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 1قبل البدء

4

مقدمة

انطالقــا ِمــن رؤيــة المملكــة  2030قامــت وزارة اإلعــام بمبــادرة لتحســين أداء األعمــال فــي
قطــاع األنشــطة اإلعالميــة ِمــن خــال إعــادة هندســة إجــراءات التراخيــص وأتمتتهــا لتحفيــز
اإلســتثمار فــي المجــال اإلعالمــي والمشــاركة فــي التنميــة اإلقتصاديــة .فــي ضــوء ذلــك
أصــدرت الــوزارة هــذا الدليــل االسترشــادي فــي هــذا القطــاع الحيــوي.
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نبذة عن وزارة االعالم

كانــت البدايــات األولــى لإلعــام الســعودي عندما
تــم إنشــاء صحيفــة أم القــرى عــام  1343هـ
فــي عهــد جاللــة الملــك عبــد العزيــز آل ســعود
– طيــب اللــه ثــراه  -لتكــون النــواة األولــى فــي
منظــوم اإلعــام الســعودي الرســمي ،وهــي
تنشــر كل مــا يصــدر عــن الدولــة مــن قــرارات
وبيانــات حكوميــة تخــص المواطــن الســعودي.

1343هـ

ً
واســتمرارا إلهتمــام الملــك عبدالعزيــز – طيــب
اللــه ثــراه – وحرصــه علــى إطــاع العالــم الخارجــي
وخاصــة اإلســامي علــى حقيقــة األوضــاع فــي
المملكــة أمــر بإنشــاء مجلــس للدعايــة والحــج
يتبــع وزارة الماليــة للقيــام بمواجهــة الحمــات
المغرضــة ضــد المملكــة وكان ذلــك فــي عــام
 1355هـــ .

1355هـ

ثــم جــاءت الخطــوة الثانيــة :وهــي ذات أهميــة
بالغــة فــي مســيرة اإلعــام الســعودي ،وتذكــر
وثائــق اإلعــام أن اإلذاعــة الســعودية ُأنشــئت
بمرســوم ملكــي بتاريــخ  1368/9/22هـــ ،بتوقيــع
الملــك عبــد العزيــز – طيــب اللــه ثــراه  -بتكليــف
األميــر فيصــل بــن عبــد العزيــز – رحمــه اللــه -
بتنفيــذ الفكــرة بهــدف ربــط المملكــة بالعالــم
الخارجــي ونشــر الثقافــة والمعرفــة فــي البــاد،
وفــي ســبيل اســتكمال بنــاء اإلعــام الســعودي،
صــدر المرســوم الملكــي بتاريــخ  1374/6/17هـــ،
وبمقتضــاه ســميت اإلذاعــة «بالمديريــة العامــة
لإلذاعــة» .بعــد ذلــك تــم إنشــاء المديريــة العامــة

1368هـ 1378 -هـ

للصحافــة والنشــر وتــم ربــط اإلذاعــة بهــا ،ثــم
صــدر نظــام المطبوعــات والنشــر عــام  1378هـــ.
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نبذة عن وزارة اإلعالم

ً
ً
ودوليــا
محليــا
ومــع تزايــد اإلهتمــام باإلعــام
واتســاع النطــاق ،أصــدر الملــك فيصــل – رحمــه
اللــه – المرســوم الملكــي بتاريــخ  1382/10/9هـــ
بتحويــل المديريــة العامــة للصحافــة والنشــر إلــى
وزارة لإلعــام لتشــرف علــى وســائل اإلعــام.

1382هـ

وفــي عــام  1424هـــ صــدر قــرار مجلــس الــوزراء
بتعديــل مســمى وزارة اإلعــام بحيــث يكــون
وزارة الثقافــة واإلعــام ،مــع التغيــرات اإلعالميــة
التــي شــهدت المملكــة العربيــة الســعودية و
ضــرورة مواكبــة القطــاع اإلعالمــي ممــا يحقــق
الرؤيــة الطموحــة لبالدنــا صــدر األمــر الملكــي
بفصــل الثقافــة عــن االعــام وتعديــل وزارة
الثقافــة واإلعــام لتكــون «وزارة اإلعــام» بتاريــخ
.1439/9/17

1424هـ 1439 -
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المصدرhttps://www.media.gov.sa :

التعريفات
الدليل

ملف يشمل جميع المعلومات واإلجراءات والضوابط والخطوات التي يحتاجها
المستثمر.

رقم700

700

ً
إلكترونيا مع الجهات
رقم تعريفي موحد يصدر من وزارة التجارة للشركات ،يربطها
الحكومية.

الشروط

الضوابط المنطبقة والواجب توفرها.

المتطلبات

المستندات واألوراق المطلوبة.

رحلة المستثمر

هي الخطوات التي يمر بها المستثمر من التقديم على طلب الرخصة حتى إصدارها .

ايزيك

التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية .
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التعريفات

شركة

الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع

يستهدف الربح بتقديم حصة من المال أو عمل أو منهما معا ,القتسام ما قد ينشأ
من هذا المشروع من ربح أو خسارة.

مؤسسة

المنشأة التي يمتلكها شخص واحد وذلك لممارسة نشاط اقتصادي ،تجارى ،مهني،
صناعي ،زراعي ،وترتبط الذمة المالية للمؤسسة بصاحبها حيث أنه يتحمل كافة
االلتزامات المالية المترتبة على المؤسسة.

سجل تجاري

سجل أو دفتر يقيد فيه بيانات عن تاجر سواء كان فرد أو شركة ،وتخصص فيه صفحة
لكل تاجر تضم كل ما يتعلق بنشاطه التجاري وما يطرأ عليه من تعديالت ويصدر من
وزارة التجارة.

الرخصة التشغيلية

الرخصة الصادرة من وزارة اإلعالم التي تسمح بمزاولة النشاط اإلعالمي.

النظام

نظام المطبوعات والنشر.

الالئحة

الالئحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر.
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وصف األنشطة الخاضعة ألحكام نظام المطبوعات والنشر وأنواعها

اسم النشاط

نوع الترخيص

خدمات اإلعداد لما قبل الطباعة

فوري

اآليزك

 821903أنشطة خدمات ما قبل الطباعة

الوصف

ممارسة نشاط خدمات الصف أو فرز األلوان أو التصميم أو اإلخراج
للمواد التي تعد للطباعة

الغرامات

 100ريال عن كل شهر في حالة التأخر عن التجديد وبحد أقصى  6أشهر

اسم النشاط

المطابع

مدة الترخيص

غير مسموح للخليجي

اآليزك

 181100الطباعة

الوصف

الطباعة اآللية للكلمات والصور على الورق أو القماش أو نحوها

الغرامات

 100ريال عن كل شهر في حالة التأخر عن التجديد وبحد أقصى  6أشهر

اسم النشاط
اآليزك

الرسوم
 2000ريال

نوع الترخيص
غير فوري
مدة الترخيص
 3سنوات
الرسوم
 2000ريال

نوع الترخيص

المكتبات
 476110البيع بالتجزئة للكتب والمجالت والصحف والوسائل التعليمية المساعدة
 477410البيع بالتجزئة للكتب المستعملة

