الشأن.	 
ُ
عند انتهاء الهيئة ِمن التحقق يتعين عليها أن ت

فــي حــال إصــدار الهيئــة قرارهــا بالموافقــة علــى أيــة عمليــة اندمــاج مقترحــة؛ تأخــذ بعيــن االعتبــار مــا إذا كان ( 2

مــن المرجــح أن ينتــج عــن تلــك العمليــة أيــة حالــة مــن الحــاالت اآلتيــة:

منــع المنافســة فــي ســوق اإلعــالم المرئــي والمســموع، أو أي جــزء منــه، أو الحــد منهــا بشــكل جوهري، 	 

أو إذا كان ثمــة احتمــال أن ينتــج عــن العمليــة ســيطرة كبيــرة علــى جــزء أساســي مــن ســوق اإلعــالم 

المرئــي والمســموع، مــا كانــت لتحــدث لــوال عمليــة االندمــاج.

زيادة جوهرية في األسعار.	 

ر بالمستفيدين.	 
ُ

أي آثار أخرى تض

المادة السادسة عشرة: إصدار قرارات االندماج:

يجــب علــى الهيئــة خــالل )90( تســعين يوًمــا مــن تاريــخ اســتالمها طلًبــا مســتوفًيا للشــروط واألحــكام، إصــدار ( 1

أحــد القــرارات اآلتية:

الموافقة على الطلب دون شرط.	 

ــا للشــروط التــي تــرى الهيئــة أن ِمــن شــأنها تعزيــز وتطويــر قطــاع اإلعــالم 	 
ً

الموافقــة علــى الطلــب وفق

المرئــي والمســموع فــي المملكــة والبيئــة التنافســية فيهــا، بمــا يخــدم المصلحــة العامــة.

رفض الطلب أو توجيه إشعار تؤكد فيه البدء بإجراء التحقق ِمن عملية االندماج.	 

ا.( 2
ً

في حال مرور )90( تسعين يوًما دون أن تصدر الهيئة قرارها ُيعدُّ الطلب مرفوض
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المادة السابعة عشرة: حماية حقوق المرخص لهم:

تتولى الهيئة حماية حقوق المرخص لهم، ولها في سبيل ذلك - دون حصر - القيام باآلتي:( 1

المحافظة على حقوق الملكية الفكرية، وإحالة أية مخالفات إلى الجهات المختصة.	 

حماية المنافسة بين المرخص لهم.	 

العمل على تسوية ما قد ينشأ بين المرخص لهم ِمن خالفات.	 

في حال نشوء أي خالف بين المرخص لهم، تتبع اإلجراءات اآلتية:( 2

يقوم أطراف الخالف بالتفاوض بحسن نية لحسم الخالف خالل )30( ثالثين يوًما على األقل.	 

فــي حــال انتهــاء المــدة المحــددة أعــاله دون الوصــول إلــى اتفــاق، يجــوز لألطــراف التقــدم بطلــب إلــى 	 

الهيئــة لحــل الخــالف، علــى أن يتضمــن طلــب الحــل اآلتــي: 

· تحديد بيانات األطراف.	

· بيان باألمور والوقائع المتفق عليها بين األطراف.	

· بيان باألمور والوقائع المختلف عليها بين األطراف. 	

· بيان من كل طرف ُيبين فيه وجهة نظره حول المختلف عليه.	

· دعم الطلب بصور المراسالت السابقة بين الطرفين.	

ــا ( 3
ً

للهيئــة رفــض أي طلــب لحــل الخــالف بالتراضــي، وفــي مثــل هــذه الحالــة تتعامــل الهيئــة مــع الخــالف وفق

إلجــراءات الحــل اإللزامــي للخــالف المنصــوص عليهــا نظاًمــا.

علــى منتجــي التســجيالت الصوتيــة أو األفــالم توثيــق اتفاقاتهــم مــع أصحــاب الحقــوق للمصنفــات بموجــب ( 4

ــة  ــة والمالي ــن األدبي ــان حقــوق الطرفي ــه وبي ــد علي ــف المتعاق ــد للمصن ــى تحدي ــة تشــتمل عل عقــود كتابي

ــل والتلحيــن والفــرق الموســيقية وغيرهــا ومــدة العقــد  ــر والتموي ومســؤوليات كل منهــم تجــاه التصوي

ونطــاق ســريانه وعــدد األشــرطة المــراد إنتاجهــا.

ل لهــذا الغــرض ( 5
َّ
شــك

ُ
فــي حالــة موافقــة الهيئــة علــى طلــٍب لحــل الخــالف بالتراضــي، ُيحــال الخــالف إلــى لجنــة ت

فــة ممــا ال يقــل عــن ثالثــة أعضــاء، ِمــن داخــل الهيئــة أو خارجهــا - يكــون مــن بينهــم 
َّ
بقــراٍر مــن الرئيــس - مؤل

علــى األقــل مستشــار قانونــي، تتولــى حــل الخــالف بالتراضــي، وتحــدد اللجنــة قواعــد وإجــراءات عملهــا.

الفصل الرابع: حماية الحقوق
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المادة الثامنة عشرة: حماية حقوق العاملين:

ــل الهيئــة حمايــة حقــوق العامليــن فــي القــرارات التــي تتخذهــا ضــد المرخــص لــه، وللهيئــة فــي ( 1
ُ

تكف

ــه بصــرف مســتحقات العامليــن لديــه  ــزام المرخــص ل حــال إلغــاء أو تعليــق أو عــدم تجديــد أي ترخيــص، إل

ومزاياهــم الماليــة المســتحقة طــوال فتــرة التعليــق، مــع مراعــاة أحــكام نظــام العمــل الصــادر بالمرســوم 

ــة بحقــوق العامليــن،  ــه، وجميــع األنظمــة ذات الصل ــخ 1426/8/23هـــ وتعديالت الملكــي رقــم )م/51( وتاري

ــص لــه الســماح للعامليــن لديــه فــي مجــال تقديــم الخدمــات المرخــص بهــا بنقــل خدماتهــم 
َّ
وعلــى الُمَرخ

إلــى شــركات أخــرى فــي حــال إلغــاء أو عــدم تجديــد الترخيــص.

تحتفــظ الهيئــة بالحــق فــي فــرض جميــع القيــود، واتخــاذ كافــة اإلجــراءات المناســبة لضمــان عــدم اإلضــرار ( 2

ــص لهــم، والمحافظــة علــى حقوقهــم.
َّ
بمصالــح العامليــن لــدى الُمَرخ

المادة التاسعة عشرة: حماية حقوق المستفيدين:

تتولى الهيئة حماية حقوق المستفيدين، ولها في سبيل ذلك - دون حصر - القيام بما يلي:

توفير قنوات لتلقي الشكاوى من المستفيدين.( 1

مة ِمن المرخص لهم، والتأكد من عدم المبالغة فيها.( 2 مراقبة أسعار الخدمات المقدَّ

ــوى ( 3 ــف المحت ــة، وأال يخال ــة أو مضلل ــى أي معلومــات كاذب ــث المرخــص لهــم عل ــواء ب ــن عــدم احت التأكــد ِم

ــرى. ــط األخ ــري والضواب ــف العم ــط التصني ــي ضواب اإلعالم

الحفاظ على سرية بيانات ومعلومات المستفيدين.( 4

ر ذلك.( 5
َّ
ضمان تقديم المرخص لهم للخدمة واستمراريتها، أو تعويض المستفيد في حال تعذ

سالمة المنتج من العيوب، وتبديله، دون تحميل المستفيد أي تكاليف في حال ثبت أنه َمعيب.( 6

توفير عدٍد كاٍف من المنتج في السوق.( 7

المادة العشرون: حماية المنافسة:

مــع عــدم اإلخــالل بأحــكام نظــام المنافســة والئحتــه التنفيذيــة ومهــام الهيئــة العامــة للمنافســة، تلتــزم ( 1

الهيئــة - فــي إطــار دورهــا فــي تشــجيع المنافســة فــي قطــاع اإلعــالم المرئــي والمســموع فــي المملكــة، 

وحفــظ حقــوق ذوي العالقــة - بالمهــام اآلتيــة:

تشجيع المنافسة الفاعلة المستمرة بما يعود بالمصلحة على المستفيدين.	 
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إيجــاد إطــار تنظيمــي واضــح وشــفاف يكــون ِمــن شــأنه التقليــل مــن العوائــق التنظيميــة وغيرهــا، التــي 	 

تقيــد فــرص الدخــول إلــى نشــاط اإلعــالم المرئــي والمســموع فــي المملكــة.

إصــدار قــرار بتصنيــف المرخــص لهــم المســيطرين فــي األســواق المختلفــة فــي المملكــة؛ اســتناًدا إلــى 	 

حصتهــم فــي الســوق وأيــة عوامــل أخــرى.

