الئحة تراخيص دور السينما
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املادة األولى :التعريفات:
يكون لأللفاظ والعبارات اآلتية املعاني املبينة أمام كل منها ،ما لم يقتض السياق خالف ذلك:
النظام :نظام املطبوعات والنشر وتعديالته.
الالئحة :الئحة تراخيص دور السينما.
الوزارة :وزارة الثقافة واإلعالم.
الهيئة :الهيئة العامة لإلعالم املرئي واملسموع.
املجلس :مجلس إدارة الهيئة.
اإلدارة املختصة :إدارة التراخيص في الهيئة.
املحتوى اإلعالمي :مادة مرئية ،ومسموعة ،أو أي منهما.
دار السينما :املكان املخصص لعرض املحتوى اإلعالمي ويشمل صاالت العرض وتجهيزاتها الفنية.
دار السينما الثابتة :عرض محتوى اعالمي على شاشة ملشغل دائم.
دار السينما املؤقتة :عرض محتوى اعالمي على شاشة ملشغل لفترة مؤقتة.
دار السينما لالحتياج املتخصص :عرض سينمائي غير ربحي مخصص ألغراض علمية أو ثقافية أو تاريخية أو اجتماعية.
املادة الثانية:
دون إخالل باختصاصات الجهات املعنية ،تختص الهيئة العامة لإلعالم املرئي واملسموع بإصدار التراخيص الالزمة
إلنشاء ،وتشغيل دور السينما وذلك وفقا للضوابط والشروط املشار إليها في هذه الالئحة.
املادة الثالثة:
تتولى اإلدارة املختصة إصدار التراخيص اآلتية:
 .1إنشاء دار السينما.
 .2مزاولة نشاط تشغيل دور السينما.
 .3تشغيل دار سينما( :دار السينما الثابتة ،دار السينما املؤقتة ،دار السينما لالحتياج املتخصص).
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املادة الرابعة:
يجب على من يرغب بإنشاء دار سينما التقدم إلى اإلدارة املختصة للحصول على الترخيص الالزم لذلك.
املادة الخامسة:
يشترط للحصول على ترخيص إنشاء دار سينما:
 .1أن يكون طالب الترخيص شركة مرخصة من الجهة املختصة.
 .2أن يتعهد طالب الترخيص بالحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة.
 .3أن يتعهد طالب الترخيص بااللتزام بجميع املواصفات الفنية الخاصة بإنشاء دار السينما املعتمدة من الهيئة.
 .3أن يتعهد طالب الترخيص بااللتزام باألنظمة واللوائح والتعليمات املعمول بها.
 .5أن يقدم طالب الترخيص ما يثبت ملكية العقار –محل الترخيص -أو عقد استئجار ساري طول مدة الترخيص.
 .6أن يقدم طالب الترخيص دراسة عن الجدوى االقتصادية وفقا ملتطلبات الهيئة.
 .7تعبئة النموذج املخصص لطلب الترخيص بإنشاء دار السينما وإرفاق كافة املستندات والوثائق املطلوبة.
 .8أي شرط آخر يقره املجلس.
املادة السادسة:
يشترط للحصول على ترخيص مزاولة نشاط تشغيل دور السينما:
 .1أن يكون طالب الترخيص شركة مرخصة من الجهة املختصة.
 .2أن يكون لدى طالب الترخيص خبرة وقدرة في مجال تشغيل دور السينما وفقا ملتطلبات الهيئة.
 .3أن يقدم طالب الترخيص خطة تشغيلية مكتملة العناصر ملزاولة نشاط تشغيل دور السينما تتوافق مع
متطلبات الهيئة.
 .3أن يتعهد طالب الترخيص بااللتزام باألنظمة واللوائح والتعليمات املعمول بها.
 .5تعبئة النموذج املخصص لطلب الترخيص بمزاولة نشاط تشغيل دور السينما وإرفاق كافة املستندات والوثائق
املطلوبة.
 .6أي شرط آخر يقره املجلس.
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املادة السابعة:
يشترط للحصول على ترخيص تشغيل دار السينما الثابتة:
 .1أن يكون طالب الترخيص مرخصا له بمزاولة نشاط تشغيل دور السينما من الهيئة.
 .2أن تكون دار السينما املراد تشغيلها حاصلة على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة.
 .3أن يقدم طالب الترخيص ما يثبت ملكية العقار –محل الترخيص -أو عقد استئجار ساري طول مدة الترخيص.
 .3أن يتعهد طالب الترخيص بااللتزام باألنظمة واللوائح والتعليمات املعمول بها.
