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  .االعالم بقانهن  الستعمق القانهن  اقتخاح

 المجشة الفخعية السشبثقة عن لجشة االدارة والعجلكسا عجلتو 
 

 : التعخيفاتالــــــــباب األول

 السادة األولى:

 يقرج بالتعابيخ التالية أيشسا وردت في ىحا القانهن ما يمي: 

إلذاعية، كالتمفديػنية، كاإللكتخكنية مختمف أنػاع كسائل الشذخ السصبػعة، اوسائل اإلعالم:  -1
 كالتي تقجـ لمجسيػر أك لفئات خاصة مشو مػاَد إعبلمية. القانػف في ىحا عمييا السشرػص 

مختمف أنػاع السصبػعات كالخسػمات كالشقػش كالمػحات كالذعارات كالكتابات السهاد اإلعالمية:  -٢
مجسيػر أك عمى أنػاعيا السعّجة لمشذخ ل ابةكاألصػات كاإلشارات كالرػر كالػسائط األخخى مغ الكت

 فئات خاصة مشو كالتي ال تختجي شابع السخاسبلت الخاصة.
كل ما ىػ مختبط بعسمية تحزيخ السػاد اإلعبلمية كإعجادىا كتشفيحىا كمخاقبتيا العسل اإلعالمي:  -3

 كالتجقيق فييا كبثيا كنذخىا كتػزيعيا. 
  الشاضسة لئلعبلـلييئة ا الييئة: -٤

ُيقرج باإلعبلـ السخئي كالسدسػع كّل مغ اإلعبلـ التمفديػني كاإلعبلـ  :اإلعالم السخئي والسدسهع -5
 (.(TV. Radio. Video on demandاإلذاعي، كاإلعبلـ الدسعي البرخي عشج الصمب 

ة أك ػُيقرج باإلعبلـ التمفديػني خجمة البث التمفديػني السػجية لمجسيػر بأّية كسيمة كيخكمغشاشيدي
إلكتخكنية أك غيخىا، كتكػف قابمة لبللتقاط مغ قبل العامة أك فئة محّجدة مشيع في نفذ التػقيت 
السخرز لبثيا، حيث يتكّػف بخنامجيا الخئيدي مغ سمدمة مشتطسة مغ البخامج التي تتزّسغ صػرًا 

 كأصػاتًا. 
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كسيمة كيخكمغشاشيدية أك  ُيقرج باإلعبلـ اإلذاعي خجمة البث اإلذاعية السػجية لمجسيػر بأية -
مغ قبل العامة أك فئة محجدة مشيع في نفذ التػقيت  لبللتقاطإلكتخكنية أك غيخىا، كتكػف قابمة 

 السخرز لبثيا حيث يتكّػف بخنامجيا الخئيدي مغ سمدمة مشتطسة مغ البخامج التي تتزّسغ أصػاتًا.

رخية ( خجمة البث الدسعية البTV on demandُيقرج باإلعبلـ السخئي كالسدسػع عشج الصمب ) -
التي تكػف قابمة لبللتقاط في الػقت السحجد مغ السدتخجـ كبشاًء لصمبو، انصبلقًا مغ فيخس مشطع 

 Editeur d’un serviceلمبخامج السشتقاة مغ قبل ناشخ السػاد الدسعية البرخية كالحي يتحكع بو )
audiovisuel .) 

جـ السعجات اإللكتخكنية لتجييد كتخديغ البيانات كتػزيعيا كسيمة تدتخ الهسيمة اإللكتخونية: -٦
 كنقميا كاستكباليا باألسبلؾ أك بالخاديػ أك بالػسائل الكيخكمغشاشيدية أك غيخىا.

كل نذخة إلكتخكنية مختبصة بالسدتججات اليػمية كمجثة الشذخة اإلعالمية اإللكتخونية السيشية:  -٧
مغ خبلليا تجاكؿ السعمػمات التي ليذ ليا شابع السخاسبلت باستسخار مػجية إلى الجسيػر ،يجخي 

 الخاصة, كذلظ برػرة مدتسخة أك مشتطسة تحت إسع كشكل محجديغ.
ال يجخل ضسغ مفيػـ الشذخة تمظ أي نذخ الكتخكني خاص يتع مغ قبل أفخاد أك جسعيات أك 

 مؤسدات بذكل غيخ مدتسخ أك غيخ متكخر.
كتخكنية الخاصة التي تدتخجـ لمتعبيخ عغ آراء كأفكار خاصة كسا ال يجخل ضسشيا الػسائل االل

 (. االجتساعي( كتصبيقات التػاصل blogs)كالسجكنات الذخرية )
يعّج إعبلميًا مستيشًا كل شخز عسمو جسع السعمػمات كإعجادىا كنذخىا، كنذخ اآلراء : إلعالميا -٨

 بلمية مرشفة ضسغ ىحا القانػف.كالتعميقات كنقميا إلى العسـػ برػرة مشتطسة في  مؤسدة إع
 : ىػ الذخز السدجل باسسو السػقع اإللكتخكنيصاحب السهقع اإللكتخوني -٩

مختمف أنػاع السصبػعات الدياسية كغيخ الدياسية ككسائل الشذخ  :السطبهعة الرحافية -11
ذعارات كالشقػش كالمػحات كال السختكدة عمى تجكيغ الكمسات كاألشكاؿ بالحخكؼ كالرػر كالخسػـ

كالػسائط األخخى مغ الكتابة، كيجب أف ُيحكخ في كل مصبػعة إسع السؤلف كإسع السصبػعة كالشاشخ، 
 كعشػانو، كتاريخ الصبع.

 
 

 السطبهعات الدياسية: -11
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السصبػعات التي تتزسغ مػاضيع سياسية كترجر برػرٍة يػمية أك أسبػعية أك شيخية أك  -
 فرمية أك سشػية.

ية اإلخبارية السعّجة فقط لتدكيج مؤسدات الشذخ باألخبار أك السقاالت أك الػكالة الرحاف -
 .الرػر أك الخسـػ ذات الرمة

 غيخ الدياسية: السطبهعات  -1٢
السصبػعات التي ال تتزسغ أخبارًا أك ترخيحات أك تعميقات سياسية كترجر برػرٍة يػمية أك  -

 أسبػعية أك شيخية أك فرمية أك سشػية.
ػاع الكتب كالسؤلفات كاألكراؽ كالسشاشيخ كالبيانات كالببلغات كما شابييا، كالتي تػزع مختمف أن -

عمى الجسيػر لقاء ثسغ أك مجانًا، أيًا كاف مػضػعيا أك األساليب كالػسائل كالمغة السدتعسمة 
 .فييا كالتي ال ترجر برفة دكرية تحت إسع معيغ كبأرقاـ كتػاريخ متدمدمة

: ىي خجمة اتراالت يسكغ استكباليا مغ عسـػ الجسيػر مباشخة، كيسكغ أف الخجمة اإلذاعية -13
 تذسل ىحه الخجمة إرساالت صػتية أك تمفديػنية أك إلكتخكنية أك إرساالت أخخى.

تخميد ىي كل خجمة إذاعية مدسػعة أك مخئية تدتخجـ تقشيات : الخجمة اإلذاعية السخمدة -1٤
(Coding ك )تذفيخ (Encryption)  لسػادىا اإلعبلمية تدتػجب استخجاـ أجيدة خاصة خاصة

 كمفاتيح فظ الذيفخات كالخمػز الخاصة بالخجمة اإلذاعية. 
: ىي كل خجمة إذاعية مدسػعة أك مخئية تدسح لمسدتخجـ بالتفاعل الخجمة اإلذاعية التفاعمية -11

أك إبجاء رأي مباشخ  السباشخ مع السؤسدة اإلذاعية كاالستفادة مغ خجمات إذاعية إضافية كالترػيت
 أك تحجيج كاختيار أنػاع خجمات مغ خبلؿ كسائل كتجييدات تدسح بحلظ.

: ىي كل خجمة إذاعية مدسػعة أك مخئية ال يسكغ الحرػؿ عمييا الخجمة اإلذاعية السجفهعة -1٦
 إاّل مقابل بجؿ. 

دية اك األقسار : ىػ بث كنذخ كتػزيع الرػت باستخجاـ السػجات الكيخكمغشاشيالبث اإلذاعي -1٧
 أك أية كسيمة أخخى يسكغ لمجسيػر التقاشو. الرشاعية أك األلياؼ الزػئية

 تخافق معيا: ىػ بث كنذخ كتػزيع الرػر، أكانت صػرًا متحخكة أـ جامجة، البث التمفديهني -1٨
لياؼ باستخجاـ السػجات الكيخكمغشاشيدية اك األقسار الرشاعية أك األ يخافقيا،صػت أك كتابة أـ لع 

 أك باستخجاـ أية كسيمة أخخى، بثًا يسكغ لمجسيػر التقاشو. الزػئية
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 :الذبكات -1٩
: ىي شبكة اتراالت سمكية أك السمكية تدتخجـ تخددات لبّث بيانات كمعمػمات شبكة البث -

كمػاَد مخئية كمدسػعة مػجية لمجسيػر باستخجاـ مػجات كيخكمغشاشيدية اك األقسار الرشاعية 
 ؼ الزػئية. تعتبخ التجييدات الخاصة بسحصات البث أجيدة اتراالت.أك األليا

ىي أي شبكة اتراالت سمكية أك السمكية تدتخجـ لبث كتػزيع كنذخ بيانات  شبكة التهزيع: -
كمػاد مخئية كمدسػعة مػجية لمجسيػر إلكتخكنيًا باستخجاـ تخددات كمػجات كيخكمغشاشيدية أك 

كتعتبخ التجييدات  األقسار الرشاعية أك األلياؼ الزػئيةإشارات ضػئية أك كيخبائية اك 
 كالسعجات الخاصة بذبكات التػزيع أجيدة كمعجات اتراالت.

: ىي شبكة اتراالت سمكية أك السمكية تدتخجـ لشقل السعمػمات كالبيانات في ما شبكة الخبط -
االستجيػىات باستخجاـ بيغ مخاكد اإلرساؿ أك بيغ مخاكد اإلرساؿ كاالستجيػىات أك في ما بيغ 

تخددات كمػجات كيخكمغشاشيدية أك إشارات ضػئية أك كيخبائية اك األقسار الرشاعية أك 
 األلياؼ الزػئية. تعتبخ معجات شبكات الخبط كتجييداتيا كافة معجات اتراالت.

فقًا : ىي الذخكة السشذأة بيجؼ امتبلؾ مؤسدات إعبلمية تمفديػنية أك إذاعية مخخرة ك الذخكة -٢1
 ليحا القانػف.

 الػسيمة اإلعبلمية السسمػكة مغ الذخكة.ىي  السؤسدة اإلعالمية: -٢1
 : ىي ىامر التخدد الحي يدتخجمو جياز بث تمفديػني مغ أجل البث.لقشاةا -٢٢
 ث إذاعي مغ أجل البث.ب: ىي ىامر التخدد الحي يدتخجمو جياز السهجة -٢3
تراالت راديػية تقػـ فييا محصات فزائية تدتخجـ تقشيات : خجمة ااإلذاعية الفزائية لخجمةا -٢٤

( رقسية بإرساؿ أك إعادة إرساؿ إشارات كمػاد كبخامج مخئية Formatتذفيخ كتذكيل )تخميد ك 
 كمدسػعة بغخض استكباليا مباشخة مغ الجسيػر.

