دليل المستفيد

للخدمات اإللكترونية
للهيئة العامة لإلعالم المرئي والمسموع

اإلعالم المرئي والــمــسـموع

اإلعالم المقروء

اإلعالن والتسويق
واالستشارات اإلعالمية

هـذا الـدلـيـل تـفـاعـلـي ،اضــغـط
على أحد األقسام لالنتقال لها

تراخيص

اإلعالم المرئي
والــمــسـموع

المحتويات

ترخيــص اســتيراد المحتــوى

تـرخـيـص تـوزيـــع أو اســتـيـراد

اإلعالمــي المرئــي والمســموع

األفالم السينمائية والفيديو

وتـوزيــعـــه وبــيـعـــه وتـأجــيــره

والــبــــرامـــج الــتــلــفــزيــــونــيــة

ترخيــص لتشــغيل اســتوديو

تـرخـيـــص إنــتــــاج الــمــحـــتوى

(إنتــاج)

اإلعالمــي المرئــي والمســموع

تـرخـيـــص اسـتـيـــراد أجــهــــزة
اســتقبال المحتــوى اإلعالمــي
ومـلـحـقـاتـهــا وتــوزيــعــهــا أو

تـرخـيـــص مـنـــصة تـوزيـــع عبــر
أجهــزة االســتقبال الفضائــي

بيعهــا بالتجزئــة

ترخيــص محطــة الربــط العلــوي
ترخيص محطة بث أرضي

باألقمــار الصناعيــة

ترخيص منصات التجميع

ترخيص خدمات البث المجدول

ترخيــص خدمــات البــث المرئية أو

ترخيــص منصــة توزيــع مرئــي

المســموعة غيــر المجدولة

ومـسمـــوع ،عــبــر بــروتـوكــول
اإلنـتـرنـــت ( )IPTVوتـلـفـزيـــون
الكابــل

ترخيــص تقديــم خدمــة البــث

ترخيص مزاولة تشغيل دور

اإلذاعــي

السينما الدائمة

ترخيص مزاولة نشاط تشغيل

ترخيص تشغيل دار سينما

دور السينما المؤقته

(دائم)

واالحتياج المتخصص

ترخيــص تشــغيل دار ســينما

ترخيص تشغيل دار سينما

(مؤقــت)

(لالحتياجات المتخصصة)

تـرخـيـص اسـتـيـراد الـمحتوى
اإلعالمي المرئي والمسموع
وتـوزيــعــه وبـيـعـه
وتــأجـيــره

ترخيص اســتيراد المحتــوى اإلعالمي المرئي
والمســموع وتوزيعه وبيعه وتأجيره

اسـتيـــــراد مـحـتـــوى مــرئـــــي أو مــسـمـــوع وبـيـعـــه
وتوزيعــه مــن خــال وســائل محمولــة أو ماديــة

ترخيــص أو شــراء الحقــوق وإعــادة توزيعهــا وبيعهــا،
والمرافــق التــي تقــدم خدمــة ألعــاب (اآلركيــد)

المتاجــر اإللكترونيــة التــي تمــارس هــذه األنشــطة

ترخيص اســتيراد المحتــوى اإلعالمي المرئي
والمســموع وتوزيعه وبيعه وتأجيره

وجود رقم  700للشركات
عقــد إثبــات موافقــة الشــركة المنتجــة أو وكليهــا
المصــرح لــه فــي المنطقة لتوزيع و اســتيراد المنتج
داخل الســعودية
التعهــد بالتوقــف عــن توزيــع المحتــوى اإلعالمــي
ً
فــورا ودون اعتــراض عنــد طلــب الهيئــة
التعهــد بطباعــة رقــم الترخيــص علــى جميــع
الوســائط المنقولــة المــوردة أو المنتجــة ،وبعــدم
توزيع هذه الوســائط إال على المرخص لهم بالبيع
بالتجزئــة أو موزعيــن عبــر منصــات مرخصــة وإذا رغــب
ُ َ َّ
المرخــص لــه باالســتيراد وممارســة نشــاط البيــع
بالتجزئــة؛ فعليــه التقــدم بطلــب مســتقل للحصــول
علــى هــذا الترخيــص

المتطلبات
ســجـل تـــجــــــاري مـــطابــــق
للـنـشـــاط
عقــد تأســيس الشــركة فــي
ً
حــال كان الطلــب مقدمــا مــن
شر كة
الهوية الوطنية
للسعوديين /جواز السفر
لغير السعوديين
وجود عنوان وطني

20,000

2,000

ترخـــيــــــــص اســـتيراد

لــكل ترخيــص بيــع بالتجزئــة

وتــــــــوزيع المحتـــوى

أو تأجيــر للمحتــوى المرئــي

المرئـــي والمســـموع

والمســموع

1,000

2,000

لــكل موقــع أو نقطــة

عــن فســح وتصنيــف كل

بيــع أو توزيــع إضافيــة

عــيــنـــة يــتــم اســـتيرادها

ترتبــط بنفــس الســجل

وتوزيعهــا للجمهــور

التجــاري

ترخيص اســتيراد المحتــوى اإلعالمي المرئي
والمســموع وتوزيعه وبيعه وتأجيره

رحلة المستثمر
للحصول على الترخيص

مدة استخراج الترخيص

مدة الترخيص

يوم عمل

 3سنوات

اضغط هنا

تـرخـيـص تـوزيـع أو اسـتــيـراد
األفــــــالم الــســيــنــمـــائــيــة
والفيديو والبرامج التلفزيونية

تـرخـيـــص تـوزيـــع أو اسـتــيـــراد األفــــــــام
الــســيــنــمـــائــيــــة والـــفـــيــــديو والبرامــج
التلفزيونيــة

توزيــع األفــام الســينمائية أو اســتيرادها مــن خــارج
المملكــة ،يتطلــب الحصــول علــى هــذا الترخيــص

الشروط
تزويد الهيئة بقائمة المحتوى اإلعالمي
ُ
تقديــم مــا يثبــت موافقــة الشــركة األم الســتيراد
االفــام وتوزيعهــا لألغــراض الســينمائية داخــل
المملكــة

المتطلبات
ســجـل تـــجــــــاري مـــطابــــق
للـنـشـــاط
عقــد تأســيس الشــركة فــي
ً
حــال كان الطلــب مقدمــا مــن
شر كة
الهوية الوطنية
للسعوديين /جواز السفر
لغير السعوديين
العنوان الوطني

الرسوم

30،000

ترخيص توزيع أو استيراد األفالم السينمائية
والفيديو والبرامج التلفزيونية

2،000

عن فسح وتصنيف كل عينة (فيلم سينمائي)

تـرخـيـــص تـوزيـــع أو اسـتــيـــراد األفــــــــام
الــســيــنــمـــائــيــــة والــفـــيــديــــو والبرامــج
التلفزيونيــة

رحلة المستثمر
للحصول على الترخيص

مدة استخراج الترخيص

مدة الترخيص

يوم عمل

 3سنوات

للتسجيل

اضغط هنا

ترخيص لتشغيل استوديو
(إنتاج)

ترخيص لتشغيل استوديو (إنتاج)

ُ
يمنــح للمنشــآت الراغبــة في تقديم خدمــات إعالم مرئي
ومســموع عبر اســتوديوهات وتنقسم إلى فئتين:

استوديو ثابت :موقع مجهز إلنتاج أو تسجيل المحتوى
ُ
اإلعالمي ،بـــما في ذلك غرف اإلشراف والرقابة الدائمـــة

استوديـــو مـتـحـــرك :عـربـــة مـتـنـقـلـــة تـحـتـــوي عـلـــى
المعــدات الالزمــة إلنتــاج أو تســجيل المحتــوى الرقمــي

ترخيص لتشغيل استوديو (إنتاج)