 .5أن يتعهد طالب الترخيص بااللتزام باملواصفات الفنية والتشغيلية ملزاولة وتشغيل دور السينما املعتمدة من
الهيئة.
 .6تعبئة النموذج املخصص لطلب الترخيص بتشغيل دار السينما وإرفاق كافة املستندات والوثائق املطلوبة.
 .7أي شرط آخر يقره املجلس.
املادة الثامنة:
فيما عدا الفقرتين ( )١و( )٣من املادة السابعة ،تسري شروط الحصول على ترخيص تشغيل دار السينما الثابتة على
ترخيص تشغيل دار السينما املؤقتة.
املادة التاسعة:
 .1تصدر الهيئة -بعد موافقة اإلدارة املختصة -الترخيص خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يوما من تاريخ استكمال
شروط الترخيص وسداد املقابل املالي ،وفي حال رفض طلب الترخيص يجب ان يكون مسببا.
 .2تكون مدد التراخيص على النحو اآلتي:
أ-بالنسبة لترخيص إ نشاء دار السينما :ثالث سنوات او اكتمال انشاء الدار ايهما أقرب.
ب-بالنسبة لترخيص مزاولة نشاط تشغيل دور السينما :ثالث سنوات قابلة للتجديد.
ج-بالنسبة لتراخيص تشغيل دار السينما:
 دار السينما الثابتة :ثالث سنوات قابلة للتجديد.
 دار السينما املؤقت :شهر قابل للتجديد ملرة واحدة.
 .4فيما عدا ترخيص تشغيل دار السينما املؤقت ،يجب على املرخص له في الفقرتين (ب ،ج )2/من هذه املادة -عند
رغبته بتجديد الترخيص-التقدم للهيئة بطلب تجديده قبل انتهائه بثالثة أشهر على األقل.
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املادة العاشرة:
يكون املقابل املالي للتراخيص على النحو اآلتي:
 .1بالنسبة لترخيص انشاء دار سينما )2.222( :الفي ريال.
 .2بالنسبة لترخيص مزاولة نشاط تشغيل دور السينما )72.222( :سبعون ألف ريال عن كل سنة.
 .3بالنسبة لترخيص تشغيل دار سينما يكون وفقا لآلتي:
أ-دار السينما الثابتة )7.222( :سبعة االف ريال عن كل شاشة عن كل سنة.
ب-دار السينما املؤقت )1.222( :ألف ريال شهريا عن كل شاشة.
املادة الحادية عشرة:
يحدد املجلس ضوابط ترخيص تشغيل دار السينما لالحتياج املتخصص ومدته ومقابله املالي.
املادة الثانية عشرة:
فيما عدا دار السينما لالحتياج املتخصص ،يتعهد املرخص له بتشغيل دار السينما بتوريد مقابل مالي يعادل  %25من
قيمة كل تذكرة يتم بيعها إلى الهيئة وفقا ملا يحدده املجلس من آلية.
املادة الثالثة عشرة:
يتعهد املرخص له بتشغيل دار سينما بااللتزام باآلتي:
 -1ضوابط املحتوى اإلعالمي في اململكة.
 -2التصنيف العمري لألفالم املعتمد من قبل الهيئة.
 -3فسح املحتوى اإلعالمي وذلك قبل عرضه او اإلعالن عنه وفقا لضوابط الهيئة لفسح املحتوى.
 -4حقوق امللكية الفكرية لكافة األفالم واالعالنات التي يتم عرضها.
 -5تقديم الئحة بأسعار التذاكر وفئات العرض للهيئة العتمادها قبل التطبيق.
 -6أن يكون سعر التذكرة شامال جميع الضرائب املقررة نظاما.
 -7تمكين موظفي الهيئة املختصين من مباشرة مهامهم وتزويدهم بجميع املعلومات واملستندات والبيانات املطلوبة.
 -8االحتفاظ بأرشيف للمواد التي تم عرضها وفسوحاتها ملدة ال تقل عن ثالث سنوات.
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املادة الرابعة عشرة:
وفقا ملقتض ى الحكم الوارد في املادة الرابعة من النظام يمنع عرض اي محتوى إعالمي للجمهور سواء كان بمقابل أو دون
مقابل إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة من الهيئة.
املادة الخامسة عشرة:
تخضع هذه الالئحة ألحكام نظام املطبوعات والنشر والئحته التنفيذية.
املادة السادسة عشرة:
تصدر هذه الالئحة بقرار من وزير الثقافة واإلعالم ويعمل بها اعتبارا من تاريخ صدورها.
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