(: ىي خجمة (ENG electronic news gathering خجمة تجسيع األخبار اإللكتخونية -٢1
عية تؤمغ إرسااًل مػقتًا كعخضيًا لشقل مػاد إعبلمية مخئية كمدسػعة مغ نقصة إلى أخخى بػاسصة إذا 

 أجيدة ربط السمكية أرضية محسػلة.
(: ىي خجمة إذاعية SNG Satellite news gathering) خجمة التجسيع الداتمية لألخبار -٢٦

سػعة مغ نقصة إلى أخخى تقجـ عسػمًا مغ تؤمغ إرسااًل مػقتًا كعخضيًا لشقل مػاد إعبلمية مخئية كمد
 خبلؿ كصمة صاعجة لخجمة ثابتة ساتمية أك بػاسصة محصات إرساؿ أرضية محسػلة.
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نقل السعمػمات التي  (:DSL Digital Subscriber Line) خجمة خط السذتخك الخقسي -٢٧
 ياتفية.تذسل البيانات الخقسية كالخجمات السخئية كالسدسػعة عبخ شبكات االتراالت ال

: جسيع أنػاع أجيدة البث الستحخكة أك الثابتة، أك أجيدة جياز ارسال إذاعي أو تمفديهني -٢٨
( عمى األرض أك في الفزاء، التي تسّكغ مباشخة مغ Transposer( أك التحػيل )Relayالتخحيل )

 متابعة البث اإلذاعي أك التمفديػني.
أك إعادة بث مجسػعة أك بجدء مشو،  بكامموأك نذخه : إعادة بث بخنامج أك تػزيعو إعادة البث -٢٩

مغ البخامج اإلذاعية أك التمفديػنية أك كميا في الػقت عيشو أك في كقت الحق بجكف تعجيل في 
السحتػى، بغس الشطخ عغ الػسائل التقشية التي تدتخجميا السؤسدة السخػلة بّث ىحه البخامج 

 كتػزيعيا كنذخىا لمجسيػر.
: الذخز السعشػي الحي يستمظ مؤسدة تمفديػنية كيشطع كيبّث عالمية التمفديهنيةالذخكة اإل -31

 بخنامجًا تمفديػنيًا لمجسيػر.
: الذخز السعشػي الحي يسمظ مؤسدة إذاعية كيشطع كيبّث بخنامجًا الذخكة اإلعالمية اإلذاعية -31

 إذاعيًا لمجسيػر.
لتعخيف خجمة إذاعية مخئية أك مدسػعة في  التجاري أك اإلعبلمي السعتسج االسع: ىي السحطة -3٢

 بّث شبكة البخامج السشطسة مغ الذخكة اإلعبلمية كتػزيعيا كنذخىا.
: السادة اإلعبلمية السخئية أك السدسػعة التي تسثل أحج عشاصخ الخجمة اإلذاعية التي لبخنامجا -33

 تػفخىا الذخكة اإلعبلمية.
ية التي تبثيا السؤسدة اإلعبلمية السخئية كالسدسػعة عمى : مجسػع السػاد اإلعبلمشبكة البخامج -3٤

 محصة معيشة
: اإلعبلنات السػجية إلى الجسيػر ضسغ الفتخة الدمشية السسشػحة لمسعمغ، بغخض اإلعالنات -35

إنتاج أك خجمة ما، أك شخائيا، أك استئجارىا، أك ألجل نذخ مػضػع أك رأي أك إحجاث آثار  تخكيج
 سعمغ. أخخى يخغب فييا ال

ىي الذخكة اإلعبلنية التي تتػلى دكر الػكيل اإلعبلني لمذخكة اإلعبلمية كتقـػ  الخيجي: -3٦
 بتدػيق كإدارة إعبلنات السؤسدة التمفديػنية أك اإلذاعية التي تسمكيا الذخكة اإلعبلمية.

 مية.ىي القدع الستخرز بتدػيق اإلعبلنات كإدارتيا في الذخكة اإلعبل إدارة اإلعالنات: -3٧
: ُيعشى بسقجمي الخجمات اإللكتخكنية السيشية كل شخز مقجمي الخجمات اإللكتخونية السيشية-3٨

 شبيعي أك معشػي، يستيغ بث أك نذخ السػاد اإلعبلمية بالػسائل اإللكتخكنية)تعخيف مزاؼ(
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كل شخز شبيعي أك معشػي يدتخجـ الػسائل  :غيخ السيشيةمقّجم الخجمات اإللكتخونية  -3٩
كلمتػاصل مع  (Blogsلكتخكنية لمتعبيخ فييا عغ آرائو كأفكاره الخاصة كالسجكنات الذخرية )اإل

 اآلخخيغ.
: السػقع اإللكتخكني اإلعبلمي الحي يقجـ لمجسيػر مػاَد إعبلمية السهقع اإللكتخوني اإلعالمي - ٤1

 محجثة برػرة مشتطسة كمختبصة بالسدتججات)تعخيف مزاؼ(
( أك (MMSكالخسائل الستعجدة الػسائط ( SMSمختمف الخسائل الشرية ) الخسائل الخقسية: -٤1

 الخسائل الخقسية بسا فييا البخيج اإللكتخكني التي تتزسغ مػاَد إعبلمية. أي نػع آخخ مغ
: الذخز الصبيعي أك السعشػي الحي يقجـ خجمة إرساؿ الخسائل مدّود خجمة الخسائل الخقسية -٤٢

 جانًا أك لقاء بجؿ.  الخقسية السحكػرة أعبله م
( كل شخز host, hebergeur: )مزيف خجمة التهاصل اإللكتخوني عبخ شبكة اإلنتخنت -٤3

شبيعي أك معشػي يقجـ لمجسيػر مجانًا أك لقاء بجؿ خجمة تخديغ أي مغ السػاد اإلعبلمية السحكػرة 
 أعبله كاستزافتيا

 

 الباب الثاني: اإلعالم السخئي والسدسهع

 ترشيف السؤسدات اإلعالمية التمفديهنية واإلذاعية الفرل األول:

  : ٢السادة 

 :ترشف السؤسدات اإلعالمية التمفديهنية وفقًا لسا يأتي

فئة أكلى: السؤسدات التمفديػنية التي تقجـ خجمة إذاعية مخئية لمجسيػر في جسيع األراضي المبشانية 
مكية كبالػسائط كالتقشيات الستاحة باستخجاـ شبكات بث أرضية أك شبكات تػزيع سمكية أك الس

 كالسسكشة، كىي تقدع إلى: 
 فئة أكلى )أ(: تتزسغ مػادىا اإلعبلمية جسيع أنػاع البخامج بسا فييا البخامج كاألخبار الدياسية.

 فئة أكلى )ب(: تتزسغ مػادىا اإلعبلمية األخبار كالبخامج الدياسية فقط.
 تي تقجـ خجمة إذاعية مخئية لمجسيػر في جسيع األراضيفئة ثانية )أ(: السؤسدات التمفديػنية ال

المبشانية باستخجاـ شبكات بث أك تػزيع سمكية أك السمكية كبالػسائط كالتقشيات الستاحة كالسسكشة كال 
 تتزسغ مػادىا اإلعبلمية األخبار كالبخامج الدياسية.
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اعية مخئية أحادية االتجاه أك تفاعمية فئة ثانية )ب(: السؤسدات التمفديػنية السخمدة التي تقجـ خجمة إذ
باستخجاـ شبكات بث أك تػزيع سمكية أك السمكية كبالػسائط كالتقشيات الستاحة كالسسكشة كال يسكغ 

 متابعة بخامجيا إال مغ قبل مذتخكيغ مجيديغ تقشيًا ليحه الغاية. 
رساؿ السخررة ليا أف يجػز لمسؤسدات التمفديػنية مغ الفئتيغ األكلى كالثانية ضسغ إمكانات اإل

تفرل عغ بخنامجيا العاـ بثًا مخررًا لسشصقة معيشة مغ السشاشق المبشانية يعشى بذؤكف ىحه 
السشصقة شخط أاّل تقّل مجة ىحا البث عغ العذخيغ ساعة أسبػعيًا كأاّل تديج عغ خسديغ ساعة 

 أسبػعيًا.
عتسج أساليب البث بػاسصة الدػاتل الرشاعية فئة ثالثة: السؤسدات التمفديػنية السحمية كالجكلية التي ت 

 كيتعجى نصاؽ بثيا األراضي المبشانية.
فئة رابعة: السؤسدات التمفديػنية السشاشكية التي تقجـ خجمة إذاعية مخئية لمجسيػر في مشاشق 
 جغخافية محجدة كال تتزسغ مػادىا اإلعبلمية األخبار كالبخامج الدياسية، كتذسل ىحه الفئة السؤسدات
التمفديػنية التي تؤمغ خجمة إذاعية مقفمة مخئية أك مدسػعة تفاعمية أك أحادية االتجاه عبخ شبكة بث 

 أك تػزيع محرػرة في نصاؽ جغخافي محجد ألغخاض خاصة اجتساعية أك عمسية. 
 فئة خامدة: السؤسدات التمفديػنية التي تعتسج في البث عمى التصبيقات عبخ شبكة االنتخنت.

 
 :3السادة 

 :ترشف السؤسدات اإلعالمية اإلذاعية وفقًا لسا يأتي
فئة أكلى: السؤسدات اإلعبلمية اإلذاعية التي تبث مختمف أنػاع البخامج اإلذاعية باستخجاـ شبكات 
بّث أرضية أك تػزيع سمكية أك ال سمكية، بسا فييا األخبار كالبخامج الدياسية كالتي يصاؿ بثيا 

 ىي تقدع إلى:االراضي المبشانية كافة، ك 
فئة أكلى )أ(: تتزسغ مػادىا اإلعبلمية االذاعية جسيع أنػاع البخامج بسا فييا البخامج كاألخبار 

 الدياسية.
 فئة أكلى )ب(: تتزسغ مػادىا اإلعبلمية االذاعية األخبار كالبخامج الدياسية فقط.

ة إذاعية مدسػعة لمجسيػر فئة ثانية )أ(: السؤسدات االعبلمية اإلذاعية الستخررة التي تقجـ خجم
في جسيع األراضي المبشانية باستخجاـ شبكات بّث أك تػزيع سمكية أك السمكية كبالػسائط كالتقشيات 

 الستاحة كالسسكشة كال تتزسغ مػادىا األخبار كالبخامج الدياسية.
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التجاه أك فئة ثانية )ب(: السؤسدات االعبلمية اإلذاعية التي تقجـ خجمة إذاعية مدسػعة أحادية ا
تفاعمية باستخجاـ شبكات بّث أك تػزيع سمكية أك السمكية كبالػسائط كالتقشيات الستاحة كالسسكشة كال 

 تتزسغ مػادىا اإلعبلمية األخبار كالبخامج الدياسية. 
يجػز لمسؤسدات اإلعبلمية اإلذاعية مغ الفئتيغ األكلى كالثانية ضسغ إمكانات اإلرساؿ السخررة 

عغ بخنامجيا العاـ كتػجو بثًا مخررًا لسشصقة معيشة مغ السشاشق المبشانية يعشى ليا أف تشفرل 
 بذؤكنيا شخط أاّل تقل مجة البث عغ العذخيغ ساعة أسبػعيًا كأاّل تديج عغ ماية ساعة أسبػعيًا.

صة فئة ثالثة: السؤسدات االعبلمية اإلذاعية السدسػعة السحمية كالجكلية التي تعتسج أساليب البث بػاس
 الدػاتل الرشاعية كشبكة اإلنتخنت كيتعجى نصاؽ بثيا األراضي المبشانية. 