الشروط
إســتمارة المركبة إذا كان الطلب اســتوديو متحرك،
ويجــب أن تكــون علــى ملكيــة الجهــة وســارية
المفعــول

المتطلبات
ســجـل تـــجــــــاري مـــطابــــق
للـنـشـــاط
عقــد تأســيس الشــركة فــي
ً
حــال كان الطلــب مقدمــا مــن
شر كة
الهوية الوطنية
للسعوديين /جواز السفر
لغير السعوديين
وجود عنوان وطني

الرسوم

ترخيص االستديو

ترخيص االستديو

الثابت

المتحرك

ترخيص لتشغيل استوديو (إنتاج)

رحلة المستثمر
للحصول على الترخيص

مدة استخراج الترخيص

مدة الترخيص

فـــوري

 3سنوات

للتسجيل

اضغط هنا

ترخيص إنتاج المحتوى
اإلعالمي المرئي والمسموع

ترخيــص إنتــاج المحتــوى اإلعالمــي المرئــي
والمســموع

يشــمل :إنتــاج البرامــج التلفزيونيــة واإلذاعيــة ،واألفــام،
وألعــاب الفيديــو ،والدبلجــة والترجمــة المصاحبــة،
والمونتــاج والنصــوص المكتوبــة لألعمــال اإلعالميــة

المتطلبات
ســجـل تـــجــــــاري مـــطابــــق
للـنـشـــاط
عقــد تأســيس الشــركة فــي
ً
حــال كان الطلــب مقدمــا مــن
شر كة
الهوية الوطنية
للسعوديين /جواز السفر
لغير السعوديين
وجود عنوان وطني

الرسوم

ترخيــص إنتــاج المحتــوى اإلعالمــي المرئــي
والمســموع

رحلة المستثمر
للحصول على الترخيص

مدة استخراج الترخيص

مدة الترخيص

فـــوري

 3سنوات

للتسجيل

اضغط هنا

تـــرخــيــص اســتـيـراد أجــهـزة
استقبال المحتوى اإلعالمي
ومــلــحـقـاتـهـا وتـوزيـعـها أو
بيعها بالتجزئة

تـــرخــيـــــص اســتـيــــراد أجــهــــزة اســـتقبال
الـــمـــحــتــــوى اإلعـــالمــــي ومــلــحـقـاتـهـــا
وتـوزيـعــــها أو بيعهـــا بالتجزئـــة

لنشــاط اســتيراد أجهزة تستقبل اإلشــارات اإللكترونية،
أو تعرض المحتوى اإلعالمي من خالل أية وسيلة اتصال
(فضائي أو أرضي) ،كأجهزة التلفزيون ،والراديو ،واألجهزة
ذات الصلة ،وملحقاتها مثل (أطباق االســتقبال ،وأجهزة
التحكــم واألســاك ،واألجــزاء الخاصــة بتشــغيل الجهــاز)

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

المتطلبات
ســجـل تـــجــــــاري مـــطابــــق
للـنـشـــاط
عقــد تأســيس الشــركة فــي
ً
حــال كان الطلــب مقدمــا مــن
شر كة
الهوية الوطنية
للسعوديين /جواز السفر
لغير السعوديين
وجود عنوان وطني

الرسوم

20،000
ريال

تـرخـيـص اسـتـيـراد وتـوزيـع أجـهـزة استـقبال المحتوى
اإلعالمي وملحقاتها
2،000

1،000

تــرخـــيــــــص البيــع بالتجزئــة

ل ــكل موق ــع أو نقط ــة بي ــع

ألجهزة اســتقبال المحتوى

أو توزيـــع إضافيـــة ترتبـــط

اإلعالمــي وملحقاتهــا

بنفـــس الســـجل التجـــاري

تـــرخــيـــــص اســتـيــــراد أجــهــــزة اســـتقبال
الـــمـــحـــتـــــوى اإلعالمـــي ومــلــحـقـاتـهــــا
وتـوزيـعــــها أو بيعهـــا بالتجزئـــة

رحلة المستثمر
للحصول على الترخيص

مدة استخراج الترخيص

مدة الترخيص

يوم عمل

 3سنوات

للتسجيل

اضغط هنا

ترخيص منصة توزيع عبر
أجهزة االستقبال الفضائي

ترخيص منصة توزيع عبر أجهزة االستقبال
الفضائي
لتشــغيل منصــة توزيــع وإدارة قنــوات فضائيــة عبــر
األقمــار الصناعيــة ،وتشــمل مقدمي خدمــات توزيع البث
المباشــر ،الذيــن يســتخدمون نظــام وصــول مشــروط
( )CASلبــث المحتــوى المرئــي والمســموع

الشروط
تزويــد الهيئــة بقائمــة بباقــات القنــوات وأســعار
االشــتراك فيهــا
أن يتعهــد طالــب الترخيــص بااللتــزام باللوائــح
والتعليمــات الخاصــة بالرقابــة األســرية علــى
مســتخدمي

الخدمــة

التعهــد بااللتــزام بالضوابــط الخاصــة بالمحتــوى
واإلعالنــات والتصنيفــات (بمــا فيهــا التصنيــف
العمــري) والتعليمــات الصــادرة مــن الهيئــة
التعهــد – عنــد طلــب الهيئــة – بقطــع بــث أي قنــاة
ً
مــن القنــوات المتاحــة ضمــن الباقــات فــورا ودون
اعتــراض
التعهــد بتقديــم تقريــر للهيئة كل ســتة أشــهر ،أو
عند طلب الهيئة منه ،يجب أن يشــتمل التقرير على
مــا يلــي :عــدد المشــتركين الفعليين خالل األشــهر
الســتة األخيــرة ،والعــدد المتوقــع للمشــتركين
خــال األشــهر الســتة التاليــة ،جــدول بالباقــات
والقنــوات ،مــع بيــان أســعار كل منهــا ،القوائــم
الماليــة المدققــة

المتطلبات
سجل تجاري مطابق للنشاط
عقــد تأســيس الشــركة فــي
ً
حــال كان الطلــب مقدمــا مــن
شر كة
الهوية الوطنية
للسعوديين /جواز السفر
لغير السعوديين
تقديــم شــرح كامــل عــن
الخدمــة المــراد تقديمهــا
توضيــح القنــوات المرئيــة أو
المســموعة مــن حيــث النــوع
واللغــة والجهــة المالكــة
تقريــر بأعــداد المشــتركين
ً
الفعلييــن فــي الـــ 12شــهرا
الماضيــة

الرسوم

50,000
ريال

ترخيص منصة توزيع عبر أجهزة االستقبال الفضائي

2,000
ريال

عن كل قناة مشفرة
4
ريال

ً
سنويا عن كل مشترك في المنصة
(وتحسب نهاية كل عام ميالدي حسب المتوسط الشهري لعدد المشتركين)

ترخيــص منصــة توزيــع عبــر أجهــزة االســتقبال
الفضائي

رحلة المستثمر
للحصول على الترخيص

مدة استخراج الترخيص

مدة الترخيص

ً
 14يوما

 3سنوات

للتسجيل

اضغط هنا

ترخيص محطة
بث أرضي

ترخيص محطة بث أرضي
ُ
يمنــح للمنشــآت التــي تريــد تشــغيل محطــة بــث أرضــي
قــادرة علــى توفيــر محتــوى مرئــي ومســموع ،عبــر
موجــات راديــو لبــث الخدمــة التلفزيونيــة أو اإلذاعيــة

الشروط
َ
ُ
االلتــزام بالمواصفــات الفنيــة المعتمــدة من الهيئة
لخدمــات البــث األرضي
ُ
تقديــم مــا يثبــت امتــاك العقــار والتجهيــزات
واألدوات المســتخدمة ألغــراض الترخيــص ،أو حــق
االســتخدام والتصــرف فيهــا ،وذلــك طــوال فتــرة
الترخيــص