الوصف

ممارسة نشاط عرض وبيع أو تأجير الصحف والمجالت والكتب والوسائل
التعليمية المساعدة

الغرامات

 100ريال عن كل شهر في حالة التأخر عن التجديد وبحد أقصى  6أشهر
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فوري
مدة الترخيص
 3سنوات
الرسوم
 1000ريال
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اسم النشاط
اآليزك

نوع الترخيص

الرسم والخط
731012أنشطة الخطاطين والرسامين
ممارسة النشاطات الخاصة بكتابة الخط بأنواعه العادي أو بالنيون وكتابة وتصنيع

الوصف

اللوحات اإلعالنية والدعائية وممارسة رسم وعرض وبيع اللوحات الفنية بكافة

الغرامات

 100ريال عن كل شهر في حالة التأخر عن التجديد وبحد أقصى  6أشهر

اسم النشاط

أشكالها ويخضع إعداد األختام لترخيص خاص بذلك من الوزارة

التصوير الفوتوغرافي

الوصف

ممارسة النشاطات الخاصة بالتصوير العادي أو الملون وتحميض وتظهير
األفالم على الورق أو القماش أو نحوهما

الغرامات

 100ريال عن كل شهر في حالة التأخر عن التجديد وبحد أقصى  6أشهر

الرسوم
 1000ريال

مدة الترخيص
 3سنوات
الرسوم
 1000ريال

نوع الترخيص

الدعاية واإلعالن
 731011مؤسسات ووكاالت الدعاية واإلعالن
ممارسة النشاطات الخاصة بتصميم وتنفيذ اإلعالنات التجارية والتحريرية والمصورة والمرسومة

الوصف

والناطقة ،وإصدار التقاويم والمفكرات واألدلة التجارية واالقتصادية وأدلة الخدمات والهدايا وما

الغرامات

 100ريال عن كل شهر في حالة التأخر عن التجديد وبحد أقصى  6أشهر

شابهها ،وكذلك إعداد وتنفيذ الحمالت التسويقية ذات العالقة بالسلع والخدمات
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 3سنوات

فوري

اآليزك

اآليزك

مدة الترخيص

نوع الترخيص

 742011أنشطة التصوير الفوتوغرافي

اسم النشاط

فوري
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غير فوري
مدة الترخيص
 3سنوات
الرسوم
 2000ريال

وصف األنشطة الخاضعة ألحكام نظام المطبوعات والنشر وأنواعها

اسم النشاط
اآليزك

نوع الترخيص

العالقات العامة

فوري

 702015العالقات العامة و اإلتصاالت

مدة الترخيص

تقديم الخدمات للمؤسسات العامة والخاصة بشأن إعداد وتأهيل

موظفيها لمواكبة الحملة ،وتقديم خدمات تنظيم الندوات والمؤتمرات
والمعارض واإلشراف عليها من حيث تولي أي أعمال تتعلق باستقبال

الوصف

 3سنوات
الرسوم
 2000ريال

وتوديع وتوفير السكن والتنقالت ومرافقة الضيوف ونحوها إلى جانب

خلق مناسبات تجارية لتنشيط التسويق كالمهرجانات والمعارض المؤقتة
وإعداد دعوات للمشاركة فيها.

الغرامات

اسم النشاط

 100ريال عن كل شهر في حالة التأخر عن التجديد وبحد أقصى  6أشهر

غير مسموح للخليجي

النشر

اآليزك

 581101نشر الكتب الورقية والقواميس واألطالس والخرائط (ويشمل
:استيراد وإنتاج األوعية الفكرية المكتوبة أو المرسومة أو المصورة ) .

الوصف

ممارسة النشاطات ذات االرتباط بإصدار وإعداد وتمويل أي إنتاج مكتوب،
علمي أو ثقافي أو فني بغرض التداول ،وكذلك المشاركة في معارض
الكتب

الغرامات

 100ريال عن كل شهر في حالة التأخر عن التجديد وبحد أقصى  6أشهر
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نوع الترخيص
فوري
مدة الترخيص
 3سنوات
الرسوم
 2000ريال

وصف األنشطة الخاضعة ألحكام نظام المطبوعات والنشر وأنواعها

اسم النشاط

النشر

نوع الترخيص

اآليزك

 581311نشر الصحف والمجالت والدوريات

الوصف

ممارسة النشاطات ذات االرتباط بإصدار وإعداد وتمويل أي إنتاج مكتوب،
علمي أو ثقافي أو فني بغرض التداول ،وكذلك المشاركة في معارض
الكتب

الغرامات

 100ريال عن كل شهر في حالة التأخر عن التجديد وبحد أقصى  6أشهر

اسم النشاط
اآليزك

التوزيع
 464961البيع بالجملة للكتب والمجالت والصحف والوسائل التعليمية
المساعدة ( ويشمل  :استيراد اإلنتاج الفكري المكتوب أو المرسوم أو
المصور )
 465102البيع بالجملة للبرمجيات ويشمل االستيراد

الوصف
الغرامات

 100ريال عن كل شهر في حالة التأخر عن التجديد وبحد أقصى  6أشهر

الخدمات الصحفية

 3سنوات
الرسوم
 2000ريال

فوري
مدة الترخيص
 3سنوات
الرسوم
 2000ريال

نوع الترخيص
فوري

اآليزك

 639901الخدمات الصحفية

الوصف

تقديم الخدمات اإلعالمية المساندة وتمثل الوسائل اإلعالمية الداخلية و
الخارجية ومراسلتها.

الغرامات

 100ريال عن كل شهر في حالة التأخر عن التجديد وبحد أقصى  6أشهر

دليل المستثمر  -وزارة اإلعالم

مدة الترخيص

نوع الترخيص

تسويق المطبوعات بكافة أنواعها الداخلية والخارجية على نقاط التوزيع
المختلفة ،والمشاركة في معارض الكتاب

اسم النشاط

غير فوري
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مدة الترخيص
 3سنوات
الرسوم
 2000ريال

وصف األنشطة الخاضعة ألحكام نظام المطبوعات والنشر وأنواعها

اسم النشاط

نوع الترخيص

إنتاج برامج الحاسب اآللي

اآليزك

 182050استنساخ برامج الحاسب اآللي الجاهزة (سوفت وير)
 620102تصميم و برمجة البرمجيات الخاصة

الوصف

• ممارسة إعداد وتصميم وإصدار برامج الحاسب اآللي وتجهيزها
للطباعة.

الغرامات

 100ريال عن كل شهر في حالة التأخر عن التجديد وبحد أقصى  6أشهر

اسم النشاط

مدة الترخيص
 3سنوات
الرسوم
 2000ريال

نوع الترخيص

بيع برامج الحاسب اآللي

فوري

اآليزك

 474151البيع بالتجزئة للبرمجيات

الوصف

• ممارسة عرض وبيع برامج الحاسب اآللي المحلية والخارجية وتأجيرها
بموجب تراخيص خاصة من منتجي تلك البرامج.