فئة رابعة: السؤسدات االعبلمية اإلذاعية السدسػعة التي تقجـ خجمة إذاعية في مشاشق جغخافية 
محجدة كال تتزسغ مػادىا اإلعبلمية األخبار كالبخامج الدياسية، كىي أحادية االتجاه أك تفاعمية عبخ 

ة بث أك تػزيع محرػرة في نصاؽ جغخافي ألغخاض خاصة إجتساعية أك عمسية أك تجارية شبك
 محجكدة. 

فئة خامدة )أ(: السؤسدات اإلعبلمية اإلذاعية التي تقجـ خجمة تجسيع األخبار اإللكتخكنية كالداتمية  
 لمسؤسدات اإلذاعية السحمية كالجكلية كتػزيعيا.

ية اإلذاعية الداتمية التي تقػـ بتجسيع خجمات مؤسدات إذاعية فئة خامدة )ب(: السؤسدات اإلعبلم
لسحصات ساتمية  دكلية أك محمية كإعادة بثيا بػاسصة الدػاتل الرشاعية باستخجاـ كصبلت صاعجة

 ثابتة.
فئة خامدة )ج(: السؤسدات اإلعبلمية اإلذاعية التي تؤمغ خجمات إذاعية مدسػعة مجفػعة أك 

تػضيب بخامج محمية كدكلية كخجمات تفاعمية مخمدة أك باستخجاـ كصبلت مجانية مغ خبلؿ تجسيع ك 
صاعجة لسحصات بثيا كتػزيعيا لمجسيػر عبخ شبكات البث كالتػزيع الدمكي كالبلسمكي في نصاؽ 

 عبخ شبكة االنتخنت. جغخافي محجد قج يستّج ليذسل األراضي المبشانية كافة أك
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 ذاعي والتمفديهنيشخكات البث اإلإنذاء الفرل الثاني: 

 : ٤السادة 
عبلـ السخئية كالسدسػعة عمى شكل شخكة مغفمة لبشانية كال يحق ليا أف تستمظ أكثخ التشذأ شخكات ا

اال مغ مؤسدة تمفديػنية كاحجة كمؤسدة إذاعية كاحجة مغ كل فئة مغ الفئات السحجدة في ىحا القانػف 
 بعج الحرػؿ عمى تخخيز كفق أحكامو.

 :1السادة 
 كػف جسيع أسيع الذخكة إسسية كتصبق عمى السداىسيغ فييا الذخكط التالية:ت 

عمى الذخز الصبيعي أف يكػف متستعًا باألىمية القانػنية كغيخ محكػـ عميو بجشاية أك جشحة  -
 شائشة أك محخكمًا مغ الحقػؽ السجنية.

 عمى الذخز السعشػي أف يكػف شخكة لبشانية كفق أحكاـ قانػف التجارة.  -

السعشػي الػاحج أف يستمظ برػرة مباشخة أك غيخ مباشخة أكثخ  ال يحّق لمذخز الصبيعي أك -
مغ عذخة بالساية مغ مجسػع أسيع الذخكة، كيعتبخ الدكج أك الدكجة كأصػليسا كفخكعيسا بسثابة 

 الذخز الػاحج.

السخخرة أك شالبة يجػز لسػاششيغ مغ الجشديات االجشبية تسمظ أسيع إسسية في الذخكات اإلعبلمية 
الفئة األكلى، عمى أاّل تديج  باستثشاءالتخخيز بسؤسدات إعبلمية مخئية كمدسػعة مغ مختمف الفئات 

ممكية الذخز الصبيعي أك السعشػي الػاحج عغ العذخة بالساية مغ رأسساؿ الذخكة كبحيث ال يتعجى 
 أسساؿ الذخكة.مجسػع األسيع السسمػكة مغ غيخ المبشانييغ العذخيغ بالساية مغ ر 

يتابع السجمذ التداـ الذخكات السخخرة بأحكاـ ىحه السادة كتمـد الذخكات السعشية بتدكيج السجمذ بسا 
فة بشاًء يصمبو مغ كثائق رسسية حػؿ رأسساليا كمداىسييا إلجخاء السقتزى القانػني في حالة السخال

 عمى أحكاـ ىحا القانػف.
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 :٦السادة 

ذخ في الجخيجة الخسسية الئحة بأسساء السداىسيغ فييا كندب مداىسة كل يتػجب عمى الذخكة أف تش
مشيع لجى صجكر قخار التخخيز عغ السجمذ، كسا يتػجب عمييا عشج كّل بيع أك تفخغ عغ أسيع 

 .بعج تثبت الييئة كفقًا لؤلصػؿ إعادة نذخ البلئحة بالصخيقة عيشيا

 : ٧السادة 
شخكة إعبلمية ي )مقاشعة اسخائيل( يسكغ ال 1955اف سشة حديخ  23مع مخاعاة القانػف الرادر في 

عبخ مؤسدة مخئية أك مدسػعة  بالبث مخئية أك مدسػعة غيخ مدجمة في لبشاف الحرػؿ عمى إذف
فزائية مغ أي مغ الفئات، بذخط أف تكػف شخكة إسسية غيخ إسخائيمية، كأف تخفق بصمبيا كثائق 

البيانات التفريمية لمسداىسيغ كتعيجًا رسسيا مػثقا مغ تدجيميا في الخارج مرجقة كفق األصػؿ مع 
 مجيخ عاـ الذخكة مخفقًا بتفػيس خاص مغ جسعيتيا العسػمية يتزسغ ما يمي: 

االلتداـ بيحا القانػف كبجفتخ الذخكط الشسػذجي كباألنطسة المبشانية جسيعيا كال سيسا لجية محتػى  -
االسخائيمي كاالمتشاع عغ بث كّل ما مغ شأنو إثارة الشعخات البث كالتعيج بعجـ التخكيج لمعبلقة بالعجك 

 الصائفية كالسحىبية.
يقل عغ نرف ليكميا اإلداري أك مجرائيا مغ المبشانييغ السؤىميغ عمسيًا كميشيًا  تعييغ ما ال -

 كقانػنيًا.

ألحكاـ دفاتخ  االلتداـ بإنتاج البخامج التي يذتخؾ فييا إعبلميػف كفشانػف كتقشيػف لبشانيػف كفقاً  -
 الذخكط الشسػذجية الخاصة بالفئات.

تحجد الذخكط الخاصة بعسل الذخكات غيخ المبشانية كأصػؿ إذف عسميا في دفاتخ الذخكط  -
 الشسػذجية الخاصة بالفئات السخخز بيا مغ السؤسدات السخئية كالسدسػعة.

 
 الفرل الثالث: إدارة السؤسدة ومهجباتيا

 :٨السادة 

كل مؤسدة مغ الفئة األكلى كعمى مجيخًا لبخامجيا. أف تعيغ ة تمفديػنية أك إذاعية كل مؤسدعمى  
 مجيخًا مدؤكاًل لؤلخبار كالبخامج الدياسية.أف تعيغ تبث األخبار كالبخامج الدياسية 
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يذتخط بسجيخ البخامج كالسجيخ السدؤكؿ أف يكػنا لبشانييغ مشح أكثخ مغ عذخ سشػات عمى األقل، 
أك بجشحة شائشة، كأف يكػنا متفخغيغ لمعسل ىمية القانػنية، غيخ محكػـ عمييسا بجشاية يتستعاف باأل

 لجى السؤسدة. كال يحق ألي مشيسا أف يكػف مجيخًا مدؤكاًل في أكثخ مغ مؤسدة كاحجة.

 :٩السادة 

عمى الذخكة اإلعبلمية السخئية كالسدسػعة أف تشذخ في الدجل التجاري كفي الجخيجة الخسسية كفي 
مجمذ كأعزاء فتيغ الكتخكنيتيغ أسساء رئيذ اتيغ مصبػعتيغ أك في نذختيغ صحصحيفتيغ محمي

ػـ الئحة بأسساء السداىسيغ إدارتيا كالسجيخيغ السدؤكليغ لجييا. كسا عمييا أف تزع بترخؼ العس
 فييا.

 :11السادة 

كخبلؿ الفتخات كلمسجة  عمى السؤسدة التمفديػنية كاإلذاعية أف تبث بسعجؿ ساعة أسبػعيًا عمى األقل
مقابل، كتحت شائمة غخامة تتخاكح بيغ عذخة كعذخيغ مميػف ليخة لبشانية ، كبجكف الييئةحجدىا التي ت

 في حاؿ السخالفة، السػاد اإلعبلمية التالية:

 بخامج لمتػجيو الػششي في فتخات األعياد الػششية. -1

 مغ كل سشة.بخامج تخبػية ال سيسا في شيخي أيمػؿ كتذخيغ أكؿ  -2

 بخامج ثقافية كسياحية. -3

مػاد إعبلمية قانػنية ال سيسا في فتخة الخسذ دقائق التي تدبق نذخات األخبار السدائية أك التي  -4
 تمييا.

 بخامج صحية تتعمق بإرشاد السػاششيغ لمػقاية مغ األكبئة. -5

يات كغيخىا مغ األمػر التي ليا بخامج تػعػية تتعمق بإرشاد السػاششيغ لحساية البيئة كفخز الشفا -6
 عبلقة بالسرمحة العامة.

 أية مػاد اعبلمية تتعمق بإرشاد السػاششيغ بالػقاية مغ الكػارث. -7

يقّجـ مجيخ البخامج في نياية كل سشة الى السجمذ تػثيقًا لمبخامج التي تع بثيا كفقًا لبّلئحة أعبله مع 
 تػاريخ بثيا كفتخة البّث كمجتو.
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مغ ىحا القانػف، كعمى السجمذ  66ار مخالفة أحكاـ ىحه السادة تصبق أحكاـ السادة في حاؿ تكخ 
 تػجيو إنحار إلى السجيخ السدؤكؿ عغ ىحه السؤسدة اإلعبلمية. 

 :11السادة 

ال يجػز لمسؤسدات اإلعبلمية السخئية كالسدسػعة أف تعسل عمى األراضي المبشانية بجكف تخخيز،  
 لرحافية أف ترجر في لبشاف بجكف إجازة. كسا ال يجػز لمسصبػعات ا

يحطخ عمى أي شخز شبيعي أك معشػي، دكف تخخيز مدبق مغ السخجع السختز كفق القانػف 
الشافح، استيخاد أك ترشيع أك تخكيب أك استعساؿ أي جياز بث أك نقل أك كسيمة أك بشية تحتية لبث 

  .إلذاعي كالتمفديػنيأك نقل أك تػزيع السػاد السخئية كالسدسػعة بيجؼ البث ا

تحجد األجيدة كالقصع كالسعجات السدتػردة أك السرشعة أك السدتعسمة أك الجاري تخكيبيا مغ دكف 
تخخيز مدبق بقخار مغ القزاء السختز، كتصبق بحق السخالف العقػبات السشرػص عشيا في 

ػف أك العاممػف دكف القػانيغ السخعية اإلجخاء، كيبلحق األشخاص الصبيعيػف كالسعشػيػف السخالف
 تخخيز أماـ القزاء الجدائي ما لع يتػقفػا عغ البث تمقائيًا فػر صجكر ىحا القانػف.

تحجد رسـػ استخجاـ التخددات كمخاقبة عسميا كفق القػانيغ كالسخاسيع كالقخارات كاألنطسة السخعية 
 اإلجخاء. 