المتطلبات
سجل تجاري مطابق للنشاط
عقــد تأســيس الشــركة فــي
ً
حــال كان الطلــب مقدمــا مــن
شر كة
الهوية الوطنية
للسعوديين /جواز السفر
لغير السعوديين
تقديــم شــرح كامــل عــن
الخدمــة المــراد تقديمهــا
توضيــح القنــوات المرئيــة أو
المســموعة مــن حيــث النــوع
واللغــة والجهــة المالكــة
تقريــر بأعــداد المشــتركين
ً
الفعلييــن فــي الـــ 12شــهرا
الماضيــة

الرسوم
تحــدد الرســوم فــي الئحــة منفصلــة مــن مجلــس إدارة
ً
الهيئــة بنــاء علــى توصيــة مــن الهيئــة

ترخيص محطة بث أرضي

رحلة المستثمر
للحصول على الترخيص

مدة استخراج الترخيص

مدة الترخيص

ً
 14يوما

 3سنوات

للتسجيل

اضغط هنا

ترخيص محطة الربط العلوي
باألقمار الصناعية

ترخيــص محطــة الربــط العلــوي باألقمــار
ا لصنا عيــة

لتوفير وتشــغيل خدمة الربط العلوي باألقمار الصناعية
ألغــراض توزيــع المحتــوى ،حيــث يتيــح إنشــاء وتشــغيل
وصيانــة اآلتي:

معــدات اتصــال متنقلــة عبــر األقمــار الصناعيــة،
مثــل :مركبــات جمــع األخبــار عبــر األقمــار الصناعيــة
« ،»SNGوهـواتــــف الــبــــث عــبــــر األقــمــــار الـــصناعية
الـمـتـخـصـصـــة فـــي بــــث الـفـعـالـيـــات الــريـاضــيـــــة،
ً
ً
واإلخباريــة ،والسياســية ،والثقافيــة ،بثــا مباشــرا

منصــات التجميــع التــي ترتبــط بالبنيــة التحتيــة الثابتــة
للربــط العلــوي (ســيتم شــرحها فــي الترخيــص الالحــق)

تــرخـــيــــص محطــة الربــط العلــوي باألقمــار
الصناعيــة

الشروط
ً
ُ
َ
أن يكــون لطالــب الترخيــص مــن يمثلــه قانونيــا أمام
ا لهيئة
ُ
تقديــم مــا يثبــت دفــع المقابل المالي ،واســتخدام
الطيــف التــرددي وفــق الئحــة المقابــل المالــي
َ
للطيــف التــرددي المعتمــدة مــن هيئــة االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات
أن يتعهــد طالــب الترخيــص بااللتــزام باآلليــة التــي
يضعهــا المجلــس فيما يتعلق بالخدمــات ،والمقابل
المالــي لتلــك الخدمــات

المتطلبات
سجل تجاري مطابق للنشاط
عقــد تأســيس الشــركة فــي
ً
حــال كان الطلــب مقدمــا مــن
شر كة
الهوية الوطنية
للسعوديين /جواز السفر
لغير السعوديين

الرسوم

30،000

عن كل معدة اتصال متنقلة عبر األقمار الصناعية
ألغراض عمليات القناة
90،000

عن كل معدة اتصال متنقلة عبر األقمار الصناعية
الستخدامها ألغراض تجارية للغير

ترخيــص مـــحـــــطة الربــط العلــوي باألقمــار
الصناعيــة

رحلة المستثمر
للحصول على الترخيص

مدة استخراج الترخيص

مدة الترخيص

ً
 14يوما

 3سنوات

للتسجيل

اضغط هنا

ترخيص منصات
التجميع

ترخيص منصات التجميع
ُ
يتيــح هــذا الترخيــص إنشــاء وتشــغيل وصيانــة منصــات
التجميــع التــي ترتبــط بالبنيــة التحتيــة الثابتــة للربــط
العلــوي ،لتوفيــر مرافق الربط العلــوي باألقمار الصناعية

الشروط

إثبــات دفــع المقابل المالي ،واســتخدام الطيف الترددي
َ
وفــق الئحــة المقابل المالــي للطيف التــرددي المعتمدة
مــن هيئة االتصاالت وتقنيــة المعلومات

المتطلبات
سجل تجاري مطابق للنشاط
عقــد تأســيس الشــركة فــي
ً
حــال كان الطلــب مقدمــا مــن
شر كة
الهوية الوطنية
للسعوديين /جواز السفر
لغير السعوديين

الرسوم

4،500،000
ريال

يتـ�م توريـ�د ( )%5مــن مجمــل اإليــرادات الســنوية إلــى
الهيئــة

ترخيص منصات التجميع

رحلة المستثمر
للحصول على الترخيص

مدة استخراج الترخيص

مدة الترخيص

ً
 14يوما

 3سنوات

للتسجيل

اضغط هنا

ترخيص خدمات البث المجدول

ترخيص خدمات البث المجدول
ً
يشــمل مــا يتــم بثــه فــي مواعيد محــددة ،وفقــا لجدول
تــم نشــره عبــر أيــة وســيلة ،ويشــمل ذلــك المحطــات
التلفزيونيــة ذات البــث المجــدول ،وغيرهــا مــن الخدمــات
باشــتراكات أو مــن غيرهــا

الشروط
ُ
تقديــم مــا يثبــت وجــود عقــد مــع مرخــص لــه؛ ســواء
محطــة أو منصــة إعالميــة

المتطلبات
سجل تجاري مطابق للنشاط
عقــد تأســيس الشــركة فــي
ً
حــال كان الطلــب مقدمــا مــن
شــركة
الهوية الوطنية للسعوديين/
جواز السفر لغير السعوديين

الرسوم

2,000
ريال

ترخيص خدمات البث المجدول

ترخيص خدمات البث المجدول

رحلة المستثمر
للحصول على الترخيص

مدة استخراج الترخيص

مدة الترخيص

ً
 14يوما

 3سنوات

للتسجيل

اضغط هنا

ترخيص خدمات البث المرئية أو
المسموعة غير المجدولة

ترخيص خدمات البث المرئية أو المسموعة
غير المجدولة

المنشــأة الحاصلــة علــى هــذا الترخيــص بإمكانهــا توزيــع
المحتوى المرئي والمسموع باستخدام نظام الفيديو
حســب الطلب:

خدمــات ( )SVOD ،AVOD ،TVOD ،OTTوتطبيقاتهــا،
أو عــن طريــق منصــة؛ ممــا يتيــح للمســتفيد تحديــد
محتــوى مرئــي ومســموع ومشــاهدته فــي أي
وقــت يختــاره ،وليــس فــي وقــت بــث مجــدول
والتــي ترتبــط بخــوادم داخــل أو خــارج المملكــة

الشــبكات متعــددة القنــوات ( :)MCNهــي القنــوات
الرقميــة التــي تعمــل تحــت منصــات الفيديــو ،مثــل
 YouTubeولهــا وجــود داخــل المملكــة أو خارجهــا

ترخيص خدمات البث المرئية أو المسموعة
غير المجدولة
ً
يشــمل مــا يتــم بثــه فــي مواعيد محــددة ،وفقــا لجدول
تــم نشــره عبــر أيــة وســيلة ،ويشــمل ذلــك المحطــات
التلفزيونيــة ذات البــث المجــدول ،وغيرهــا مــن الخدمــات
باشــتراكات أو مــن غيرهــا

الشروط
أن يلتــزم طالــب الترخيــص بــأن تكــون جميــع التطبيقــات
والبرامــج المســتخدمة فــي تقديــم خدمــة الفيديو تحت
ً
الطلــب ( )VODمصرحــا بهــا ومســجلة حســب األنظمــة
فــي المملكــة ،مــع تقديــم قائمــة بالتطبيقــات للهيئــة

