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 ٣ تمهيد): ١المادة (

 ٧ ): التعريفات٢المادة (

T37) 37): األهداف3المادةT ٨ 

 ٩ ): نطاق تطبيق التنظيمات٤المادة (

T37) 37): تنظيمات تقديم خدمات منصات المحتوى الرقمي5المادةT ١٠ 

 ١١ ): االلتزامات العامة على مقدمي خدمات منصات المحتوى الرقمي٦المادة (

 ١٢ ى مقدمي خدمات منصات المحتوى الرقمي): االلتزامات الخاصة عل٧المادة (

 ١٣ ): المقابالت المالية٨المادة (

 ١٤ ): األحكام العامة للترخيص أو التسجيل أو اإلشعار٩المادة (

 ١٥ ): المخالفات والعقوبات١٠(المادة 

T37) 37): إجراءات التقدم بالطلبات11المادةT ١٦ 

T37) 37): إجراءات التقدم لحساب المقابالت المالية السنوية12المادةT ١٨ 

T37) 37): أحكام أخرى13المادةT ١٩ 

 ٢٠ ): االشتراطات المقترنة باألدوات التنظيمية١الملحق (

 ٢٨ ): المقابالت المالية المستحقة للهيئة٢الملحق (

 ٣٤ ): االستثناءات٣الملحق (
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 تمهيد): ١المادة (

 المقدمة ١-١

حرصــــًا من المملكة على دعم تطوير قطاع المحتوى الرقمي واإلبداع واالبتكار، وتوفير البيئة الممكنة لجميع 

؛ فقد تمت ٢٠٣٠الشـــركات التي تقدم الخدمات ذات الصـــلة في المملكة لتحقيق دور رائد عالميًا بحلول عام 

هـ،  ٢١/٢/١٤٤٣والتاريخ  ١٢٥ذي الرقم  الموافقة على إنشاء مجلس المحتوى الرقمي بموجب قرار مجلس الوزراء

 ).IGNITEمشروع تنظيم المحتوى الرقمي ومنصاته (لالبرنامج التنفيذي  واعتماد

 مجلس المحتوى الرقمي

وتنمية المحتوى الرقمي في المملكة، وتنســيق الجهود بين الجهات ذات الصــلة  يهدف المجلس إلى تطوير

لتحســين البيئة التشــريعية والتنظيمية للمحتوى الرقمي، ودراســة المعوقات والتحديات التي تحد من تنمية 

طاع المحتوى الرقمي وتعزيزه، واقترا مة لتطويره، حق يات الالز بادرات والتوصـــ ــــات والحلول والم ياس  الســـ

 ومتابعة تنفيذها.

 المجلس: تمهام واختصاصا

وإعداد االســتراتيجية الخاصــة بمنصــات المحتوى الرقمي في  ،تنظيم ســوق منصــات المحتوى الرقمي -١

 المملكة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

توى األنظمة واللوائح والســياســات والضــوابط المتعلقة بالمحالتعاون مع الجهات الحكومية لتطوير  -٢

الرقمي واقتراح التعديالت الالزمة عليها بالتنســـيق مع تلك الجهات، من أجل التعامل مع مســـتجدات 

المحتوى الرقمي وبمــا ينعكس إيجــابيــًا على تنظيمــه وتطويره، والرفع عمــا يلزم بحســـــب اإلجراءات 

 المتبعة.

ية  -٣ هات الحكوم بة التنســـيق مع الج بالمحتوى الرقمي؛ لمواك قة  حد من ذات العال جدات وال المســـت

التداخل التقني والتنظيمي والتأثير المتبادل بين تلك الجهات بما ينعكس إيجابًا على تنظيم المحتوى 

الرقمي وتطويره، ولتفادي التعارض بين االختصاصات والمسؤوليات فيما بينها، وللعمل على قيامها 

 ات المتبعة.بأدوارها، وتحقيق غاياتها، والرفع عما يلزم بحسب اإلجراء

خاص معالتنســـيق  -٤ عام وال طاعين ال قة بخطط ولتنظيم  ؛الق بادرات تطوير الجهود المتعل المحتوى م

 تنفيذها. متابعةو الرقمي،

ــاهمة في تمكين -٥ ــتثمار اال من القطاع الخاص المس وتحفيز المحتوى الرقمي  في المحتوى الرقمي،س

 والتسهيالت الالزمة لدعمه.وظائفه، وتوفير المتطلبات وتوطين  ،المحلي

متخصـــصـــة في شـــركات ومؤســـســـات جهود تأســـيس  لدعم ؛القطاعين العام والخاص معالتنســـيق  -٦

 .المحتوى الرقمي

شراكات معها،  -٧ سات والجمعيات األهلية) لبناء  س صة (بما فيها المؤ صل مع الجهات العامة والخا التوا

 جلها.وذلك بما يخدم أهداف المجلس والغايات التي أنشئ من أ

لدعم الجهود المتعلقة برفع مســـتوى الوعي العام بأهمية  ؛القطاعين العام والخاص معالتنســـيق  -٨

 التنمية في قطاع المحتوى الرقمي، وفق اإلجراءات النظامية المتبعة.

التي تبذلها الجهات الحكومية في مجال تطوير وتنمية المحتوى الرقمي،  جهودوال النشــاطات تقييم -٩

 طلب اتخاذ إجراء في شأنه.والرفع عما يت
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شريعية و -١٠ سين بيئة قطاع المحتوى الرقمي وتطوير البيئة الت له، والرفع عما التنظيمية العمل على تح

 يلزم الرفع عنه وفقًا لإلجراءات النظامية، واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

 البحوث والدراسات في الموضوعات ذات الصلة بالمحتوى الرقمي.إجراء  -١١

حديد المعوقات والتحديات المتعلقة بتطوير المحتوى الرقمي، وتقديم المرئيات واقتراح اإلصـــالحات ت -١٢

 الالزمة في شأنها للجهات ذات االختصاص، ومتابعة االلتزام بتنفيذها.

في تثقيف المجتمع وتوعيته وبث الرســـائل التوعوية  -بالتنســـيق مع الجهات المختصـــة-المســـاهمة -١٣

االتصــــاالت وتقنية المعلومات ووســــائل اإلعالم الحديثة وإبراز دورها في خدمة وتعزيز مفهوم ثورة 

 البشرية بصفة عامة والوطن بصفة خاصة، والتحذير من خطورة محتواها الضار على الفرد والمجتمع.

سات  -١٤ سيا شر المعرفة القانونية واإلجرائية باألنظمة واللوائح وال سات عمل ون ساهمة في عقد جل الم

الصــــادرة في شــــأن المحتوى الرقمي، للمختصـــين وذوي الخبرة العــاملين في قطــاع والضـــوابط 

 االستشارات المهنية.

قة في  -١٥ هات ذات العال كة مع الج ــــار جال المحتوى الرقمي، والمش عات في م عة تطور التشـــري تاب م

 بحســــب-المؤتمرات والندوات في مجال المحتوى الرقمي، وتعزيز التكتالت الدولية، والتعاون معها

 في مواجهة المحتوى السلبي في مختلف الوسائل المختلفة. -اإلجراءات النظامية

 :وعضوية كل من المعلومات،يرأس المجلس وزير االتصاالت وتقنية و

 اإلعالم.وزارة من ممثل  -

 .وزارة الثقافة منممثل  -

 .وزارة التجارة منممثل  -

 .وزارة االستثمار منممثل  -

 .وزارة التعليم منممثل  -

 .الهيئة العامة لإلعالم المرئي والمسموع منممثل  -

 .هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات منممثل  -

 .الهيئة السعودية للملكية الفكرية منممثل  -

 الرقمي.ذوي الخبرة في المحتوى اثنين من المختصين من  -

 ):IGNITE( البرنامج التنفيذي-مشروع تنظيم المحتوى الرقمي ومنصاته

طاع المحتوى التم تطوير  كة في تطوير ق يذ طموح الممل لدعم تنف لكالرقميبرنامج  من  ، وســـيتم تحقيق ذ

 .على غرار البلدان الرائدة عالمياً خالل توفير بيئة ثرية تدعم تنمية القطاع 

 رئيسية:يعمل البرنامج على ثالثة محاور 

 .قطاع المحتوى الرقمي ومنصاته تطوير •

  .قطاع المحتوى الرقمي ومنصاته تنظيم •

 .قطاع المحتوى الرقمي ومنصاته حوكمة •
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 :برنامجالالقطاعات المستهدفة من            

هدف  نامجيســـت عاتطوير  البر طا عة ق عاب  تأرب يديو والصـــوت واألل طاع المحتوى الرقمي: الف ية لق رئيســـ

 القيمة الخاصة بكل منها.التركيز على العناصر المختلفة لسالسل شمولية واإلعالن، مع 

           

 :البرنامجمبادرات 

مبادرة موزعة على الجهات ذات الصـــلة حســـب اختصـــاصـــاتها والمســـاهمة  ٣٦يتم تنفيذ البرنامج من خالل 

 المتوقعة في كل مبادرة.

ضحتراخيص  آلية"تطوير  تأتي هذه الوثيقة كنتيجة لمبادرة شفاف ةوا صات المحتوى الرقمي" ةو  والتي لمن

 ؛مع الهيئة العامة لإلعالم المرئي والمســـموع بالمواءمة هيئة االتصــــاالت وتقنية المعلوماتتقودها 

ـــات المحتوى الرقمي بما  بهدفوالجهات األخرى ذات العالقة،  ـــفاف لمنص ـــح وش ـــاء إطار تنظيمي واض إنش

المعالجات التشـــريعية  ، مع مراعاةيتماشـــى مع الممارســــات العالمية ويدعم تحقيق أهداف تطوير القطاع

 الالزمة لذلك والتي يعمل عليها حالياً 
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 :الوثيقة هذه من النطاق والهدف  ٢-١

يات العمومالغرض من إن  لب مرئ قديم  ط ــــة ت مة بفرص يد األطراف المهت ياتهم هو تزو ممرئ  اتحول تنظي

صات المحتوى  ضحة والتي ت ،الرقميمن ضع بيئة تنظيمية وا صات المحتوى هدف إلى و المحلية  الرقميلمن

الفيديو  القطاعات التالية: حيث تم اســـتهداف ،والدولية التي تقدم خدمات في المملكة العربية الســـعودية

كل لللتطبيق  ةقابل تنظيمات وتســـعى الهيئة من خالل هذا التنظيم إلى وضـــع .والصـــوت واأللعاب واإلعالن

 .ةالرقمي هذه القطاعاتمن 

 :المشاركة ٣-١

وثيقة تقديمها إلى هيئة االتصـــاالت وتقنية العلى مرئياتهم يجب على المشـــاركين الذين يرغبون في تقديم 

ــال اآلراء  .٢٠٢١ نوفمبر ٣٠المعلومات في موعد ال يتجاوز  ــتخدام  والتعليقاتويمكن إرس كال الطرق احدى أو باس

 التالية:

 DCP_REG@citc.gov.saعن طريق البريد اإللكتروني:  •

 (ورقًيا وإلكترونًيا) في مقر هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات أو بالبريد إلى:التسليم الخطي  •

 هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

 حي النخيل

 تقاطع شارع األمير تركي بن عبد العزيز األول مع طريق اإلمام سعود بن عبد العزيز

 ١١٥٨٨الرياض  ٧٥٦٠٦ص.ب 

 المملكة العربية السعودية

جميع الجهات ذات العالقة والمهتمين داخل وخارج المملكة من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات تدعو و

. وتحث الهيئة على تقديم حظات على ما ورد في هذه الوثيقةكافة القطاعات بتقديم المرئيات والمال

ت المقارنة المعيارية وغيرها والدراسات التحليلية ودراسا المرئيات مدعومة بالتفاصيل المطلوبة والمبررات

علمًا بأن ما يتم تقديمه في هذا الشأن ال يعتبر ملزمًا ، من المعلومات إن وجدت وفقًا للصيغة الموضحة ادناه

 ة على طلب المرئياتالوارد التعليقاتجميع  الهيئة تحتفظ بحقها المطلق في نشر/أو عدم نشر كما أن .للهيئة

 : إذا رأت مناسبة ذلك

المادةرقم  الفقرةرقم    المرئيات 
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 ): التعريفات٢المادة (