 :1٢لسادة ا

 مى شمب يذتسل عمى ما يمي:لمسصبػعات الرحافية اإلجازة بشاًء ع ييئةسشح الت

 .إسع صاحب السصبػعة كشكمو القانػني كعشػانو في لبشاف مخفقًا بالسدتشجات الثبػتية -

 .إسع السصبػعة -

 .مػاعيج نذخىا - 

 .مكاف تحخيخىا كصجكرىا كشبعيا -

 .المغة أك المغات التي ترجر بيا -

 .إسع السجيخ السدؤكؿ كمحل إقامتو كعشػانو -
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 :13السادة 

سشح اإلجازة في خبلؿ شيخيغ مدتػٍؼ جسيع الذخكط القانػنية، ت أف شمب اإلجازة ييئةإذا ثبت لم 
عمى األكثخ مغ تاريخ تقجيع الصمب، كإذا انقزت ىحه السيمة ُعّج الدكػت مػافقة ضسشية. أما الخفس 

 الرخيح  فيجب أف يرجر بقخار معمل.

 خار الخفس ضسغ السيمة القانػنية. يحق لمستزخر أف يصعغ أماـ مجمذ شػرى الجكلة بق

 :   1٤السادة 

 يحجد رسع اإلجازة الستػجب عمى السصبػعة الدياسية كغيخ الدياسية كسا يمي:

 السصبػعة الدياسية: -1

 .ثبلثساية مميػف ليخة لبشانية(: يػميةفئة أ ) -

 فئة ب )أسبػعية(: ماية كخسدػف مميػف ليخة لبشانية. -

 ة مميػف ليخة لبشانية.فئة ج )شيخية(: ماي -

 فئة د )فرمية(: خسدة كسبعػف مميػف ليخة لبشانية.  -

 فئة ق )سشػية(: خسدة كثبلثػف مميػف ليخة لبشانية.  -

السصبػعة غيخ الدياسية: عذخة مبلييغ ليخة لبشانية سػاء أكانت يػمية، أسبػعية، شيخية،  -2
 فرمية أك سشػية.

 اإلعالنات -ارابعالفرل 

 : 11السادة 

يتػجب عمى كل شخكة إعبلمية مخئية أك مدسػعة أف تشذئ إدارة إعبلنات أك تتعاقج مع شخكة 
(REGIE.لئلعبلنات تؤمغ ليا االعبلنات كتجيخ شؤكنيا االعبلنية ) 

يسشع عمى إدارة اإلعبلنات في شخكات اإلعبلـ السخئي كالسدسػع أك عمى الذخكة اإلعبلنية الستعاقجة 
 ناتيا حرخيًا لػسيط إعبلني كاحج.معيا أف تمّدـ إعبل
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ال يحق لمسداىسيغ في شخكات اإلعبلـ السخئي كالسدسػع كال لذخكة اإلعبلنات  لبلحتكارمشعًا 
( أك أزكاجيع أك أكالدىع أك فخكعيع أك أصػليع السداىسة في أكثخ مغ REGIEالستعاقجة معيا )

أف يعسمػا في أكثخ مغ شخكة  ( الستفخغيغREGIEشخكة كاحجة، ككحلظ ال يحق لسػضفي شخكة )
( أف تخجـ أكثخ مغ شخكة مخئية كاحجة كشخكة مدسػعة REGIEإعبلنية كاحجة، كسا ال يحق لذخكة )

 مقارف( 14كاحجة مغ كل فئة مغ الفئات الخسذ السحجدة في ىحا القانػف. _)مادة 

 :1٦السادة 

يع السذاىجيغ كالسدتسعيغ التحقق مغ صجقية الجراسات اإلحرائية الخاصة بتػز  ييئةيشاط بال
 كالسرادقة عمى نتائجيا قبل كضعيا في التجاكؿ كفقًا ألحكاـ ىحا القانػف.

يتع اختيار الذخكة الستخررة لمتحقق مغ ىحه الرجقية بسػجب دفتخ شخكط يزعو السجمذ 
ه بالذخاكة مع كسائل االعبلـ مغ الفئة األكلى كيحطخ عمى الذخكة التي يتع التعاقج معيا في ىح

الحالة أف تذارؾ مباشخة أك غيخ مباشخة في إعجاد الجراسات اإلحرائية في مجالي اإلعبلـ 
 كاإلعبلف.

 الــباب الثالث: السطبهعات

 السـطبهعات الدياسية وغيخ الدياسية: الفرل االول

 :1٧السادة 

االت كالػكاالت الرحافية اإلخبارية كالػك الدياسية كغيخ الدياسيةيخزع إصجار السصبػعات 
 بعج استذارة نقابة الرحافة.  الييئةمغ الرحافية الشقمية في كل األراضي المبشانية إلى إجازة مدبقة 

  .يذتخط في صاحب السصبػعة أف يكػف غيخ محكػـ بجشاية أك جشحة شائشة

 

 الدياسية الفرل الثاني: السطبهعات

 :1٨السادة 

 :فيو الذخكط التالية مجيخ مدؤكؿ تتػافخ يجب أف يكػف لكل مصبػعة سياسية
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 .بجشاية أك جشحة شائشةعميو أف يكػف لبشانيًا كمتستعًا بحقػقو السجنية كالدياسية، غيخ محكػـ  -

 .أف يكػف مكيسًا إقامة فعمية في لبشاف كمتفخغًا لمعسل لجى السصبػعة -

 .أاّل يكػف مجيخًا مدؤكاًل ألكثخ مغ مصبػعة كاحجة -

   .تعيغ بأي نػع مغ أنػاع الحرانة كفقًا لمقانػف أال يكػف مغ األشخاص الستس -

 أف يكػف مدجبًل عمى ججكؿ نقابة الرحافة. -

خصيًا نقابة الرحافة يبقى السجيخ السحكػر أعبله مدؤكاًل مجنيًا كجدائيًا عغ أعساؿ الشذخ حتى إببلغ 
 .استقالتو أك إقالتو

 .فخت فيو الذخكط السحكػرة أعبلهيحق لراحب السصبػعة أف يكػف مجيخًا مدؤكاًل ليا متى تػا

 :1٩ السادة

ال يحق لراحب مصبػعة سياسية أف يدتعسل اسسًا لسصبػعة أخخى تتستع بالحساية القانػنية كفقًا 
 .االلتباسمع تبجيل أك تخجسة يؤدي الى  االسعألحكاـ القػانيغ الشافحة كال أف يتخح ىحا 

 :٢1السادة 

دياسية في غبلفو أك صفحتو األكلى أك األخيخة، إسع السجيخ يجب أف يحسل كل عجد مغ السصبػعة ال
السدؤكؿ كالعشػاف حيث تبمغ السعامبلت الخسسية كالسخاسبلت كأرقاـ الياتف كالفاكذ كالبخيج 

كنقابة  ييئةالالسالظ كشكمو القانػني كعشػانو كرقع التدجيل في الدجل الخاص لجى  كاسعاإللكتخكني 
 .يا كسعخ الشدخة الػاحجة مشيا كتاريخ الرجكركبجؿ االشتخاؾ فيالرحافة 

يجب عمى صاحب السصبػعة الدياسية أف يقجـ بيانًا لكل تعجيل في مزسػف البيانات السشرػص 
 .كنقابة الرحافة ييئةالعمييا في ىحه السادة خبلؿ أسبػع مغ كقػعو الى 

خسدة اضعاؼ الحج األدنى كل مخالفة ألحكاـ ىحه السادة يعاقب السدؤكؿ عشيا بغخامة ال تقل عغ 
 الخسسي لؤلجػر.
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 :٢1السادة 

في حاؿ زكاؿ الكياف القانػني لمذخز السعشػي صاحب السصبػعة الدياسية بتحقق أحج شخكط الحل 
كنقابة الرحافة  ييئةالالسشرػص عمييا في القػانيغ السخعية اإلجخاء، عمى السجيخ السدؤكؿ أف يبمغ 

 صبػعة لحيغ تدػية كضعيا القانػني.فػرًا كأف يستشع عغ إصجار الس

أما في حاؿ تػفي الذخز الصبيعي صاحب السصبػعة، يدتسخ السجيخ السدؤكؿ في إصجار 
السصبػعة لسجة ثبلثة أشيخ كحج أقرى. كفي حاؿ قبل أحج الػرثة فعميًا صجكر السصبػعة عمى 

بالرجكر بعج انتياء الفتخة كنقابة الرحافة، تدتسخ السصبػعة  ييئةمدؤكليتو كالترخيح بحلظ إلى ال
 السحكػرة برػرة شبيعية.

إذا استسخت السصبػعة بالرجكر خبلفًا لسا ُذكخ في الفقختيغ أعبله، يعاقب السدؤكؿ عغ إصجارىا 
 بغخامة ال تقل عغ عذخة أضعاؼ الحج األدنى الخسسي لؤلجػر. 

             

 الفرل الثالث: السـطبهعات غيخ الدياسية
 :٢٢ة الساد

جب اف تذتسل السصبػعات غيخ الدياسية عمى اسع الكاتب كالشاشخ كاسع السصبعة كتاريخ الصبع، ي
 كعشاكيشيع ككسائل االتراؿ بيع.

 

 الفرل الخابع: إيجاع السطبهعات وحفعيا

 :٢3السادة 

عمى كل ناشخ أك مالظ مصبػعة أك مجيخىا السدؤكؿ أك مالظ مؤسدة إنتاج أشخشة أك أقخاص مجمجة 
 ييئةأنػاعيا، إيجاع ندخة مغ مصبػعتو أك انتاجو لجى كل مغ مؤسدة السحفػضات الػششية كالبجسيع 

 .خبلؿ ميمة شيخيغ مغ نذخه لسصبػعتو أك إلنتاجوالػششية كنقابة الرحافة كالسكتبة 

 :يصبق ىحا التجبيخ عمى
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، ترجر في كل كتاب يصبع أك يشذخ في لبشاف ككل مصبػعة معّجة لمشذخ أك التػزيع أك البيع -
 .لبشاف أك تصبع عمى أرضو، باستثشاء تمظ التي ليا صفة اإلعبلف الخاص أك الخسسي

البرخية التي تصبع كتدجل كتشتج في لبشاف  -جسيع السػاد الرػتية أك البرخية أك الدسعية  -
 .كالسعّجة لمبيع أك التػزيع أك الحفع

غ ضعف إلى خسدة أضعاؼ الحج األدنى كل مخالفة ألحكاـ ىحه السادة يعاقب مختكبيا بغخامة م
  الخسسي لؤلجػر كفي حاؿ التكخار تزاعف العقػبة.

 

 الم اإللكتخوني والخسائل الخقسيةاإلع: خابعالباب ال

 :٢٤السادة 

عمى مشذئي السػاقع اإللكتخكنية عمى شبكة اإلنتخنت في لبشاف أف يعيشػا بػضػح في السػقع 
 اإللكتخكني ما يمي:

سػقع كشكمو القانػني كعشػانو كرقع تدجيل الػسيمة اإلعبلمية في الدجل الخاص إسع مالظ ال -
 .ييئةلجى ال

كعشػانو كعشػاف الػسيمة اإلعبلمية حيث تبمغ السعامبلت الخسسية إسع السجيخ السدؤكؿ  -
 .االلكتخكنيكالسخاسبلت كأرقاـ الياتف كالفاكذ كالبخيج 

 التالية:يجب أف تتػفخ في السجيخ السدؤكؿ الذخكط 

 أف يكػف لبشانيًا متستعًا بحقػقو السجنية كالدياسية كغيخ محكػـ عميو بجشاية أك جشحة شائشة. -
أف يكػف حائدًا عمى إجازة جامعية كذا خبخة ال تقل عغ ثبلث سشػات في مجاؿ إختراص  -

 الػسيمة اإلعبلمية.
 أاّل يكػف مجيخًا مدؤكاًل ألكثخ مغ مػقع إلكتخكني كاحج. -

 ف يكػف مكيسًا إقامة فعمية في لبشاف كمتفخغًا لمعسل لرالح كسيمة اإلعبلـ اإللكتخكنية.أ -
 أاّل يكػف مغ األشخاص الستستعيغ بأي نػع مغ أنػاع الحرانة كفقًا لمقانػف. -

مغ محكسة االستئشاؼ الشاضخة في قزايا اإلعبلـ  ييئةصمب اللسادة تفي حاؿ مخالفة أحكاـ ىحه ا
 بحجب السػقع اك سحب اإلجازة اك التجبيخيغ معا. القخار  اتخاذ
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  :٢1السادة 

عمى مدّكدي خجمة الخسائل الخقسية تعييغ مجيخ مدؤكؿ عغ ىحه الخجمة تخسل مغ خبللو كفق أحكاـ 
 ىحا القانػف، كيكػف مدؤكاًل عغ الشذخ الحي يعج جخما كفقا لؤلحكاـ الػاردة في ىحا القانػف.