المتطلبات
سجل تجاري مطابق للنشاط
عقــد تأســيس الشــركة فــي
ً
حــال كان الطلــب مقدمــا مــن
شــركة
الهوية الوطنية للسعوديين/
جواز السفر لغير السعوديين

الرسوم

2,000
ريال

رســوم خدمــات ()SVOD ،AVOD ،TVOD ،OTT
و تطبيقا تهــا

2,000
ريال

رسوم الشبكات متعددة القنوات

ترخيــص خدمــات البــث المرئية أو المســموعة
غيــر المجدولة

رحلة المستثمر
للحصول على الترخيص

مدة استخراج الترخيص

مدة الترخيص

فـــوري

 3سنوات

للتسجيل

اضغط هنا

ترخيص منصة توزيع مرئي
ومسموع ،عبر بروتوكول
اإلنترنت ( )IPTVوتلفزيون
الكابل

ترخيــص منصــة توزيــع مرئــي ومســموع ،عبــر
بروتوكــول اإلنترنــت ( )IPTVوتلفزيــون الكابــل
ُ
هــذا الترخيــص يمنــح لتشــغيل منصــة توزيــع عبــر الكابــل
والتلفزيــون ،باســتخدام بروتوكــول اإلنترنت ،بحيث تكون
قــادرة علــى توفيــر محتــوى مرئــي ومســموع من خالل
خــوادم وكابــات متحــدة المحــور ،وكابــات أليــاف بصرية
وتهــدف األنشــطة التــي تقــدم خدمــة البــث المرئــي عبر
شــبكة مغلقــة (مثــل خدمــة الكابل ) لصالح مســتفيدين
إلــى إيصــال المحتوى الخاص بنشــاطها إلى نقاط توزيع
خاصــة بها

الشروط
تقديــم شــهادة بتطبيــق جميــع معاييــر أمــن
المعلومــات لخــوادم المحطــة ،حســب مــا تقــره
الهيئــة
تزويــد الهيئــة بقائمــة الخدمــات والباقــات وأســعار
االشــتراك فيهــا
أن يلتــزم طالــب الترخيــص بــأن تكــون جميــع
َ
ُ
التطبيقــات والبرامــج المســتخدمة فــي تقديــم
خدمــة توزيــع المحتــوى المرئــي والمســموع عبــر
ً
بروتوكــول اإلنترنــت ( )IPTVمصرحــا بهــا ،ومســجلة
حســب األنظمــة فــي المملكــة ،مــع تقديــم قائمــة
بتلــك التطبيقــات إلــى الهيئــة
تزويــد الهيئــة بقائمــة الخدمــات والباقــات ورســوم
االشــتراك فيهــا العتمادهــا (إن وجــدت)

المتطلبات
سجل تجاري مطابق للنشاط
عقــد تأســيس الشــركة فــي
ً
حــال كان الطلــب مقدمــا مــن
شــركة
الهويــة الوطنية للســعوديين/
جــواز الســفر لغير الســعوديين

الرسوم

50,000
ريال

ترخيص تشغيل المنصات
50,000
ريال

ترخيص تشغيل الشبكات المغلقة

ترخيــص منصــة توزيــع مرئــي ومســموع ،عبــر
بروتوكــول اإلنترنــت ( )IPTVوتلفزيــون الكابــل

رحلة المستثمر
للحصول على الترخيص

مدة استخراج الترخيص

مدة الترخيص

ً
 14يوما

 3سنوات

للتسجيل

اضغط هنا

ترخيص تقديم خدمة
البث اإلذاعي

ترخيص تقديم خدمة
البث اإلذاعي
تقديــم خدمــة الراديــو التــي تتضمــن نقــل البرامــج
المســموعة عبــر أيــة وســيلة

الشروط
تقديــم مــا يثبــت وجــود عقــد مــع مرخص لــه بمنصة
أو محطــة إعالمية،
أن يتعهــد طالــب الترخيــص بالتقيــد بنــوع البرامــج
اإلذاعيــة المحــددة فــي الترخيــص الممنــوح لــه،
أن يتعهــد طالــب الترخيــص بالتقيــد بالتــرددات
َ
المخصصــة لــه ِمــن ِقبــل الهيئــة وهيئــة االتصــاالت،
ً
وبنطــاق التغطيــة الجغرافيــة المحــدد لــه ،وفقــا
لإلجــراءات والمعاييــر الفنيــة الســتخدام التــرددات

المتطلبات
سجل تجاري مطابق للنشاط
عقــد تأســيس الشــركة فــي
ً
حــال كان الطلــب مقدمــا مــن
شــركة
الهوية الوطنية للســعوديين/
جواز الســفر لغير الســعوديين

الرسوم

لخدمــة البــث اإلذاعــي عبــر محطــة أرضيــة،

100،000
ريال

2،000
ريال

(وتحــدد الهيئــة النطــاق الجغرافــي والمقابــل
المالــي لنقــاط التوزيــع لــكل ترخيــص).

لخدمة البث اإلذاعي عبر الوسائل األخرى.

ترخيص تقديم خدمة
البث اإلذاعي

رحلة المستثمر
للحصول على الترخيص

مدة استخراج الترخيص

مدة الترخيص

ً
 14يوما

 3سنوات

للتسجيل

اضغط هنا

ترخيص مزاولة تشغيل دور
السينما الدائمة

ترخيص مزاولة تشغيل دور السينما الدائمة

ترخيــص مزاولــة تشــغيل دور الســينما الدائمــة لمزاولــة
نشــاط تشــغيل دار أو دور الســينما الثابتــة

الشروط

أن يقــدم طالــب الترخيــص مــا يثبــت الخبــرة ،والقــدرة
ً
على تشــغيل دور الســينما وفقا لمتطلبات الهيئة
أن يقــدم طالــب الترخيــص خطــة تشــغيلية كاملــة
ً
لتشــغيل دور الســينما وفقــا لمتطلبــات الهيئــة

المتطلبات
ســجل تجاري ســاري أو ترخيص
اســتثمار أجنبــي مــن وزارة
االســتثمار
أن يكــون النشــاط اإلعالمــي
مضــاف للســجل التجــاري
العنوان الوطني
اذا كانت الجهة طالبة الترخيص
شــركة ،فيرفــق عقد تأســيس
الشــركة والهويــات الوطنيــة
أو

جــوازات

الســفر

(لغيــر

الســعوديين) لكافــة الشــركاء
والمديــر وأعضاء مجلس اإلدارة
واذا كان احــد الشــركاء شــركة
أخــرى فترفــق الســجل التجــاري
الهويــة الوطنية للســعوديين/
جــواز الســفر لغير الســعوديين
نبذة عن الجهة طالبة الترخيص

الرسوم
ترخيص مزاولة نشاط تشغيل
دور السينما الدائمة الفئة (أ):

ترخيص مزاولة نشاط تشغيل
دور السينما الدائمة الفئة (ب):

ترخيص مزاولة نشاط تشغيل
دور السينما الدائمة الفئة (ج):

210,000
ريال

126,000
ريال

84,000
ريال

ترخيص مزاولة تشغيل دور السينما الدائمة

رحلة المستثمر
للحصول على الترخيص

مدة استخراج الترخيص

مدة الترخيص

ً
 14يوما

 3سنوات

للتسجيل

اضغط هنا

ترخيص مزاولة نشاط تشغيل
دور السينما المؤقته
واالحتياج المتخصص

ترخيص مزاولة نشــاط تشــغيل دور الســينما
المؤقتــه واالحتياج المتخصص
ترخيص مزاولة نشاط تشغيل دور السينما المؤقتة
ولالحتياج المتخصص
لمزاولة نشاط تشغيل دار أو دور السينما المؤقتة
األخرى