المعاني نفســـها التي وردت في كل من  التنظيماتوالمصـــطلحات المســـتخدمة في هذه  ُيقصـــد بالعبارات

ـــاالت وتقنية المعلومات؛  ـــاالت والئحته التنفيذية وتنظيم هيئة االتص كما يكون للكلمات والتعابير نظام االتص

 المعاني المقترنة بها ما لم يقتض السياق خالف ذلك:التالية 

 .المملكة العربية السعوديةالمملكة:  ١-٢

 .المعلومات وتقنية االتصاالت هيئةالهيئة:  ٢-٢

صات المحتوى الرقمي أ ٣-٢ صات:و من عليها أحكام هذه  تسري) أدناه التي ٤في المادة ( المحددةالمنصات  المن

 على سبيل المثال ال الحصر:  وتشمل التنظيمات

صات التي توفر محتوى مرئًيا أو  ١-٣-٢ سموعاً المن صناعية أو يأو كل م سطة األقمار ال ضائي بوا هما عبر البث الف

 .  بمقابل أو مجاناً ) أو اإلنترنت أو أي وسيلة أخرى IPTVبروتوكول اإلنترنت ( عبرالبث التلفزيوني 

 المثال ســبيل على منها التي(و المختلفة األجهزة علىلعاب عبر اإلنترنت األالمنصــات التي تتيح تشــغيل  ٢-٣-٢

صر ال صية أو Smart Phonesالذكية  الهواتف الح شخ سوب ال  اتوحد أو PC/Laptopالمحمول /أجهزة الحا

 ). أو غير ذلك من األجهزة المختلفة TV التلفزيون أو Councils التحكم

المتابعين من ( ها أو تتيح للمؤثريناتقعها أو تطبيقاعالنات على موالمنصـــات اإللكترونية التي تنشـــر اإل ٣-٣-٢

 الترويج للعالمات التجارية والمنتجات والخدمات على منصاتها. المستخدمين االخرين على المنصة)

للمســتخدمين في نطاق تطبيق هذه التنظيمات المتضــمنة مقدم خدمات المنصــات الرقمية مقدم الخدمة:  ٤-٢

 .المملكةداخل 

ية األداة ٥-٢ مات  :التنظيم خد قديم ال مة ت خد قدم ال ئة لم ها الهي ية التي تجيز من خالل خدمين اآلل خل للمســـت دا

  المملكة، وتنحصر األدوات النظامية لذلك في: (الترخيص، التسجيل، اإلشعار)

 وفقًا للنظام والالئحة المنصــات الرقميةوثيقة تصــدرها الهيئة لشــخص الســتخدام أو تقديم خدمات  الترخيص: ٦-٢

 .المتعلقة بها واألحكام العامة ،نوع الخدمة والمدة الزمنية الوثيقة:، وتتضمن والتنظيمات

ــجيل ٧-٢ ــات المحتوى الرقمي وفق : التس ــجل لدى الهيئة لتقديم الخدمات المحددة لمنص تدوين معلومات المس

 .تنظيمات الهيئةة والشروط واألحكام الواردة في نظام االتصاالت والئحته التنفيذي

 إبالغ مقدم الخدمة الهيئة بالخدمات التي يقدمها وفق الشروط واألحكام المعمول بها. :اإلشعار ٨-٢

خدم: ٩-٢ منصــــات المحتوى الرقمي للحصـــول على الخدمات المقدمة بأشـــكالها كل من يتعامل مع  المســـت

 .ونحوهم المشاهدين أو المستمعينالمشتركين أو العمالء أو المستهلكين أو ويشمل ذلك المختلفة، 

تقديم خدمة مرخصة أو مسجلة، والتي يتم الحصول عليها تحديًدا  اإليرادات المحققة من :اإليرادات ذات الصلة ١٠-٢

 .من الخدمات المقدمة في المملكة

ــموع أو المرئيالمحتوى  المحتوى الخطي: ١١-٢ ــتخدمين توفيره يتم الذي كليهما أو المس وفق جدول برامج  للمس

 محدد.

سب الطلب ( ١٢-٢ المحتوى المرئي أو المسموع أو كليهما المقدم للمستخدم عند طلبه  ):On-demandمحتوى ح

 . مسبقاً  محدد برامج بجدول التقيددون 
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المحتوى المرئي والمسموع  تقدم التي المنصات ):Satellite Pay TVمنصات القنوات الفضائية المدفوعة (ٍ ١٣-٢

استخدام نظام الوصول المشروط) عبر األقمار الصناعية مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى شكل مشفر (بب

 .المستخدمينالمحتوى عبر وحدة فك التشفير أو جهاز مشابه وفرض رسوم على 

صات البث التلفزيوني  ١٤-٢ صات ):IPTVبروتوكول اإلنترنت ( عبرمن سموعالمحتوى المرئي  تقدم التي المن  والم

 ) عبر وحدة فك التشفير أو جهاز مشابه.IPمن خالل الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنترنت (

الخطي أو  المرئي المحتوى تقدمالمنصـــات التي  ):Video OTTعبر اإلنترنت (المرئي محتوى البث  منصـــات ١٥-٢

مهًما في تحديد المنصــــات دوًرا  لهذه ويكون. بمقابل أو مجاناً عبر اإلنترنت  للمســـتخدمينحســــب الطلب 

 .خاللها منالمحتوى المتاح 

المنصـــات التي توفر المحتوى الخطي أو حســـب الطلب عبر  ):Video Sharingمنصـــات مشـــاركة الفيديو ( ١٦-٢

. وتتمتع هذه المنصـــات بســـيطرة محدودة على المحتوى المتاح على بمقابل أو مجاناً  للمســـتخدميناإلنترنت 

 .خاللها منالمنصة حيث يمكن للمستخدمين تحميل ومشاركة المحتوى مع مستخدمين آخرين 

صوت  ١٧-٢ صات ال سبمن صات التي توفر المحتوى  ):Audio-on-Demandالطلب ( ح سموعالمن عند الطلب  الم

آخر) عبر اإلنترنت للمســـتخدمين مجاًنا أو  مســـموعأي محتوى  أو مســـموعة(موســـيقى أو بودكاســـت أو كتب 

 بمقابل.

صات  ١٨-٢ صات التي تقدم المحتوى الخطي  ):Internet Radioراديو عبر اإلنترنت (المن سموعالمن سيقى  الم (مو

 .بمقابل أو مجاناً  المستخدمينآخر) عبر اإلنترنت إلى  مسموعأو أي محتوى  مسموعةأو بودكاست أو كتب 

يل أو األلعاب لل القابلةمنصــــات تتيح للمســـتخدمين ممارســــة األلعاب ( :االنترنت عبراأللعاب منصــــات  ١٩-٢ تنز

ــحاب ــتخدام اإلنترنت عبر الهاتف يالس ــية أو  المتنقلة) باس ــخص ــوب الش ــوب المحمول أو أجهزة الحاس أو الحاس

 وحدة التحكم أو التلفزيون أو أي جهاز آخر.

ضات اإللكتر  ٢٠-٢ شاركة في الريا صات الم ضات  ونية:من شاركة في بطوالت الريا ستخدمين الم صات تتيح للم من

 اإللكترونية عبر اإلنترنت.

التي تحتوي على أي فيديو أو  اإللكترونيةمواقع الالمنصــــات اإللكترونية ( :اإلنترنت عبرمنصــــات اإلعالنات  ٢١-٢

 ها.صوت أو نص أو ألعاب أو أي محتوى آخر) أو التطبيقات التي تنشر إعالنات على منصات

أو تطبيق يســهل التفاعل االجتماعي الكتروني موقع تعمل من خالل  منصــات منصــات التواصــل االجتماعي: ٢٢-٢

 .طور بشكل مستقلمالمنصة هذه المحتوى على  ذلك يكونو المستخدمين،ومشاركة المحتوى بين 

 : األهداف)3(المادة 

 إلى تنظيم منصات المحتوى الرقمي لضمان ما يلي: التنظيماتتهدف هذه 

يد على  ١-٣ تأك مة والقوانينال باألنظ هات  والقرارات االلتزام  بل الج ــــادرة من ق قة بتنظيم المحتوى الص المتعل

 ،الحكومية ذات العالقة

الســـياســـات والخطط والبرامج المعتمدة لتطوير منصـــات المحتوى الرقمي ووضـــع اإلجراءات المالئمة  تنفيذ ٢-٣

 لهذه الغاية. 
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، من خالل ضـــمان تقديم خدمات عالية الجودة وخدمات رقمية احترافية متنوعة المســـتخدمينحماية مصـــالح  ٣-٣

 في المملكة. للمستخدمينتثري الحياة الرقمية 

التنافســية وغير المنصــفة التي تتم عبر منصــات المحتوى  غيرمن الممارســات  المســتخدميناية حمالتأكد من  ٤-٣

 الرقمي.

بةالتنظيمات توفير  ٥-٣ منصــــات المحتوى الرقمي في المملكة بهدف مواكبة التطورات  دورلتنمية  المناســـ

 .العالمية ونقل واالستفادة من أفضل الممارسات والتقنيات والتطبيقات الحديثة

وضــع ضــوابط تتماشــى مع األهداف االســتراتيجية الوطنية واالجتماعية للمملكة في مجال منصــات المحتوى  ٦-٣

 التزامات المملكة اإلقليمية والدولية. عم يتفق وبماالرقمي، 

ـــوعية والعدالة وعدم التمييز فيما يتعلق باللوائح التنظيمية والقواعد  ٧-٣ ـــوح والموض ـــفافية والوض ـــمان الش ض

ية والمالية لمقدمي الخدمة بشـــكل عام والحصـــول على   ةالالزم الموافقةوالمتطلبات التشـــغيلية واإلدار

 ل خاص.للعمل في المملكة بشك

 والموارد والخبرات المواهب، وتنمية األجنبية االســـتثمارات وتحفيزالمحلية،  المنصــــات وتطوير إنشــــاء دعم ٨-٣

 .الوطنية البشرية

 :  هل لديك أي مالحظات/إضافات مقترحة على أهداف التنظيمات؟١س 

 التنظيماتنطاق تطبيق ): ٤المادة (

بشأن تنظيم منصات المحتوى الرقمي، تطبق أحكام  محل العملاألنظمة القائمة والمعالجات التشريعية مع  ١-٤

مقدمي يقوم بتوفير الخدمات المدرجة أدناه داخل المملكة، بما في ذلك  شخصهذه التنظيمات على كل 

 : الخدمة المصرح لهم بتقديم الخدمة بموجب األداة التنظيمية والمستخدمين

 :، وتتمثل فيمنصات الفيديو الرقمية ١-١-٤

 .القنوات الفضائية المدفوعةمنصات  ١-١-١-٤

 .منصات البث التلفزيوني عبر بروتوكول االنترنت ٢-١-١-٤

 .عبر اإلنترنت المرئي منصات بث المحتوى ٣-١-١-٤

 .ومنصات مشاركة الفيدي ٤-١-١-٤

 :؛ وتتمثل فيمنصات الصوت الرقمية ٢-١-٤

 .منصات الصوت عند الطلب ١-٢-١-٤

 .منصات راديو اإلنترنت ٢-٢-١-٤

 ؛ وتتمثل في:منصات األلعاب الرقمية ٣-١-٤

 .عبر االنترنت منصات األلعاب ١-٣-١-٤

 .منصات المشاركة في الرياضات اإللكترونية ٢-٣-١-٤

 ؛ وتتمثل في:منصات اإلعالنات الرقمية ٤-١-٤

 .منصات اإلعالنات عبر االنترنت ١-٤-١-٤

 .منصات التواصل االجتماعي ٢-٤-١-٤

 الحقًا.التنظيمات الهيئة تضمينها في نطاق هذه أي منصات أخرى ترى  ٥-١-٤
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العمل بأي أنظمة أو لوائح أو قرارات أخرى معمول بها في المملكة، كما أنها ال تتعارض  التنظيماتال تقيد هذه  ٢-٤

 مع ما يصدر من الجهات المختصة ذات العالقة. 