ؤكؿ لبشانيًا مكيسًا في لبشاف كمتستعًا بحقػقو السجنية كالدياسية كغيخ يجب أف يكػف السجيخ السد
محكػـ بجشاية أك جشحة شائشة كأاّل يكػف مغ األشخاص الستستعيغ بأي نػع مغ أنػاع الحرانة كفقًا 

 لمقانػف.
ة أك إدارة الذخز السعشػي السدكد لمخجم ىيئةإذا لع يعيغ مجيخًا مدؤكاًل كفقًا لمقانػف، يكػف رئيذ 

كفي حاؿ كاف السػقع تابعًا لسؤسدة تمفديػنية أك إذاعية أك لسصبػعة،  السجيخ العاـ أك السجيخ مدؤكاًل.
 يعتبخ السجيخ السدؤكؿ السعيغ عغ السؤسدة أك السصبػعة  ىػ السجيخ السدؤكؿ عغ السػقع.

أف يقجـ إلى يتػجب عمى الذخز الصبيعي أك السعشػي الحي يخغب في إنذاء مػقع إلكتخكني ميشي 
البياف السشرػص عميو في الباب الخامذ مغ ىحا القانػف، إضافة إلى مػجب اإلعبلف  ييئةال

 السمحػظ في الفقخة الدابقة.

كالسدسػع مغ أحكاـ  تصبق عمى كسائل اإلعبلـ اإللكتخكني السيشية ما يصبق عمى اإلعبلـ السخئي
 ىحا القانػف.

 ييئةالاإلعالم لجى  الباب الخامذ: الدجالت الخاصة بهسائل

 :٢٦السادة 

سجل خاص بكل نػع مغ أنػاع كسائل اإلعبلـ السشرػص عمييا في ىحا القانػف،  ييئةاليشذأ لجى 
 كتجّكف فيو الػقػعات التالية:

 .اسع السالظ أك السجيخ السدؤكؿ كعشػانو  -

 .الذكل القانػني كمحل التدجيل كعشػاف الذخز السعشػي   -

مغ الػسيمة اإلعبلمية السعامبلت الخسسية كالسخاسبلت، السيسا بالشدبة لحق العشػاف حيث تب  -
 الخد.

 الذخز أك األشخاص الحيغ يتػلػف ميامًا إدارية.  -
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 رأس الساؿ عشج كجػده.  -

بالسعمػمات األساسية السحكػرة اعبله  ييئةالعمى مالظ الػسيمة اإلعبلمية أك مجيخىا السدؤكؿ أف يبمغ 
نذاء السؤسدة اإلعبلمية أك انتقاؿ إدارتيا, ككل تعجيل يصخأ عمى ىحه البيانات يجب خبلؿ شيخ مغ إ

 شيخ مغ  حرػلو، تحت شائمة تعميق الخخرة.خبلؿ  ييئةأف يبمغ مغ ال

 :٢٧السادة 

إتاحة الػصػؿ إلى السعمػمات كافة السجكنة في الدجل الخاص ألي شخز يصمبيا  ييئةالعمى 
كف إبصاء كنذخىا بالكامل عمى مػقع إلكتخكني خاص ،كذلظ عسبًل بقانػف كإعصاء اإلفادات بذأنيا د

 .2117شباط  11تاريخ  28الحّق في الػصػؿ إلى السعمػمات رقع 

لكل شخز حق االشبلع عمى الدجل الخاص السحكػر أعبله دكف أي قيج كتقبل شمبات اإلشبلع 
 .الخصية دكف إبصاء كىي معفاة مغ الخسـػ

 : ٢٨السادة 

أف يتحقق مغ صحة السعمػمات الػاردة في ترخيحات كسائل اإلعبلـ بجسيع الصخؽ، بسا في  ئةييلم
ذلظ مخاقبة سجبلت مالظ الػسيمة اإلعبلمية كمجيخىا السدؤكؿ كشخكات اإلعبلنات كالتػزيع كالشذخ، 

 .مغ ىحا القانػف  25كذلظ لمتأكج مغ صحتيا كمغ عجـ مخالفتيا أحكاـ السادة 

 

 الييئة الشاظسة لإلعالم :دادسالباب ال

 الفرل األول: إنذاء الييئة الشاظسة لإلعالم وتشعيسيا

 :29السادة 

تشذأ ىيئة ذات شخرية معشػية تتستع باالستقبلؿ السالي كاإلداري تجعى الييئة الشاضسة لئلعبلـ، 
 تعشى بتشطيع القصاع اإلعبلمي. 

 بل تخزع لخقابة ديػاف السحاسبة السؤخخة.الشطاـ العاـ لمسؤسدات العامة  ألحكاـال تخزع الييئة 
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 :31السادة 

ُيشتخب أعزاء مجمذ إدارة الييئة مغ قبل مجمذ الشػاب بشاًء عمى تخشيحات تخفع إليو مغ 
صحافييغ مشتدبيغ إلى نقابة السحخريغ يدتػفػف شخكط اإلعبلمي بحدب ما ىػ معّخؼ عشو في ىحا 

كمغ حقػقييغ كميشجسي اتراالت، كُيذتخط بعزػ القانػف، كمغ أصحاب السؤسدات اإلعبلمية، 
سشة عمى  15سشػات عمى األقل، كحائد عمى شيادة جامعية، أمزى  11الييئة أف يكػف لبشانيًا مشح 

األقل في العسل في مجاؿ اختراصو، كأاّل يكػف عزػًا في أي ىيئة مشتخبة أك مػضفًا أك مدتخجمًا 
 في السؤسدات العامة.

 :31السادة 

 112/59عاة شخكط التعييغ السشرػص عمييا في السادة الخابعة مغ السخسػـ اإلشتخاعي رقع مع مخا 
يغ رئيذ كأعزاء شخشي الدغ كالسباراة، ال يجػز تعي باستثشاء)نطاـ السػضفيغ( 12/6/1959تاريخ 

سغ لو مرمحة مباشخة أك غيخ مباشخة مع أي شخز يقجـ في لبشاف أك لمبشاف خجمات الييئة م
أعمغ  تػقفو عغ الجفع شاف معجات تدتعسل في ىحا السجاؿ اك مسغ ، أك يػفخ في لبشاف أك لمباالعبلـ

 أك أعمغ إفبلسو قزائيًا.

 :32السادة 

 إدارة يتألف مغ عذخة أعزاء، مػزعيغ كاآلتي: مجمذتسارس ىحه الييئة صبلحياتيا مغ خبلؿ 

الشػاب، عمى أف يكػنػا مشتدبيغ إلى  صحافييغ مغ الحيغ تقّجمػا بديخىع الحاتية إلى مجمذ أربع -
 نقابة محخري الرحافة المبشانية.

 مغ أصحاب الػسائل اإلعبلمية مغ الحيغ تقّجمػا بديخىع الحاتية إلى مجمذ الشػاب. أربع -

ـٍ مغ أصل  - محاميغ تخّشح ثبلثة مشيع نقابة السحاميغ في بيخكت، كاثشاف تخشحيسا نقابة  خسذمحا
 . السحاميغ في شخابمذ
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 ميشجس اتراالت مغ الحيغ تقّجمػا بديخىع الحاتية. -

تقّجـ التخشيحات عبخ كزارة اإلعبلـ خبلؿ السخحمة االنتقالية لمسجمذ التأسيدي األكؿ كعبخ الييئة 
 لمسجالذ البلحقة، عمى أف تكػف التخشيحات مشاصفًة بيغ اإلناث كالحكػر. 

 :33السادة 

ات غيخ قابمة لمتججيج، باستثشاء السجمذ التأسيدي األكؿ، تكػف مجة كالية مجمذ الييئة ست سشػ 
حيث ُيرار إلى إسقاط عزػية نرف أعزاء السجمذ بالقخعة في نياية الدشػات الثبلث األكلى، 
كيشتخب بجاًل عشيع كفق نفذ اآللية، عمى أف تدخي بعج ذلظ مجة الدشػات الدت عمى جسيع 

 في عسل الييئة كتأميغ االستسخارية.  األعزاء، كذلظ بيجؼ عجـ حرػؿ انقصاع

 :34السادة 

يشتخب مجمذ إدارة الييئة مغ بيغ أعزائو رئيدًا كنائبًا لمخئيذ كأميشًا لمدّخ سشػيًا مغ دكف أف يتخّتب 
 أعخاؼ أك حقػؽ مكتدبة ال عمى صعيج التشّػع السيشي كال عمى الرعيج الصائفي. 

 

 لإلعالمالفرل الثاني: صالحيات الييئة الشاظسة 

 : 35السادة 

 كفقا لسا يمي:ُتحّجد الربلحيات التقخيخية كالتشفيحية لكل مغ رئيذ كأعزاء الييئة 

 تشطيع قصاعات اإلعبلـ كافًة كرعاية تصػِرىا مغ خبلؿ كضع الذخكط كالقػاعج العامة السشاسبة. -أ

 تشطيع اإلعبلـ العاـ بجسيع مؤسداتو ككسائمو ككسائصو. -ب

 السخئية كالسدسػعة.  ، المبشانية كاألجشبية،ز لمسؤسدات اإلعبلميةمشح التخاخي -ج
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تحجيج الذخكط كالسػاصفات التقشية كاإلدارية كالبخامجية كالقانػنية التي تشز عمييا دفاتخ الذخكط  - د
 الخاصة بكل فئة مغ الفئات.

الشقل بػاسصة القشػات تحجيج اإلمكانات كالسعاييخ كالسػاصفات التقشية كالفشية ألجيدة البث ك  - ىػ
 كالسػجات كالتخددات كالػيب السخررة ليا. 

تحجيج شخكط كمدتمدمات العسل مغ شاقة بذخية كبخامج كأمكشة كتجييدات كمعجات كاستجيػىات  -ك
 كمحصات.

تحجيج حاجات تشسية الرشاعة الػششية الستعمقة باإلنتاج الػششي لئلعبلـ السخئي كالسدسػع  -ز
 كالخقسي.

ج حجع اإلنتاج السحمي الستعمق بكل فئة مغ فئات السؤسدات التمفديػنية كاإلذاعية كفي تحجي -ح
 مختمف البخامج.

 االحتفاظ بالتدجيل الرػتي كالسخئي لسا يتع بُثو مغ بخامج لسجة ثبلثة أشيخ.  -ط

ات إضيار شعار السحصة خبلؿ البث التمفديػني كإذاعة اسع السحصة كالتخدد السدتخجـ خبلؿ ساع -ي
 البث اإلذاعي. 

اقتخاح قيسة بجالت إيجار األقشية كالتخددات كفق ججكؿ يشّطع ليحه الغاية كيرار إلى إصجاره  -ؾ
 بسػجب مخسػـ يتخح في مجمذ الػزراء.