الشروط
أن يقــدم طالــب الترخيــص مــا يثبــت الخبــرة ،والقــدرة
ً
على تشــغيل دور الســينما وفقا لمتطلبات الهيئة
أن يقــدم طالــب الترخيــص خطــة تشــغيلية كاملــة
ً
لتشــغيل دور الســينما وفقــا لمتطلبــات الهيئــة

المتطلبات
ســجل تجاري ســاري أو ترخيص
اســتثمار أجنبــي مــن وزارة
االســتثمار
أن يكــون النشــاط اإلعالمــي
مضــاف للســجل التجــاري
العنوان الوطني
اذا كانت الجهة طالبة الترخيص
شــركة ،فيرفــق عقد تأســيس
الشــركة

وصــور

الهويــات

الوطنية أو جوازات السفر (لغير
الســعوديين) لكافــة الشــركاء
والمديــر وأعضاء مجلس اإلدارة
واذا كان احــد الشــركاء شــركة
أخــرى فترفــق الســجل التجــاري
الهويــة الوطنية للســعوديين/
جــواز الســفر لغير الســعوديين
نبذة عن الجهة طالبة الترخيص

الرسوم
ترخيص مزاولة نشاط تشغيل
دور السينما المؤقتة (أ):
ترخيص مزاولة نشاط تشغيل
دور السينما المؤقتة (ب):
ترخيص مزاولة نشاط تشغيل
دور السينما المؤقتة (ج):

مزاولة نشاط دور السينما
لإلحتياج المتخصص

105,000
ريال

63,000
ريال

42,000
ريال

105,000
ريال

ترخيص مزاولة نشــاط تشــغيل دور الســينما
المؤقتــه واالحتياج المتخصص

رحلة المستثمر
للحصول على الترخيص

مدة استخراج الترخيص

مدة الترخيص

فـــوري

 3سنوات

للتسجيل

اضغط هنا

ترخيص تشغيل دار سينما
(دائم)

ترخيص تشغيل دار سينما (دائم)

ترخيص تشغيل دار عرض دائم
لتشغيل دار عرض سينمائي يستخدم بشكل دائم

الشروط
َ
ُ
باســتثناء دار العــرض المؤقتــة يجــب أن يكــون طالب
ً
الترخيــص مرخصــا لــه مــن الهيئــة بمزاولــة نشــاط
تشــغيل دور الســينما الثابتــة ،ويمكــن لمشــغلي
الســينما الثابتــة التقــدم بطلــب الترخيــص لعــروض
مؤقتــة
ُ
أن تكــون دار الســينما المــراد تشــغيلها مرخصــة
مــن الجهــات المختصــة ،وتحمــل ترخيــص إنشــاء دار
ســينما لــدور الســينما الثابتة ولالحتيــاج المتخصص
ُ
ُ
أن يقــدم طالــب الترخيــص مــا يثبــت ملكيــة العقــار،
ً
َ
أو عقــد اســتئجار ســاريا طــوال مــدة الترخيــص
توريــد مــا يعــادل ( )15%إلــى الهيئــة وذلــك مــن
العائــدات والمداخيــل المتأتية مــن قيمة كل تذكرة
يتــم بيعهــا فــي دور العــرض الواقعــة فــي الفئــة
(أ) ،وتوريــد مــا يعــادل ( )10%إلــى الهيئــة وذلــك
مــن العائــدات والمداخيــل المتأتيــة مــن قيمــة كل
تذكــرة يتــم بيعهــا فــي دور العــرض الواقعــة فــي
الفئــة (ب (وتوريــد ما يعــادل ( )5%إلى الهيئة وذلك
مــن العائــدات والمداخيــل المتأتيــة مــن قيمــة كل
تذكــرة يتــم بيعهــا فــي دور العــرض الواقعــة فــي
الفئــة (ج).

المتطلبات
تـــرخــيـــــص مـــزاولـــــة نشـــاط
تشـــغيل دور الســـينما
اتفاقيـــة تشـــغيل الســـينما
بي ــن المش ــغل وصاح ــب الح ــق
فـــي اســـتخدام العقـــار
الهويــة الوطنيــة للســعوديين
جــواز الســفر لغير الســعوديين
رخصة البلدية للموقع
مــعــــلومات تفصيليـــة عـــن
دار الـــــسينما توضـــح طبيعـــة
دار الــــســيــنــــا والـــطــاقـــــة
االســـتيعابية وعـــدد وأنـــواع
شاشـــات العـــرض و المقاعـــد
وعـــدد المطاعـــم

الرسوم
ترخيص تشغيل دار سينما (دائم)
الفئة (أ) عن كل شاشة عرض:

ترخيص تشغيل دار سينما (دائم)
الفئة (ب) عن كل شاشة عرض:

ترخيص تشغيل دار سينما (دائم)
الفئة (ج) عن كل شاشة عرض:

21,000
ريال

12,600
ريال

8,400
ريال

ترخيص تشغيل دار سينما (دائم)

رحلة المستثمر
للحصول على الترخيص

مدة استخراج الترخيص

مدة الترخيص

فــوري

 3سنوات

للتسجيل

اضغط هنا

ترخيص تشغيل دار سينما
(مؤقت)

ترخيص تشغيل دار عرض مؤقت

ترخيص تشغيل دار عرض مؤقت
ترخيــص لتشــغيل الســينما لعــرض فيلــم ســينمائي أو
أكثــر بشــكل مؤقــت ،دار عــرض مؤقــت :عــرض ســينمائي
ً
يســتخدم بشــكل مؤقــت (لمدة ال تزيد عــن ثالثين يوما
ً
متصلــة أو متفرقــة و قابلــة للتمديــد اســتثنائيا بقرار من
الهيئــة)؛ لتقديــم العــروض الســينمائية ،بمــا فــي ذلــك
مهرجانــات وفعاليــات عــروض األفــام ذات الصلــة

الشروط
َ
ُ
باســتثناء دار العــرض المؤقتــة يجــب أن يكــون طالب
ً
الترخيــص مرخصــا لــه مــن الهيئــة بمزاولــة نشــاط
تشــغيل دور الســينما الثابتــة ،ويمكــن لمشــغلي
الســينما الثابتــة التقــدم بطلــب الترخيــص لعــروض
مؤقتــة
ُ
أن تكــون دار الســينما المــراد تشــغيلها مرخصــة
مــن الجهــات المختصــة ،وتحمــل ترخيــص إنشــاء دار
ســينما لــدور الســينما الثابتة ولالحتيــاج المتخصص
ُ
ُ
أن يقــدم طالــب الترخيــص مــا يثبــت ملكيــة العقــار،
ً
َ
أو عقــد اســتئجار ســاريا طــوال مــدة الترخيــص
توريــد مــا يعــادل ( )15%إلــى الهيئــة وذلــك مــن
العائــدات والمداخيــل المتأتية مــن قيمة كل تذكرة
يتــم بيعهــا فــي دور العــرض الواقعــة فــي الفئــة
(أ) ،وتوريــد مــا يعــادل ( )10%إلــى الهيئــة وذلــك
مــن العائــدات والمداخيــل المتأتيــة مــن قيمــة كل
تذكــرة يتــم بيعهــا فــي دور العــرض الواقعــة فــي
الفئــة (ب (وتوريــد ما يعــادل ( )5%إلى الهيئة وذلك
مــن العائــدات والمداخيــل المتأتيــة مــن قيمــة كل
تذكــرة يتــم بيعهــا فــي دور العــرض الواقعــة فــي
الفئــة (ج).