الغرامات

 100ريال عن كل شهر في حالة التأخر عن التجديد وبحد أقصى  6أشهر

دليل المستثمر  -وزارة اإلعالم

فوري

مدة الترخيص
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 3سنوات
الرسوم
 2000ريال
يتطلب وجود خبرة
خمس سنوات

وصف األنشطة الخاضعة ألحكام نظام المطبوعات والنشر وأنواعها

اسم النشاط
اآليزك

نوع الترخيص

النسخ واالستنساخ

فوري

 821902انشطة النسخ والتصوير

مدة الترخيص

الوصف

• النسخ :ممارسة تصوير المستندات والوثائق لالستخدام التجاري.
• التصوير :ممارسة تصوير أكثر من نسخة واحدة للمطبوعات المقروءة
أو الصور للتداول

الغرامات

 100ريال عن كل شهر في حالة التأخر عن التجديد وبحد أقصى  6أشهر

اسم النشاط

الدراسات واالستشارات اإلعالمية

اآليزك

 749051الدراسات واالستشارات اإلعالمية

الوصف

ممارسة أعمال وضع دراسات الجدوى االقتصادية لألنشطة اإلعالمية
ومشاريعها ،وتقديم االستشارات اإلعالمية لوسائل اإلعالم وآثارها
وأنشطتها ،ومدى تأثيرها من خالل دراسة ميدانية واستطالعات الرأي
العام ،ووضع وإعداد الدراسات والبحوث للحمالت اإلعالمية ورسم الخطط
المناسبة لها ومتابعتها وتقييم نتائجها

الغرامات

 100ريال عن كل شهر في حالة التأخر عن التجديد وبحد أقصى  6أشهر

دليل المستثمر  -وزارة اإلعالم
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 3سنوات
الرسوم
 1000ريال

نوع الترخيص
فوري
مدة الترخيص
 3سنوات
الرسوم
 2000ريال
يتطلب وجود خبرة
خمس سنوات

شروط الحصول على رخصة تشغيلية

حاصال على مؤهل مناسب
أن يكون
ً

الجنسية

للنشاط وفق التالي

سعودي

الثانوية فما دون:

أال يكون موظف حكومي

المكتبات
الرسم والخط
التصوير الفوتوغرافي

خليجي
مستثمر أجنبي

خدمات االعداد لما قبل الطباعة
نشر
توزيع
النسخ واالستنساخ
انتاج برنامج الحاسب االلي او بيعها او
تأجيرها
المطابع
الدعاية واإلعالن
العالقات العامة

أن يكون مصرح له باالستثمار في المملكة

العمر

الشهادة الجامعية:

 25سنة

الدراسات واالستشارات اإلعالمية (مع خبرة
خمسة أعوام)
الخدمات الصحفية

وجود سجل تجاري
رقم  700للشركات

• في حالة الشركات يعين مدير تنطبق عليه الشروط السابقة

دليل المستثمر  -وزارة اإلعالم
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ضوابط ممارسة

األنشطة اإلعالمية
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ضوابط ممارسة األنشطة اإلعالمية

1

ضوابط ممارسة الطباعة

تخضــع كل مــادة ُيـــراد طباعتهــا و نشــرها و تداولهــا مهمــا كانــت وســيلة طباعتهــا لإليجــاز مــن وزارة

اإلعــام  ،يســتثنى ِمــن ذلــك المطبوعــات و الجهــات التــي وردت في النظام أو فــي الالئحة أو التعليمات
الســامية بأنهــا غيــر خاضعــة لإليجــاز .

علــى صاحــب الطلــب تقديــم نســختين ِمــن المــادة المــراد طباعتهــا إلــى الجهــة المختصــة بالــوزارة لإليجــاز
ً
مبدئيا .
بعــد إنجــاز طباعــة المــادة بشــكلها النهائــي يتــم تقديــم خمســة نســخ منهــا لإلجــازة النهائيــة قبــل توزيعهــا

و وضعهــا فــي النشــر و التــداول .

تُ تبــع ذات اإلجــراءات عنــد إعــادة طباعــة ذات المــادة ســواء تــم ادخــال تعديــات أو اضافــات عليهــا أو لــم
يتــم  ،علــى أن ُيحــدد صاحــب الطلــب أماكــن التعديــات واالضافــات التــي ُادخلــت فــي المحتــوى .

دليل المستثمر  -وزارة اإلعالم
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2

ضوابط سجل المطبوعات المنتجة من المطبعة

علــى المســئول عــن المطبعــة إعــداد ســجل يــدون فيــه كل مــا يطبــع فــي المطبعــة مــن مطبوعــات يبــن
فيــه بالتسلســل عناويــن المطبوعــات المعــدة للطبــع فــي المطبعــة وأســماء أصحابهــا وناشــريها وعــدد
النســخ وتاريــخ طبعهــا ،وإبــراز هــذا الســجل لمراقبــي الــوزارة لالطــاع عليــه عنــد الحاجــة ،واالحتفــاظ
بثالثــة نمــاذج علــى األقــل مــن المــادة المطبوعــة.
3

ضوابط مكتب تمثيل المطابع

يحــق ألي مطبعــة افتتــاح مكتــب أو أكثــر معفــي مــن الرســوم كمنفــذ لتســويق منتجاتهــا بعــد موافقــة
الــوزارة وفقـ ًـا لمــا يلــي:

أن يحصــل صاحــب المطبعــة
علــى موافقــة مســبقة مــن
الــوزارة علــى فتــح المكتــب
لتمثيــل المطبعــة.

أن يكــون المكتــب فــي نطــاق
المدينــة «مقــر المطبعــة» فــي
الترخيــص ليكــون لهــا كمنفــذ
لتســليم واســتالم األعمــال.

ً
مقتصــرا علــى
أن يكــون نشــاط المكتــب
تمثيــل المطبعــة وال يحــق لــه ممارســة أي
أنشــطة إعالميــة أخــرى أو تمثيــل مطابــع
أخــرى.

دليل المستثمر  -وزارة اإلعالم

ً
ً
ســعوديا
مديــرا
أن يرشــح
للمكتــب العتمــاده مــن الــوزارة.

يجــب علــى مديــر المكتــب إعــداد ســجل
يــدون فيــه األعمــال التــي تــم اســتالمها
للمطبعــة ومواعيــد تســليمها لهــم.
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4

ضوابط ممارسة التصوير الفوتوغرافي

ال يحــق لمصــور المحــل ممارســة التصويــر للحفــات أو المناســبات الخاصــة إال بموجــب اتفــاق مديــر

المحــل مــع الطــرف اآلخــر .

يحــق لالســتوديو تصويــر المناســبات إذا ُكـــلف بذلــك ِمــن صاحــب المناســبة  ,بموجــب عقــد مكتــوب مع
األخــذ باالعتبــار و تجنــب تصويــر األشــخاص غيــر الراغبيــن فــي التصويــر .

يشترط أن يكون مصورو الحفالت أو المناسبات سعوديين .
الفلمية و أصول الصور هي حق لصاحبها و يجب اعادتها إليه .
المسودات
ّ
اقتناء أجهزة التصوير الذاتي ال تكون إال ّ بداخل محل ُمرخص ِمن الوزارة .