 المحتوى الرقميمنصات  تقديم خدماتتنظيمات : )5(المادة 

التنظيمات بيق هذه ضــمن نطاق تط ندرجيدير أيًا من منصــات المحتوى الرقمي التي ت مقدم خدمةي أل ال يجوز ١-٥

قبل قيامه باســـتيفاء وتحقيق األداة في المملكة  للعموممقابل) بتقديم أي خدمة (مجاًنا أو )، ٤في المادة (

ــحيح  ــكل الص ــار إليها في (والتنظيمية بالش ــح ). ٢-٥المش ــح  ،لذلك الالزمةالمتطلبات  )١الملحق (ويوض كما توض

 .اتباعهااإلجراءات الموجب أيضًا ) 11المادة (

 - داخل المملكةللمســـتخدمين خدمات الالتي تقدم  - المحلية واألجنبية تخضـــع منصــــات المحتوى الرقمي ٢-٥

 يمكن أن تخضعكما . تقديمها يتم طبيعة الخدمات التي ) حسبإشعارترخيص أو تسجيل أو لألدوات التنظيمية ( 

ـــات المحتوى الرقمي ـــح الجدول أدناه تنظيمية أداةإلى أكثر من  - خدمات متعددةتقدم  التي - منص . كما يوض

 على النحو التالي:  لكل منصة وذلك األداة التنظيمية المناسبة

 االستثناءات األداة التنظيمية  المنصة

منصات القنوات الفضائية 

 )Satellite Pay TV( المدفوعة
 ترخيصال

 استثناءات ال يوجد
منصات البث التلفزيوني عبر 

 )IPTV( بروتوكول اإلنترنت
 ترخيصال

منصات بث المحتوى المرئي عبر 

و / أو   )Video OTT( اإلنترنت

 منصات الصوت عند الطلب

)Audio-on-Demand( 

 ترخيصال

 إشعاريتعين على مقدمي الخدمة المعفيين 

في حــال تحقيق معــايير االســـتثنــاء  هيئــةال

 ).٣الملحق (المشار إليها في 

  اإلنترنتعبر راديو المنصات 

)Internet Radio( 
 تسجيلال

 إشعاريتعين على مقدمي الخدمة المعفيين 

في حــال تحقيق معــايير االســـتثنــاء  هيئــةال

 ).٣الملحق (المشار إليها في 

 منصات مشاركة الفيديو

)Video Sharing( 
 اإلشعار

منصات المشاركة في الرياضات  استثناءات ال يوجد

 اإللكترونية
 اإلشعار

 اإلشعار االجتماعيمنصات التواصل 

 منصات األلعاب عبر االنترنت
ــجيل  ال يلزم الترخيص أو التس

ولكن يتعين على  اإلشــعارأو 

بما مقدمي الخدمة االلتزام 

ورد فـــي أحـــكـــام هـــذه 

 التنظيمات.

 استثناءات ال يوجد

 منصات اإلعالنات اإللكترونية
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بنــاًء علــى الخــدمات (علــى ســبيل المثــال،  حاليــاً محــددة كمــا هــي  تعتقــد أن فئــات التــرخيص يجــب أن تكــون هــل :٢س 

IPTV  أوVideo OTTـــى ) ، أو ـــاًء عل ـــا  بن ـــتخدمة التكنولوجي ـــت ، المس ـــال ، اإلنترن ـــبيل المث ـــى س ـــل)؟ ا، الك DTH(عل ـــى ب يرج

 .التوضيح

ــــك  :٣س  ــــديSatellite Pay TV(منصــــات القنــــوات الفضــــائية المدفوعــــة  أنهــــل برأي ــــر إحــــدى منصــــات الفي  و) تعتب

 .الرقمية؟ يرجى التوضيح

: منصـــات القنـــوات الفضـــائية التاليـــة المنصـــاتللتقـــارب المتزايـــد فـــي القطـــاع، هـــل تعتقـــد أنـــه يجـــب دمـــج  نظـــراً : ٤ س

المحتـــوى  ومنصـــات بـــث IPTVالتلفزيـــوني عبـــر بروتوكـــول اإلنترنـــت  ومنصـــات البـــث Satellite Pay TVالمدفوعـــة 

ـــت  ـــر اإلنترن ـــي عب ـــات  Video OTTالمرئ ـــوتومنص ـــب  الص ـــد الطل ـــدة؟ Audio-on-Demandعن ـــرخيص واح ـــة ت ـــمن فئ  ض

 .التوضيح يرجى

للتقــارب المتزايـــد فــي القطــاع، هـــل تعتقــد أنـــه يجــب دمــج بعـــض المنصــات القائمــة علـــى اإلنترنــت (مثـــل  نظــراً  :٥س 

IPTV يرجى التوضيح والصوت عند الطلب) ضمن فئة ترخيص واحدة؟  بث المحتوى المرئي عبر االنترنت ومنصات.  

هـــل تعتقـــد أنـــه يجـــب دمـــج منصـــات مشـــاركة الفيـــديو ومنصـــات التواصـــل  القطـــاع،للتقـــارب المتزايـــد فـــي نظـــرًا : ٦س 

 .يرجى التوضيح االجتماعي ضمن فئة واحدة؟

ــراً ٧ س ــاع : نظ ــي القط ــد ف ــارب المتزاي ــمن للتق ــة ض ــائية المدفوع ــوات الفض ــات القن ــمين منص ــب تض ــه يج ــد أن ــل تعتق ، ه

ــات ــي  تنظيم ــوى الرقم ــات المحت ــن منص ــة م ــات؟ المقترح ــة المعلوم ــاالت وتقني ــة االتص ــع هيئ ــى الوض ــاء عل ــتم البق أم ي

 .يرجى التوضيح ؟العامة لإلعالم المرئي والمسموعتحت االختصاص التنظيمي للهيئة  الحالي

التنظيميـــة المحـــددة نطـــاق تطبيـــق هـــذه التنظيمـــات واألدوات علـــى  إضـــافات مقترحـــة/هـــل لـــديك أي مالحظات : ٨ س

 ؟لكل فئة

 منصات المحتوى الرقمي  االلتزامات العامة على مقدمي خدمات): ٦المادة (

المحتوى الرقمي  تنظيمات منصـــاتالخدمة الحاصـــل على األداة التنظيمية ذات الصـــلة بأحكام مقدم يلتزم 

من وجود معالجات تشــريعية قائمة  وأنظمة الهيئة ذات العالقة مع مراعاة ما ســبق التنويه له"هذه الوثيقة"، 

 االلتزامات التالية:إلى ضافًة باإل، في هذا الشأن

باألنظمة والقوانين ١-٦ المتعلقة بتنظيم المحتوى الصــــادرة من قبل الجهات الحكومية ذات  والقرارات االلتزام 

 ، العالقة

 .ةالعالق ذات الحكوميةعليها من قبل الجهات  المنصوص التوطين بنسب االلتزام  ٢-٦

التعاون الكامل مع مفتشـــي الهيئة وتســـهيل التعاون التام مع الهيئة لممارســــة مهامها. باإلضــــافة إلى  ٣-٦

لك: االطالع على  ما في ذ ية التفتيش، ب يام بعمل نة للق مة الممك خد قدم ال حة جميع موارد م تا ماتهم وإ مه

التي من شأنها تؤكد التزام مقدم أنظمة مقدم الخدمة وتزويد المفتش بكافة المستندات والوثائق المطلوبة 

ائق والمعلومات تلك المســـتندات والوث - وفق تقديرها المطلق – الخدمة بأنظمة الهيئة، وســـتعامل الهيئة

 المعلومات التي قد تطلبها الهيئة على سبيل المثال ال الحصر: وتتضمن .ةبسرية تام

 اإليراداتالمثال ال الحصر اإليرادات ومصادر  المعلومات المتعلقة باألداء المالي (بما في ذلك على سبيل ١-٣-٦

 .التشغيلي) واألداء

العمالء (بما في ذلك على ســـبيل المثال ال الحصـــر، قياس عدد  /بالمســـتخدمين المتعلقة القياســــات ٢-٣-٦

 .والمستمعين والمشاركين ومدى رضا تقديم الخدمات) والمشاهدينوطبيعة الجمهور 
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ضمنبحيث  اتجودة الخدم ٣-٣-٦ ة الجودة وخدمات رقمية احترافية متنوعة تثري الحياة الرقمية خدمات عالي تت

 .في المملكة للمستخدمين

لاللتزامات الصـــادرة عن الهيئة والجهات األخرى ذات  الخدمة مقدم امتثالأدلة تطلبها الهيئة تثبت  أي ٤-٣-٦

 العالقة.

  هل لديك أي مالحظات/إضافات مقترحة على أحكام االلتزامات العامة؟: ٩س 

 مقدمي خدمات منصات المحتوى الرقميعلى الخاصة ): االلتزامات ٧المادة (

مة خد قدم ال ــــة المحتوى الرقمي يلتزم م يدير منص لذي  يلا ية ترخيص أو تســـج حت األداة التنظيم ندرج ت  ، وي

 بااللتزامات التالية:

خدمات المحتوى الرقمي للمستخدمين داخل المملكة  بتقديم يقومأن يكون لدى مقدم الخدمة األجنبي الذي  ١-٧

 .في المملكة -باإلضافة إلى ممثل رسمي لمقدم الخدمة  -فعلي رئيسي أو مكتب تمثيلي  تواجد

 بحد إصــدار الترخيص أو التســجيلمن تاريخ  ميالدياشــهرًا ) ١٢إطالق الخدمات للعموم، في غضــون أثني عشــر ( ٢-٧

 . أقصى

غاء أو تعليق  ٣-٧ لة إل حا يل، يلتزمفي  يد أي ترخيص / تســـج جد عدم ت قدم  أو  له / م مة المســـجالمرخص  خد  لةال

التي تتمثل على سبيل المثال ال الحصر بإعادة رسوم اشتراكات المستخدمين عن الفترة المتبقية  بالتنظيمات

 لهم ونحوه.

صة لمدة  ٤-٧ سجل للمحتوى المعروض على المن تاريخ عرضه وتقديمه ألي جهة  منيوًما على األقل  ٩٠االحتفاظ ب

 .عند االقتضاء سعودية حكومية

صدرها الهيئة ذات العالقة بالتنظيمات االلتزام ٥-٧ ستخدمين التي ت سرية بيانات الم سبيل المثال -ومنها  ب على 

وثيقة "القواعد العامة للمحافظة على خصوصية البيانات للمستخدمين في قطاع االتصاالت وتقنية  -ال الحصر

 ومات وقطاع البريد".المعل

على ســبيل المثال -ذات العالقة بحماية حقوق المســتخدمين ومنها  الهيئةتصــدرها التي  بالتنظيماتااللتزام  ٦-٧

وثيقة "تنظيمات حماية حقوق مســـتخدمي خدمات االتصـــاالت وتقنية المعلومات وشـــروط تقديم  -ال الحصـــر

 : -على سبيل المثال ال الحصر-والتي تتضمن  الخدمات".

 :ومنها ،المستخدمينالتزامات مقدم الخدمة بشأن عقد الخدمة مع  ١-٧-٧

 -إن وجدت-والعروض الترويجية  معلومات الخدمة للمستخدميجب على مقدم الخدمة أن يعرض  ١-١-٧-٧

 .دمةشروط وأحكام تقديم الخو اللبس،أو  الغموضشكل واضح ال يقبل بوأسعارها 

على الخدمة المقدمة، واألسعار، وآلية  المستخدميجب على مقدم الخدمة أن يأخذ موافقة  ٢-١-٧-٧

 . وتنفيذ الطلب الدفع واإللغاء واالسترداد قبل االشتراك في الخدمة

بفاتورة إلكترونية أو رسالة نصية يوضح فيها تفاصيل  المستخدميجب على مقدم الخدمة تزويد  ٣-١-٧-٧

 .إن وجدتشامًال الضريبة وأي خصومات الذي تم دفعه  رسوم االشتراكات

بأن تتوافق شروط التعاقد بين مقدم الخدمة والمستخدمين مع  مقدم الخدمة التأكد يجب على ٤-١-٧-٧

 أحكام واشتراطات هذه الوثيقة.
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 التعامل معها:لية آو خدمينالمستشكاوى  ٢-٧-٧

وفق  المستخدمينتخصيص وحدة إدارية لتلقي وإدارة ومعالجة شكاوى على مقدم الخدمة يجب  ١-٢-٧-٧

 المعايير المحددة من الهيئة.