المتطلبات
ترخيص مزاولة نشاط تشغيل
دور السينما
اتفاقية تشــغيل الســينما بين
المشــغل وصاحــب الحــق فــي
اســتخدام العقــار
الهوية الوطنية للسعوديين/
جواز السفر لغير السعوديين
رخصة البلدية للموقع
معلومات تفصيلية عن
دار السينما توضح طبيعة
دار السينما والطاقة
االستيعابية وعدد وأنواع
شاشات العرض و المقاعد
وعدد المطاعم

الرسوم
ترخيص تشغيل دار سينما (مؤقت)
عن كل شاشة عرض:

5,000
ريال

ترخيص تشغيل دار عرض مؤقت

رحلة المستثمر
للحصول على الترخيص

مدة استخراج الترخيص

مدة الترخيص

فــوري

ً
 30يوما في السنة

للتسجيل

اضغط هنا

ترخيص تشغيل دار سينما
(لالحتياجات المتخصصة)

ترخيــص تشــغيل دار ســينما (لالحتياجــات
ا لمتخصصــة )
ترخيص تشغيل دار عرض لالحتياج المتخصص
ترخيــص لتشــغيل دار عــرض ســينمائي فــي العــروض
ً
ًّ
غيــر الربحيــة ،والتــي تعــرض محتــوى إعالميــا مصنفــا
مــن الهيئــة ألغــراض تعليميــة ،أو تربويــة ،أو علميــة ،أو
ثقافيــة ،أو تاريخيــة ،أو ألي غــرض خــاص آخــر توافــق
عليــه الهيئــة

الشروط
َ
ُ
باســتثناء دار العــرض المؤقتــة يجــب أن يكــون طالب
ً
الترخيــص مرخصــا لــه مــن الهيئــة بمزاولــة نشــاط
تشــغيل دور الســينما الثابتــة ،ويمكــن لمشــغلي
الســينما الثابتــة التقــدم بطلــب الترخيــص لعــروض
مؤقتــة
ُ
أن تكــون دار الســينما المــراد تشــغيلها مرخصــة
مــن الجهــات المختصــة ،وتحمــل ترخيــص إنشــاء دار
ســينما لــدور الســينما الثابتة ولالحتيــاج المتخصص
ُ
ُ
أن يقــدم طالــب الترخيــص مــا يثبــت ملكيــة العقــار،
ً
َ
أو عقــد اســتئجار ســاريا طــوال مــدة الترخيــص
توريــد مــا يعــادل ( )15%إلــى الهيئــة وذلــك مــن
العائــدات والمداخيــل المتأتية مــن قيمة كل تذكرة
يتــم بيعهــا فــي دور العــرض الواقعــة فــي الفئــة
(أ) ،وتوريــد مــا يعــادل ( )10%إلــى الهيئــة وذلــك
مــن العائــدات والمداخيــل المتأتيــة مــن قيمــة كل
تذكــرة يتــم بيعهــا فــي دور العــرض الواقعــة فــي
الفئــة (ب (وتوريــد ما يعــادل ( )5%إلى الهيئة وذلك
مــن العائــدات والمداخيــل المتأتيــة مــن قيمــة كل
تذكــرة يتــم بيعهــا فــي دور العــرض الواقعــة فــي
الفئــة (ج).
أن يقــوم طالــب الترخيــص لدار العــرض المؤقت ودار
العــرض لالحتيــاج المتخصــص بأثبــات القــدرة علــى
التشــغيل عبــر مرخــص لمزاولة نشــاط تشــغيل دور
الســينما المؤقتــة ولالحتيــاج المتخصــص

المتطلبات
ترخيص مزاولة نشاط تشغيل
دور السينما
اتفاقيــة تشــغيل الســينما
بيــن المشــغل وصاحــب الحــق
فــي اســتخدام العقــار
الهوية الوطنية للسعوديين/
جواز السفر لغير السعوديين
رخصة البلدية للموقع
معلومات تفصيلية عن
دار السينما توضح طبيعة
دار السينما والطاقة
االستيعابية وعدد وأنواع
شاشات العرض و المقاعد
وعدد المطاعم

الرسوم
عن كل شاشة عرض:
7,000
ريال

ترخيــص تشــغيل دار ســينما (لالحتياجــات
ا لمتخصصــة )

رحلة المستثمر
للحصول على الترخيص

مدة استخراج الترخيص

مدة الترخيص

 3أيام

ً
 30يوما

للتسجيل

اضغط هنا

تراخيص

اإلعالم المقروء

المحتويات

فسح الكتب والمطبوعات

فسح الكتب والمطبوعات

المحلية

الخارجية

ترخيص نشاط

ترخيص نشر الصحف

نشر الكتب

والمجالت

ترخيص الخدمات الصحفية

نشاط الصحافة اإللكترونية

ترخيص دار النشر اإللكتروني

ترخيص الطباعة

نشاط المجلة
اإللكترونية

فسح الكتب والمطبوعات
المحليــــة

فسح الكتب والمطبوعات المحلية
فسح محتوى الكتب والمطبوعات المحلية وإمكانية
تداوله ونشره

الشروط
أال تخالف أحكام الشريعة اإلسالمية
أال تفض ــي إل ــى م ــا يخ ــل بأم ــن الب ــاد أو نظامه ــا
الع ــام أو م ــا يخ ــدم مصال ــح أجنبي ــة تتع ــارض م ــع
المصلح ــة الوطني ــة
أال تـــؤدي إلـــى إثـــارة النعـــرات وبـــث الفرقـــة بيـــن
المواطنيـــن
أال تـــؤدي إلـــى المســـاس بكرامـــة األشـــخاص
وحرياتهـــم أو إلـــى ابتزازهـــم أو إلـــى اإلضـــرار
بســـمعتهم أو أســـمائهم التجاريـــة
أال تؤدي إلى تحبيذ اإلجرام أو الحث عليه
أال تضر بالوضع االقتصادي أو الصحي في البالد
أال تفشـــي وقائـــع التحقيقـــات أو المحاكمـــات إال
بع ــد الحص ــول عل ــى إذن م ــن الجه ــة المختص ــة
أن تلت ــزم بالنق ــد الموضوع ــي البن ــاء اله ــادف إل ــى
المصلحــة العامــة والمســتند إلــى وقائع وشــواهد
صحيحــة

المتطلبات
نســخة مــن المــادة بصيغــة
PDF
إثبــات ملكيــة حقــوق النشــر
والتوزيــع للمــادة

الرسوم
اليوجد

مدة استخراج الترخيص

مدة الترخيص

ً
 30يوما كحد أقصى

غير محدد المدة

للتسجيل

اضغط هنا

فسح الكتب والمطبوعات
الخارجية

فسح الكتب والمطبوعات الخارجية

فســـح محتـــوى الكتـــب اإللكترونيـــة والمطبوعـــات
الخارجيـــة وإمكانيـــة نشـــره وتداولـــه

الشروط
أال تخالف أحكام الشريعة اإلسالمية
أال تفض ــي إل ــى م ــا يخ ــل بأم ــن الب ــاد أو نظامه ــا
الع ــام أو م ــا يخ ــدم مصال ــح أجنبي ــة تتع ــارض م ــع
المصلح ــة الوطني ــة
أال تـــؤدي إلـــى إثـــارة النعـــرات وبـــث الفرقـــة بيـــن
المواطنيـــن
أال تـــؤدي إلـــى المســـاس بكرامـــة األشـــخاص
وحرياتهـــم أو إلـــى ابتزازهـــم أو إلـــى اإلضـــرار
بســـمعتهم أو أســـمائهم التجاريـــة
أال تؤدي إلى تحبيذ اإلجرام أو الحث عليه
أال تضر بالوضع االقتصادي أو الصحي في البالد
أال تفشـــي وقائـــع التحقيقـــات أو المحاكمـــات إال
بع ــد الحص ــول عل ــى إذن م ــن الجه ــة المختص ــة
أن تلت ــزم بالنق ــد الموضوع ــي البن ــاء اله ــادف إل ــى
المصلحــة العامــة والمســتند إلــى وقائع وشــواهد
صحيحــة