دليل المستثمر  -وزارة اإلعالم
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5

ضوابط عمل المصورين المتجولين

الســتوديو التصويــر التعامــل مــع مصوريــن متعاونيــن و تحــت مســئولية صاحــب المحــل وفــق
اآلتــي:
أن يكون المصور المتعاون سعوديا ً و ال يقل عمره عن سبعة عشر عاما ً .
أن يقــدم صاحــب االســتوديو طلبــا ً للــوزارة يبيــن فيــه اســم المصــور و بياناتــه الشــخصية وفقــا للمــدون
فــي البطاقــة  ,إضافــة إلــى عنوانــه و صورتيــن شــخصيتين و تحديــد المدينــة أو المــدن التــي ســيتواجد
وتـــصدر إدارة التراخيــص اإلعالميــة بطاقــة تجــدد ســنويا ً .
فيهــا ُ .

دليل المستثمر  -وزارة اإلعالم
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6

ضوابط الخدمات الصحفية

أن يـــــــزود المكتــب وكالــة الــوزارة لإلعــام الداخلــي بأســماء الوســائل اإلعالميــة التــي يتعــاون معهــا،
أوال بــأول.
ويحــرص علــى تحديــث هــذه المعلومـــــات ً

أن ال يتعاون المكتب أو يمثل أي وسائل إعالم أجنبية إال بعد أخذ موافقة الوزارة على ذلك التعاون.
يحــق للمكتــب إعــداد التحقيقــات وملفــات الخدمــات الصحفيــة والبيانــات وتوزيعهــا علــى الوســائل
اإلعالميــة التــي يمثلهــا أو يتعــاون معهــا علــى أن يحتفــظ بصــور عنهــا فــي ملــف خــاص لــكل وســيلة.

يحــق للمكتــب اســتقبال مندوبيــن مــن الوســائل التــي يتعــاون معها بعد أخــذ الموافقة الخطية المســبقة
مــن الــوزارة علــى ذلــك ،ويقــدم لهــا خدمــات التصويــر أو ترتيــب إجــراء مقابــات صحفيــة أو زيــارة األماكــن
العامة.

دليل المستثمر  -وزارة اإلعالم
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ـئوال عــن نشــر أي معلومــات أو تحقيقــات خاطئــة أو مغرضــة عــن المملكــة أو تســيء
ُيعتبــر المكتــب مسـ ً

للعالقــات بيــن المملكــة وغيرهــا مــن الــدول الصديقــة والمنظمــات والهيئــات الدوليــة فــي الوســائل

التــي يمثلهــا ســواء كانــت هــذه المعلومــات صــادرة عــن المكتــب أو مــن خــال الترتيبــات التــي أعدهــا
الســتقبال مندوبــي تلــك الوســائل.

ال يجــوز للمكتــب ممارســة أنشــطة جمــع اإلعالنــات أو جمــع االشــتراكات أو التوزيــع ،أو غيــر ذلــك مــن
الممارســات التــي هــي مجــال ألنشــطة إعالميــة أخــرى إال بعــد الحصــول علــى ترخيــص مــن الــوزارة.

دليل المستثمر  -وزارة اإلعالم
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7

ضوابط ممارسة الدعاية واإلعالن

مراعاة أحكام وضوابط نشر اإلعالن وإصدار األدلة التجارية الواردة في الالئحة.
يحــق لمكاتــب الدعايــة واإلعــان إعــداد وتصميــم وتنفيــذ اإلعالنــات أو الحصــول عليهــا جاهــزة مــن
المعلنيــن مــن داخــل المملكــة أو خارجهــا وتوزيعهــا علــى وســائل اإلعــان حســب االتفــاق.

ال يجــوز التعامــل مــع أي وســيلة إعالميــة غيــر معروفــة أو مجهولــة المصــدر أو ال يســمح بتداولهــا فــي
المملكــة.

مسئوال عن محتويات إعالنه داخل المملكة.
يكون المعلن السعودي
ً

دليل المستثمر  -وزارة اإلعالم
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8

ضوابط انتاج برامج الحاسب اآللي أو بيعها أو تأجيرها

إنتــاج وتصميــم ونشــر برامــج الحاســب اآللــي ذات االســتخدام العــام مــن خــال مبرمجيــن يعملــون
بالمنشــأة أو النشــر لمبرمجيــن أو مصمميــن غيــر متفرغيــن وبموجــب اتفــاق خطــي بعــد إجازتهــا جميعـ ًـا
مــن الــوزارة.

تصميــم وإعــداد برامــج تشــغيلية وإداريــة بموجــب مواصفــات خاصــة بهــدف اســتخدامها مــن قبــل جهات
ً
ً
خاصــا بهــا ،وال يحــق لمؤسســة اإلنتــاج اســتغالل هــذا البرنامــج
برنامجــا
حكوميــة أو أهليــة ،ليكــون
وتصميمــه لمؤسســة أخــرى.

تصميم وإعداد برامج تشغيلية وإدارية متخصصة تخدم أنشطة أو خدمات ذات تطبيقات متشابهة.
اســتيراد البرامــج األصليــة المنتجــة خــارج المملكــة بعــد الحصــول علــى فســح خطــي لــكل برنامــج مــن
وكالــة الــوزارة لإلعــام الداخلــي أو أحــد فروعهــا وفــق اإلجــراءات الرقابيــة.

دليل المستثمر  -وزارة اإلعالم
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عرض وبيع برامج الحاسب اآللي األصلية المغلفة.
ً
رقابيا أو مجهولة المصدر.
عدم عرض أي برامج غير مجازة
االحتفــاظ بفواتيــر الشــراء لــكل برنامــج معــروض بالمحــل موضحـ ًـا فيهــا اســم المــوزع واســم البرنامــج
وعــدد النســخ وتاريــخ تســليمها للمحــل.

عدم بيع أي أجهزة حاسب آلي أو أجهزة إلكترونية ،ويحق لهم بيع األجهزة المكملة.

دليل المستثمر  -وزارة اإلعالم
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9

ضوابط مراكز خدمات اإلعداد لما قبل الطبع

ممارســة أعمــال الصــف اإللكترونــي وأغلفتهــا والمطبوعــات أو المطويــات أو البطاقــات أو اإلعالنــات
المــراد تقديمهــا للمطبعــة.

ممارسة أعمال فرز األلوان للمادة المراد طبعها من صور أو رسوم أو أغلفة.
ممارســة أعمــال التصميــم أو اإلخــراج أو غيرهــا مــن الخدمــات التــي يمكــن توفيرهــا للمــواد قبــل تقديمها
للمطبعة.

يعتبــر صاحــب المنشــأة والمديــر مســؤولين عــن أي مــواد أو صــور مخالفــة ألحــكام النظــام والالئحــة

التنفيذيــة وتــم إعدادهــا أو ضبطهــا فــي المحــل أو فــي أي مــكان اخــر.

علــى صاحــب المنشــأة إعــداد نمــوذج عقــد موحــد يشــتمل علــى الشــروط المتفــق عليهــا بيــن الطرفيــن

محــدد فيــه نــوع العمــل المتفــق علــى ادائــه  ،واالحتفــاظ بصــورة مــن العقــد بملــف خــاص بالعقــود
لألعمــال التــي يتــم أداؤهــا فــي المكتــب وإبــراز ملــف لمراقبــي الــوزارة .