 .هادمعالجة الشكاوى، ومداستقبال و ونشر إجراءات مقدم الخدمة إعداد يجب على ٢-٢-٧-٧

من خالل  المستخدمينشكاوى  الستقبال مجانية تواصل قنوات توفيرعلى مقدم الخدمة  يجب ٣-٢-٧-٧

بحيث  إغالقهانظام إلكتروني توثق فيه إجراءات معالجة الشكوى من بداية تقديم الشكوى حتى 

 برقم مرجعي لشكواه.   المستخدمتزويد  يتمويقيد رقمها وتاريخها، وما يتم بشأنها، 

 ها.لمدة ال تقل عن سنة ميالدية من تاريخ إغالقالشكوى حفظ تُ يجب أن  ٤-٢-٧-٧

بالرد على  مقدم الخدمة قيامتصعيد الشكوى إلى الهيئة في حال عدم  للمستخدميجوز  ٥-٢-٧-٧

) يوم ٢( -بعد انتهاء المدة النظامية الممنوحة لمقدم الخدمة  دون معالجتها هاشكوى، أو إغالقال

 .-من تاريخ تقديم الشكوى عمل

في حال  لما يتوفر لديها من معلومات بالبت في الشكوى وإصدار قراراها وفقاً تقوم الهيئة  ٦-٢-٧-٧

عدم إفادة مقدم الخدمة الهيئة بالتفاصيل والمعلومات والمستندات المطلوبة خالل المدة 

 .إقرارًا منه بصحة شكوى المستفيد ذلك يعتبرو ،دة أو عدم حل الشكوى بالتراضيالمحد

) ٢يجب على مقدم الخدمة تنفيذ قرار الهيئة الصادر في الشكوى فور تبليغه به، وبما ال يتجاوز ( ٧-٢-٧-٧

 أيام عمل من تاريخ اإلبالغ.
 

تتضــمن ضــرورة الحصــول على ســجل تجاري  المســجلينالمرخصــين / للشــركات األجنبية هل توافق على وجود متطلبات  :١٠س 

 .يرجى التوضيح مع اقتراح البدائل المناسبة في حالة االعتراض إنشاء مكاتب في المملكة؟في المملكة إضافة إلى 

 ؟الخاصة تلتزامااالعلى إضافات مقترحة /هل لديك أي مالحظات: ١١س 

 المالية المقابالت): ٨المادة (

لة  ١-٨ ية ذات الصـــ حت األداة التنظيم ندرج ت لذي ي مة ا خد قدم ال ها المشــــار –يخضـــع م مادة ( إلي  إلى –) ٥في ال

 والتي. المقدمة لهم من الهيئة الخدماتولألعمال وذلك مقابل  )٢( الملحق في الموضـــحة المالية المقابالت

شتمل قد صر،  ت سبيل المثال ال الح سة  مقابلعلى  سنوية المالية المقابالت وأالتجديد  أوالطلب مالي لدرا  ال

 . المطلوبة

المادة فصــل تو ،الصــلةالســنوية بناًء على اإليرادات ذات  المقابالت الماليةمنهجية حســاب  )٢(يوضــح الملحق   ٢-٨

 السنوية. المقابالتوتحصيل لحساب  الخدمةمن مقدمي  جراءات المطلوبةاإل )12(

 ووفق أنظمتها. –على النحو الذي تراه مناسًبا  -للهيئة تعديل أو إلغاء أي من المقابالت المالية  ٣-٨

تستحق المقابالت المالية فور صدور الفاتورة ذات الصلة. ويلتزم مقدمو الخدمات سداد المقابالت المالية في  ٤-٨

 صدورها.) يوم من تاريخ ٣٠( تواريخ استحقاقها ودون أي تأخير خالل ثالثين

 .أو تعديل األداة التنظيمية، إلغاء طلبات تقديم لقاء مالية مقابالتالهيئة بفرض أي  تقومال  ٥-٨

 بحسب ما تراه. أو التسجيل في حالة الرفض عن طلبات الترخيصللهيئة عدم رد المقابل المالي المدفوع يحق  ٦-٨

 ة بالمقابالت المالية؟: هل لديك أي مالحظات/إضافات مقترحة على أحكام المادة المتعلق١٢س 
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 اإلشعار أو التسجيل أو للترخيصالعامة األحكام ): ٩المادة (

 والتجديدمدة ال ١-٩

سجلة أو المرخصةالخدمة الخدمة تقديم يجوز لمقدم  ١-١-٩ سريان المحددة ضمن  ذات الصلة الم طوال مدة ال

 ويبدأ العمل بالترخيص أو التسجيل من تاريخ صدوره أو قيده تباعًا.  )١الملحق (

) يومًا على األقل من نهاية مدته. وفي حال الرغبة ٩٠تســـعين ( قبل التســـجيل أو للترخيصتجديد اليكون  ٢-١-٩

صيل  الهيئة بتزويد الخدمة مقدميلتزم  فإنهتجديد أو إلغائه أو التنازل عنه، الفي عدم  ضح بالتف بخطة تو

 ) يومًا.٩٠جراءات المقرر اتخاذها في خالل مدة ال تقل عن تسعين (اإل

التقدم للهيئة  إلى اإلشـــعارســـتوجب الخدمة الذين يقدمون الخدمات التي ت يمقدم على يتطلبال  ٣-١-٩

 تجديد.البطلب 

طلب  عندمماثلة  على تجديد الترخيص أو التسجيل لشروطما لم ينص على خالف ذلك، تخضع الموافقة  ٤-١-٩

سجيل.  سجيل  كماالترخيص أو الت الترخيص أو  صالحيةمدة ل مماثلة عند التجديدتكون مدة الترخيص أو الت

 اصداره. عندالتسجيل 

تقديم الخدمة عند انتهاء  -تتطلب الحصـــول على ترخيص أو تســـجيل من الهيئة  - ألي منصــــة ال يجوز ٥-١-٩

سجيلصالحية  سجيل ب التجديد الموافقة على طلبعد اال  ،الترخيص أو الت من قبل انتهاء الترخيص أو الت

علمًا بأن الترخيص أو التســـجيل المنتهي يعتبر ملغي ويتطلب قبل الهيئة وإبالغ مقدم الخدمة بذلك. 

 اإلصدار. بالتقدم مرة أخرى بطل

 للهيئة تعديل مدة سريان الترخيص أو التسجيل الواردة ضمن هذه التنظيمات وفقًا ألنظمتها. ٦-١-٩

 لديك أي مالحظات /إضافات مقترحة على األحكام المتعلقة بالمدة والتجديد؟ : هل١٣س 

 من الباطن والتعاقد التسجيل أو الترخيصعن  التنازل ٢-٩

إلى بالترخيص/التسجيل جميع الحقوق وااللتزامات المرتبطة التنازل عن الترخيص / التسجيل يعني نقل  ١-٢-٩

وتنظيمات الهيئة ذات  التنظيمات هذهوفًقا لألحكام واإلجراءات المنصوص عليها في  أخرى،أي جهة 

 .العالقة

الصادر من الهيئة إلى جهة أخرى إال بعد الحصول على موافقة  أو التسجيل الترخيص عن التنازلال يجوز  ٢-٢-٩

الالزمة للتقديم على طلب التنازل عن الترخيص أو التسجيل المتطلبات  )٤-١1( المادة وضحتو .الهيئة

 بها. المتعلقة واإلجراءات

أن يتعاقد مع أشخاص آخرين من الباطن لتقديم يجوز للمرخص له، أو الحاصل على تسجيل من الهيئة، ال  ٣-٢-٩

االلتزامات الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة. وتظل جميع  بعد إالنه الخدمات نيابة ع

له أو الحاصل على تسجيل من المرخص  ةالمترتبة على الترخيص أو التسجيل في هذه الحالة من مسؤولي

 .هوحدالهيئة 

 : هل لديك أي مالحظات/إضافات مقترحة على األحكام المتعلقة بالتنازل أو التعاقد من الباطن؟١٤س 
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 األداة التنظيمية إلغاء، أو تعديل ٣-٩

ترخيصــــه أو في حال رغبته إلغاء أو تعديل  أو المســـجل لدى الهيئة، لمرخص لهاالخدمة  لمقدميجوز  ١-٣-٩

ــجيله ــأنالتقدم بطلب خطي للهيئة بهذا  ،تس ــةوتقوم الهيئة  .الش طلب وإبالغ مقدم الخدمة ال بدراس

ل تجاه الهيئة أو أي أطراف أخرى (مث بقرارها وبأي متطلبات أو التزامات يجب الوفاء بها بشـــكل مرٍض 

 .قبل تنفيذ الطلب )والمستخدمينالحكومية األخرى والعمالء  الجهات

ــعارلتقديم الخدمة الذي يتطلب مقدم يجب على  ٢-٣-٩ ــجيًال لدى  إش ــًا أو تس ــتلزم ترخيص الهيئة بذلك وال يس

تطلب على ي الو. المملكة في الخدمة تقديم عدم لإلفادة عن بإشـــعار الهيئة مرة أخرى التقدم ،الهيئة

 طلب.الالهيئة الموافقة على 

سارية  تاريخ اإللغاءغير المسددة قبل و في ذمة مقدم الخدمة المستحقة المقابالت الماليةتظل جميع  ٣-٣-٩

 للهيئة. الدفعوواجبة 

 : هل لديك أي مالحظات/إضافات مقترحة على األحكام المتعلقة باإللغاء أو التعديل أو التعليق؟١٥س 

 العقوباتالمخالفات و): ١٠المادة (

أي مقدم للخدمة  ة،فلمخال مرتكبا يعدفإنه  ،مع مراعاة األنظمة ذات العالقة والمعالجات التشـــريعية القائمة ١-١٠

 أو فرد أو شخص اعتباري ألي من األفعال التالية:

موافقة و إخطارالمرخص أو المسجل لدى الهيئة دون  الخدمة لمقدمجديد  التزامتعيين مدير / مسؤول  ١-١-١٠

  .من الهيئة

 .الجهات المعنيةمن  نهائيةتنفيذا ألحكام  عدم االمتثال لتعليمات الهيئة بقطع اإلرسال ٢-١-١٠

تنفيذا  للمســـتخدمين في المملكة المحتوى اتاحةفيما يتعلق بعدم عدم االمتثال لتعليمات الهيئة  ٣-١-١٠

 من الجهات المعنية. ألحكام نهائية

 ذات العالقة. الهيئة تنظيماتتخالف  نظامية غيرأي ممارسة أخرى  ٤-١-١٠

تتم معالجة المخالفات وفرض العقوبات وفقًا ألنظمة الهيئة وذلك دون اإلخالل بأي جزاءات أو عقوبات يمكن  ٢-١٠

 .فرضها بموجب أي أنظمة أخرى مطبقة في المملكة

النطاق أي من الخدمات المقدمة الموضــحة في إلغاء أو تعديل أو تعليق الترخيص أو التســجيل أو  للهيئةجوز ي ٣-١٠

في حال ارتكاب مقدم الخدمة أي ســـبب موجب لذلك على أن يتحمل مقدم  التنظيميةلصـــالحياتها  وفقاً 

 .الخدمة كامل المسؤولية الناتجة عن ذلك ودون أي تبعة أو مسؤولية على عاتق الهيئة

 : هل لديك أي مالحظات/إضافات مقترحة على األحكام المتعلقة بالمخالفات والعقوبات؟١٦س 
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 الطلباتالتقدم بإجراءات ): 11المادة ( 

 أو التسجيل لحصول على ترخيصاإجراءات  ١-١١

 المســـجلة أو المرخصـــة الخدماتلتقديم أو تســـجيل  الحصـــول على ترخيص من يرغب فييجب على  ١-١-١١

التقدم بطلب الى الهيئة وتســــديد المقابل المالي لتقديم الطلب، مع  موضـــوع هذه التنظيمات

 ) لدراستها.١ضمن الملحق ( عليهااستيفاء جميع المتطلبات المنصوص 

لمقدم الخدمة األجنبي غير الحائز بتاريخ  (خطاب عدم الممانعة) تقوم الهيئة بإصــــدار موافقة مبدئية ٢-١-١١

ســـتثمار أجنبي في حال الموافقة على طلبه. يتعين ا ترخيصتقديم طلب الترخيص أو التســـجيل على 

االســـتثمار  ترخيصبعدها على طالب الترخيص أو التســـجيل اتخاذ اإلجراءات النظامية للحصـــول على 

 األجنبي ومن ثم استكمال طلب الترخيص أو التسجيل لدى الهيئة.