ــة ذات 	  ــا للنظــام واألنظم
ً

ــي الســوق، وفق ــه المســيطر  ف ــع ســوء اســتخدام المرخــص ل ــة ومن مراقب

ــة. الصل

ا للنظام واألنظمة ذات الصلة.	 
ً

مراقبة ومنع الممارسات التي من شأنها الحدُّ من المنافسة، وفق

ــا ألحــكام النظــام واألنظمــة 	 
ً

مراجعــة واتخــاذ القــرار بشــأن االندماجــات المقترحــة بيــن المرخــص لهــم، وفق

ذات الصلــة.

النظــر فــي الشــكاوى وحــل الخالفــات المتعلقــة بالممارســات غيــر التنافســية فــي وقــت مناســب 	 

ُمحايــدة. وبطريقــٍة 

ــا ألحــكام نظــام 	 
ً

تشــجيع المنافســة الفاعلــة والمســتمرة، بمــا يعــود بالمصلحــة علــى المســتهلك وفق

المنافســة.

ُيقصــد بالمناســبات ذات الطابــع الوطنــي: األحــداث السياســية، والتاريخيــة، والثقافيــة، واالجتماعيــة، والرياضية ( 2

ــي المشــار إليهــا فــي هــذه  ــع الوطن ــداث ذات الطاب ــة األح ــدد الهيئ ــي، وتح ــع الوطن ــي تكتســب الطاب الت

الفقــرة، مــع تحديــد وســيلة البــث.

ُيحظــر تشــفير المناســبات ذات الطابــع الوطنــي المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة ِمــن هــذه المــادة علــى ( 3

المشــاهدين داخــل المملكــة، وتحــدد الهيئــة اإلجــراءات الالزمــة لذلــك.
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المادة الحادية والعشرون: ضبط المخالفات:

ا لهذه المادة اآلتي:( 1
ً

يتولى َمن يصدر بتعينهم قرار ِمن الرئيس وفق

ــن اســم المخالــف وبياناتــه، ووقــت 	   ضبــط المخالفــات، وحجــز المــواد المخالفــة بموجــب محضــر ضبــط يتضمَّ

هــا، مــع اســتدعاء صاحــب 
ُ
ْبط

َ
ضبــط المخالفــة وتاريخهــا، ونــوع وعــدد المــواد المخالفــة التــي تــم ض

ــزوم. ــد الل ــة عن ــه للحضــور إلــى اإلدارة المختصــة فــي الهيئ ل
ِّ
ــن ُيمث المنشــأة أو َم

ضبــط مخالفــات أنشــطة اإلعــالم المرئــي والمســموع، وممارســاتها التــي ال تتفــق مــع أحــكام النظــام 	 

والالئحــة.

 برجــال الشــرطة عنــد اللــزوم؛ لَدْعِمهــم ( 2
ُ

يجــوز لمأمــوري الضبــط المشــار إليهــم فــي هــذه المــادة - االســتعانة

فــي عملهــم وضبطهــم للمخالفات.

ــم ضبطهــا، ( 3 ــى المــواد المخالفــة التــي ت ــى المحضــر وعل ــة باالطــالع عل تقــوم اإلدارة المختصــة فــي الهيئ

 فيهــا.
ْ

ــي وردت ــات الت ــًرا بمحتوياتهــا والمخالف ــدُّ تقري ع
ُ
وت

المادة الثانية والعشرون: إجراءات ضبط المخالفات:

تشتمل إجراءات الضبط والتحقيق المعتمدة لدى الهيئة بشأن المخالفات على اآلتي:

 الهيئة بالمخالفة الواقعة، أو اإلشارة إليها في إطار األنشطة الرقابية للهيئة.( 1
ُ

ألي شخٍص أو جهٍة إبالغ

هــا، فعليهــا توجيــه إنــذار خطــي لمقــدم ( 2
ْ
إذا اقتنعــت الهيئــة بوقــوع المخالفــة بنــاء علــى التحقيقــات التــي أْجَرت

المحتــوى اإلعالمــي أو الطــرف المعنــي.

ــن خــالل اإلدارة ( 3 ــة، أو ِم ــارج الهيئ ــراه خ ــن ت ــا، ســواء مــن خــالل االســتعانة بَم ــة داخليًّ جــرى تحقيقــات الهيئ
ُ
ت

ــة لهــذا الغــرض. ــر تشــكيل لجن المختصــة فيهــا، أو عب

ثبت صحة اإلبالغ.( 4
ُ
بلغ الهيئة أصحاب المصلحة بقراراتها بأي وسيلة ت

ُ
ت

يجوز التظلم ِمن قرارات الهيئة أمام اللجنة المختصة خالل المهلة الزمنية المحددة في القرار.( 5

فات والعقوبات
َ
الفصل الخامس: المخال
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المادة الثالثة والعشرون: العقوبات:

للهيئة إيقاع العقوبات على المخالفات المرتكبة، وفق جدول المخالفات والجزاءات، بما في ذلك اآلتي:

ا لآلتي:( 1
ً

إيقاع غرامة ال تزيد عن المبلغ المحدد في النظام وفق

تطبــق الهيئــة الغرامــات علــى المخالفــات المحــددة فــي جــدول المخالفــات والجــزاءات، وللهيئــة تطبيــق 	 

ــا ألحــكام النظــام والالئحــة.
ً

الغرامــة بالحــد الــذي تــراه مناســًبا لحجــم ونــوع المخالفــة، وذلــك وفق

ا لإلجراءات المتَبعة.	 
ً

تسدد الغرامة خالل المدة الزمنية المحددة في إشعار الهيئة، ووفق

إيقاف البث.   )2

تعليق الرخصة.   )3

إلغاء الرخصة.   )4

ات واألدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة. حجز األجهزة والمعدَّ   )5

المادة الرابعة والعشرون: أثر العقوبات على المرخص له:

ــا فــي حــال إلغــاء أو تعليــق أو عــدم تجديــد أي ترخيــص، وعنــد اســتالم  تقــوم الهيئــة بإشــعار المرخــص لــه خطيًّ

قــرار اإللغــاء أو التعليــق أو عــدم التجديــد، فعليــه االلتــزام باآلتــي:

التوقف فوًرا عن ممارسة النشاط المرخص به.	 

عدم اتخاذ أي إجراء ِمن شأنه اإلضرار بمصالح العاملين لديه.	 

االستمرار في َصْرف أجور العاملين لديه ومزاياهم المالية المستحقة طوال فترة التعليق.	 

مراعاة الحقوق المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من الالئحة.	 

عدم إبرام أي عقود تتعلق بنشاطه، اعتباًرا من تاريخ اإلشعار.	 

المادة الخامسة والعشرون: اللجنة االبتدائية:

ــق قواعــد عَمــل اللجــان المختصــة بالنظــر فــي مخالفــات أحــكام نظــام المطبوعــات والنشــر، عنــد نظــر اللجــان  طبَّ
ُ
ت

ــى القــرارات الصــادرة مــن  مخالفــات أحــكام النظــام وهــذه الالئحــة، والتظلمــات التــي يقدمهــا ذوو الشــأن عل

الهيئــة، وذلــك علــى النحــو التالــي:



لنظام اإلعالم المرئي والمسموعالالئحة التنفيذية22

 ِمــن شــخص لــه صفــة ومصلحــة مباشــرة، أو تكــون محالــة ِمــن ( 1
ً

مــة ُيشــترط لقبــول الدعــوى أن تكــون ُمقدَّ

الوزيــر.

تكــون الدعــوى ُموجهــة إلــى رئيــس اللجنــة االبتدائيــة بصحيفــة - وفــق نمــوذج يعــد لهــذا الغــرض- مــن أصــل ( 2

 الصحيفــة علــى البيانــات اآلتيــة:
َ

وصــور بعــدد المدعــى عليهــم، ويجــب أن تشــتمل

ويتــه, ومهنتــه أو وظيفتــه، ومــكان إقامتــه، ومــكان عملــه، واالســم 	 
ُ

االســم الكامــل للمدعــي، ورقــم ه

ويتــه، ومهنتــه أو وظيفتــه، ومــكان إقامتــه ومــكان عملــه.
ُ

 ُيمثلــه نظاًمــا، ورقــم ه
ْ
الكامــل لَمــن

اسم المدعى عليه، وعنوانه.	 

تاريخ تقديم الصحيفة.	 

موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.	 

يكــون للجنــة أميــن - بالنســبة للدعــاوى المتعلقــة باإلعــالم المرئــي والمســموع - يتولــى تنظيــم ِســجالت ( 3

الدعــاوى وترتيبهــا وترقيمهــا وحفظهــا.

4 ) 
ِّ

ــة االبتدائيــة، وتقيــد برقــم متسلســل، وتــودع فــي ســجل ــة الدعــوى علــى رئيــس اللجن يعــرض أميــن اللجن

ــن رئيســها، بعــد التحقــق ِمــن اســتيفائها الشــروط المقــررة. ــة بأمــٍر ِم الدعــاوى لــدى اللجن

يكــون لــكل لجنــة ابتدائيــة ســكرتير )أو أكثــر( - بالنســبة للدعــاوى المتعلقــة باإلعــالم المرئــي والمســموع - ( 5

يتولــى القيــام بأعمــال كتــاب الضبــط.