ال يحق لصاحب المنشأة تمكين اآلخرين من االطالع على األعمال الخاصة بالغير التي قام بتنفيذها.
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10

ضوابط ممارسة أنشطة الخطاطين

أي مــواد تــم اعدادهــا فــي المحــل أو بواســطته و كانــت
ُيعتبــر صاحــب المحــل أو مديــره مسـ ً
ـئوال عــن ّ
مخالفــة ألحــكام النظــام و هــذه الالئحــة.

ً
لغويا.
يجب الحرص على صحة وسالمة المواد المكتوبة
إال بموجــب ترخيــص
ال يحــق لمحــات الخــط و الرســم أو غيرهــا ممارســة تقديــم خدمــات صناعــة األختــام ّ
ـتابع له.
بذلــك ِمــن الوزارة،يتــم إبــرازه إلــى جانــب ترخيص ممارســة النشــاط األساســي أو كــ ِ

مــن يرغــب بممارســة صناعــة األختــام عليــه بتقديــم طلــب خــاص بذلــك لــوزارة اإلعــام موضــح فيــه

رقــم الترخيــص للنشــاط اإلعالمــي األساســي و عنــوان المحــل المرخــص و االلتــزام بعــد الحصــول علــى
الترخيــص بتوفيــر غرفــة لممارســة العمــل  ،وعــدم دخــول غيــر المختصيــن إليهــا و االلتــزام بــأي تعليمــات
تبلــغ لهــم بشــأن تنظيــم أعمالهــم .

يحق للوزارة رفض إعطاء ترخيص لصناعة األختام دون إبداء األسباب .

دليل المستثمر  -وزارة اإلعالم

28

ضوابط ممارسة األنشطة اإلعالمية

يجب على الحاصلين على ترخيص لصناعة األختام االلتزام بما يلي:
أختــام األفــراد  :عــدم قبــول صناعــة أي أختــام لألفــراد إال بعــد التأكــد مــن شــخصية طالــب الختــم وتصويــر
بطاقتــه الشــخصية واالحتفــاظ بهــا فــي ملــف خــاص بوثائــق طالبــي األختــام علــى أن يكــون الختــم خاليـ ًـا
مــن أي معلومــات تــدل علــى امكانيــة اســتغالل الختــم فــي أعمــال تجاريــة.

أختــام المؤسســات والشــركات التجاريــة :علــى المؤسســة أو الشــركة التجاريــة الراغبــة فــي صناعــة أختــام

لهــا احضــار خطــاب صاحبهــا أو مديرهــا مصـ ّـدق مــن الغرفــة التجاريــة الصناعيــة مبيــن فيــه نوعيــة األختــام
وعددهــا و اســم منــدوب المؤسســة مــن الــذي ستُ ســلم لــه األختــام علــى أن يكــون ســعودي الجنســية.

أختــام الهيئــات العامــة :عــدم قبــول صناعــة أي أختــام خاصــة بالجهــات العامــة إال بموجــب خطــاب رســمي
مــن الجهــة مبينـ ًـا فيــه نوعيــة األختــام وعددهــا و اســم مندوبهــا الــذي تُ سـ ّـلم لــه األختــام علــى أن يكــون
ســعودي الجنســية.
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علــى صاحــب المحــل فتــح ملــف لحفــظ الوثائــق الثبوتيــة لطالبــي األختــام مــن األفــراد وصــور الســجالت

التجاريــة مــع خطابــات طلــب األختــام المصدقــة للمؤسســات والشــركات والهيئــات العامــة وصــور
بطاقــات مندوبيهــا الذيــن قامــوا باســتالم األختــام.

فتــح ســجل تــدون فيــه بالتسلســل معلومــات عــن جميــع األختــام التــي يقــوم المحــل بصنعهــا علــى أن
يبيــن فــي الســجل اســم صاحــب الختــم وتاريــخ الطلــب وعــدد األختــام ومواصفاتهــا و اســم مــن قــام
باســتالم الختــم وطبعــه للختــم بشــكله النهائــي.

يضاف نشاط (صناعة األختام) إلى الترخيص األساسي وبدون رسوم إضافية.
يجوز منح ترخيص لصناعة األختام فقط لمن يرغب بذلك ويكون تحت مسمى (خطاط).
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11

ضوابط مراكز خدمات النسخ واالستنساخ

اتفــاق خطــي بيــن المؤلــف والمحــل محـ ً
ـددا فيــه المــدة الزمنيــة للعقــد وعــدد النســخ وتقديــم نســختين
مــن المذكــرة إلجازتهــا قبــل البيــع ،علــى أن تكــون تأليفـ ًـا وليــس تجميعـ ًـا.
عدم تصوير الكتب والمؤلفات المنشورة أو أجزاء منها و بيعها على شكل مذكرات.
عدم إعداد أو بيع أو تصوير الملخصات للمناهج المدرسية أو المحاضرات الشفوية.
عدم إعداد البحوث أو الرسائل أو الملخصات أو غير ذلك ألي غرض كان وبيعها على األفراد.
يجــب أن يكــون الجــزء المخصــص ألجهــزة التصويــر والتغليــف والطباعــة غيــر محجــوب الرؤيــة وأن تكــون

الفواصــل زجاجيــة.

دليل المستثمر  -وزارة اإلعالم

31

ضوابط ممارسة األنشطة اإلعالمية

12

ضوابط الـنـشـــر

علــى الناشــرين توثيــق عالقاتهــم مــع المؤلفيــن أصحــاب األعمــال الفكريــة التــي يتــم نشــرها بموجــب

عقــود مكتوبــة توضــح حــدود هــذه العالقــة و التزاماتهــا و حقــوق الطرفيــن مــن حيــث عــدد النســخ
المتفــق علــى طبعهــا و المــدة الزمنيــة للتعاقــد و يعتبــر الناشــر مســئوال عــن تصفيــة حقــوق المؤلــف

عــن النســخ المتبقيــة حــال انتهــاء مــدة العقــد ويتــم توثيــق العقــود مــن الجهــات المختصــة بالــوزارة .

على الناشر كتابة اسمه كناشر على العمل المنشور و رقم الطبعة و تاريخها .
إال بعــد التأكــد مــن توفــر كامــل الوثائــق الثبوتيــة التــي تؤكــد
أي عمــل ّ
علــى الناشــر اإللتــزام بعــدم نشــر ّ

ملكيــة الطــرف اآلخــر للعمــل المتفــق علــى نشــره .

إال بعــد الحصــول علــى
علــى الناشــر أو المترجــم عــدم مباشــرة الترجمــة لألعمــال الفكريــة المنشــورة ّ
موافقــة خطيــة مــن أصحــاب الحقــوق علــى ترجمــة العمــل إلــى اللغــة المــراد النشــر بهــا .

علــى الناشــرين عــدم اســتيراد الكتــب أو المــواد المكتوبــة إال بعــد حصولهــم علــى فســح لــكل عنــوان
يرغبــون فــي اســتيراد كميــات منــه .
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ضوابط التوزيع

ً
عقــودا مكتوبــة مــع أصحــاب أوعيــة المعلومــات الراغبيــن فــي
يجــب علــى كل منشــأة توزيــع أن تبــرم
توزيعهــا عــن طريــق هــذه المنشــأة ،موضحـ ًـا فــي العقــد الشــروط المهمــة التــي يتــم اإلتفــاق عليهــا بيــن

الطرفيــن.