صول على طلب ا للهيئة ٣-١-١١ ضاحات أو معلومات لح ضافية مإي ستندات إ سة أثناء  الطلبمقدم  نأو م درا

ضمنرفض الطلبات غير المكتملة أو التي ال ويكون للهيئة  .طلبه وتقييم ستندات تت الثبوتية  جميع الم

 الداعمة. أو

ضـــمن  المحددة الفترة الزمنية تعمل الهيئة على إصـــدار قرارها بالموافقة على الطلب أو رفضـــه خالل ٤-١-١١

 ).١الملحق (

 

التسجيل التجاري و/أو ترخيص وزارة االستثمار لمقدمي الخدمة المرخصة أو المسجلة : هل تعتقد أن متطلبات ١٧س 

 يعتبر تحدًيا لالمتثال به (خاصة لمقدم الخدمة األجنبي)؟ يرجى التوضيح.

: هل تعتقد أن إصدار خطاب عدم ممانعة (موافقة مبدئية) من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات قبل التقدم ١٨س 

 ل على السجل التجاري و/أو ترخيص وزارة االستثمار سيفيد الشركات؟ يرجى التوضيح.بطلب للحصو

(يرجى العلم أن الشركات حاليًا تحتاج إلى الحصول على سجل تجاري و/أو ترخيص وزارة االستثمار قبل التقدم بطلب إلى 

الشركات الوضوح الكافي بشأن  هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، ويهدف إدراج خطاب عدم الممانعة إلى إعطاء

 قبول طلبهم المحتمل قبل االلتزام بدفع رسوم السجل التجاري و/أو ترخيص وزارة االستثمار)

 : هل لديك أي مالحظات/إضافات مقترحة على إجراءات الترخيص أو التسجيل؟١٩س 

 اشعار الهيئة بالخدمة إجراءات ٢-١١

ستوجب يجب على  ١-٢-١١ شعارمن يرغب بتوفير الخدمات التي ت صات المحتوى  اإل وفقًا ألحكام تنظيمات من

ــمن  ــوص عنها ض ــتيفاء جميع المتطلبات المنص ــأن مع اس ــعار الى الهيئة بهذا الش الرقمي توجيه إش

 .)١الملحق (

للحصـــول على إيضـــاحات أو معلومات أو مســـتندات  اإلشـــعار مرســـللمتابعة مع للهيئة التواصـــل وا ٢-٢-١١

 إضافية. 

الذين لمقدمي الخدمة  موافقة أو قرار أي إصــــدار يســـتوجب الإنه قد تقدير الهيئة المطلق، ف وفق ٣-٢-١١

 .التنظيمات هذه بموجب الهيئة إشعار تتطلب التي الخدمات قديمتب يقومون
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 : هل لديك أي مالحظات/إضافات مقترحة على إجراءات اإلشعار؟٢٠س 

 إجراءات التجديد  ٣-١١

من الهيئة لتقديم خدمة مرخصــة أو مســجلة الحق في  تســجيل أو ترخيصالحاصــل على لمقدم الخدمة  ١-٣-١١

ـــجيل مع وجوب  التقدم بطلب للتجديد ـــديد المقابل المالي لتقديم الطلب، لذلك الترخيص أو التس تس

 ) يوم قبل تاريخ انتهاء صالحية الترخيص أو التسجيل. ٩٠وذلك خالل فترة تسعين (

لتي تســـتوجب اإلشـــعار إلى تقديم طلب ال يتطلب على مقدمو الخدمة الذين يقدمون الخدمات ا ٢-٣-١١

 التجديد.

لة  ٣-٣-١١ ماث يل لشـــروط م يد الترخيص أو التســـج جد قة على ت لك، تخضـــع المواف ما لم ينص على خالف ذ

 للموافقة على طلب الترخيص أو التسجيل. 

 تكون مدة صالحية الترخيص أو التسجيل المجدد مماثلة لمدة صالحية الترخيص أو التسجيل فور اصداره. ٤-٣-١١

 : هل لديك أي مالحظات/إضافات مقترحة على إجراءات التجديد؟٢١س 

 إجراءات التنازل عن الترخيص أو التسجيل  ٤-١١

تتضــمن طلبات الموافقة على التنازل عن الترخيص أو التســجيل معلومات مفصــلة عن النقل المقترح  ١-٤-١١

 إلى الجهة األخرى. كما تشمل، كحد أدنى المعلومات التالية:

 المشاركة في عملية النقل. تحديد جميع األطراف ١-١-٤-١١

 .وصف لطبيعة العملية التي تم طلب النقل بناًء عليها ٢-١-٤-١١

 .الغرض من العملية واألساس المنطقي لنقل الترخيص أو التسجيل ٣-١-٤-١١

 .المعلومات المالية األساسية عن األطراف المشاركة في العملية ٤-١-٤-١١

 .وصف لخدمات المنصات المقدمة من األطراف المعنية ٥-١-٤-١١

 المستخدمين أو المستفيدين لخدمات المنصات المقدمة من األطراف المعنية.معلومات عن  ٦-١-٤-١١

ـــون  ٢-٤-١١ ـــول والمكتمل وفًقا للفقرة  ٩٠وتقوم الهيئة في غض ـــب األص يوًما من تلقي الطلب المقدم حس

 أعاله، بتنفيذ أي من اإلجراءات التالية:

 .الموافقة على النقل دون قيد أو شرط ١-٢-٤-١١

 .التنظيماتي تراها الهيئة مهمة لتحقيق أهداف الموافقة على النقل بالشروط الت ٢-٢-٤-١١

 .رفض النقل ٣-٢-٤-١١

 : هل لديك أي مالحظات/إضافات مقترحة على إجراءات التنازل؟٢٢س 
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 اجراءات إلغاء الترخيص أو التسجيل أو اإلشعار  ٥-١١

ــجيله  ١-٥-١١ ــه أو تس ــجل لدى الهيئة في حال رغبته إلغاء ترخيص يجب على مقدم الخدمة المرخص له أو المس

طلب خطي للهيئة بهذا الشــــأن. تقوم الهيئة بعد ذلك بمعالجة طلب اإللغاء وتحديد تاريخ التقدم ب

 سريانه وإبالغ مقدم الخدمة بقرارها وبأي متطلبات أو التزامات يجب الوفاء بها.

رغبته التوقف عن تقديم هذه  في حال اإلشــعارتســتوجب يجب على مقدم الخدمة الذي يوفر خدمات  ٢-٥-١١

يكون اإلنهاء ســـاري المفعول دون الحاجة كما الخدمات، توجيه إشـــعار إنهاء الى الهيئة بهذا الشـــأن. 

ــعار اإلنهاء  ــلة ما لم يتم تحديد تاريخ الحق  ذولموافقة الهيئة وذلك اعتبارًا من تاريخ تبلغ الهيئة إش الص

 ضمنه.

 مقترحة على إجراءات االلغاء؟: هل لديك أي مالحظات/إضافات ٢٣س 

 إجراءات التقدم لحساب المقابالت المالية السنوية): 12المادة (

ـــــ  ١-١٢ ــد بـ ــع ألحكام المقابالت المالية “يقص ــلة"; النموذج المقدم من مقدم الخدمة الخاض نموذج اإليرادات ذات الص

 السنوية منها.مقابالت المالية الالسنوية للهيئة والموضح إلجمالي اإليرادات ذات الصلة المستحق لتحصيل 

ـــبية التي تم عليها اعداد القوائم المالية  ٢-١٢ ـــجالت المحاس ـــلة بناء على الس يكون إعداد نموذج اإليرادات ذات الص

 للشركة.

 الهيئة. قبل الموفر منللنموذج تقوم الشركات بإعداد نموذج اإليرادات ذات الصلة طبقا  ٣-١٢

 اعداد وتقديم نموذج اإليرادات ذات الصلة:على الشركات االلتزام بما يلي عند  ٤-١٢

إذا كان مقدم الخدمة حاصـــل على أكثر من ترخيص/ ســـجل، يجب تقديم تفاصـــيل اإليرادات ذات الصـــلة  ١-٤-١٢

 .ترخيص و/أو تسجيل على حدةالسنوية بناء على كل للمقابالت المالية الخاضعة 

فيذي (أو من ينوبه) والمدير المالي يجب طباعة نموذج اإليرادات ذات الصـــلة وتوقيعه من الرئيس التن ٢-٤-١٢

 (أو من ينوبه) والمراجع الخارجي، ورفعه كنسخة الكترونية على البوابة االلكترونية.

)، والتحقق من اكتمال 2يجب تعبئة قائمة التحقق من اكتمال البيانات المقدمة كما في الملحق رقم ( ٣-٤-١٢

ذات الصـــلة كأحد المســـتندات الداعمة، وال يتم جميع البيانات المطلوبة وإرفاقها مع نموذج اإليرادات 

قبول التقدم في حال لم ترفق قائمة التحقق بعد تعبئتها مع المســـتندات الداعمة لنموذج اإليرادات 

 ذات الصلة.

يجب اعداد اإليرادات واالستثناءات والخصومات على أساس السجالت المحاسبية التي تشكل األساس  ٤-٤-١٢

اء كانت مراجعة ام ال) والتي قدمت إلى الجهات الرقابية والتنظيمية ذات إلعداد القوائم المالية (ســـو

العالقة في المملكة. تستخرج األرقام الواردة في نموذج اإليرادات ذات الصلة من السجالت المحاسبية 

 والقوائم المالية والتي يتم اعدادها وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة.

 يجب تقديم القوائم المالية عن الفترة التي يتم تقديم نموذج اإليرادات ذات الصلة بشأنها. ٥-٤-١٢

مقارنة بالسنة التي تسبقها، فانه يجب  %١٠±في حال اختالف نسبة الفرق في نتائج السنة المالية عن  ٦-٤-١٢

ضح  صل يو شكل مف سبب الفرق وان تكون المبررات وافية ومقبولة ب صيلية ل سباب تقديم مبررات تف أ

 هذه الفروقات.
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في حالة اختالف نســـبة المقابالت المالية الســـنوية المقررة على مقدم الخدمة خالل الفترة المالية  ٧-٤-١٢

ـــب  ـــيل اإليرادات المعترف بها خالل الفترات المختلفة حس ـــح تفص للنموذج، فانه يجب تقديم بيان يوض

 من قبل المحاسب القانوني للشركة.نسبة المقابالت المالية الخاضعة لها، على ان يكون مصدق عليه 

سويات للتأكد من مطابقة البيانات الواردة في نموذج اإليرادات  ٥-١٢ على مقدمي الخدمات القيام بإعداد قائمة الت

 ذات الصلة مع القوائم المالية للشركة.

ذات  )، من اجمالي اإليرادات2يســـمح لمقدمي الخدمات بخصـــم واســـتثناء البنود الموضـــحة في الملحق رقم ( ٦-١٢

الصلة على ان تكون موضحة داخل نموذج اإليرادات ذات الصلة، ويسمح لمقدم الخدمة بطلب إضافة بنود أخرى 

أو االسـتثناءات وتبويبها ضـمن البنود ذات العالقة في نموذج  شـرط موافقة الهيئة، ومراعاة بنود الخصـومات

 اإليرادات ذات الصلة.

تعيين أحد مكاتب المحاســـبة القانونية المرخص لهم من  يئةمقدم خدمة مرخص أو مســـجل منة الهعلى كل  ٧-١٢

تأكيد  لة وتقديم تقرير ارتباط  الهيئة الســـعودية للمحاســـبين القانونيين لمراجعة نموذج اإليرادات ذات الصـــ

المعقول (تقرير يقوم فيه المحاســــب القانوني بدراســــة ومراجعة نموذج اإليرادات ذات الصـــلة وقياس مدى 

الحصـــول على التقرير  مقدم الخدمةوعلى  .ات المقابالت المالية للهيئة وهذه التنظيمات)ارتباطه بتنظيم

 الصادر من المحاسب القانوني بالصورة االرشادية المعدة من الهيئة في تنظيماتها ذات العالقة.