تنعقد جلسات اللجنة االبتدائية للنظر في الدعاوى المقيدة لديها بكامل أعضائها.( 6

 غــاب المدعــي عــن جلســة ( 7
ْ
يحضــر أطــراف الدعــوى أو مــن ُيمثلهــم فــي الموعــد المحــدد لنظــر الدعــوى، فــإن

مــن جلســات النظــر، ولــم يتقــدْم بُعــذر تقبلــه اللجنــة االبتدائيــة، جــاز لهــا - ِمــن تلقــاء نفســها، أو بنــاًء علــى 

 للفصــل فيهــا، أو أن تأمــر بشــطبها, ويبلــغ 
ً

 صالحــة
ْ

طلــب مــن المدعــى عليــه - الفصــل فــي الدعــوى إذا كانــت

أطــراف الدعــوى بذلــك، فــإن شــطبت الدعــوى؛ فللمدعــي أن يطلــب إعــادة قيدهــا، واســتكمال النظــر فيهــا.

سمع الدعوى بعد شطبها للمرة الثانية، إال بقراٍر من اللجنة االستئنافية.( 8
ُ
ال ت

ــي ( 9 ــر ف ــل النظ ؤج
ُ
ــة ت ــة االبتدائي ــإن اللجن ــوى، ف ــر الدع ــات نظ ــن جلس ــٍة ِم ــن جلس ــه ع ــى علي ــاب المدع إذا غ

الدعــوى إلــى جلســة أخــرى يبلــغ بهــا المدعــى عليــه, فــإن غــاب عــن هــذه الجلســة بــدون عــذٍر تقبلــه اللجنــة، 

ا  ــغ شــخصيًّ
ِّ
ــا، مــا لــم يكــن قــد ُبل فتســتمر فــي نظــر الدعــوى وتفصــل فيهــا، وُيعــد قرارهــا فــي حقــه غيابيًّ

ــا ِمــن جلســات نظــر الدعــوى، أو كان غيابــه بعــد إقفــال بــاب  ا أو حضــر أيًّ أو وكيلــه فــي الدعــوى، أو قــدم ردًّ

ــا. المرافعــة، فيعــد القــرار حضوريًّ

عقــد بغيــاب أيٍّ ِمــن أطــراف الدعــوى، إال بعــد ُمضــيِّ ثالثيــن دقيقــة علــى األقــل مــن ( 10
ُ
ال تقفــل الجلســة التــي ت

ــر مــن األطــراف قبــل إقفــال الجلســة. 
َ

بدايتهــا, علــى أنــه ُيعــدُّ حاضــًرا َمــن َحض
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يجــوز للجنــة االبتدائيــة االســتئناس بــرأي َمــن تــرى مــن المختصيــن، أو مــن الخبــراء، أو مــن موظفــي الهيئــة، ( 11

ــا للقواعــد المقــررة فــي نظــام المرافعــات الشــرعية.
ً

فيمــا ُيعــرض عليهــا مــن دعــاوى، وذلــك وفق

 ذلــك بنفســها، ( 12
ْ

 إذا رأت اللجنــة االبتدائيــة خــالل المرافعــة ضــرورة إجــراء معاينــة، أو تحقيــق تكميلــي، باشــرت

 َمــن يقــوم بــه مــن أعضائهــا أو مــن غيرهــم.
ْ

أو ندبــت

 يجــوز وقــف الدعــوى بنــاًء علــى اتفــاق أطرافهــا علــى عــدم الســير فيهــا، مــدة ال تزيــد عــن مائــة وثمانيــن ( 13

يوًمــا مــن تاريــخ إقــرار اللجنــة االبتدائيــة اتفاقهــم، وإذا لــم ُيعــاوْد أطــراف الدعــوى الســير فيهــا فــي األيــام 

ا دعــواه.
ً
العشــرة التاليــة لنهايــة األجــل الــذي اتفقــوا عليــه ُعــدَّ المدعــي تــارك

ــى الفصــل فــي مســألة أخــرى يتوقــف ( 14 ــة االبتدائيــة تعليــق قرارهــا فــي موضــوع الدعــوى عل  إذا رأت اللجن

عليهــا القــرار، فلهــا أن تأمــَر بوقــف الدعــوى.

 تصــدر قــرارات اللجنــة االبتدائيــة باإلجمــاع أو باألغلبيــة، ويوقــع رئيــس اللجنــة وجميــع األعضــاء علــى القــرار، وإذا ( 15

م رأيــه مكتوًبــا ومســبًبا،  كــر ذلــك فــي القــرار، وعلــى العضــو المخالــف أن يقــدِّ
ُ
ا باألغلبيــة، ذ

ً
كان القــرار متخــذ

وُيضــم إلــى أوراق الدعــوى.

 يجــب أن يشــتمل قــرار اللجنــة االبتدائيــة - بوجــه خــاص - علــى رقــم إصــداره وتاريخــه ومكانــه، وعــرض ملخــص ( 16

ألقــوال أطــراف الدعــوى وأســمائهم ومســتنداتهم، وأســماء األعضــاء وصفاتهــم وحضورهــم أو غيابهــم، 

وأســباب القــرار ومنطوقــه.

 ُيتلــى منطــوق القــرار فــي جلســة علنيــة، وذلــك مــا عــدا القــرار المتخذ فــي أي من التدابيــر الوقتيــة واإلجراءات ( 17

ــة فيهــا االكتفــاء بتبليــغ أطــراف الدعــوى  ــة والدفــوع الشــكلية، أو فــي األحــوال التــي تــرى اللجن االحترازي

 لهــم أن يطلبــوا اســتئناف القــرار خــالل ثالثيــن 
َّ
فهــم األطــراف أن

ُ
بالقــرار، وفــي جميــع األحــوال علــى اللجنــة أن ت

يوًمــا ِمــن تبليغهــم بــه.

هــة إلــى أطــراف الدعــوى، علــى أن يصاحــب كالًّ منهــا نســخة ِمــن القــرار ( 18 ــات ُموجَّ  يكــون تبليــغ القــرار بخطاب

مختومــة بختــم اللجنــة االبتدائيــة، وبمــا يفيــد أن القــرار غيــر واجــب التنفيــذ.

ــن فيهــا المهلــة ( 19 بيَّ
ُ
 يجــب أن تســلم خطابــات التبليــغ خــالل عشــرة أيــام مــن تاريــخ النطــق بالقــرار، علــى أن ت

المقــررة الســتئناف القــرار.

 يجــوز ألطــراف الدعــوى اســتئناف القــرارات الصــادرة عــن اللجنــة االبتدائيــة أمــام لجنــة االســتئناف خــالل ثالثيــن ( 20

يوًمــا ِمــن تاريــخ تبليغهــم بهــا.

 إذا صــدر قــرار غيابــي مــن اللجنــة االبتدائيــة، فللمحكــوم عليــه طلــب اســتئنافه خــالل )ثالثيــن( يوًمــا ِمــن تاريــخ ( 21

ــه فــي ذلــك.
ُّ

ط حق
َ

تبليغــه بــه، فــإن لــم يتقــدْم بطلــب االســتئناف خــالل هــذه المــدة ســق
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المادة السادسة والعشرون: اللجنة االستئنافية:

يقــدم طلــب االســتئناف إلــى األمانــة بمذكــرة ُيقيــد فيهــا تاريــخ تقديمهــا، ويــدون فــي ســجل الدعــوى مــا ( 1

يفيــد ذلــك.

يجــب أن تشــتمل المذكــرة االســتئنافية علــى بيــان القــرار المســتأنف ورقمــه وتاريخــه، واألســباب التــي بنــي ( 2

عليهــا االســتئناف وطلبــات المســتأنف.

ــم ( 3 ــا ل ــف مــن األوراق - م ــى مــا فــي المل م إليهــا، اســتناًدا إل ــة االســتئنافية االســتئناف المقــدَّ تنظــر اللجن

تــَر حاجــة إلــى ســماع أطــراف الدعــوى - فــإن لــم تقتنــْع باألســباب التــي ُبنــي عليهــا طلــب االســتئناف أيــدت 

القــرار، وإال نقضتــه كلــه أو بعضــه - بحســب الحــال - مــع ذكــر المســتند، وتعيــد الدعــوى إلــى اللجنــة االبتدائيــة 

ــد  ــة للفصــل فيهــا بع  صالح
ْ

ــت ــة االســتئنافية فــي الدعــوى إذا كان ــد, أو تفصــل اللجن ــرر فيهــا مــن جدي لتق

ســماع أطــراف الدعــوى.

صدر اللجنة االستئنافية قراراتها باإلجماع أو باألغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أية جهة أخرى.( 4
ُ
ت

يكتسب القرار الصفة القطعية في الحاالت اآلتية:( 5

انقضاء المهلة المقررة الستئناف قرار اللجنة االبتدائية بدون االستئناف.	 

صدور قرار من لجنة االستئناف بتأييد قرار اللجنة االبتدائية.	 