 تحجيج شخكط إلغاء التخخيز. -ؿ

 كالسػاقع اإللكتخكنية اإلعبلمية، كالػيب.  الرحفيةمشح اإلجازة لمسصبػعات  -ـ

 لبلحقة عمى القصاع اإلعبلمي. الخقابة ا -ف

 التخخيز لمػسائل اإلعبلمية. -ص
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 العسل عمى تصػيخ القصاع اإلعبلمي أك العسل اإلعبلمي.  -ع

 اقتخاح تصػيخ القػانيغ الخاصة بقصاع اإلعبلـ كإصجار أنطسة. -ؼ

  :3٦السادة 

، تتألف مشيع الييئة قانػناً تعقج الييئة جمداتيا كتتخح القخارات بالغالبية السصمقة مغ األعزاء الحيغ 
 .كعشج تداكي االصػات يعتبخ صػت الخئيذ مخجحاً 

 :3٧السادة 

تتػلى الييئة بػاسصة مبلكيا اإلداري متابعة أداء السؤسدات السخخز ليا كمجى تقيجىا بالذخكط 
 لشسػذجية كالتعاميع الرادرة عشو.القانػنية كدفاتخ الذخكط ا

  :3٨السادة 

أعزاء إدارة الييئة بانتياء الػالية أك بالػفاة أك باالستقالة أك بإنياء مغ رئيذ ك  ية كلتشتيي كال  -1
 العزػية .

الػزيخ عشج  اقتخاحي مجمذ الػزراء بشاء عمى ية الخئيذ أك العزػ بسخسػـ يتخح فُتشيى كال -2
، بعج أف )مػانع التعييغ( 25اإلخبلؿ الفادح بالػاجبات أك اإلخبلؿ بالذخكط السحجدة في السادة 

تتحقق مغ ذلظ، بشاًء عمى شمب الػزيخ، ىيئة مؤلفة مغ رئيذ مجمذ القزاء األعمى، كرئيذ 
 مجمذ شػرى الجكلة، كرئيذ ديػاف السحاسبة بقخار تتخحه باألكثخية.

في حاؿ شغػر مخكد الخئيذ أك أي مغ االعزاء، يقػـ مجمذ الػزراء بسلء الذغػر لمسجة  -3
 عمى األكثخ ككفقًا لقػاعج التعييغ السحجدة في ىحا القانػف. الستبكية بسيمة شيخ كاحج

 في حاؿ شغػر مخكد الخئيذ يشػب عشو أكبخ األعزاء سشًا. -4
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 :3٩السادة 

يتقاضى كل مغ الخئيذ كأعزاء الييئة تعػيزًا شيخيًا مقصػعًا يحجد بسخسػـ يتخح في مجمذ 
 الػزراء بشاًء عمى اقتخاح كزيخي اإلعبلـ كالسالية.

 :٤1السادة 

تزع الييئة نطامًا خاصًا لمعامميغ لجييا، كيسكشيا عشج االقتزاء االستعانة بخبخاء لبشانييغ أك غيخ 
 لبشانييغ كذلظ لمكياـ بسيسة معيشة كلسجة محجدة.

 :٤1السادة 

إّف القشػات التمفديػنية كالسػجات اإلذاعية كالتخددات كىػامر التخددات كالحبحبات كسائخ السػجات 
 لقشػات ىي ممظ عاـ كحق حرخي لمجكلة كال يجػز بيُعيا أك التشازؿ عشيا. كا

 : ٤٢السادة 

إذا استػجب التخخيز لخجمة إذاعية، مخئية أك مدسػعة استخجاـ تخددات معيشة لمبث، أك الخبط أك 
ذاعية، الشقل أك التػزيع، ُتحّجد الجية السعشية بإدارة التخددات، القشػات التمفديػنية، كالسػجات اإل

كالتخددات قبل إصجار التخخيز عشج تػافخىا كفق القػانيغ كالسخاسيع كالقخارات كالقػاعج التي تحجد 
شخكط التخخيز باستخجاميا. كيعتبخ تػافخ التخددات شخشًا أساسيًا إلصجار التخخيز عمى أف 

 تخخيز. ترجر التخريرات لمتخددات كفق القػانيغ كاألنطسة السخعية اإلجخاء عشج صجكر ال

 :٤3السادة 
تخرز التخددات البلزمة لخجمة التجسيع اإللكتخكني كالبث كاإلنتاج الخارجي عشج الحاجة كفق 

 القػانيغ كاألنطسة السخعية اإلجخاء. 

 : ٤٤السادة 

تدتعسل الذخكة اإلعبلمية السخئية أك السدسػعة القشاة أك السػجة أك التخدد عغ شخيق االستئجار شيمة 
ز ككفق القػانيغ كاألنطسة السخعية اإلجخاء، كال يسكغ اعتبار الحق باستعساليا بسثابة مجة التخخي
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امتياز، كسا ال يتػّلج لمذخكة في نياية عقج اإلجارة ألي سبب كاف أك عشج إلغاء التخخيز أك إنياء 
 العسل بو أّي حق بالتعػيس ميسا كاف نػُعو أك سبُبو. 

 :٤1السادة 

تػجبة عمى السؤسدات السخئية كالسدسػعة كالسػاقع االلكتخكنية االعبلمية تحجد رسػـ التخخيز الس
 كسا يمي:

 السؤسدة التمفديػنية مغ الفئة االكلى: خسدساية مميػف ليخة لبشانية.  -

 السؤسدة التمفديػنية مغ الفئة الثانية: ثبلثساية مميػف ليخة لبشانية.  -

 اية كخسدػف مميػف ليخة لبشانية.السؤسدة التمفديػنية مغ الفئة الثالثة: م -

 السؤسدة التمفديػنية مغ الفئة الخابعة: أربعػف مميػف ليخة لبشانية. -

 السؤسدة التمفديػنية مغ الفئة الخامدة: خسدػف مميػف ليخة لبشانية. -

 السؤسدة اإلذاعية مغ الفئة األكلى: خسدػف مميػف ليخة لبشانية. -

 ثانية: ثبلثػف مميػف ليخة لبشانية.السؤسدة اإلذاعية مغ الفئة ال -

 السؤسدة اإلذاعية مغ الفئة الثالثة: عذخكف مميػف ليخة لبشانية. -

 السؤسدة اإلذاعية مغ الفئة الخابعة: عذخة مبلييغ ليخة لبشانية. -

 السػاقع االلكتخكنية االعبلمية: ماية كخسدػف مميػف ليخة. -

كالتخددات لحداب الخديشة العامة في كزارة السالية تدجد رسػـ التخخيز كبجالت إيجار األقشية 
 بسػجب أكامخ دفع صادرة عغ الييئة

 :٤٦السادة 

تحجد رسـػ التخخيز الستػجبة عمى السؤسدات السخئية كالسدسػعة كالسػاقع االلكتخكنية كالػيب 
(Websites) :كسا يمي 
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 :٤٧السادة 

جيخية أك جدءًا مشيا أك التشازؿ عشيا جدئيًا أك كميًا ُيحّطخ عمى الذخكة اإلعبلمية أف تبيع حقػَقيا التأ
برػرة مباشخة أك غيخ مباشخة، كعشج السخالفة ُيرار إلى كقف السؤسدة اإلذاعية أك التمفديػنية 
 التابعة لمذخكة البائعة أك الستشازؿ ليا كالسؤسدة الذارية أك الستشازؿ ليا عغ البث بقخار تتخُحه الييئة.

قف عغ البث دكف مبلحقة السدؤكليغ عغ السخالفة أماـ القزاء الجدائي السختز ال يحػؿ ىحا الػ 
 عسبًل بالقػانيغ السخعية اإلجخاء. 

 : ٤٨السادة 

كالى كزيخ االعبلـ كاقتخاحاتو يبّمغ ندخة عشو إلى  إدارة الييئة تقخيخًا سشػيا عغ أعسالو  مجمذيزع 
 اسة مجمذ الػزراء.كل مغ رئاسة الجسيػرية كرئاسة مجمذ الشػاب كرئ

يزع كزيخ االعبلـ القػاعج العامة لتشطيع االعبلـ ك االشخاؼ عمى التشفيح مغ خبلؿ التقاريخ التي 
 .تخفعيا الييئة 

إلى مجمذ الػزراء  خبلؿ األشيخ الثبلثة التي تمي كل سشة مالية كيشذخ ىحا  التقخيخ يخفع الػزيخ
غ اإلجخاءات التي اتخحتيا الييئة تشفيحًا لمسياـ التقخيخ في الجخيجة الخسسية كيتزسغ خبلصة ع

 السشػشة بيا، كمجى مداىستيا في تحقيق األىجاؼ السحجدة في ىحا القانػف.

 :٤٩السادة 
 ُتحجد مجة التخاخيز لمسؤسدات اإلعبلمية السخئية كالسدسػعة كفق معيار تحّجُدة الييئة.

 :11السادة 
زمشية معيشة تقّجرىا الييئة يعتبخ التخخيز الغيًا بقخار  إذا تػقفت الخجمة لدبب غيخ مقبػؿ لفتخة

 تتخحه.
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 : 11السادة 

تصمب الييئة مغ في حاؿ مخالفة شخكط التخخيز أك عجـ التقّيج بقخارات الييئة في ىحا اإلشار، 
الذخكة مالكة السؤسدة السخالفة أف تبث مادة تػضيحية في التػقيت ذاتو كبالسداحة الدمشية 

 ة السػازية لمسخالفة كيحجد قخار الييئة التفاصيل في ىحه الحالة. كيكػف القخار لمتشفيح الفػري.كالبخامجي

، تحاؿ الذخكة مالكة السؤسدة السخالفة إلى محكسة ييئةفي حالة السخالفة الثانية أك عجـ تشفيح قخار ال
ة تتخاكح بيغ عذخة االستئشاؼ الشاضخة في قزايا اإلعبلـ بقخار مغ السجمذ كتعاقب بغخامة مالي

 أضعاؼ الحج األدنى الخسسي لؤلجػر كثبلثيغ ضعفًا. 

يسكغ لسحكسة االستئشاؼ الشاضخة في قزايا اإلعبلـ أف تقخر كقف السؤسدة السخالفة عغ البث لسجة 
 ال تقل عغ عذخة أياـ كال تديج عغ شيخ .

ثبلث سشػات يسكغ  في حاؿ صجكر أكثخ مغ حكسيغ بسػجب ىحه السادة بحق الذخكة خبلؿ فتخة
 لمييئة اتخاذ القخار بدحب التخخيز بأكثخية الثمثيغ مغ أعزائو.

في مصمق األحػاؿ، كقبل فخض أية عقػبة مغ الييئة بحق الذخكة كسالكة السؤسدة السخالفة أك قبل 
إحالتيا إلى محكسة االستئشاؼ الشاضخة في قزايا االعبلـ،  يتػجب عمى الييئة اببلغ الذخكة 

 مخالفتيا، كالتي يعػد ليا أف تقجـ ردًا خبلؿ أسبػع مغ تاريخ التبميغ. بسزسػف 

 : 1٢السادة 

 قخارات الييئة قابمة لمسخاجعة أماـ مجمذ شػرى الجكلة بصخيق اإلبصاؿ كالقزاء الذامل.