قبل مراجع خارجي تمثل  : للفئات ذات الصلة، هل تعتقد أن اشتراط مراجعة اإليرادات ذات الصلة المقدمة للهيئة من٢٤س 

 تحديًا لالمتثال؟ يرجى التوضيح مع اقتراح البدائل المناسبة في حالة االعتراض.

 : هل لديكم مالحظات/إضافات مقترحة على إجراءات احتساب المقابالت المالية السنوية؟٢٥س 

 أحكام أخرى): 13المادة (

 يتموتعديلها متى رأت ذلك؛ وفقا ألنظمة الهيئة. و بشـــكل مســـتمر التنظيماتبمراجعة هذه  تقوم الهيئة ١-١٣

 محافظ الهيئة. قبلاعتماد التحديثات التي تطرأ عليها من 

بعد االطالع على هذه الوثيقة، برأيك، ماهي المدة المقترحة (المناسبة) لدخول هذه التنظيمات حيز التنفيذ بعد صدورها  :٢٦س 

 (بحيث يصبح مقدم الخدمة ملتزمًا بها)؟

 

 



 
 الملحقات

  التنظيمية باألدواتالمقترنة ): االشتراطات ١الملحق (

 التراخيص:

 .(Satellite Pay TV)ترخيص منصة قنوات فضائية مدفوعة  .١

 ).IPTVترخيص منصة بث تلفزيوني عبر بروتوكول االنترنت ( .٢

 .(Audio-on-Demand) الصوت عند الطلب منصات، و/أو (Video OTT)ترخيص منصة بث محتوى مرئي عبر اإلنترنت  .٣

 التسجيالت:

 (Internet Radio) .راديو اإلنترنت ةتسجيل منص .٤

 االشعارات:

 ).Video Sharingاالشعار بتقديم خدمات منصة مشاركة الفيديو ( .٥

 الرياضات اإللكترونية. االشعار بتقديم خدمات منصة مشاركة في .٦

 .االشعار بتقديم خدمات منصات التواصل االجتماعي .٧

 : للفئات ذات الصلة، هل لديك أي مالحظات/إضافات مقترحة على متطلبات التقديم؟٢٧س 
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 وصف النشاط

مشفر (باستخدام نظام م المحتوى المرئي والمسموع في شكل يتقدل

الوصول المشروط) عبر األقمار الصناعية مما يسمح للمستخدمين 

بالوصول إلى المحتوى عبر وحدة فك التشفير أو جهاز مشابه وفرض 

 .رسوم على المستخدمين

 العامة والخاصة تلتزاماباالالتعهدات 

لدى التعهد بااللتزام باإلرشادات واألنظمة واللوائح المعمول بها  .١

 .الهيئة

التعهد بتقديم تقرير سنوي يتضمن المستخدمين والقنوات والبيانات  .٢

 .المالية

 .أو الجهات المختصة الهيئة توجيهالتعهد بقطع البث بناء على  .٣

بناء على بعدم اتاحة المحتوى للمستخدمين في المملكة التعهد  .٤

 أو الجهات المختصة. الهيئة توجيه

 الترخيصصالحية 
 سنوات ١٠

 عالجة المتوقعوقت الم
 يوما ١٥

 التراخيص
 ترخيص منصة قنوات فضائية مدفوعة  .١

 متطلبات تقديم طلب الترخيص

 .لنشاطالمتعلق باالسجل التجاري / ترخيص وزارة االستثمار  .١

 لكيان مقدم الخدمة.النظام األساسي  .٢

 .وثائق هوية الشركاء واإلدارة وطالبي الترخيص .٣

 .وصف الجهة (مقدم الطلب) مع وصف كامل للخدمة والتقنية المستخدمة .٤

 .وتشغيلية مفصلةدراسة جدوى اقتصادية  .٥

 المقترنة. واألسعار ، قائمة القنوات،للخدمات التي تقدمها المنصةوصف كامل  .٦

 .للمنصةمسؤول االمتثال  أوتفاصيل مدير  .٧

ســـنوات بما في ذلك معلومات النشــــاط في  ٣بيانات مالية مدققة لمدة  .٨

تقديم الخدمة البيانات المتاحة في حالة تقديم أو  الســـعودية،المملكة العربية 

مدققة من مدقق حسابات على ان تكون تلك البيانات  ،سنوات ٣أقل من لمدة 

مد من  مة  SOCPAمعت خد قدمي ال مدين آخرين  المحليين،لم مدققين معت أو 

ـــعودية ـــائية أخرى غير المملكة العربية الس في حالة عدم وجود  في واليات قض

  .معلومات كافية عن النشاط بالمملكة
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 وصف النشاط

م المحتوى المرئي والمسموع من خالل الشبكات القائمة على يتقدل

 .) عبر وحدة فك التشفير أو جهاز مشابهIPبروتوكول اإلنترنت (

 العامة والخاصة تلتزاماباالالتعهدات 

لدى  .١ ها  مة واللوائح المعمول ب ــــادات واألنظ باإلرش بااللتزام  هد  التع

 .الهيئة

ستخدمين والقنوات والبيانات  .٢ ضمن الم سنوي يت التعهد بتقديم تقرير 

 .المالية

 الهيئة أو الجهات المختصة. توجيهالتعهد بقطع البث بناء على  .٣

ناء على  .٤ كة ب خدمين في الممل حة المحتوى للمســـت تا عدم ا هد ب التع

 أو الجهات المختصة. الهيئة توجيه

 .المعتمدة لتقديم الخدمةوالتعهد باستخدام الحلول البرمجية المرخصة  .٥

 الترخيصصالحية 
 سنوات 10

 وقت المعالجة المتوقع
 يوما ١٥

 التراخيص
  IPTV - ترخيص منصة بث تلفزيوني عبر بروتوكول االنترنت .٢

 متطلبات تقديم طلب الترخيص

 .لنشاطالمتعلق باالسجل التجاري / ترخيص وزارة االستثمار  .١

 .الخدمة مقدم لكيان النظام األساسي .٢

 .وثائق هوية الشركاء واإلدارة وطالبي الترخيص .٣

 .وصف الجهة (مقدم الطلب) مع وصف كامل للخدمة والتقنية المستخدمة .٤

 .دراسة جدوى اقتصادية وتشغيلية مفصلة .٥

للخدمات التي تقدمها المنصـــة (خطي أو حســـب الطلب)، قائمة وصـــف كامل  .٦

 المقترنة. واألسعارالقنوات، 

 للمنصة.مسؤول االمتثال  أوتفاصيل مدير  .٧

ســـنوات بما في ذلك معلومات النشــــاط في  ٣بيانات مالية مدققة لمدة  .٨

تقديم الخدمة البيانات المتاحة في حالة تقديم أو  الســـعودية،المملكة العربية 

مدققة من مدقق حسابات على ان تكون تلك البيانات  ،سنوات ٣أقل من ة لمد

مد من  مة  SOCPAمعت خد قدمي ال مدين آخرين  المحليين،لم مدققين معت أو 

ـــعودية ـــائية أخرى غير المملكة العربية الس في حالة عدم وجود  في واليات قض

  .معلومات كافية عن النشاط بالمملكة

 .المعلوماتشهادة تطبيق معايير أمن  .٩
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 وصف النشاط

 المحتوى، و/أو الطلبم المحتوى المرئي الخطي أو حسب يتقدل

المسموع عند الطلب (موسيقى أو بودكاست أو كتب مسموعة) عبر 

 للمستخدمين عبر اإلنترنت مجانًا أو بمقابل. اإلنترنت

 العامة والخاصة تلتزاماباالالتعهدات 

 .التعهد بقطع البث بناء على طلب الهيئة إن وجد .١

ضمن  .٢ سنوي يت ستخدمين والقنوات والبيانات التعهد بتقديم تقرير  الم

 .المالية

 .أو الجهات المختصة الهيئة توجيهالتعهد بقطع البث بناء على  .٣

ناء على  .٤ كة ب خدمين في الممل حة المحتوى للمســـت تا عدم ا هد ب التع

 أو الجهات المختصة. الهيئة توجيه

 

 الترخيصصالحية 
 سنوات 5

 وقت المعالجة المتوقع
 يوما ١٥

من  متطلبات اإلشعار لمقدمي الخدمة المعفيين

 التنظيمات) وثيقة من )٣((طبقا للشروط الموضحة في الملحق  الترخيص

 .وثائق هوية الشركاء واإلدارة والمتقدمين .١

 وصف الجهة (مقدم الطلب) مع وصف كامل للخدمة والتقنية المستخدمة .٢

 .للمنصة االلتزاممسؤول  أوتفاصيل مدير  .٣

 .الهيئةالتعهد بااللتزام باإلرشادات واألنظمة واللوائح المعمول بها لدى  .٤

ناء  .٥ كة المحتوى ب خدمين في الممل حة المحتوى للمســـت تا عدم ا هد ب التع

 أو الجهات المختصة. الهيئة توجيهعلى 

ــعار للمعفي ــالحية االش ــارية حتى ينوتكون ص ــتثناء غير  ان س ــروط االس ــبح ش تص

 قابلة للتطبيق

 متطلبات تقديم طلب الترخيص

 .لنشاطالمتعلق باالسجل التجاري / ترخيص وزارة االستثمار  .١

 .الخدمة مقدم لكيان النظام األساسي .٢

 .وثائق هوية الشركاء واإلدارة وطالبي الترخيص .٣

 .وصف الجهة (مقدم الطلب) مع وصف كامل للخدمة والتقنية المستخدمة .٤

 .دراسة جدوى اقتصادية وتشغيلية مفصلة .٥

صف كامل  .٦ سب الطلب)و صة (خطي أو ح سعار للخدمات التي تقدمها المن  واأل

 المقترنة.

 منصة.للمسؤول االمتثال  أوتفاصيل مدير  .٧

ســـنوات بما في ذلك معلومات النشــــاط في  ٣بيانات مالية مدققة لمدة  .٨

تقديم الخدمة البيانات المتاحة في حالة تقديم أو  الســـعودية،المملكة العربية 

مدققة من مدقق حسابات على ان تكون تلك البيانات  ،سنوات ٣أقل من لمدة 

مد من  مة  SOCPAمعت خد قدمي ال مدققين  المحليين،لم مدين آخرين أو  معت

ـــعودية ـــائية أخرى غير المملكة العربية الس في حالة عدم وجود  في واليات قض

 معلومات كافية عن النشاط بالمملكة. 

 .شهادة تطبيق معايير أمن المعلومات .٩

 التراخيص
 (Audio-on-Demand) و/أو منصات الصوت عند الطلب ،(Video OTT)اإلنترنت ترخيص منصة بث محتوى مرئي عبر  .٣
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 وصف النشاط

المحتوى الخطي المسموع (موسيقى أو بودكاست أو كتب م يتقدل

مسموعة أو أي محتوى مسموع آخر) عبر اإلنترنت إلى المستخدمين مجانًا 

 .أو بمقابل

 العامة والخاصة تلتزاماباالالتعهدات 

التعهد بااللتزام باإلرشادات واألنظمة واللوائح المعمول بها لدى  .١

 .الهيئة

 التعهد بقطع البث بناء على توجيه الهيئة أو الجهات المختصة.  .٢

التعهد بعدم اتاحة المحتوى للمستخدمين في المملكة بناء على  .٣

 أو الجهات المختصة. الهيئة توجيه

 

 صالحية التسجيل
 سنوات 5

 وقت المعالجة المتوقع
 أيام 5

من  متطلبات اإلشعار لمقدمي الخدمة المعفيين

 التنظيمات) وثيقة من )٣((طبقا للشروط الموضحة في الملحق  التسجيل

 وثائق هوية الشركاء واإلدارة والمتقدمين .١

 وصف الجهة (مقدم الطلب) مع وصف كامل للخدمة والتقنية المستخدمة .٢

 للمنصة االلتزاممسؤول  أوتفاصيل مدير  .٣

 هيئةالتعهد بااللتزام باإلرشادات واألنظمة واللوائح المعمول بها لدى ال .٤

أو الجهات  الهيئة توجيهإزالة المحتوى بناء على  أولتعهد بحذف ا .٥

 المختصة.