صدور قرار من لجنة االستئناف بالفصل في الدعوى.	 

َســخ منــه, وينفــذ القــرار علــى النحــو الــوارد فــي ( 6
ُ
ــغ أطــراف الدعــوى بن

ِّ
إذا اكتســب القــرار الصفــة القطعيــة ُبل

ــل صــورة نســخة القــرار التــي يكــون التنفيــذ بموجبهــا بالصيغــة التنفيذيــة. األنظمــة األخــرى ذات العالقــة، وتذيَّ

المادة السابعة والعشرون: أحكام عامة عن اللجان:

يســري علــى عَمــل لجنــة االســتئناف مــا يســري علــى عمــل اللجنــة االبتدائيــة مــن أحــكام، وذلــك فيمــا لــم َيــِرْد ( 1

فيــه نــص خــاص، وبالقــدر الــذي يتفــق مــع طبيعــة عملهــا.

تطبــق األحــكام الــواردة فــي نظــام المرافعــات الشــرعية ونظــام اإلجــراءات الجزائيــة - بحســب األحــوال - علــى ( 2

ــذي يتفــق مــع طبيعــة الدعــاوى  ــك بالقــدر ال ــص خــاص فــي النظــام أو الالئحــة، وذل ــِرْد فيــه ن ــم َي كل مــا ل

المعروضــة.

ا عــن أعمالهــا، يتضمــن عــدد الدعــاوى المنظــورة ( 3 تنشــر اللجنــة االبتدائيــة واللجنــة االســتئنافية تقريــًرا ســنويًّ

أمامهــا وعــدد القــرارات الصــادرة منهــا.

ا المبادئ التي قررتها. ( 4 تنشر اللجنة االستئنافية سنويًّ



لنظام اإلعالم المرئي والمسموعالالئحة التنفيذية25

المادة الثامنة والعشرون: تعديل دليل التراخيص وجدول المخالفات والغرامات:

ــة ( 1 ــة. وتحتفــظ الهيئ ــخ إصــدار هــذه الالئح ــا فــي تاري ــص، كم ــي للتراخي ــل المال ــص المقاب ــل التراخي ــن دلي ُيبي

ــر. ــن وقــت آلخ ــل الترخيــص ِم ــل دلي بالحــق فــي تعدي

تحتفظ الهيئة بالحق في تعديل جدول المخالفات والجزاءات ِمن وقٍت آلخر.( 2

المادة التاسعة والعشرون: القنوات التابعة لهيئة اإلذاعة والتلفزيون:

تعــد القنــوات اإلذاعيــة والتلفزيونيــة التابعــة لهيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون وقــت نفــاذ النظــام مرخصــة حكًمــا؛ ( 1

وال يتطلــب األمــر التقــدم للهيئــة للحصــول علــى تراخيــص لهــا.

ــة المشــار ( 2 ــة والتلفزيوني ــوات اإلذاعي ــص، تخضــع القن ــى الترخي ــة بالحصــول عل ــكام المتعلق ــدا األح ــا ع فيم

اليهــا فــي الفقــرة )1( أعــاله ألحــكام النظــام والالئحــة.

يتعيــن علــى القنــوات اإلذاعيــة والتلفزيونيــة التــي تســتحدثها هيئــة اإلذاعــة التلفزيــون بعــد نفــاذ النظــام، ( 3

ــا ألحــكام النظــام والالئحــة.
ً

التقــدم للحصــول علــى الترخيــص الــالزم لذلــك وفق

المادة الثالثون: مراجعة الالئحة:

ــزم لتعديلهــا وفــق ( 1 ــراح مــا يل ــل التراخيــص، وجــدول المخالفــات، واقت ــة مراجعــة الالئحــة، ودلي لرئيــس الهيئ

ــزم فــي شــأنها. ــى المجلــس الســتكمال مــا يل ــات الحاجــة، والرفــع إل مقتضي

ُيباشــر الرئيــس المهــام واالختصاصــات المســندة إلــى الهيئــة بموجــب النظــام والالئحة، فيما عــدا ما نص على ( 2

 َمــن يــراه بأيٍّ ِمــن هذه المهــام واالختصاصات.
َ

مباشــرته ِمــن ِقَبــل المجلــس أو الوزيــر، وللرئيــس أن يفــوض

المادة الحادية والثالثون: السريان:

علــى كل َمــن ُيمــارس أي نشــاط ِمــن أنشــطة اإلعــالم المرئــي والمســموع تعديــل أوضاعهــم، بمــا يتفــق مــع   )1

أحــكام النظــام والالئحــة خــالل ســنة ِمــن تاريــخ نفــاذ النظــام.

يستمر العمل باألنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات التي ال تتعارض مع النظام والالئحة.  )2

تسري هذه الالئحة وُيعمل بها ِمن تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.  )3

الفصل السادس: أحكام عامة
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تراخيص األنشطة 
اإلعالمية وملحقاتها

* إن شروط التراخيص قد تتغير من وقت آلخر بحسب األنظمة واللوائح التي تصدر من الهيئة
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المقابل المالي
الشروط والضوابط الخاصة لكل ترخيص

)باإلضافة إلى الشروط والضوابط العامة الواردة في الالئحة(
الترخيص الفئة

تراخيص األنشطة اإلعالمية وملحقاتها األولى

20,000 عشرون ألف ريال لترخيص االستيراد وتوزيع 	 
المحتوى المرئي والمسموع عبر الوسائط المنقولة أو 

األجهزة المشغلة لها.

2,000 ألفا ريال لكل ترخيص َبيع بالتجزئة، أو تأجير 	 
للمحتوى المرئي والمسموع، عبر الوسائط المنقولة أو 

األجهزة المشغلة لها )ويدخل تحت ذلك خدمات مشاركة 
وإعادة تأجير األلعاب اإللكترونية(.

1,000 ألف ريال لكل موقع أو نقطة بيع أو توزيع إضافية 	 
ترتبط بنفس السجل التجاري.

2,000 ألفا ريال عن فسح وتصنيف كل عينة يتم 	 
استيرادها وتوزيعها للجمهور عبر وسائط منقولة 

لالستخدام المنزلي أو التجاري ومحالت التجزئة، ومن 
ذلك: )فيلم، أو لعبة إلكترونية، أو برنامج ترفيهي، أو 

ألبوم غنائي، أو األجهزة المشغلة لها(.

تقديم ما ُيثبت موافقة الشركة المنتجة أو وكيلها أ. 
المصرح له في المنطقة الستيراد المنتج وتوزيعه 
داخل المملكة، بموجب عقود ُمبَرمة بين الطرفين، 

ة ِمن ِقَبل الهيئة. وفق النماذج المعدَّ

التعهد بطباعة رقم الترخيص على جميع الوسائط ب. 
المنقولة الموردة أو المنتجة، وبعدم توزيع هذه 
الوسائط إال على المرخص لهم بالبيع بالتجزئة،أو 
ص له 

َّ
موزعين عبر منصات مرخصة، وإذا رغب الُمَرخ

باالستيراد وممارسة نشاط البيع بالتجزئة؛ فعليه 
التقدم بطلب مستقل للحصول على هذا الترخيص.

أن يتعهد طالب الترخيص بالتوقف عن توزيع أي ت. 
محتوى إعالمي فوًرا ودون اعتراض عند طلب 

الهيئة.

ترخيص استيراد المحتوى اإلعالمي   .1
المرئي والمسموع وتوزيعه وبيعه 

وتأجيره:

فيما عدا األفالم السينمائية والفيديو 
والبرامج التلفزيونية، ُيقصد به: ترخيص 

لغرض استيراد محتوى مرئي و/
أو مسموع وبيعه وتوزيعه من خالل 

وسائل محمولة و/أو مادية؛ )مثل: 
األقراص المضغوطة، وأقراص الفيديو 

الرقمية، وأقراص األشعة الزرقاء 
)Blu-ray((، وترخيص أو شراء الحقوق 

وإعادة توزيعها وبيعها والمرافق التي 
تقدم خدمة ألعاب )اآلركيد(. يسري 

 على جميع المتاجر 
ً
هذا الترخيص أيضا

اإللكترونية التي تمارس هذا النشاط 
في المملكة.
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المقابل المالي
الشروط والضوابط الخاصة لكل ترخيص

)باإلضافة إلى الشروط والضوابط العامة الواردة في الالئحة(
الترخيص الفئة

تراخيص األنشطة اإلعالمية وملحقاتها األولى

30,000 ثالثون ألف ريال للترخيص.	 

2,000 ألفا ريال عن فسح وتصنيف كل عينة )فيلم 	 
سينمائي(.

أن يتعهد طالب الترخيص بتزويد الهيئة بقائمة أ. 
المحتوى اإلعالمي الذي يرغب في توزيعه.