يجــب علــى كل منشــأة عــدم اســتالم أي مطبوعــة أو مصنــف إال بعــد التأكــد مــن حصــول صاحبهــا

علــى إذن مــن الــوزارة بتوزيــع المصنــف واالحتفــاظ بصــورة منــه فــي ملــف خــاص بذلــك بعــد مطابقتــه
باألصــل.

يجــب علــى كل منشــأة وموزعيهــا مراعــاة عــدم توزيــع أي مصنــف لغيــر المحــات المرخــص لهــا إعالميـ ًـا

لممارســة النشــاط المتعلــق بالمصنــف المــوزع ،ويســتثنى مــن ذلــك الصحــف والمجــات.

يجــب إعطــاء كل محــل فاتــورة موضحـ ًـا عليهــا اســم المحــل و أســماء المصنفــات المســلمة إليــه وعــدد

النســخ وتاريــخ التســليم للمحــل وقيمتهــا االفراديــة واالجماليــة ،كمــا تــدون كميــات الرجيــع فــي بيــان
يومــي أو أســبوعي أو شــهري حســب الحــال.

تعتبــر منشــأة التوزيــع مســؤولة عــن أي تلــف للمطبوعــات أو ضيــاع بعضهــا أو أي تغييــر لمعالــم
المطبوعــة الموزعــة ألســباب ناشــئة عــن إهمــال منســوبيها.
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ضوابط عمل المكــتــبـــات

أن تكــون المــواد المعروضــة فــي المكتبــة مشــتراه مباشــرة مــن أصحــاب الحقــوق أو عــن طريــق ناشــرين
أو موزعيــن معتمديــن ،وبموجــب فواتيــر مبيــن فيهــا كل مــادة وعــدد النســخ منهــا.

يجــب علــى صاحــب المكتبــة أو مديرهــا االحتفــاظ بملــف بفواتيــر الشــراء للمــواد المعروضــة لديــه ،وفــي
ـئوال عــن ذلــك.
حــال ضبــط أي مــادة مخالفــة ولــم يتوفــر لديــه فاتــورة شــرائها ُاعتبــر مسـ ً
ال يحــق ألصحــاب المكتبــات شــراء أي مــن معروضاتهــم مــن معــارض الكتــب الدوليــة التــي تقــام علــى
ـا مــن الــوزارة.
أرض المملكــة مالــم تكــن مجــازة أصـ ً
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ضوابط الدراسات واالستشارات اإلعالمية

عــدم قبــول إجــراء أي دراســات أو استشــارات تتنــاول الجوانــب االجتماعيــة أو الثقافيــة إال بعــد حصــول
المســتفيد علــى موافقــة الــوزارة.

عدم إجراء أي احصائيات أو استقصاءات إال بعد استكمال اجراءات الضوابط الواردة في الالئحة.
مســئوال عــن أي معلومــات غيــر صحيحــة تــرد فــي الدراســات التــي يجريهــا أو تخالــف
يكــون المكتــب
ً

األنظمــة والتعليمــات الصــادرة فــي المملكــة.

أن يكــون لــدى المكتــب ســجل لتدويــن معلومــات عــن جميع الدراســات واالستشــارات التي قــام بإعدادها

للمســتفيدين وأن يبيــن الســجل اســم االستشــارة واســم المســتفيد والجهــة التــي ســتقدم لهــا الدراســة
تاريــخ إعدادهــا وتســليمها وغيــر ذلــك مــن معلومــات ،ويكــون معـ ً
ـدا الطــاع مراقبــي الــوزارة عليــه عنــد
طلبــه ،ويحتفــظ المكتــب بنســخة واحــدة علــى األقــل مــن الدراســة التــي قــام بهــا.
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علــى الجهــة التجاريــة أو الراغبــة فــي إجــراء بحــوث ميدانيــة إجــراء بحوثها بواســطة مكاتب الدراســات
واالستشــارات اإلعالميــة أو مكـــاتـــب العــــالقـــــــات العــامــــــة المرخصــة مــن الــوزارة بموجــب عقــد
مــع الجهــة التــي ستســتفيد مــــــن المســح الميدانــي وفــق الضوابــط اآلتية:

يتم إجراء البحوث الميدانية بواسطة مكاتب الدراسات واالستشارات اإلعالمية أو العالقات العامة.
عــدم اشــتمال االســتبانة علــى أســئلة تتعــارض مــع الديــن والقيــم والعــادات الســائدة فــي المملكــة أو
معلومــات شــخصية أو أســرية.

يجــب عــرض نمــاذج االســتبانات التســويقية علــى وكالــة اإلعــام الداخلــي لرقابتهــا مــع بيــان الهــدف مــن

المســح وعــدد النســخ التــي ســتُ طبع مــن االســتبانة والمناطــق التــي ســيجري عليهــا المســح والجهــة
المســتفيدة مــن الدراســة.

يجب إجراء البحوث واإلستقصاءات من خالل االســـتـبانات المكتوبــة.

دليل المستثمر  -وزارة اإلعالم
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ضوابط ممارسة األنشطة اإلعالمية

يجــب أال يكــون االســتبيان عــن ســلعة أو خدمــة غيــر متوفــرة فــي المملكــة أو ممنــوع الترويــج لهــا مثــل

الدخــان والشيشــة.

تكون الدراســات الميدانية للســلع والخدمات التجارية أو الصناعية،البحوث الميدانية للدراســات العلمية

أو لقيــاس الــرأي العــام ،البحــوث الميدانيــة االقتصاديــة أو الصحيــة ،االجتماعيــة وغيرهــا مــن البحــوث
التــي توافــق الــوزارة علــى إجرائهــا.
16

ضوابط العالقات العامة

االلتــزام بأصــول ممارســة هــذا النشــاط وعــدم مخالفــة األنظمــة التــي تمثــل األنشــطة التجاريــة أو
الصناعيــة أو االداريــة أو اســتخدام أي أســاليب تتعــارض مــع مبــادئ الشــريعة االســامية أو القيــم
األخالقيــة.

إبــرام عقــود مــع الراغبيــن فــي االســتفادة ِمــن خدمــات مكاتــب ممارســي هــذا النشــاط علــى أن تتضمــن

العقــود االلتزامــات علــى كال الطرفيــن و نــوع الخدمــات أو المســاعدة التــي ســتقدم للجهــة المســتفيدة.
عــدم التعــاون مــع مؤسســات خارجيــة مماثلــة لهــا فــي النشــاط إال بعــد الحصــول علــى موافقــة مــن

الــوزارة علــى ذلــك.