ــعار للمعفي ــالحية االش ــارية حتى ينوتكون ص ــتثناء غير  ان س ــروط االس ــبح ش تص

 قابلة للتطبيق

 التسجيلمتطلبات تقديم طلب 

 .لنشاطالمتعلق با ترخيص وزارة االستثمار /السجل التجاري  .١

 .تعريف الشركاء واإلدارة وطالبي التسجيلوثائق  .٢

 .وصف الجهة (مقدم الطلب) مع وصف كامل للخدمة والتقنية المستخدمة .٣

 .مسؤول االمتثال للمنصة أوتفاصيل مدير  .٤

 التسجيالت
 تسجيل منصة راديو اإلنترنت .٤
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 وصف النشاط

مجانًا ر المحتوى الخطي أو حسب الطلب عبر اإلنترنت للمستخدمين يتوفل

أو بمقابل. وتتمتع هذه المنصات بسيطرة محدودة على المحتوى المتاح 

على المنصة حيث يمكن للمستخدمين تحميل ومشاركة المحتوى مع 

 .مستخدمين آخرين من خاللها

 العامة والخاصة تلتزاماباالالتعهدات 

التعهد بااللتزام باإلرشادات واألنظمة واللوائح المعمول بها لدى  .١

 .الهيئة

التعهد بعدم اتاحة المحتوى للمستخدمين في المملكة بناء على  .٢

 أو الجهات المختصة. الهيئة توجيه

 صالحية االشعار 
 صالح حتى التخلي عن اإلشعار

 وقت المعالجة المتوقع
 ال يوجد

 االشعارمتطلبات تقديم 

 .والمتقدمين وثائق هوية الشركاء واإلدارة .١

 .وصف الجهة (مقدم الطلب) مع وصف كامل للخدمة والتقنية المستخدمة .٢

 .للمنصة االلتزاممسؤول  أو تفاصيل مدير .٣

 االشعارات
 (Video Sharing)الفيديو االشعار بتقديم خدمات منصة مشاركة  .٥
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 وصف النشاط

تتيح للمستخدمين المشاركة في بطوالت الرياضات لتقديم خدمات 

 .اإللكترونية عبر اإلنترنت

 العامة والخاصة تلتزاماباالالتعهدات 

التعهد بااللتزام باإلرشادات واألنظمة واللوائح المعمول بها لدى  .١

 .الهيئة

التعهد بعدم اتاحة المحتوى للمستخدمين في المملكة بناء على  .٢

 أو الجهات المختصة. الهيئة توجيه

 صالحية االشعار
 صالح حتى التخلي عن اإلشعار

 المعالجة المتوقعوقت 
 ال يوجد

 االشعارمتطلبات تقديم 

 .وثائق هوية الشركاء واإلدارة والمتقدمين .١

 .وصف الجهة (مقدم الطلب) مع وصف كامل للخدمة والتقنية المستخدمة .٢

 .للمنصة االلتزاممسؤول  أوتفاصيل مدير  .٣

 االشعارات
 االشعار بتقديم خدمات منصة مشاركة في الرياضات اإللكترونية .٦
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 وصف النشاط

أو تطبيق يسهل التفاعل الكتروني موقع تعمل من خالل  منصات

المحتوى على  يكونو المستخدمين،االجتماعي ومشاركة المحتوى بين 

 حكومية. جهاتمرخص من  وغيرالمنصة مطور بشكل مستقل 

 العامة والخاصة تلتزاماباالالتعهدات 

التعهد بااللتزام باإلرشادات واألنظمة واللوائح المعمول بها لدى  .١

 .الهيئة

التعهد بعدم اتاحة المحتوى للمستخدمين في المملكة بناء على  .٢

 أو الجهات المختصة. الهيئة توجيه

 صالحية االشعار 
 صالح حتى التخلي عن اإلشعار

 وقت المعالجة المتوقع
 يوجد ال

 االشعارمتطلبات تقديم 

 .وثائق هوية الشركاء واإلدارة والمتقدمين .١

 .وصف الجهة (مقدم الطلب) مع وصف كامل للخدمة والتقنية المستخدمة .٢

 .للمنصة االمتثالمسؤول  أوتفاصيل مدير  .٣

 االشعارات
 االشعار بتقديم خدمات منصات التواصل االجتماعي .٧



 
 المقابالت المالية المستحقة للهيئة: )٢(الملحق 

 في الجدول ادناه.بسداد المستحقات المالية للهيئة الموضحة األداة التنظيمية ذات الصلة يلتزم مقدم الخدمة المندرج تحت 

 تحت فئات المنصاتالمندرجة  الخدمةمقدمي المطبقة على المقابالت المالية الجدول: 

عند تقديم  المستحق المقابل المالي األداة التنظيمية المنصة

  الطلب

 المستحقة السنوية المقابالت المالية

) %٠٫٢نسبة مئوية تصاعدية تتراوح من ( – ) ريال سعودي١٠٬٠٠٠عشر االف ( – الترخيص – منصات القنوات الفضائية المدفوعة

) خمس من %٠٫٥(اثنين من عشر بالمئة إلى 

 عشر بالمئة من اإليرادات ذات الصلة

) %٠٫٢نسبة مئوية تصاعدية تتراوح من ( – ) ريال سعودي١٠٬٠٠٠عشر االف ( – الترخيص – منصات البث التلفزيوني عبر بروتوكول اإلنترنت

) خمس من %٠٫٥اثنين من عشر بالمئة إلى (

 عشر بالمئة من اإليرادات ذات الصلة

المرئي عبر اإلنترنت و / أو منصات بث المحتوى 

 منصات الصوت عند الطلب

) %٠٫٢نسبة مئوية تصاعدية تتراوح من ( – ) ريال سعودي٥٬٠٠٠خمس االف ( – الترخيص –

) خمس من %٠٫٥اثنين من عشر بالمئة إلى (

 عشر بالمئة من اإليرادات ذات الصلة

) %٠٫٢مئوية تصاعدية تتراوح من (نسبة  – ) ريال سعودي٥٬٠٠٠خمس االف ( – التسجيل – منصات راديو اإلنترنت

) خمس من %٠٫٥اثنين من عشر بالمئة إلى (

 عشر بالمئة من اإليرادات ذات الصلة

 ال ينطبق – ال ينطبق – االشعار – منصات مشاركة الفيديو

 ال ينطبق – ال ينطبق – االشعار – منصات المشاركة في الرياضات اإللكترونية

 ال ينطبق – ينطبقال  – االشعار – منصات التواصل االجتماعي
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 : للفئات ذات الصلة، هل تعتقد أن المقابل المالي للتقديم محدد بشكل مناسب وعادل؟ يرجى التوضيح مع اقتراح البدائل المناسبة في حالة٢٨س 

 االعتراض.

٪ بناًء على اإليرادات ذات الصلة ٠٫٥إلى ٪ ٠٫٢: للفئات ذات الصلة ، هل تعتقد أن تطبيق المقابالت المالية السنوية بنسب تصاعدية تتراوح من ٢٩س 

 الناتجة عن الخدمة المرخصة/ المسجلة هي منهجية عادلة؟ يرجى التوضيح مع اقتراح البدائل المناسبة في حالة االعتراض.

 : هل لديك أي مالحظات/إضافات مقترحة على المقابالت المالية المطبقة؟٣٠س 

  ة:السنوي ةالمالي تالمقابال الية احتساب

 المقابالت الماليةأو التسجيل (حيث يتم تطبيق و/اإليرادات ذات الصلة للترخيص  الحصر،على سبيل المثال ال  التالي،يوضح الجدول  .١

 .تعديل/ تغيير تعريفات اإليرادات ذات الصلة في المستقبلوسنوية). وتحتفظ هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بالحق في تحديث ال

 السنويةللمقابالت المالية الخاضعة إليرادات ذات الصلة lبنود الجدول: 

 الوصف اإليرادات ذات الصلة

اإليرادات من 

 المستخدمين

الرسوم المفروضة على المستخدمين في المملكة العربية السعودية (بما في ذلك، على اإليرادات المحققة من 

لمرة واحدة). ويجب على مقدمي الخدمة المرخص  سبيل المثال ال الحصر، رسوم االشتراك/ الرسوم التي ُتدفع

لهم أو المسجلين تزويد هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بمعلومات موثوقة عن عروض الخدمات المرخصة أو 

 .المسجلة التي يتم بيعها مباشرة للمستخدمين واإليرادات المتحققة من هذا النشاط

الشراكات وإيرادات 

بائعي التجزئة 

 الخارجيين

تقديم خدمات مرخصة أو مسجلة من خالل الشراكات (أي تقديم الخدمة كعرض مجمع مع المحققة من اإليرادات 

) التي تستهدف المستخدمين في المستخدمينخدمة أخرى)، أو بائعي التجزئة الخارجيين (أي التوزيع على 

ويد هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات المملكة. ويتعين على مقدمي الخدمة المرخص لهم أو المسجلين تز 

بمعلومات موثوقة عن عروض منتجات الخدمات المرخصة أو المسجلة التي يتم بيعها من خالل الشراكات أو 

 .بائعي التجزئة الخارجيين واإليرادات المحققة من هذا النشاط

مرخصة أو مسجلة. ويتعين على مقدمي الخدمة اإلعالنات المعروضة على منصات  المحققة مناإليرادات  إيرادات اإلعالنات

المرخص لهم أو المسجلين تزويد هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بمعلومات موثوقة عن إيرادات اإلعالنات 

 .االستخدام في المملكة العربية السعودية أو/من المشاهدة و المحققة
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 . ما هو موضح في آلية التنفيذ المبينة في الجدول أدناه حسب، تصاعدي بشكل السنوية المقابالت المالية يكون تطبيق .٢

، فإنه قبل تقديمهالدى الهيئة  يتطلب التسجيل أو الترخيص -على منصة واحدة- أكثر من خدمة بتقديم مقدم الخدمة قيامفي حال  .٣

مقدم الخدمة الذي يقدم  :سبيل المثالعلى ( .ةلـ "اإليرادات ذات الصلة" لكل خدمة على حدالمطلوبة  المقابالت الماليةيلتزم بسداد 

 لكلالسنوية ذات الصلة  المقابالت الماليةبث المحتوى المرئي عبر االنترنت، يلتزم بدفع خدمات خدمات القنوات الفضائية المدفوعة و

 .)بث المحتوى المرئي عبر االنترنتخدمة القنوات الفضائية المدفوعة و خدمةمن 

 السنوية المطبقة على نطاقات اإليرادات ذات الصلة المقابلةالمالية المقابالت الجدول: نسب 

السنوي  المقابل المالينسبة  الحد االقصى الحد األدنى نطاق اإليرادات ذات الصلة

إليرادات ذات على ا (مطبقة

 )الصلة

 %٠٫٢٠ مليون ريال سعودي ٣٥اقل من  - النطاق االول

 %٠٫٣٠ مليون ريال سعودي ٧٥اقل من  مليون ريال سعودي ٣٥ النطاق الثاني

 %٠٫٥٠ مليون ريال سعودي ٧٥أكثر من  مليون ريال سعودي ٧٥ النطاق الثالث

 مثال توضيحي:

و  الصلة؛مليون ريال سعودي من اإليرادات ذات  ٣٥٪ على أول ٠٫٢٠لمقدم خدمة، يتم تحصيل السنوية المستحقة  المقابالت الماليةالحتساب 

السنوية المطلوبة على كامل  المقابالت الماليةاحتساب حتى يتم على اإليرادات المتبقية  %٠٫٥٠، والتاليةمليون ريال سعودي  ٤٠٪ على ٠٫٣٠

 مبلغ اإليرادات ذات الصلة.