تقديم ما ُيثبت موافقة الشركة األم -أو وكيلها ب. 
المعتمد في المنطقة الجغرافية- الستيراد االفالم 

وتوزيعها لألغراض السينمائية داخل المملكة، 
بموجب عقود ُمبَرمة بين الطرفين، ووفق النماذج 

ة ِمن ِقَبل الهيئة. المعدَّ

أن يتعهد طالب الترخيص بالتوقف عن توزيع أي ت. 
محتوى إعالمي فوًرا ودون اعتراض عند طلب 

الهيئة.

2. ترخيص توزيع أو استيراد األفالم 
السينمائية والفيديو والبرامج 

التلفزيونية:

ترخيص لتوزيع األفالم السينمائية أو 
استيرادها ِمن خارج المملكة العربية 

السعودية.

2,000 ألفا ريال.	  تقديم ما ُيثبت كفاءة مقدم الطلب أو المسؤول 
اإلداري للمنشأة إلدارة هذا النشاط.

3. ترخيص إنتاج المحتوى اإلعالمي 
المرئي والمسموع:

ترخيص إلنتاج المحتوى اإلعالمي 
المرئي والمسموع، ويشمل: إنتاج 

البرامج التلفزيونية، والبرامج اإلذاعية، 
واألفالم، والمحتوى اإلعالمي المرئي 
والمسموع، وألعاب الفيديو والرسوم 
المتحركة، والدبلجة والترجمة المصاحبة، 
والمونتاج، والرسوم البيانية، والنصوص 

المكتوبة لألعمال اإلعالمية المرئية 
والمسموعة.
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المقابل المالي
الشروط والضوابط الخاصة لكل ترخيص

)باإلضافة إلى الشروط والضوابط العامة الواردة في الالئحة(
الترخيص الفئة

تراخيص األنشطة اإلعالمية وملحقاتها األولى

ترخيص االستوديو المرئي والمسموع الثابت:       	 
2,000 ألفا ريال 

ترخيص االستوديو المتحرك: 	 

2,000  ألفا ريال	 

تقديم ما ُيثبت كفاءة مقدم الطلب أو المسؤول 
اإلداري للمنشأة إلدارة هذا النشاط.

4. تراخيص لتشغيل استوديو )إنتاج(: 

ترخيص لتقديم خدمات إعالم مرئي 
ومسموع من خالل استوديوهات 

ومواقع مجهزة إلنتاج و/أو تسجيل 
المحتوى اإلعالمي المهني لكافة 

األغراض، وتنقسم االستوديوهات إلى 
فئتين:

استوديو ثابت: موقع مجهز إلنتاج و/أو   .1

تسجيل المحتوى اإلعالمي، بما في ذلك 

َرف اإلشراف والرقابة الدائمة.
ُ
غ

استوديو متحرك: مركبة متحركة أو عربة   .2

متنقلة تحتوي على المعدات الالزمة إلنتاج 

و/أو تسجيل المحتوى الرقمي.



الملحق )أ( دليل التراخيصلنظام اإلعالم المرئي والمسموعالالئحة التنفيذية6

المقابل المالي
الشروط والضوابط الخاصة لكل ترخيص

)باإلضافة إلى الشروط والضوابط العامة الواردة في الالئحة(
الترخيص الفئة

تراخيص األنشطة اإلعالمية وملحقاتها األولى

2,000  ألفا ريال	  تقديم ما ُيثبت كفاءة مقدم الطلب أو المسؤول 
اإلداري للمنشأة إلدارة هذا النشاط.

5. ترخيص مكاتب الدعاية واإلعالن 
اإلعالمية المرئية والمسموعة 

ومكاتب التسويق ووكاالت الدعاية: 

ترخيص لمنشآت الدعاية واإلعالن 
والتسويق التي تقوم بترويج البضائع 

والسلع أو الخدمات عبر الوسائط المرئية 
والمسموعة. ويشمل ذلك: اإلشراف 

على حسابات العمالء بمواقع التواصل 
االجتماعي وما ُيشابهها من خدمات.
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المقابل المالي
الشروط والضوابط الخاصة لكل ترخيص

)باإلضافة إلى الشروط والضوابط العامة الواردة في الالئحة(
الترخيص الفئة

تراخيص األنشطة اإلعالمية وملحقاتها األولى

 ترخيص استيراد وتوزيع أجهزة استقبال المحتوى 	 
اإلعالمي وملحقاتها: 20,000 عشرون ألف ريال.

 ترخيص البيع بالتجزئة ألجهزة استقبال المحتوى 	 
اإلعالمي وملحقاتها: 2,000 ألفا ريال:

1,000 ألف ر ريال لكل موقع أو نقطة بيع أو توزيع    
إضافية ترتبط بنفس السجل التجاري

أن يتعهد طالب الترخيص بأن تكون األجهزة المطلوب 
استيرادها مفسوحة من الهيئة.

6. تراخيص استيراد أجهزة استقبال 
المحتوى اإلعالمي وملحقاتها 

وتوزيعها أو بيعها بالتجزئة:

ترخيص الستيراد األجهزة التي تستقبل 

اإلشارات اإللكترونية، و/أو تعرض المحتوى 

اإلعالمي من خالل أية وسيلة اتصال؛ 

)االتصال الفضائي أو األرضي ونحوها(؛ 

مثل: أجهزة التلفزيون )بما في ذلك أجهزة 

التلفزيون الذكية(، وأجهزة الراديو، واألجهزة 

ذات الصلة، وملحقات هذه األجهزة )بما 

في ذلك أطباق االستقبال، وأجهزة التحكم 

واألسالك، واألجزاء الخاصة بتشغيل الجهاز(.
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* إن شروط التراخيص قد تتغير من وقت آلخر بحسب األنظمة واللوائح التي تصدر من الهيئة

تراخيص السينما
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المقابل المالي
الشروط والضوابط الخاصة لكل ترخيص

)باإلضافة إلى الشروط والضوابط العامة الواردة في الالئحة(
الترخيص الفئة

تراخيص السينما الثانية

ترخيص مزاولة نشاط تشغيل دور السينما الثابتة 	 
210,000 مائتان وعشرة آالف ريال

ترخيص مزاولة نشاط تشغيل دور السينما المؤقتة 	 
ولالحتياج المتخصص 105,000 مائة وخمسة آالف ريال

أن يقدم طالب الترخيص ما يثبت الخبرة، والقدرة أ. 
ا لمتطلبات الهيئة.

ً
على تشغيل دور السينما وفق

أن يقدم طالب الترخيص خطة تشغيلية كاملة ب. 
ا لمتطلبات الهيئة.

ً
لتشغيل دور السينما وفق

ترخيص مزاولة نشاط تشغيل دور   .1
السينما: 

ترخيص لمزاولة نشاط تشغيل دار أو دور 

السينما الثابتة والمؤقتة األخرى.
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المقابل المالي
الشروط والضوابط الخاصة لكل ترخيص

)باإلضافة إلى الشروط والضوابط العامة الواردة في الالئحة(
الترخيص الفئة

تراخيص السينما الثانية

 ترخيص دار العرض الدائم 21,000 واحد وعشرون ألف 	 
ريال )عن كل شاشة عرض(.

ا )عن كل 	  ترخيص العرض المؤقت 1,000 ألف ريال يوميًّ
شاشة عرض(

مدة الترخيص ال تزيد عن )30( يوًما متصلة أو متفرقة    
في السنة الواحدة حسب تعليمات الهيئة.

 توريد ما ُيعادل )25%( من قيمة كل تذكرة يتم بيُعها 	 
إلى الهيئة من خالل آلية تحددها الضوابط الصادرة من 

الهيئة.

ترخيص دار العرض لالحتياج المتخصص: 7,000 سبعة 	 
ا عن كل شاشة عرض لدار سينما  آالف ريال سنويًّ

ويستثنى من توريد النسبة من قيمة التذاكر أعاله.

 طالُب أ. 
َ
باستثناء دار العرض المؤقت يجب أن يكون

الترخيص مرخًصا له من الهيئة بمزاولة نشاط 
تشغيل دور السينما الثابتة. ويمكن لمشغلي 
السينما الثابتة التقدم بطلب الترخيص لعروض 

مؤقتة.

تقديم دراسة جدوى اقتصادية من جهة تقبلها ب. 
الهيئة.

استخراج التصاريح المطلوبة من الجهات ذات ت. 
العالقة، ووجود شهادة عدم ممانعة إلنشاء دار 
سينما لدور السينما الثابتة ولالحتياج المتخصص.

أن يقدم طالُب الترخيص ما ُيثبت ملكية العقار، أو 	. 
عقَد استئجار سارًيا طوال مدة الترخيص.

أن يتعهد طالب الترخيص بتوريد ما ُيعادل )%25( من ج. 
قيمة كل تذكرة يتم بيُعها إلى الهيئة باستثناء 

دور العرض لالحتياج المتخصص.

أن يقوم طالب الترخيص لدار العرض المؤقت ودار ح. 
العرض لالحتياج المتخصص بإثبات القدرة على 

التشغيل عبر مرخص لمزاولة نشاط تشغيل دور 
السينما المؤقتة ولالحتياج المتخصص.