المتطلبات
نســخة مــن المــادة بصيغــة
PDF
إثبــات ملكيــة حقــوق النشــر
والتوزيــع للمــادة

الرسوم
اليوجد

مدة استخراج الترخيص

مدة الترخيص

فـــوري

غير محدد المدة

للتسجيل

اضغط هنا

ترخيص نشاط
نشر الكتب

ترخيص نشاط نشر الكتب
ممارســة النشــاطات ذات االرتباط بإصدار وإعداد وتمويل
أي إنتــاج مكتــوب ،علمــي أو ثقافــي أو فنــي بغــرض
التــداول ،وكذلــك المشــاركة فــي معــارض الكتــب

الشروط
أن ال يقل عمر المتقدم عن  25سنة
ً
أن يكــون المتقــدم مديــرا للشــركة فــي حــال
الشــركات (ومســجل فــي الســجل التجــاري)
أن يكــون المتقــدم مالــك المؤسســة فــي حــال
(المؤسســات)
أن يكون النشاط اإلعالمي مضاف للسجل التجاري

المتطلبات
إثبات ممارسة النشاط

الرسوم

2,000
ريال

مدة استخراج الترخيص

مدة الترخيص

فـــــوري

 3سنوات

للتسجيل

اضغط هنا

ترخيص نشر الصحف
والمجالت

ترخيص نشر الصحف والمجالت
ممارســة النشــاطات ذات االرتباط بإصدار وإعداد وتمويل
أي إنتــاج مكتــوب ،علمــي أو ثقافــي أو فنــي بغــرض
التــداول ،وكذلــك المشــاركة فــي معــارض الكتــب

الشروط
أن ال يقل عمر المتقدم عن  25سنة
ً
أن يكــون المتقــدم مديــرا للشــركة فــي حــال
الشــركات (ومســجل فــي الســجل التجــاري)
أن يكــون المتقــدم مالــك المؤسســة فــي حــال
(المؤسســات)
أن يكون النشاط اإلعالمي مضاف للسجل التجاري

المتطلبات
إثبات ممارسة النشاط

الرسوم

2,000
ريال

مدة استخراج الترخيص

مدة الترخيص

ً
 30يوما كحد أقصى

 3سنوات

للتسجيل

اضغط هنا

ترخيص الخدمات
الصحفية

ترخيص الخدمات الصحفية
تقديــم الخدمــات اإلعالمية المســاندة وتمثل الوســائل
اإلعالميــة الداخلية والخارجية ومراســلتها

الشروط
أن ال يقل عمر المتقدم عن  25سنة
ً
أن يكــون المتقــدم مديــرا للشــركة فــي حــال
الشــركات (ومســجل فــي الســجل التجــاري)
أن يكــون المتقــدم مالــك المؤسســة فــي حــال
(المؤسســات)
أن يكون النشاط اإلعالمي مضاف للسجل التجاري

المتطلبات
إثبات ممارسة النشاط

الرسوم

2,000
ريال

مدة استخراج الترخيص

مدة الترخيص

فــــوري

 3سنوات

للتسجيل

اضغط هنا

نشاط الصحافة
اإللكترونية

نشاط الصحافة اإللكترونية
موقع إلكتروني له عنوان ثابت ،يقدم خدمات النشر
الصحفي على الشبكة (المواقع التي تنشر األخبار،
والتقارير ،والتحقيقات ،والمقاالت .إلخ) تصدر في
مواعيد منتظمة ،أو غير منتظمة

الشروط
أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
أال يقل عمره عن  18سنة
في حالة الشــركات تطبق الشــروط الســابقة على
ممثليها

المتطلبات
عق ــد تأس ــيس موض ــح في ــه
بيانـــات الشـــركاء وأرقـــام
الهويـــات والجنســـيات
إثبات ملكية النطاق
إثبات ممارسة النشاط

الرسوم
اليوجد

مدة استخراج الترخيص

مدة الترخيص

ً
 30يوما كحد أقصى

سـنــة واحــدة

للتسجيل

اضغط هنا

ترخيص دار النشر
اإللكتروني

ترخيص دار النشر اإللكتروني
هــي مــن تتولــى إصــدار أي إنتــاج علمــي أو ثقافــي أو
فنــي بصيغــة إلكترونيــة بغــرض التــداول

الشروط
أن ال يقل عمر المتقدم عن  25سنة
في حالة الشــركات تطبق الشــروط الســابقة على
ممثليها

المتطلبات
عق ــد تأس ــيس موض ــح في ــه
بيانـــات الشـــركاء وأرقـــام
الهويـــات والجنســـيات
إثبات ملكية النطاق
إثبات ممارسة النشاط

الرسوم
اليوجد

مدة استخراج الترخيص

مدة الترخيص

ً
 30يوما كحد أقصى

سنة واحدة

للتسجيل

اضغط هنا

ترخيص الطباعة

ترخيص الطباعة
الطباعة اآللية للكلمات والصور على الورق أو القماش
أو نحوها

الشروط

أن ال يقل عمر المتقدم عن  25سنة
ً
أن يكــون المتقــدم مديــرا للشــركة فــي حــال
الشــركات (ومســجل فــي الســجل التجــاري)
أن يكــون المتقــدم مالــك المؤسســة فــي حــال
(المؤسســات)
أن يكون النشاط اإلعالمي مضاف للسجل التجاري

المتطلبات
إثبات ممارسة النشاط

الرسوم

2,000
ريال

مدة استخراج الترخيص

مدة الترخيص

ً
 30يوما كحد أقصى

 3سنوات

للتسجيل

اضغط هنا

نشاط المجلة اإللكترونية

نشاط المجلة اإللكترونية
موقع إلكتروني له عنوان ثابت ،يقدم خدمات النشر
الصحفي على الشبكة متخصصة تصدر بشكل دوري

الشروط

أن ال يقل عمر المتقدم عن  18سنة
في حالة الشــركات تطبق الشــروط الســابقة على
ممثليها

المتطلبات
عق ــد تأس ــيس موض ــح في ــه
بيانـــات الشـــركاء وأرقـــام
الهويـــات والجنســـيات
إثبات ملكية النطاق
إثبات ممارسة النشاط

الرسوم
اليوجد
مدة استخراج الترخيص

مدة الترخيص

ً
 30يوما كحد أقصى

سنة واحدة

للتسجيل

اضغط هنا

تراخيص

تراخيص اإلعالن والتسويق
واالستشارات اإلعالمية

المحتويات

وكاالت التســويق والدعايــة

وكاالت العالقات

واإلعــان

العامة

وكاالت الدراسات

مكاتب قياس وسائل اإلعالم

واالستشارات اإلعالمية

ترخيص تقديم األفراد
للمحتوى اإلعالني عبر منصات
التواصل االجتماعي

وكاالت التسويق والدعاية
واإلعالن

وكاالت التسويق والدعاية واإلعالن

ممارســة النشــاطات الخاصــة بتصميم وتنفيــذ اإلعالنات
التجاريــة والتحريريــة والمصــورة والمرســومة والناطقــة،
وإصــدار التقاويــم والمفكــرات واألدلــة التجاريــة
واالقتصاديــة وأدلــة الخدمــات والهدايــا ومــا شــابهها،
وكذلــك إعــداد وتنفيــذ الحمــات التســويقية ذات
العالقــة بالســلع والخدمــات وكذلــك لمنشــآت الدعايــة
واإلعــان والتســويق التــي تــروج البضائــع والســلع أو
الخدمــات عبــر الوســائط المرئيــة والمســموعة .ويشــمل
ذلــك :اإلشــراف علــى حســابات العمالء بمواقــع التواصل
ُ
االجتماعــي ومــا يشــابهها مــن خدمــات.