يرجى ؟ المالية السنوية للمقابالتإليرادات الخاضعة كافيا لذات الصلة المحددة توفر وضوًحا  تاإليراداهل تعتقد أن مصادر ، للفئات ذات الصلة :٣١س 

 .التوضيح

 السنوية؟الية احتساب المقابالت المالية على  أي مالحظات/إضافات مقترحةهل لديك  :٣٢س 



 
 المسموح بهاالخصومات واالستثناءات 

 الوصف البند

لطرف ثالث ذي صـــلة هذه اإليرادات حق تحيث يتم تحصـــيلها من مقدم الخدمة،  حصـــة اإليرادات التي ال اتفاقيات مشاركة االيرادات

ــاركة  ةتعاقدي ــغلي  .بهذا المبلغتمنحه حق المش ــبيل المثال، مش ــيا(على س ــاس ــة، لنظام األس  للمنص

 ومتاجر التطبيقات)

خدمات غير النابعة من 

 المنصة

ــبيل  من المبيعات غير المرتبطة بتقديم خدمات المحققةاإليرادات  ــجلة. (على س ــة أو مس  المثال،مرخص

 )المنتجات بيعوتنظيم الحفالت، 

العموالت المستحقة ألطراف 

 ثالثة

يحق لمقدم الخدمة اقتطاع العموالت المســـتحقة الدفع المحتفظ بها أو المدفوعة إلى طرف ثالث 

يل  مة على العمولة (على ســـب قائ يات  فاق ثال،بموجب ات جاوز الحد  الم وكالء اإلعالنات)، بشـــرط أال يت

 ٪ من المبلغ المستحق الدفع للطرف الثالث.١٥األقصى للمبلغ المخصوم 

اإليرادات من شركة االتصاالت 

 هيئةالاألم المرخصة من 

إذا كان مشــغل االتصــاالت المرخص له من قبل هيئة االتصــاالت وتقنية المعلومات يدفع بالفعل نســبة 

ـــجلة كجزء من مئوية من اإل ـــة أو مس ـــاالت،ترخيص المقابالت المالية ليرادات من خدمة مرخص يتم  االتص

ما يتم تقديم على ان . موجب هذه التنظيماتالسـنوية المقابالت المالية من  المنصـةاسـتبعاد عائدات 

 من المحققةتغطي اإليرادات االتصــــاالت  لخدمات الســـنوية المقابالت الماليةعلى أن يدل ويفصــــل 

 مسجلة.المرخصة أو الخدمة ال

أي مبـالغ مســـتردة و/أو مرتجعـات و/أو مكـافـآت مـدفوعـة اســـتثنـاء يجوز لمقـدم الخـدمـة خصـــم /  المبالغ المستردة / المكافآت

الخدمة مقدم للمستخدمين من اإليرادات ذات الصلة، بشرط أن يتم دفع هذه التكاليف مباشرة من قبل 

 نفسه.

 المضافة،ضريبة القيمة 

 ضرائب المبيعات األخرى

 يتم خصم ضرائب القيمة المضافة و/أو ضرائب المبيعات األخرى في نموذج اإليرادات ذات الصلة.

و/أو اســـتثناءات إضـــافية من اإليرادات ذات الصـــلة الخاضـــعة خصـــومات الخدمة أن يطلب لمقدم يجوز  األخرىاإليرادات 

موافقة (خاضـــع لموافقة  تبرير مفصـــلمرفق بهيئة لل يكون الطلب كتابيابشـــرط أن  ،للمقابالت المالية

 لخصومات و/أو االستثناءات في نموذج اإليرادات ذات الصلة.لوتفصيل  )،الهيئة

 

: للفئات ذات الصلة، هل تعتقد أن االستثناءات / الخصومات المحددة توفر وضوًحا لتحديد اإليرادات الخاضعة للمقابالت ٣٣س 

 المالية السنوية؟ يرجى التوضيح. 

 : هل تعتقد بأن الخصومات واالستثناءات أعاله كافية؟ برأيك، هل تعتقد بأنه يوجد بنود أخرى يجب تضمينها؟٣٤س 

 



 
 التقديم الدوري لنموذج اإليرادات ذات الصلة:

بالجدول على الشركات التقدم برفع نموذج اإليرادات ذات الصلة والمستندات الداعمة على البوابة اإللكترونية خالل الفترة المحددة كما هو موضح  .١

 ادناه.

 الداعمةمهل تقديم نموذج اإليرادات ذات الصلة والمستندات الجدول: 

الشركات غير المدرجة بالسوق المالية والملزمة  الشركات المدرجة بالسوق المالية نوع الشركة

 قانونيا بحفظ سجالت محاسبية

الشركات غير الملزمة قانونيا بحفظ سجالت 

 محاسبية

المهلة لتقديم نموذج اإليرادات 

ذات الصلة والمستندات 

 الداعمة

ريخ اإلعالن عن النتائج يوم من تا ١٥خالل مدة أقصاها 

 المالية األولية بالسوق المالية

يوم من تاريخ انتهاء السنة  ١٤٠خالل مدة أقصاها 

 المالية للشركة

يوم من تاريخ انتهاء السنة  ١٤٠خالل مدة أقصاها 

 المالية للشركة

ــيغة  ١ المستندات الداعمة ــلة بص بعد توقيعه من قبل الرئيس التنفيذي (أو من ينوبه) والمدير  ”PDF“نموذج اإليرادات ذات الص

 المالي (أو من ينوبه) والمحاسب القانوني

  ”Excel“نموذج اإليرادات ذات الصلة بصيغة  ٢

 القوائم المالية المراجعة ٣

 )٣٠٠٠التأكيد رقم ( تتقرير ارتباط التأكيد المعقول المستقل وفقا للمعيار الدولي الرتباطا ٤

صلة قائمة با ٥ سويات بين اإليرادات كما في القوائم المالية وااليرادات كما في نموذج اإليرادات ذات ال لت

 بعد توقيعها من قبل المدير المالي للشركة (أو من ينوبه)

 في بنود النموذج مقارنة بالسنة السابقة %١٠±شرح للفروقات التي تجاوزت  ٦

 المقبولخطاب تأكيدات اإلدارة عن تقرير ارتباط التأكيد  ٧

شؤون التنظيمية، حيث لن يتم  ٨ سؤول ال قائمة التحقق من اكتمال البيانات المقدمة بعد توقيعها من م

 قبول التقديم في حال عدم تزويد الهيئة بها

 أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة ٩

 ”PDF“نموذج اإليرادات ذات الصـــلة بصـــيغة  ١

 على ان يكون موقع ومختوم من قبل اإلدارة

  ”Excel“نموذج اإليرادات ذات الصلة بصيغة  ٢

 نموذج اإلقرار الضريبي ٣

ــة للفترة موقع ومختوم من  ٤ ميزان المراجع

 قبل اإلدارة (إن وجد)

عدم  ٥ حال  قة (في  مدق ية غير ال مال القوائم ال

مة  عة ومختو عة) موق ية مراج مال توفر قوائم 

 من قبل اإلدارة (إن وجدت)

ي بنود ف %١٠±شـــرح للفروقات التي تجاوزت  ٦

 النموذج مقارنة بالسنة السابقة

 أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة ٧

 .خالل المدة التي تحددها الهيئةتقديم الردود على استفسارات الهيئة خالل  الخدمةعلى مقدمي  .٢

 

 السنوية ؟ على الجدول الزمني واإلجراءات الخاصة بتقديم اإليرادات ذات الصلة إضافات مقترحة/هل لديك أي مالحظات :٣٥س 

 



 
 قائمة التحقق من اكتمال البيانات المقدمة لنموذج اإليرادات ذات الصلة ومستنداته الداعمة

 نعم / ال المستند الرقم
سبب اإلجابة 

 بـ(ال)

 ومستنداته الداعمةنموذج اإليرادات ذات الصلة 

   .وفقا لمتطلبات تنظيمات الهيئة ”PDF“نموذج اإليرادات ذات الصلة بصيغة  1

   .كامال ”Excel“نموذج اإليرادات ذات الصلة بصيغة  2

   .القوائم المالية المراجعة وفقا لمتطلبات تنظيمات الهيئة 3

   .تنظيمات الهيئة تقرير ارتباط التأكيد المعقول المستقل وفقا لمتطلبات 4

5 
قائمة بالتسويات بين اإليرادات كما في القوائم المالية وااليرادات كما في نموذج اإليرادات 

 .ذات الصلة وفقا لمتطلبات تنظيمات الهيئة

  

   .نموذج اإلقرار الضريبي للشركات غير الملزمة نظاما بحفظ سجالت محاسبية 6

7 
غير الملزمة نظاما بحفظ  ومختوم من قبل اإلدارة للشركاتميزان المراجعة للفترة موقع 

 .سجالت محاسبية

  

   .في بنود النموذج مقارنة بالسنة السابقة %١٠±شرح للفروقات التي تجاوزت  8

   .(إن وجدت) و/أو الخصومات موافقة الهيئة على طلبات االستثناء 9

10 
كما في نموذج  االستثناءات والخصوماتوذات الصلة تفاصيل بنود اإليرادات األخرى (اإليرادات 

 .اإليرادات ذات الصلة)

  

   .خطاب تأكيدات اإلدارة وفقا لمتطلبات تنظيمات الهيئة 11

 متطلبات تقرير ارتباط التأكيد المعقول

   .)٣٠٠٠التأكيد رقم ( تتقرير ارتباط التأكيد المعقول المستقل وفقا للمعيار الدولي الرتباطا ١

٢ 
ان تكون الضوابط المعمول بها إلعداد التقرير وفقا لمتطلبات تنظيمات الهيئة للمقابالت 

 .المالية وتنظيمات منصات المحتوى الرقمي 

  

   .نونياان يكون موقع من قبل المحاسب الق ٣

   .ان تتوافق فترة تقرير ارتباط التأكيد المعقول مع فترة نموذج اإليرادات ذات الصلة 4

 ؟السنوية  اإليرادات ذات الصلةعلى متطلبات تقديم   إضافات مقترحة/هل لديك أي مالحظات: ٣٦س 



 
 : االستثناءات)٣(الملحق 

 يخضع مقدمو الخدمة الذين يخضعون للشروط التالية لإلعفاءات من المتطلبات التنظيمية:

األداة   القطاع

 التنظيمية

 اإلعفاءات المعمول بها شروط اإلعفاء

 ال ينطبق  ال توجد شروط إعفاء  الترخيص منصات القنوات الفضائية المدفوعة

منصات البث التلفزيوني عبر بروتوكول 

 اإلنترنت

 ال ينطبق  ال توجد شروط إعفاء  الترخيص

منصات بث المحتوى المرئي عبر اإلنترنت و / 

 أو منصات الصوت عند الطلب

عبر اإلنترنت التي يقل عدد المرئي محتوى المنصــــات بث   الترخيص

 .شهًرا) ١٢آالف (متوسط آخر  ١٠المشتركين فيها عن 

آالف  25من  بمتوســـط أقل منصــــات الصـــوت عند الطلب 

شـهًرا) في المملكة  ١٢مسـتخدم نشـط شـهرًيا (متوسـط آخر 

 .العربية السعودية

ومع ذلك، يلتزم مقدم  الترخيص،اإلعفاء من متطلبات  

 الخدمة بإشعار الهيئة بالخدمة

راديو االنترنت التابعة للمحطات االذاعية الحاصـــلة  منصـــات  التسجيل منصات راديو اإلنترنت

ساري المفعول من على ترخيص تقديم خدمة البث اإلذاعي 

 .الهيئة العامة للمحتوى المرئي والمسموع

 وت عند الطلبمنصــات الصــ المنصــات التي تحمل ترخيص 

 .المفعول من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ساري

آالف  ١٠من  بمتوسط أقلالمتخصصة راديو االنترنت  منصات 

شـهًرا) في المملكة  ١٢مسـتخدم نشـط شـهرًيا (متوسـط آخر 

 .العربية السعودية

ومع ذلك، يلتزم مقدم  ،التسجيلاإلعفاء من متطلبات  

 الخدمة بإشعار الهيئة بالخدمة

 ال ينطبق  ال توجد شروط إعفاء  اإلشعار منصات مشاركة الفيديو

 ال ينطبق  ال توجد شروط إعفاء  اإلشعار منصات المشاركة في الرياضات اإللكترونية

 ال ينطبق  ال توجد شروط إعفاء  اإلشعار منصات التواصل االجتماعي

 

يرجى  عادل لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة؟ وهل تعتقد أن شروط اإلعفاء محددة بشكل مناسب ، للفئات ذات الصلة :٣٧س 

 .التوضيح مع اقتراح البدائل المناسبة في حالة االعتراض
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