 :13السادة 

لكل صاحب مرمحة الحق في شمب إعادة الشطخ في القخارات الرادرة عغ الييئة خبلؿ ميمة  -1
خيغ مغ تاريخ نذخىا أك تبميغيا. كلمييئة أف تقخر عفػًا كخبلؿ ميمة شيخيغ مغ تاريخ إصجار شي

القخار، أك خبلؿ ميمة شيخيغ مغ تاريخ تقجيع شمب إعادة الشطخ، الخجػع عغ القخار أك كقف تشفيحه 
القخار أي تجبيخ مؤقت لمحفاظ عمى كاقع الحاؿ كتبلفيًا لػقػع أي ضخر إلى حيغ البت ب اتخاذأك 

 نيائيًا برػرة إدارية أك قزائية.
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يتػلى مجمذ شػرى الجكلة الشطخ في السخاجعات الستعمقة بالقخارات اإلدارية الرادرة عغ الييئة  -2
عمى أف تخاعى األصػؿ كالسيل الستبعة أماـ ىحا القزاء. أما السشازعات بيغ الييئة كبيغ 

القزاء العجلي. كتخاعى البشػد التحكيسية عشج  السدتخجميغ ك الستعاقجيغ معيا فتكػف مغ اختراص
 دىا في العقػد السشطسة مع الغيخ.كجػ 

  :1٤السادة 

تخاعى في إعصاء التخاخيز الحقػؽ الستػفخة لمبشاف بسػجب االتفاقيات الجكلية الستعمقة بالقشػات 
السعشية كالسػجات كالتخددات عمى أف يجخي تحجيجىا كتػزيعيا بتخاخيز خاصة ترجر عغ الجية 

بإدارة التخددات كفقًا لمقػانيغ كالسخاسيع الشافحة ككفقًا لمقػاعج كاألنطسة كالسعاييخ التقشية السعتسجة كالتي 
 تؤمغ بثًا كاضحًا كمتصػرًا.

 السهازنة والتسهيل: خابعالفرل ال

 :11السادة 
السحاسبة السؤخخة. كتجار تتستع الييئة باالستقبلليغ اإلداري كالسالي، كال تخزع إال لخقابة ديػاف  -1

 أمػاليا بػاسصة حداب خاص يفتح لجى مرخؼ لبشاف.
عمى أكؿ ىيئة كخبلؿ ثبلثة أشيخ مغ تاريخ تأليفيا أف تزع نطامًا خاصًا إلدارة ىحه األمػاؿ  -2

 عمى أف يقتخف بسرادقة كزيخي االتراالت كالسالية.
سشة مالية مػازنة الدشة السقبمة تعخضيا تزع الييئة قبل ثبلثة أشيخ عمى األقل مغ نياية كل  -3

عمى الػزيخ الحي عميو خبلؿ ثبلثيغ يػمًا تبجأ مغ تاريخ تدجيميا في الجائخة السخترة في الػزارة، إما 
 السرادقة عمييا أك إحالتيا إلى مجمذ الػزراء لمبت فييا.

يا، أف تجبي الػاردات كأف مغ أكؿ كانػف الثاني كلغاية السرادقة عمى مػازنت اعتبارايحق لمييئة  -4
 عذخية قياسًا عمى أرقاـ مػازنة الدشة الدابقة. االثشيترخؼ الشفقات عمى القاعجة 

 
  :1٦السادة 

 تكػف مرادر دخل الييئة مغ العائجات التالية: -1
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البجالت التي تدتػفييا الييئة عغ شمبات التخاخيز، كالبجالت الدشػية التي يدجدىا السخخز ليع  -أ
 مخاقبة التخاخيز كالشطخ فييا كاإلشخاؼ عمييا كتصبيقيا كاضصبلع الييئة بسياميا،  لقاء
.لبات كمداعجات غيخ مذخكشة مغ مرادر ليذ ليا مرمحة برػرة مباشخة أك غيخ مباشخة - -ب

 بقصاع االعبلـ، كذلظ بعج مػافقة مجمذ الػزراء.
يشة إلى حداب الييئة الخاص مختيغ في مدتحقات الييئة لجى الػزارة التي تحّػؿ مغ حداب الخد  -ج

 الدشة خبلؿ شيخي شباط كتسػز.
باإلضافة الى العائجات السشرػص عمييا أعبله، يتع تسػيل الييئة استثشائيًا كلسجة أقراىا سشتاف  -2

 مغ تاريخ تأسيديا، عغ شخيق مداىسات تخرز ليا في السػازنة العامة، 
يئة أي عجد أك فائس سشػي محقق عمى أف ال يتعجى ىحا يجكر إلى مػازنة الدشة التالية لمي -3

 احتياشاتالفائس السّجكر ندبة عذخيغ بالساية مغ مػازنة الدشة الدابقة. كليا أف تمحع في مػازنتيا 
الخاصة عمى أف ال تتعجى ىحه االحتياشات ندبة خسدة عذخ بالساية مغ مػازنتيا  ألغخاضيامبلئسة 
 الدشػية.

 األمػاؿ الشاتج عغ مسارسة الييئة لسياميا إلى حداب الخديشة كل ثبلثة اشيخ. يتع تحػيل فائس -4
تخزع حدابات ىحه الييئة لشطاـ التجقيق الجاخمي كلمتجقيق السدتقل مغ قبل مكاتب التجقيق  -5

 )قانػف مػازنة العاـ 28/6/2111تاريخ  326مغ القانػف رقع  73كالسحاسبة كفقا ألحكاـ السادة 
2111.) 

    :1٧ادة الس
ما يسذ بالدخية التجارية كمبجأ السشافدة، تزع الييئة بستشاكؿ الجسيػر جسيع  باستثشاء -1

عمييا أك الحرػؿ عمى  باالشبلعالسعصيات كالسدتشجات كالدجبلت كالبيانات. يحق لكل مغ يخغب 
ا يتشاسب ندخ أك صػر عشيا، أف يتقجـ بصمب خصي، عمى أف تحجد الييئة البجؿ السصمػب لحلظ بس

 مع الكمفة البلزمة.
تشذخ الييئة عشج نياية كل سشة مالية في الجخيجة الخسسية كفي صحيفتيغ محميتيغ عمى األقل  -2

 ا.بيانًا عغ كضعيو األصػؿ كالسػجػدات لجييا كخبلصة عغ مػازنتي

 :1٨السادة 
 الستخح أسبابو كأىجافو. تخزع قخارات الييئة لسبجأ التعميل، كعمى الييئة أف تبيغ في حيثيات القخار

 ال تربح قخارات الييئة نافحة إال مغ تاريخ تبميغيا أك نذخىا معممة في الجخيجة الخسسية.
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  :1٩السادة 

كزيخ يحجد التشطيع االداري ك السالي بسػجب مخسػـ يتخح في مجمذ الػزراء بشاء عمى اقتخاح 
 .اإلعبلـ

 الخأي استطالعاتالــباب الدابع: 

 :٦1السادة 

نذخ استصبلع الخأي حّخ مع مخاعاة القػانيغ السخعية االجخاء عمى أف يخافق إعبلف نتيجتو أك نذخه أك 
بثو أك تػزيعو مغ قبل أية كسيمة مغ كسائل اإلعبلـ تػضيٌح لؤلمػر اآلتية عمى األقل، كذلظ عمى 

 :مدؤكلية السؤسدة التي قامت باالستصبلع

 .إسع الجية التي قامت باالستصبلع -

 .إسع الجية التي شمبت االستصبلع كدفعت تكاليفو -

 .تػاريخ إجخاء االستصبلع ميجانيًا كالػقت الحي استغخقو -

 .حجع العيشة السدتصمع رأييا كشخيقة اختيارىا كتػزيعيا كماىيتيا -

 .التقشية الستبعة في االستصبلع -

 .حجكد تفديخ الشتائج كندبة ىامر الخصأ فييا عشج االقتزاء -

الخأي الدمبية دكف أف تخفق بالعبارة اآلتية: "يمفت الشطخ إلى أف نتائج ىحا  استصبلعاتشع نذخ يس
 بيا بالزخكرة لمتعبيخ عغ تػجيات صحيحة لمخأي العاـ".  االعتجاداالستصبلع ال يسكغ 

كيفيع باستصبلع الخأي الدمبي السعشي بيحه الفقخة، االستصبلعات التي تجخييا أك تشذخىا كسائل 
اإلعبلـ دكف تحجيج دقيق لمعيشة السدتصمعة السختارة عبخ تخؾ حخية السذاركة مفتػحة دكف معاييخ 
محجدة أك عبخ استجراج الجسيػر أك حثو لئلجابة عمى أي سؤاؿ أك مػضػع بعبارة "نعع" أـ "ال"، أك 

 . عغ شخيق السفاضمة أك أية عبارة أك إشارة أخخى تفيج ذلظ
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 :٦1السادة 

الشاضخة في قزايا  االستئشاؼألحكاـ ىحا الباب تعخض الشاشخ لمسبلحقة أماـ محكسة  كل مخالفة
اإلعبلـ، كفي حاؿ إدانتو يقزى عميو بالغخامة التي تتخاكح بيغ ضعف الحج األدنى الخسسي لؤلجػر 

 .كفي حاؿ التكخار تزاعف العقػبة كخسدة أضعافو،

 الـــباب الثامن: جخائم اإلعالم

 حكام مذتخكةالفرل األول: أ

 :٦٢السادة 

مع االحتفاظ بتصبيق أحكاـ قانػف العقػبات كالقػانيغ الجدائية األخخى غيخ الستعارضة مع أحكامو، 
تصبق أحكاـ ىحا القانػف عمى الجخائع السحجدة فيو كالتي تتع بػاسصة أية كسيمة مغ كسائل اإلعبلـ 

 السشرػص عمييا في متشو. 

مغ قانػف  219اـ ىحا القانػف تمظ السشرػص عمييا في السادة كتعتبخ كسائل نذخ لتصبيق أحك
العقػبات أك أية كسيمة نقل إلى الجسيػر أك فئة محجدة مشو بالػسائل الكيخكمغشصيدية أك اإللكتخكنية 

 كسائل الشذخ. أك الخقسية كغيخىا مغ

 :٦3السادة 

التي تتع بػاسصة مختمف كسائل  جخائع اإلعبلـال يجػز تػقيف اإلعبلمي احتياشيًا بالشدبة لجسيع 
 اإلعبلـ السشرػص عمييا في ىحا القانػف. 

 :٦٤السادة 

 ىي ،الشاشئة عغ جخائع اإلعبلـ السشرػص عمييا في ىحا القانػف  اإلسقاط لقبػؿ الذكاكى إف مجة 
 لمسكيسيغ في الخارج. كستةلمسكيسيغ داخل لبشاف  ذكػى الأشيخ مغ تاريخ نذخ الخبخ مػضػع  ثبلثة
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 الفرل الثاني: العقهبات

  :٦1السادة 

 يحجد مقجار الغخامة استشادًا إلى الحج االدنى لؤلجػر السعسػؿ بو كقت ارتكاب الجـخ السذكػ مشو .

 

 الفرل الثالث: التكخار

 :٦٦السادة 

مغ حكع عميو بإحجى الجخائع السشرػص عمييا في ىحا القانػف بسػجب حكع مبـخ ثع ارتكب الجـخ 
 خكر سشة عمى تشفيح العقػبة أك سقػشيا ألي سبب مغ أسباب الدقػط يتعخض لزعفعيشو قبل م

 .قانػناً السشرػص عمييا  العقػبة

 . تمظ السشرػص عمييا قانػناً  أربعة أضعاؼ العقػبةكإذا كقع التكخار ثانية كفق الذخكط أعبله تربح 

 أك شخيكًا أك محخضًا أك متجخبًل. تتحقق حاالت التكخار بالشدبة لمجـخ عيشو سػاء أكاف مقتخفو فاعبلً 

 

 الـفرل الخابع: التحخيض عمى العشرخية والتسييد وتبخيخ الجخائم

 : ٦٧السادة 

كل مغ استعسل إحجى كسائل اإلعبلـ السشرػص عمييا في ىحا القانػف لمتحخيس عمى التسييد 
ػنيع أك ميػليع أك العشرخي أك عمى الكخالية أك العشف ضج األشخاص بدبب جشديع أك أصميع أك ل

العخقي أك الجيشي أك الجشدي، يعاقب بالغخامة مغ عذخة أضعاؼ إلى عذخيغ ضعف الحج  انتسائيع
 األدنى الخسسي لؤلجػر.