2. تراخيص تشغيل دار السينما: )دار 
عرض دائم أو مؤقت أو لالحتياج 

المتخصص(:  

ترخيص لتشغيل دار السينما لعرض فيلم 
سينمائي أو أكثر بشكل دائم أو مؤقت.

دار عرض دائم: دار عرض سينمائي   .1
يستخدم بشكل دائم.

2. دار عرض مؤقت: دار عرض سينمائي 
يستخدم بشكل مؤقت )لمدة ال تزيد 

عن ثالثين يوًما متصلة أو متفرقة وقابلة 
للتمديد استثنائًيا بقرار من الهيئة(؛ 

لتقديم العروض السينمائية، بما في 
ذلك مهرجانات وفعاليات عروض األفالم 

ذات الصلة.

3. دار عرض لالحتياج المتخصص: ترخيص 
لتشغيل دار عرض سينمائي في العروض 

غير الربحية، والتي تعرض محتوى 
ا من الهيئة ألغراض 

ً
ا مصنف إعالميًّ

تعليمية، أو تربوية، أو علمية، أو ثقافية، 
أو تاريخية، أو ألي غرض خاص آخر توافق 

عليه الهيئة.
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* إن شروط التراخيص قد تتغير من وقت آلخر بحسب األنظمة واللوائح التي تصدر من الهيئة

تراخيص أنشطة 
البث والتوزيع
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المقابل المالي
الشروط والضوابط الخاصة لكل ترخيص

)باإلضافة إلى الشروط والضوابط العامة الواردة في الالئحة(
الترخيص الفئة

تراخيص أنشطة البث والتوزيع الثالثة

50,000 خمسون ألف ريال إضافة الى 2,000 ألفا ريال 	 
رة.

َّ
على كل قناة ُمشف

المقابل المالي السنوي: 4 أربعة رياالت لكل مشترك 	 
ا، )من خالل متوسط عدد المشتركين الشهري،  سنويًّ

حسب في نهاية كل عام ميالدي(.
ُ
وت

تزويد الهيئة بقائمة بباقات القنوات وأسعار أ. 
االشتراك فيها.

تقديم دراسة جدوى اقتصادية ِمن جهة تقبلها ب. 
الهيئة، تتضمن تحديد مصادر الدخل.

أن يتعهد طالب الترخيص بااللتزام باللوائح ت. 
والتعليمات الخاصة بالرقابة األسرية على 

مستخدمي الخدمة.

التعهد بااللتزام بالضوابط الخاصة بالمحتوى 	. 
واإلعالنات والتصنيفات )بما فيها التصنيف العمري( 

والتعليمات الصادرة من الهيئة.

التعهد –عند طلب الهيئة– بقطع بث أي قناة من ج. 
القنوات المتاحة ضمن الباقات فوًرا ودون اعتراض.

التعهد بتقديم تقرير للهيئة كل ستة أشهر، أو عند ح. 
طلب الهيئة، على أن يشتمل التقرير على ما يلي:

عدد المشتركين الفعليين خالل األشهر الستة األخيرة،   	
والعدد المتوقع للمشتركين خالل األشهر الستة التالية.

جدول بالباقات والقنوات، مع بيان أسعار كل منها.  	

القوائم المالية المدققة.  	

ترخيص منصة توزيع عبر أجهزة   .1
االستقبال الفضائي:  

ترخيص لتشغيل منصة توزيع وإدارة قنوات 

فضائية عبر األقمار الصناعية، وتشمل 

مقدمي خدمات توزيع البث المباشر عبر 

األقمار الصناعية، الذين يستخدمون نظام 

وصول مشروط )CAS( لبث المحتوى المرئي 

والمسموع.
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المقابل المالي
الشروط والضوابط الخاصة لكل ترخيص

)باإلضافة إلى الشروط والضوابط العامة الواردة في الالئحة(
الترخيص الفئة

تراخيص أنشطة البث والتوزيع الثالثة

يحدد المقابل المالي إلصدار الترخيص وتجديده وآليتهما 	 
في الئحة منفصلة من المجلس، بناء على توصية من 

الهيئة.

لة أ.  تقديم دراسة جدوى اقتصادية وتشغيلية ُمفصَّ
عن المشروع من جهة تقبلها الهيئة.

االلتزام بالمواصفات الفنية الُمعتَمدة من قبل ب. 
الهيئة لخدمات البث األرضي.

تقديم ما ُيثبت امتالك العقار والتجهيزات واألدوات ت. 
المستخدمة ألغراض الترخيص، أو حق االستخدام 

والتصرف فيها، وذلك طوال فترة الترخيص.

تزويد الهيئة بقائمة مشغلي الخدمة.	. 

2. ترخيص محطة بث أرضي:

ترخيص لتشغيل محطة بث أرضي قادرة على 

توفير محتوى مرئي ومسموع، عن طريق 

محطات بث أرضي عبر موجات راديو لبث الخدمة 

التلفزيونية/ اإلذاعية.
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المقابل المالي
الشروط والضوابط الخاصة لكل ترخيص

)باإلضافة إلى الشروط والضوابط العامة الواردة في الالئحة(
الترخيص الفئة

تراخيص أنشطة البث والتوزيع الثالثة

معدات االتصال المتنقلة:	 

استخدام معدات اتصال متنقلة عبر األقمار الصناعية    
ألغراض عمليات القناة: 30,000 ثالثون ألف ريال عن 

كل معدة.

تقديم معدات اتصال متنقلة عبر األقمار الصناعية    
الستخدامها ألغراض تجارية للغير: 90,000 تسعون 

ألف ريال عن كل معدة.

منصات التجميع:	 

4,500,000 أربعة ماليين وخمسمائة ألف ريال.   

يتم توريد ما يعادل )5%( خمسة في المائة من   
مجمل اإليرادات السنوية.

ا أمام أ.  أن يكون لطالب الترخيص َمن ُيمثله قانونيًّ
الهيئة.

تقديم ما ُيثبت دفع المقابل المالي، واستخدام ب. 
الطيف الترددي وفق اللوائح واألنظمة ذات العالقة.

أن يتعهد طالب الترخيص بااللتزام باآللية التي ت. 
يضعها المجلس فيما يتعلق بالخدمات، والمقابل 

المالي لها.

3. ترخيص محطة الربط العلوي باألقمار 
الصناعية: 

ترخيص لتوفير وتشغيل خدمة الربط العلوي 

باألقمار الصناعية ألغراض توزيع المحتوى، 

ويتيح الترخيص إنشاء وتشغيل وصيانة اآلتي:

معدات اتصال متنقلة عبر األقمار   .1

الصناعية؛ مثل: مركبات جمع األخبار عبر 

األقمار الصناعية )SNG(، وهواتف البث 

عبر األقمار الصناعية المتخصصة في بث 

الفعاليات الرياضية، واإلخبارية، والسياسية، 

والثقافية، وغيرها من الفعاليات والتقارير 

ا مباشًرا.
ًّ
بث

منصات التجميع التي ترتبط بالبنية التحتية   .2

الثابتة للربط العلوي؛ لتوفير مرافق الربط 

العلوي بالقمر الصناعي.
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المقابل المالي
الشروط والضوابط الخاصة لكل ترخيص

)باإلضافة إلى الشروط والضوابط العامة الواردة في الالئحة(
الترخيص الفئة

تراخيص أنشطة البث والتوزيع الثالثة

تقديم ما ُيثبت وجود عقد مع مرخص له؛ سواء  2,000 ألفا ريال.	 
محطة أو منصة إعالمية.

4. ترخيص خدمات البث المجدول 
)الخطية(:

ا 
ً

ترخيص لما يتم بثه في مواعيد محددة، وفق

لجدول تم نشره عبر أية وسيلة، ويشمل 

ذلك المحطات التلفزيونية ذات البث المجدول، 

وغيرها من الخدمات باشتراكات او من غيرها.
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المقابل المالي
الشروط والضوابط الخاصة لكل ترخيص

)باإلضافة إلى الشروط والضوابط العامة الواردة في الالئحة(
الترخيص الفئة

تراخيص أنشطة البث والتوزيع الثالثة

 خدمات )SVOD وAVOD وTVOD وOTT وتطبيقاتها( 	 
2,000 ألفا ريال 

 الشبكات المتعددة القنوات 2,000 ألفا ريال	 

أن يلتزم طالب الترخيص بأن تكون جميع التطبيقات 
والبرامج المستخدمة في تقديم خدمة الفيديو تحت 

الطلب )VOD( مصرًحا بها ومسجلة حسب األنظمة 
في المملكة، مع تقديم قائمة بالتطبيقات للهيئة.

5. ترخيص خدمات البث المرئية أو 
المسموعة غير المجدولة

ترخيص لتوزيع المحتوى المرئي والمسموع 

باستخدام نظام الفيديو حسب الطلب:

 OTTو TVODو AVODو SVOD( خدمات  .1

وتطبيقاتها(، أو عن طريق منصة؛ مما يتيح 

للمستفيد تحديد محتوى مرئي ومسموع 

ومشاهدته في أي وقت يختاره، وليس 

في وقت بث مجدول والتي ترتبط بخوادم 

داخل أو خارج المملكة.