الشروط

ً
أن يكــون المتقــدم مديــرا للشــركة فــي حــال
الشــركات (ومســجل فــي الســجل التجــاري)
أن يكــون المتقــدم مالــك المؤسســة فــي حــال
(المؤسســات)
أن يكون النشاط اإلعالمي مضاف للسجل التجاري

المتطلبات
سجل تجاري ساري

الرسوم

2,000
ريال

مدة استخراج الترخيص

مدة الترخيص

يوم عمل

ســنــة واحدة

للتسجيل

اضغط هنا

وكاالت العالقات
العامة

وكاالت العالقات العامة
تقديــم الخدمــات للمؤسســات العامــة والخاصــة بشــأن
إعــداد وتأهيــل موظفيهــا لمواكبــة الحملــة ،وتقديــم
خدمــات تنظيــم النــدوات والمؤتمــرات والمعــارض
واإلشــراف عليهــا مــن حيــث تولــي أي أعمــال تتعلــق
باســتقبال وتوديــع وتوفيــر الســكن والتنقالت ومرافقة
الضيــوف ونحوهــا إلــى جانــب خلــق مناســبات تجاريــة
لتنشــيط التســويق كالمهرجانــات والمعــارض المؤقتــة
وإعــداد دعــوات للمشــاركة فيهــا

الشروط

أن ال يقل عمر المتقدم عن  25سنة
ً
أن يكــون المتقــدم مديــرا للشــركة فــي حــال
الشــركات (ومســجل فــي الســجل التجــاري)
أن يكــون المتقــدم مالــك المؤسســة فــي حــال
(المؤسســات)
أن يكون النشاط اإلعالمي مضاف للسجل التجاري

المتطلبات
إثبات ممارسة النشاط

الرسوم

2,000
ريال

مدة استخراج الترخيص

مدة الترخيص

فـــوري

 3سنوات

للتسجيل

اضغط هنا

وكاالت الدراسات
واالستشارات اإلعالمية

وكاالت الدراســـات واالستشـــارات
اإلعالميـــة
ممارســة أعمــال وضــع دراســات الجــدوى االقتصاديــة
لألنشــطة

اإلعالميــة

ومشــاريعها،

وتقديــم

االستشــارات اإلعالميــة لوســائل اإلعــام وآثارهــا
وأنشــطتها ،ومــدى تأثيرهــا مــن خــال دراســة
ميدانيــة واســتطالعات الــرأي العــام ،ووضــع وإعــداد
الدراســات والبحــوث للحمــات اإلعالميــة ورســم
الخطــط المناســبة لهــا ومتابعتهــا وتقييــم نتائجهــا

الشروط

أن ال يقل عمر المتقدم عن  25سنة
ً
أن يكــون المتقــدم مديــرا للشــركة فــي حــال
الشــركات (ومســجل فــي الســجل التجــاري)
أن يكــون المتقــدم مالــك المؤسســة فــي حــال
(المؤسســات)
أن يكون النشاط اإلعالمي مضاف للسجل التجاري

المتطلبات
إثبات ممارسة النشاط

الرسوم

2,000
ريال

مدة استخراج الترخيص

مدة الترخيص

فـــوري

 3سنوات

للتسجيل

اضغط هنا

مكاتب قياس وسائل اإلعالم

مكاتب قياس وسائل اإلعالم
إنشــاء وتشــغيل وإدارة أنظمــة لقيــاس المشــاهدة
واالســتماع والقــراءة لوســائل اإلعــام المختلفــة؛
التلفزيــون ،والراديــو ،والمطبوعــات ،ووســائل اإلعــام
الرقمــي.
والقيــام بإجــراء بحــوث ودراســات لوســائل اإلعــام
المرئيــة والمســموعة ،وإجــراء دراســات تأثيــر اإلعــام
علــى الجمهــور فــي المملكــة.

الشروط

ُ
تقديــم مــا يثبــت القــدرة علــى القيــام بالخدمــات
المشــمولة بهــذا الترخيــص

المتطلبات
سجــــــل تــــجــــاري ســـاري ،أو
ترخي ــص اس ــتثمار أجنب ــي م ــن
وزارة االســـتثمار
أن يكـــون النشـــاط اإلعالمـــي
مضـــاف للســـجل التجـــاري
العنوان الوطني
اذا كانـــت الجهـــة طالبـــة
الترخيـــص شـــركة ،فيرفـــق
عقد تأســيس الشــركة وصور
الهوي ــات الوطني ــة أو ج ــوازات
الســـفر (لغيـــر الســـعوديين)
لكافـــة الشـــركاء والمديـــر
وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة واذا
كان أحـــد الشـــركاء شـــركة
أخــرى فترفق الســجل التجاري
الهوية الوطنية للسعوديين/
جواز السفر لغير السعوديين
نبذة عن الجهة طالبة الترخيص
شرح كامل عن الخدمة المراد
تقديمها

الرسوم

30,000
ريال

30,000
ريال

َ
إلصدار ترخيص قياس ِنسب المشاهدة،
(ويتم حصرها على مرخص واحد فقط).

إلصدار ترخيص دراسات وسائل اإلعالم،
َ
(من غير قياس ِنسب المشاهدة).

مدة استخراج الترخيص
ً
 14يوما

مدة الترخيص
 3سنوات

للتسجيل

اضغط هنا

ترخيص تقديم األفراد
للمحتوى اإلعالني عبر منصات
التواصل االجتماعي

ترخيـــص تقديـــم األفـــراد للمحتـــوى
اإلعالنـــي عبـــر منصـــات التواصـــل
االجتماعـــي

ُ
يــمــنــــح لــــأفراد الـــــذين يــقـــدمـــــون محــتـــــوى
ً
إعـــــانيا عـــبـــــر منـــصـــــات الــــتــواصــــــل االجتماعـــي

الشروط

أن يتعهــد طالــب الترخيــص بااللتــزام بالشــروط
والضوابــط الصــادرة مــن الهيئــة الخاصــة بتقديــم
األفــراد للمحتــوى اإلعالنــي عبــر منصــات التواصــل
االجتماعــي
التعهــد بااللتــزام بالضوابــط الخاصــة بالمحتــوى
واإلعالنــات والتصنيفــات (بمــا فيهــا التصنيــف
العمــري) والتعليمــات الصــادرة مــن الهيئــة
التعهــد بتقديــم أي بيانــات أو معلومــات أو تقاريــر
تطلبهــا الهيئــة
التعهــد بالتوقــف عــن اإلعــان عــن أي محتــوى
ً
إعالمــي فــورا ودون اعتــراض عنــد طلــب الهيئــة
التعهــد بعــدم عــرض أي إعــان إال من خالل حســاب
مســجل لــدى الهيئــة ومرتبــط بالترخيــص الممنــوح
للمرخــص لــه
أن يتعهــد طالــب الترخيــص غيــر الســعودي بعــدم
بممارســة النشــاط إال بعــد الحصول علــى التراخيص
والموافقــات الالزمــة مــن الهيئــة والجهــات ذات
العالقــة

الرسوم

15,000
ريال

مدة استخراج الترخيص

مدة الترخيص

3أيــام

 3سنوات

للتسجيل

اضغط هنا

تــــم إعـــــداد هـــــذا الــدلـــيـــل ألغـــراض إرشــــاديــــة
فــــقـــــط ،ومـــضـــمـــونــــه قــــابــــل للــتــعــديـل فــي
ً
أي وقت ،وال يعتبر إلزاميا عـلـى الـهـيـئة ،كما ال يعد
بمثابــة مشــورة قانونيــة ،وال يـمـكـــن االعـتـــماد عليه
والعمــل بموجبــه دون الرجــوع إلــى األحــكام النظاميــة
ذات العالقة