دليل المستثمر  -وزارة اإلعالم
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شطب الرخصة التشغيلية

يعتبر الترخيص عرضه للشطب في الحاالت التالية

إذا صدرت عقوبة تتضمن
شطب الترخيص

إذا تجاوز التأخر
في تجديد الترخيص
مدة  6أشهر بعد إنتهاء
مدته دون تقديم عذر
مقبول

إذا توفى المرخص له و
لم يقم الورثة بإبالغ الوزارة
خالل شهرين من تاريخ الوفاة وهي
المادة ( )12المحددة في النظام،
ما لم يقدم الورثة عذرا مقنعنا
ألسباب التأخير في اإلبالغ
ال يحق لمن
تم شطب ترخيصه
كعقوبة ،التقدم بطلب
الحصول على ترخيص جديد
لمزاولة نفس النشاط إال
بعد مضي سنتين من
تاريخ الشطب
دليل المستثمر  -وزارة اإلعالم

إذا لم يتم مزاولة
النشاط بعد مضي  180يوم
من صدور الترخيص

38

إحصائية الرخص لعام 1439هـ

65

ً
طلبا:
الرخص األكثر
 -1الدعاية واإلعالن

967

 -2النسخ واالستنساخ

834

 -3التصوير الفوتوغرافي

662

 -4الرسم والخط

409

 -5المكتبة

408

دليل المستثمر  -وزارة اإلعالم
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2

الخطوات التفصيلية

لتقديم الطلب

40

خطوات إصدار

رخصة تشغيلية فورية

إجراءات الترخيص:
استخراج سجل تجاري

 180ثانية

استخراج رخصة تشغيلية

 180ثانية

رحلة المستثمر إلصدار الرخصة التشغيلية:

الهيئة العامة
لالستثمار

(مستثمر أجنبي)

وزارة التجارة
واإلستثمار

دليل المستثمر  -وزارة اإلعالم

وزارة اإلعالم

إلصدار الرخصة

41

البلدية والدفاع
المدني

وزارة العمل

خطوات إصدار

رخصة تشغيلية غير فورية

إجراءات الترخيص:
استخراج سجل تجاري
استخراج رخصة تشغيلية

 180ثانية
 30يوم

رحلة المستثمر إلصدار الرخصة التشغيلية:

الهيئة العامة
لالستثمار

(مستثمر أجنبي)

وزارة التجارة
واإلستثمار

دليل المستثمر  -وزارة اإلعالم

وزارة اإلعالم

إلصدار الرخصة
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البلدية والدفاع
المدني

وزارة العمل

خطوات تجديد

رخصة تشغيلية

إجراءات الترخيص:
سجل تجاري ساري
تجديد رخصة تشغيلية

 180ثانية

رحلة المستثمر لتجديد الرخصة التشغيلية:

وزارة التجارة
واإلستثمار

البلدية والدفاع
المدني

وزارة اإلعالم

إلصدار الرخصة

دليل المستثمر  -وزارة اإلعالم
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وزارة العمل

خطوات التنازل عن

رخصة تشغيلية فورية

إجراءات الترخيص:
تقديم طلب نقل ملكية الرخصة

 180ثانية

اصدار موافقة مبدئية

 24ساعة

التنازل عن السجل التجاري

 48ساعة

نقل ملكية الرخصة

 180ثانية

رحلة المستثمر للتنازل عن الرخصة التشغيلية:

وزارة اإلعالم
تقديم الطلب

وزارة التجارة
واإلستثمار

وزارة اإلعالم البلدية والدفاع وزارة العمل
المدني
نقل ملكية الرخصة

* يتطلب في حالة الشركات والورثه توثيق التنازل
دليل المستثمر  -وزارة اإلعالم
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خطوات التنازل عن

رخصة تشغيلية غير فورية

إجراءات الترخيص:
تقديم طلب نقل ملكية الرخصة

 180ثانية

اصدار موافقة مبدئية

 30يوم

التنازل عن السجل التجاري

 48ساعة

نقل ملكية الرخصة

 180ثانية

رحلة المستثمر للتنازل عن الرخصة التشغيلية:

وزارة اإلعالم
تقديم الطلب

وزارة التجارة
واإلستثمار

وزارة اإلعالم البلدية والدفاع وزارة العمل
المدني
نقل ملكية الرخصة

* يتطلب في حالة الشركات والورثه توثيق التنازل
دليل المستثمر  -وزارة اإلعالم
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خطوات إلغاء

رخصة تشغيلية

إجراءات اإللغاء:
تقديم طلب اإللغاء

 30ثانية

رحلة المستثمر إلصدار الرخصة التشغيلية:

وزارة اإلعالم
إللغاء الرخصة

دليل المستثمر  -وزارة اإلعالم
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خطوات تحديث

بيانات االسم التجاري

إجراءات التحديث:
تعديل السجل تجاري

 48ساعة

تحديث الرخصة التشغيلية

 180ثانية

رحلة المستثمر لتحديث الرخصة التشغيلية:

وزارة التجارة
واإلستثمار

البلدية والدفاع
المدني

وزارة اإلعالم

تحديث البيانات

دليل المستثمر  -وزارة اإلعالم

47

وزارة العمل

خطوات تحديث

بيانات عنوان المحل

إجراءات التحديث:
طلب تعديل العنوان

 180ثانية

تحديث الرخصة التشغيلية

 180ثانية

رحلة المستثمر لتحديث البيانات:

وزارة اإلعالم

تحديث البيانات

دليل المستثمر  -وزارة اإلعالم

البلدية والدفاع
المدني

48

وزارة العمل

خطوات إضافة

شركاء في الشركة

رخصة تشغيلية غير فورية

إجراءات التحديث:
طلب إضافة شريك

 180ثانية

اصدار موافقة مبدئية

 30يوم

تحديث السجل التجاري

 48ساعة

تحديث الرخصة التشغيلية

 180ثانية

رحلة المستثمر لتحديث الرخصة التشغيلية:

وزارة اإلعالم
دراسة وإصدار

دليل المستثمر  -وزارة اإلعالم

البلدية والدفاع
المدني

وزارة التجارة
واإلستثمار

49

وزارة العمل

خطوات تغيير

مدير الشركة

إجراءات التحديث:
إضافة المدير في السجل التجاري

 180ثانية

تحديث الرخصة التشغيلية

 180ثانية

رحلة المستثمر لتحديث الرخصة التشغيلية:

وزارة التجارة
واإلستثمار

البلدية والدفاع
المدني

وزارة اإلعالم

إلصدار الرخصة

دليل المستثمر  -وزارة اإلعالم
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وزارة العمل

3

المخالفات و العقوبات

51

أنواع المخالفات
يحظر أن ينشر بأي وسيلة:

تشجيع اإلجرام
أو الحث عليه
ما يخالف أحكام
الشريعة اإلسالمية
أو األنظمة النافذة

التعرض أو
المساس بالسمعة
أو الكرامة أو التجريح أو
اإلساءة الشخصية إلى مفتي
عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار
العلماء ،أو رجال الدولة أو أي من
موظفيها ،أو أي شخص من
ذوي الصفة الطبيعية أو
االعتبارية الخاصة

إثارة النعرات وبث
الفرقة بين المواطنين
ما يضر بالشأن العام
في البالد

دليل المستثمر  -وزارة اإلعالم
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ما يدعو إلى
اإلخالل بأمن البالد
أو نظامه العام ،أو ما
يخدم مصالح أجنبية
تتعارض مع المصلحة
الوطنية

وقائع التحقيقات
أو المحاكمات ،دون
الحصول على إذن من
الجهة المخولة نظاما

أنواع العقوبات

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية

غرامة ال تزيد عن ( )500خمسمائة ألف ريال ،وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة.
ايقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات أو عن المشاركة
االعالمية من خالل القنوات الفضائية أو عنهما معا.