الشبكات المتعددة القنوات: )MCN(: هي   .2

القنوات الرقمية التي تعمل تحت منصات 

الفيديو، ولها وجود داخل المملكة أو خارجها.
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المقابل المالي
الشروط والضوابط الخاصة لكل ترخيص

)باإلضافة إلى الشروط والضوابط العامة الواردة في الالئحة(
الترخيص الفئة

تراخيص أنشطة البث والتوزيع الثالثة

 100,000 مائة ألف ريال لترخيص خدمة البث اإلذاعي عبر 	 
محطة أرضية.

2,000 ألفا ريال لخدمة البث اإلذاعي عبر الوسائل األخرى.	 

تقديم ما يثبت وجود عقد مع مرخص له بمنصة أو أ. 
محطة إعالمية.

أن يتعهد طالب الترخيص بالتقيد بنوع البرامج ب. 
اإلذاعية المحددة في الترخيص الممنوح له.

أن يتعهد طالب الترخيص بالتقيد بالترددات ت. 
المخصصة له ِمن ِقَبل الهيئة وهيئة االتصاالت، 

ا 
ً

وبنطاق التغطية الجغرافية المحدد له، وفق
لإلجراءات والمعايير الفنية الستخدام الترددات.

6. ترخيص تقديم خدمة البث اإلذاعي

ترخيص لتقديم خدمة الراديو، التي تتضمن 

نقل البرامج المسموعة عبر أية وسيلة.
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المقابل المالي
الشروط والضوابط الخاصة لكل ترخيص

)باإلضافة إلى الشروط والضوابط العامة الواردة في الالئحة(
الترخيص الفئة

تراخيص أنشطة البث والتوزيع الثالثة

 50,000 خمسون ألف ريال لتشغيل المنصات.	 

 50,000 خمسون ألف ريال لتشغيل الشبكات المغلقة 	 
عبر الكابل ونحوه.

لة أ.  تقديم دراسة جدوى اقتصادية وتشغيلية ُمفصَّ
عن المشروع، تقبلها الهيئة.

تقديم شهادة بتطبيق جميع معايير أمن ب. 
المعلومات لخوادم المحطة، حسب ما تقره الهيئة.

تزويد الهيئة بقائمة الخدمات والباقات وأسعار ت. 
االشتراك فيها.

أن يلتزم طالب الترخيص بأن تكون جميع التطبيقات 	. 
والبرامج الُمستخَدمة في تقديم خدمة توزيع 

المحتوى المرئي والمسموع عبر بروتوكول اإلنترنت 
)IPTV( مصرًحا بها، ومسجلة حسب األنظمة في 
المملكة، مع تقديم قائمة بتلك التطبيقات إلى 

الهيئة.

تزويد الهيئة بقائمة الخدمات والباقات ورسوم ج. 
االشتراك فيها العتمادها )إن وجدت(.

7. ترخيص منصة توزيع محتوى مرئي 
ومسموع، عبر بروتوكول اإلنترنت 

)IPTV( وتلفزيون الكابل: 

ترخيص لتشغيل منصة توزيع   .1
عبر الكابل والتلفزيون، باستخدام 

بروتوكول اإلنترنت، بحيث تكون قادرة 
على توفير محتوى مرئي ومسموع 

من خالل خوادم وكابالت متحدة 
المحور، وكابالت ألياف بصرية، بما 
في ذلك البث باستخدام شبكات 

بروتوكول اإلنترنت 

الجهات التي تقدم خدمة البث المرئي عبر   .2

شبكة مغلقة )مثل خدمات الكابل( لصالح 

مستفيدين تهدف إلى إيصال المحتوى 

الخاص بنشاطها إلى نقاط توزيع خاصة بها.
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المقابل المالي
الشروط والضوابط الخاصة لكل ترخيص

)باإلضافة إلى الشروط والضوابط العامة الواردة في الالئحة(
الترخيص الفئة

تراخيص أنشطة البث والتوزيع الثالثة

300,000 ثالثمائة ألف ريال إلصدار ترخيص قياس ِنَسب 	 
المشاهدة، )ويتم حصرها على مرخص واحد فقط(.

30,000 ثالثون ألف ريال إلصدار ترخيص دراسات وسائل 	 
اإلعالم، )من غير قياس ِنَسب المشاهدة(.

تقديم ما ُيثبت القدرة على القيام بالخدمات 
المشمولة بهذا الترخيص.

8. ترخيص قياس وسائل اإلعالم:

ويشمل التراخيص التالية:

إنشاء وتشغيل وإدارة أنظمة لقياس   .1

المشاهدة واالستماع والقراءة لوسائل 

اإلعالم المختلفة؛ التلفزيون، والراديو، 

والمطبوعات، ووسائل اإلعالم الرقمي.

القيام بإجراء بحو	 ودراسات لوسائل اإلعالم   .2

المرئية والمسموعة، وإجراء دراسات تأثير 

اإلعالم على الجمهور في المملكة.
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المقابل المالي
الشروط والضوابط الخاصة لكل ترخيص

)باإلضافة إلى الشروط والضوابط العامة الواردة في الالئحة(

شهادة عدم الممانعة 

 2,000 ألفا ريال إلصدار الشهادة. فيما عدا:	 

   500 خمسمائة ريال لتصريح التصوير.

تقديم العروض العامة للمحتوى اإلعالمي، )بخالف أ. 
السينما أو مهرجانات االفالم(.

إنشاء دار السينما.ب. 

عند إنشاء الجمعيات أو األندية المتخصصة في ت. 
مجال اإلعالم المرئي والمسموع و/أو المحتوى 

اإلعالمي.

عند تقديم االستشارات اإلعالمية والخدمات التي 	. 
قدمها مكاتب الدراسات.

ُ
ت

عند إنشاء مراكز ومعاهد التدريب المرئي ج. 
والمسموع.

تغيير في هيكل أو ملكية المنشأة المرخصة.ح. 

تصريح التصوير )لثالثة أشهر كحد أقصى للمرخصين 	. 
في نشاط اإلنتاج(.

تصريح إجراء المسابقات التلفزيونية واإلذاعية.د. 

شهادة تمنحها الهيئة لبعض األنشطة أو 

الخدمات التي تتطلب شهادة عدم ممانعة 

حدده الهيئة ِمن ضوابط. 
ُ
لها، وذلك وفق ما ت
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ــى الفصــل  ــاًء عل ــي والمســموع. وبن ــة عشــرة مــن نظــام اإلعــام المرئ ــة بموجــب المــادة الثامن ــات الممنوحــة للهيئ ــى الصاحي ــاًء عل بن

ــي:  لآلت
ً
ــك وفقــا ــواردة بهــذا الجــدول وذل ــى المخالفــات ال ــة عل ــذات النظــام، تفــرض الغرامــات المالي ــة ل الخامــس مــن الائحــة التنفيذي

الجزاءاتالحد األدنى للغراماتوصف المخالفة

الفئة الثالثةالفئة الثانيةالفئة األولى

إغاق المنشأة المخالفة 100.000 مائة ألف ريال70.000سبعون ألف ريال30.000 ثاثون ألف ريـالمزاولة النشاط بدون ترخيص.1
واإلحالة إلى الجهات 

المختصة.
6.000 ستة آالف ريال 100 مائة ريـال للشهرمزاولة النشاط بعد انتهاء صاحية الترخيص.2

للشهر.
6.000 ستة آالف ريال 

للشهر
ماحظة: يعتبر جزء الشهر 

شهًرا.

200 مائتا ريـال200 مائتا ريال200 مائتا ريـالالتأخر في تجديد الترخيص عن المدة المحددة للتجديد.3
تعامل المرخص له مع مزاول مهنة إعامية في مجال اإلعام 4

المرئي والمسموع دون التسجيل المهني لدى الهيئة، أو 
أثناء فترة تعليق تسجيله، أو مخالفته لضوابط أداء المهنة.

2,000 ألفا ريال.--2,000 ألفا ريـال

مزاولة مهنة إعامية في مجال اإلعام المرئي والمسموع 5
دون التسجيل المهني لدى الهيئة، أو أثناء فترة تعليق 

تسجيله، أو بمخالفة ضوابط أداء المهنة.

شطب أو تعليق التسجيل 2,000 ألفا ريـال--2,000 ألفا ريـال
المهني، في حال مخالفة 

ضوابط أداء المهنة.
مزاولة مهنة إعامية في مجال اإلعام المرئي والمسموع 6

بعد انتهاء التسجيل المهني لدى الهيئة.
إحالة المخالف للجهة 1,000 ألف ريال--1,000 ألف ريـال

المختصة التخاذ الازم
بيع بالتجزئة وتوزيع المحتوى اإلعامي المرئي والمسموع 7

عبر الوسائط المنقولة، دون الحصول على فسح من الهيئة.
20,000 عشرون ألف ريـال، 

 ويتم تحصيل مبلغ 
50 خمسون ريـاالً عن كل 

مادة مخالفة.

سحب البضاعة محل -----
المخالفة، وحجزها على 

نفقة المخالف، لحين صدور 
قرار أو حكم بشأنها



الملحق )ب( جدول المخالفاتلنظام اإلعالم المرئي والمسموعالالئحة التنفيذية3

الجزاءاتالحد األدنى للغراماتوصف المخالفة

الفئة الثالثةالفئة الثانيةالفئة األولى
بيع بالتجزئة وتوزيع أجهزة االستقبال التلفزيوني وغيرها دون 8

الحصول على فسح من الهيئة.
20,000 عشرون ألف ريـال، 

 ويتم تحصيل مبلغ 
50 خمسون ريـاالً عن كل 

جهاز مخالف.

سحب البضاعة محل ----
المخالفة، وحجزها على 

نفقة المخالف، لحين صدور 
قرار أو حكم بشأنها.

بيع محتوى إعامي مرئي ومسموع منسوخ ومخالف 9
لحقوق الملكية الفكرية أو أي أجهزة استقبال تمرر محتوى 

مشابه.

20000 عشرون ألف ريـال، 
ويتم تحصيل مبلغ 

50 خمسون ريـاالً عن كل 
محتوى/ جهاز مخالف.

إتاف المحتوى أو األجهزة ----
محل المخالفة.

وجود جهاز لنسخ محتوى إعامي مرئي ومسموع بدون 10
ترخيص لتوزيع المحتوى اإلعامي المرئي والمسموع.

50,000 خمسون ألف 
ريـال، ويتم تحصيل مبلغ 
10,000 عشرة آالف ريـال 

عن كل جهاز مخالف.

إتاف الجهاز محل ----
المخالفة.

عدم التقيد بائحة التصنيف العمري لأللعاب اإللكترونية 11
واألفام والبرامج المرئية.

10,000 عشرة آالف ريال.50,000 خمسون ألف ريال.2,000 ألفا ريـال.

ا ومسموًعا، دون 12 ا مرئيًّ عرض مواد تتضمن محتوى إعاميًّ
الحصول على فسح من الهيئة )ألنشطة الفئة الثانية( أو 
تخالف ضوابط المحتوى اإلعامي المنصوص عليها في 

المادة الرابعة من الائحة التنفيذية للنظام.

تعليق أو سحب الترخيص 10,000 عشرة آالف ريـال.100.000 مائة ألف ريال.--
وتحال إلى اللجنة للنظر 

فيها بحسب نوع المخالفة.

تغيير المسؤول المختص دون إشعار الهيئة وأخذ الموافقة 13
بذلك.

تعليق أو سحب الترخيص.2,000 ألفا ريال.2,000 ألفا ريال.2,000 ألفا ريال.

إضافة خدمات خطية )قنوات تلفزيونية أو إذاعية( ِمن ِقَبل 14
لي خدمة التلفزيون المدفوع وخدمة 

ِّ
)منصات التوزيع وُمشغ

البث المرئي والمسموع، عبر شبكات االتصاالت المختلفة، وما 
شابهها من أنشطة( دون إشعار الهيئة.

5,000 خمسة آالف ريـال، ----
ويتم تحصيل مبلغ 1,000 

ألف ريـال عن كل قناة تمت 
إضافتها.

تعليق الترخيص.
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الجزاءاتالحد األدنى للغراماتوصف المخالفة

الفئة الثالثةالفئة الثانيةالفئة األولى
تصوير محتوى اعامي مهني في األماكن العامة والمواقع 15

السياحية، دون حصول المرخص على شهادة عدم ممانعة 
من الهيئة.

----1,000 ألف ريـال.

50,000 خمسون ألف التنازل، أو بيع محل الترخيص أو تأجيره دون موافقة الهيئة16
ريـال.

100,000 مائة ألف ريال.100,000 مائة ألف ريال.

السماح بدخول عروض األفام لمن ال ينطبق عليه التصنيف 17
َمد من الهيئة.

َ
العمري الُمعت

--10,000 عشرة آالف ريـال.--

تغيير أسعار التذاكر الخاصة بعروض األفام السينمائية، دون 18
أخذ موافقة الهيئة.

--10,000 عشرة آالف ريـال.--

عدم إضافة خدمات الوصول )كالترجمة باللغة العربية 19
للمحتوى األجنبي( حسب معايير الهيئة.

5.000 خمسة آالف ريال10,000 عشرة آالف ريـال--

عدم التقيد بالنسبة المنصوص عليها لعرض المحتوى 20
المحلي.

يتم تقدير المخالفة 
يحسب قرار من اللجنة.

يتم تقدير المخالفة 
يحسب قرار من اللجنة.

يتم تقدير المخالفة 
يحسب قرار من اللجنة.

مدة ِمن ِقَبل الهيئة أو 21
َ
عدم التقيد بأوقات العرض المعت

التوزيع الخاص بالجمهور )كاألفراد والعوائل وغيره( في دور 
العرض السينمائية.

تعليق أو سحب الترخيص.--10,000 عشرة آالف ريـال.--

توزيع أفام سينمائية على مشغلي و/أو عارضي سينما 22
غير مرخص لهم بالعمل داخل المملكة  أو تعامل مشغلي 

السينما مع موزع غير مرخص.

تعليق أو سحب الترخيص.--100,000 مائة ألف ريال.100,000 مائة ألف ريال.

مة للعماء أو 23 تدني مستوى الجودة في الخدمة الُمقدَّ
الجمهور ِمن ِقَبل الجهات المرخصة من الهيئة.

تعليق أو سحب الترخيص.5,000 خمسة آالف ريـال.5,000 خمسة آالف ريـال.1,000 ألف ريـال.

عدم التقيد بالمواصفات الفنية للمرافق المنصوص عليها في 24
ضوابط وتعليمات الهيئة.

تعليق أو سحب الترخيص.5,000 خمسة آالف ريـال.5,000 خمسة آالف ريـال.--
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تعليق أو سحب الترخيص.5,000 خمسة آالف ريـال.5,000 خمسة آالف ريـال.5,000 خمسة آالف ريـال.االمتناع أو التأخر في تزويد الهيئة بما تطلبه من المرخص له.25
عدم التقيد بالتعاميم والتوجيهات والتعليمات الصادرة ِمن 26

ِقَبل الهيئة.
تعليق أو سحب الترخيص.5,000 خمسة آالف ريـال.5,000 خمسة آالف ريـال.5,000 خمسة آالف ريـال.

استخدام بيانات أو معلومات لغرض تجاري من مصدر غير 27
مرخص.

سحب الترخيص واإلحالة 50,000 خمسون ألف ريال.--50,000 خمسون ألف ريال.
إلى جهات االختصاص.

عدم وجود مدير المحل )لمنافذ البيع بالتجزئة فقط( في 28
المحل أثناء وقت العمل.

200 مائتا ريـال.--200 مائتا ريـال.

عدم تواجد المسؤول المختص عن مراقبة البث أو مشرف 29
المنشأة في األنشطة التي تتطلب ذلك.

10,000 عشرة آالف ريـال.10,000 عشرة آالف ريـال.10,000 عشرة آالف ريـال.

يمثل هذا الجدول الحد األدنى من الغرامات للمخالفات في نظام اإلعام المرئي والمسموع.	 

ــوع 	  ــراه مناســًبا لحجــم ون ــذي ت ــق الغرامــة بالحــد ال ــة تطبي ــى المخالفــات المشــار إليهــا أعــاه، وللهيئ ــا عل ــة الغرامــات أو الجــزاءات أو بهمــا مًع ــق الهيئ تطب
ــة. ــكام النظــام والائح ــا ألح

ً
ــك وفق ــة، وذل المخالف

 لآلتي:	 
ً
يكون تصنيف الفئات المنصوص عليها في جدول المخالفات وفقا

الفئة الثالثةالفئة الثانيةالفئة األولى
· استيراد المحتوى اإلعامي المرئي والمسموع وتوزيعه 	

وبيعه وتأجيره

· إنتاج المحتوى اإلعامي المرئي والمسموع	

· تشغيل استوديو )إنتاج(	

· مكاتب الدعاية واإلعان اإلعامية المرئية والمسموعة 	
ومكاتب التسويق ووكاالت الدعاية

· استيراد أجهزة استقبال المحتوى اإلعامي وملحقاتها 	
وتوزيعها أو بيعها بالتجزئة

· مزاولة نشاط تشغيل دور السينما 	

· تشغيل دار السينما	

· منصة توزيع عبر أجهزة االستقبال الفضائي	
· محطة بث أرضية	

· منصة توزيع محتوى مرئي ومسموع، عبر بروتوكول اإلنترنت 	
)IPTV( وتلفزيون الكابل

· محطة الربط العلوي باألقمار الصناعية	

· خدمات البث المجدول )الخطية(	

· خدمات البث المرئية أو المسموعة غير المجدولة	

· تقديم خدمة البث اإلذاعي	

· ترخيص توزيع األفام السينمائية والفيديو والبرامج التلفزيونية 	

· قياس وسائل اإلعام	
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