إغالق أو حجب محل المخالفة مؤقتا أو نهائيا فإن كان محل المخالفة صحيفة فيكون

تنفيذ قرار االغالق بموافقة رئيس مجلس الوزراء ،وإن كان محلها صحيفة إلكترونية
أو موقعا ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار اإلغالق أو الحجب من صالحية الوزير.

نشر إعتذار من المخالف في المطبوعة إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو

اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة ( )3من المادة ( )9من النظام -وفق الصيغة التي

تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي المكان نفسه الذي نشرت فيه المخالفة.
وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة الى الدين اإلسالمي ،أو المساس بمصالح الدولة
العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء ،فعلى اللجنة إحالتها-بقرار مسبب-إلى

الوزير لرفعها للملك للنظر في إتخاذ اإلجراءات النظامية إلقامة الدعوى أمام المحكمة
المختصة ،أو إتخاذ ما يراه محققا للمصلحة العامة.

دليل المستثمر  -وزارة اإلعالم
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من يصدر العقوبة؟

ّ
المشكلة بموجب نظام المطبوعات والنشر
تصدر العقوبة في المخالفات من قبل اللجان

اللجنة

الطابق

رقم المكتب

هاتف-تحويلة(إضافة الرقم)

االبتدائية األولى

الثالث

()305

4425961

االبتدائية الثانية

الثالث

()305

4426236

االبتدائية الثالثة

الثاني

()210

4426544

االبتدائية الرابعة

الثاني

()210

4426545

االستئنافية

الثالث

()311

4426547

موقع اللجان:

وزارة اإلعالم-اإلعالم الداخلي-حي الوشام-شارع عمرو بن العاص

دليل المستثمر  -وزارة اإلعالم
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كيف أتظلم؟

ّ
المتظلم إلى األمانة العامة للجان االبتدائية واللجنة االستئنافية خالل  30يوما من تاريخ
يتقدم

تبليغه بالقرار.

اللجنة

الطابق

رقم المكتب

هاتف-تحويلة(إضافة الرقم)

االستئنافية

الثالث

()311

4426547

ّ
التظلم
متطلبات مذكرة
بيان القرار المستأنف

رقم القرار وتاريخه
طلبات االستئناف

األسباب التي بني عليها االستئناف

موقع اللجان:

وزارة اإلعالم-اإلعالم الداخلي-حي الوشام-شارع عمرو بن العاص

دليل المستثمر  -وزارة اإلعالم
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4

الملحق

56

األسئلة الشائعة

متى أحصل على الرخصة التشغيلية؟

• عليك استخراج سجل تجاري وتقديم طلب عبر بوابة وزارة اإلعالم
• سداد رسوم الرخصة.

• سيتم ارسال رسالة نصيه تفيد بإمكانية طباعة الرخصة من خالل النظام

ما االجراءات المطلوبة لطلب اصدار رخصة تشغيلية؟

•
•
•
•
•

الموافقة على الشروط
تعبئة البيانات الشخصية
اختيار نوع الرخصة اإلعالمية
إقرار بأن البيانات صحيحة
سيتم ارسال رسالة نصية لتأكيد استالم الطلب ومزودة برقم الطلب.

دليل المستثمر  -وزارة اإلعالم
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معلومات التواصل

وزارة االعالم
دور فاعل بالتعريف بالهوية السعودية والمحافظة عليها و نشر
تعمل الوزارة في ٍ

الصورة والقيم اإلسالمية الحقيقية في حياة المواطن السعودي وتعميق أبعاده،

والتعبير عن انجازات المملكة العربية السعودية ودورها اإليجابي في كافة المحافل
و المناسبات اإلقليمية والدولية .كما تساهم الوزارة في رفع الوعي واألدوار التي

ً
ً
ً
ً
وعالميا ،ومواجهة كل
واسالميا
وعربيا
محليا
تقوم بها المملكة العربية السعودية
المعلومات المغالطة عن المملكة.

www.media.gov.sa

للتواصــل

مبادرة ِمراس
ِمراس هو برنامج أطلق من قبل اللجنة التنفيذية لتحسين أداء االعمال في القطاع

الخاص (تيسير) وهو جزء من رؤية المملكة العربية السعودية .2030
للتواصــل

دليل المستثمر  -وزارة اإلعالم

https://meras.gov.sa/Home/
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معلومات التواصل

وزارة التجارة واإلستثمار
وزارة التجارة واالستثمار السعودية هي الوزارة المسؤولة عن تنظيم التجارة
واالستثمار بالمملكة العربية السعودية تأسست عام  1373هـ .

للتواصــل

https://www.mci.gov.sa/Pages/default.aspx

وزارة الشئون البلدية والقروية
هي الوزارة المسؤولة عن التخطيط العمراني لمدن المملكة العربية السعودية
تأسست عام 1395هـ .

للتواصــل

https://www.momra.gov.sa/

بلدي
في إطار برنامج التحول الوطني للقطاع البلدي ممثال في وزارة الشؤون البلدية
والقروية وأمانات المملكة في دعمهم لتحسين مستوى رضا المستفيدين
واالرتقاء بجودة الحياة واالزدهار في المدن السعودية لتستجيب لتطلعات

واحتياجات األجيال الحالية والقادمة وتحقيق سعادة الساكنين ورفاهيتهم ،تم

تطوير بوابة «بلدي» بالتعاون مع جهات القطاع البلدي المختلفة لتكون البوابة
الوطنية الداعمة للمجتمع البلدي

للتواصــل
دليل المستثمر  -وزارة اإلعالم

https://balady.gov.sa/about/Pages/default.aspx
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معلومات التواصل

الدفاع المدني السعودي
جهاز له مجموعة من اإلجراءات واألعمال الالزمة لحماية السكان والممتلكات

العامة والخاصة من أخطار الحريق ،والكوارث والحروب والحوادث المختلفة وإغاثة
المنكوبين وتأمين سالمة المواصالت واالتصاالت ،وسير العمل في المرافق

العامة وحماية مصادر الثروة الوطنية في زمن السلم وحاالت الحرب والطوارئ ،
وهو من األجهزة التي تتبع لوزارة الداخلية

للتواصــل

http://www.998.gov.sa/Ar/Pages/default.aspx

وزارة العمل والتنمية االجتماعية
هي الوزارة المسؤولة عن اإلشراف على شئون العمل والعمال وتنظيمها في

الوزارات والمصالح الحكومية العامة واألجهزة ذوات الشخصية المعنوية بالمملكة
العربية السعودية.

للتواصــل

دليل المستثمر  -وزارة اإلعالم

https://mlsd.gov.sa/
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قنوات التقديم

وزارة اإلعالم

https://publisher.media.gov.sa/

منصــة مــراس

https://meras.gov.sa/Home/

دليل المستثمر  -وزارة اإلعالم
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