 الـفرل الخامذ: األخبار الكاذبة

 :٦٨السادة 

في ىحا القانػف بغخامة عمييا االخبار الكاذبة بإحجى كسائل اإلعبلـ السشرػص  يعاقب عمى نذخ
 كعذخيغ ضعفًا. ةضعف الحج األدنى لؤلجػر كخسد عذخاكح بيغ خسدة تتخ 
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 الفرل الدادس: القجح والحم

 : ٦٩السادة 

في ىحا القانػف عمييا يعاقب عمى القجح كالحـ السقتخؼ بػاسصة إحجى كسائل اإلعبلـ السشرػص 
 بالغخامة مغ خسدة أضعاؼ الحج األدنى لؤلجػر إلى خسدة عذخ ضعفًا.

مػضف عاـ أك شخز يقػـ بخجمة كالسقتخؼ بحق الحي يذتسل عمى قجح كذـ مًا الشذُخ يعّج جخ ال 
عامة إذا تشاكلو بدبب أعساؿ الػضيفة أك الخجمة العامة أك العسل العاـ السذكػ مشو، بذخط أف يثبت 

 السجعى عميو صحة األفعاؿ السدشجة إلى السجعي بػسائل اإلثبات كافة.

تقجيع ما لجييا مغ أكراؽ أك مدتشجات معدزة لداـ الجيات اإلدارية كغيخىا يأمخ بإأف  كلمسخجع القزائي
لسا يقجمو السجعى عميو مغ أدلة إلثبات حكيقة تمظ األفعاؿ تحت شائمة اعتبار امتشاعيا عغ ذلظ 

 قخيشة عمى صحة اّدعاءات السجعى عميو.

 

 الشبحة األولى: القجح والحم والتحقيخ بسقام رئاسة الجولة

 :٧1السادة 

إذا تعخضت إحجى كسائل اإلعبلـ لذخز رئيذ الجكلة بسا يتزسغ قجحًا أك ذمًا أك تحقيخًا بحقو أك 
السخترة تحخيظ  االستئشافيةبحق رئيذ دكلة أجشبية غيخ دكلة العجك اإلسخائيمي، يكػف لمشيابة العامة 

 .بجكف أي شكػى  دعػى الحق العاـ

ت، تتخح محكسة االستئشاؼ الشاضخة في قزايا اإلعبلـ بعج كإذا كاف الشذخ قج تّع في إحجى السصبػعا 
. إذا كاف الشذخ قج تّع شدخة التي حرل فييا التعخضكضع يجىا عمى الجعػى تجبيخًا بسرادرة ال

بإحجى الػسائل السخئية أك السدسػعة أك اإللكتخكنية تتخح ىحه السحكسة قخارًا نافحًا عمى أصمو بػقف 
 غخامة اكخالية تحجدىا.  الشذخ السحكػر تحت شائمة

يعاقب مختكب الجـخ بالحبذ مغ ستة اشيخ الى سشتيغ كبالغخامة مغ عذخة أضعاؼ الحج األدنى 
  .لؤلجػر إلى عذخيغ ضعفًا، أك بإحجى ىاتيغ العقػبتيغ
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 الشبحة الثانية: القجح والحم والتحقيخ بالدفخاء ورؤساء البعثات الجبمهماسية

 :٧1السادة 

قػبة السشرػص عمييا في السادة الدابقة إذا كقع الجـخ عمى أحج الدفخاء أك أحج يقزى بشرف الع
 .رؤساء البعثات الجبمػماسية السعتسجة في لبشاف

 

 الفرل الدابع: الجخائم السخمة بالدالمة العامة واألمن القهمي

 :٧٢السادة 

ؼ بيا في لبشاف أك ما كاف إذا نذخت إحجى كسائل االعبلـ ما يتزسغ تحقيخًا إلحجى الجيانات السعتخ 
مغ شأنو إثارة الشعخات الصائفية أك تعكيخ الدبلمة العامة أك تعخيس سبلمة الجكلة أك سيادتيا أك 
كحجتيا أك حجكدىا أك عبلقة لبشاف الخارجية لمسخاشخ أك ما مغ شأنو التخكيج لمعجك اإلسخائيمي، 

غ عذخة أضعاؼ الحج األدنى لؤلجػر إلى تكػف العقػبة الحبذ مغ سشة إلى ثبلث سشػات كالغخامة م
 عذخيغ ضعفًا أك إحجى ىاتيغ العقػبتيغ. 

تزاعف العقػبة السشرػص عمييا في  مغ ىحا القانػف، 66، كفق أحكاـ السادة كفي حاؿ التكخار
 .الفقخة الدابقة

 ما يحعخ نذخهالثامن: الـفرل 

 :٧3السادة 

  يحطخ عمى كسائل االعبلـ أف تشذخ: 

 قبل إحالة القزّية الى السحكسة لتحكيقات الجدائية كقائع ا -

كقائع جمدات مجمذ الػزراء ككقائع الجمدات الدخية التي يعقجىا مجمذ الشػاب أك لجانو، كيجػز  -
 نذخ مقخرات تمظ المجاف ككحلظ تقاريخىا بعج إيجاعيا مكتب السجمذ ما لع تقخر المجشة خبلؼ ذلظ.

 .السخكدي كالتفتير القزائي ما خبل القخارات الرادرة عشيسا كقائع تحكيقات إدارة التفتير -
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الحق بالػصػؿ الى ) 28/2117مغ القانػف  5السعمػمات السشرػص عمييا في السادة  -
 السعمػمات( كتعجيبلتو

 .كقائع الجعػى التي تحطخ السحكسة نذخىا -

أك  جدائّية مانعة لمحخّية محتجخ أك مػقػؼ أك قيج تشفيح عقػبةأي صػرة لذخز مقيج اليجيغ أك  -
 الى التحقيق أك السحاكسة مغ قبل الدمصات السخترة. أثشاء إحزاره

ما يرخح بو رئيذ السجمذ أك الذخز السخّػؿ قانػنًا  باستثشاءمجاكالت مجمذ القزاء األعمى  -
 بحلظ.

غ مغ أسساء ضحايا ىحه الجخائع أك كذف معمػمات تسك نذخمعمػمات عغ جخائع االغتراب أك  -
 إلييع ما لع يتع االستحراؿ عمى مػافقة مدبقة مغ الزحية.التعخؼ 

مغ القانػف رقع  48ُتصّبق، في ما خز الشذخ، السادة  بالجخائع التي يختكبيا األحجاث في ما يتعّمق -
 )حساية األحجاث السخالفيغ لمقانػف أك السعخضيغ لمخصخ(. 422/2112

ضحايا الجخائع  صَػر كأ انتحار القاصخيغ، أك أسساءمعمػمات أك صػر أك كتابات تتشاكؿ  -
  القاصخيغ بجكف مػافقة ترجر حرخًا عغ القاضي السشفخد الشاضخ في قزايا األحجاث.

 .إفذاء معمػمات عغ عسميات التبشي -

كل مخالفة ألحكاـ ىحه السادة يعاقب مختكبيا بالغخامة مغ عذخة أضعاؼ الحج األدنى لؤلجػر إلى 
 . عذخيغ ضعفاً 

 : حـق الـخدتاسعال فرلالـ

 :٧٤السادة 
كل مادة إعبلمية تشذخىا إحجى الػسائل اإلعبلمية كتخد فييا اشارة إلى شخز شبيعي أك معشػي إما 

تعصي ىحا الذخز حق الخد كفقًا لمسيل  ،الذخز السعشيصخاحة أك ضسشًا تسكغ مغ تحجيج ىػية 
ة اإلعبلمية بزعف الحج األدنى لؤلجػر إلى خسدة أدناه تحت شائمة تغخيع الػسيمكاألصػؿ السحجدة 

 .أضعاؼ
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 :٧1السادة 
يبمغ شمب الخد لمػسيمة اإلعبلمية عمى عشػانيا بأية كسيمة مغ كسائل التبميغ الخصية بسا فييا التبميغ 

 .الخاص بػاسصة الفاكذ أك البخيج االلكتخكني

ل أك شصب أك تحخيف في السكاف أك عمى السؤسدات اإلعبلمية أف تشذخ الخد مجانًا دكف أي تعجي
في البخنامج عيشو الحي كرد فيو الخبخ األكؿ الحي استجعى الخد كباألحخؼ أك الػسيمة عيشيا التي تع 
فييا نذخ السادة اإلعبلمية التي اقتزت الخد كضسغ شخكط تقشية مػازية عمى نحػ يؤمغ لراحبو 

 جسيػرًا 

ي كرد فيو أي إشارة لمخبخ مػضػع الخد كفي الرفحة األكلى مػازيًا. كيشذخ الخد في السكاف عيشو الح
 لمسصبػعات الرحافية. 

 يتع نذخ الخد ضسغ السيل كالذخكط السحجدة أدناه:

 .بالشدبة لمسصبػعات الرحافية يشذخ الخد في أكؿ عجد يرجر بعج إستبلـ شمب الخد -

الخد فػر كركده الى السؤسدة  بالشدبة لمشذخات اإللكتخكنية كالخسائل الشرية الخقسية، يشذخ -
 .اإلعبلمية

بالشدبة لمسػاد اإلعبلمية التي تبث مباشخة عمى اليػاء، يجب نذخ الخد الحي يخد إلى الػسيمة  -
 :اإلعبلمية فػرًا في حاؿ كاف البث السباشخ ال يداؿ قائسًا، كإال عمى الذكل التالي

 .كرد فيو الخبخ األكؿفي مقجمة بث البخنامج نفدو التالي لمبخنامج الحي  -

إذا كرد الخبخ في إحجى نذخات األخبار الخئيدية، يشذخ الخد في الشذخة التالية السساثمة. أما إذا كرد  -
 .الخبخ في أحج مػجدات األخبار، فيشذخ الخد في السػجد أك الشذخة التالية

خبخ عاجل فػري كبشفذ  إذا كرد الخبخ األكؿ كخبخ عاجل بأية كسيمة إعبلمية، فيتع نذخ الخد في -
 .الػسيمة

تعتبخ البخامج أك السػاد اإلعبلمية التي تبث في سياؽ بخنامج إعتيادي كالسبلحق الخاصة اإلستثشائية 
 .التي تشذخ في السصبػعات الرحافية جدءًا ال يتجدأ مشيا

 . عمى الػسيمة اإلعبلمية أف تشذخ الخد بحجع مساثل لحجع السادة اإلعبلمية السذكػ مشيا
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كفي حاؿ الخد مغ قبل الػسيمة اإلعبلمية عمى رد صاحب العبلقة، يجػز ليحا األخيخ مججدًا مسارسة 
 حق الخد كفق الذخكط السحجدة في ىحه السادة.

 : ٧٦السادة 
إذا كانت السادة اإلعبلمية تتعمق بدمصة أك بإدارة رسسية أك بسؤسدة عامة، يعػد لخئيديا أك 

 السختز أف يسارس حق الخد.السدؤكؿ عشيا أك لمػزيخ 

 :٧٧السادة 
إذا تػفي صاحب حق الخد انتقل الحق إلى كرثتو عمى أف يسارسو مجسػعيع أك أحجىع بتفػيس مغ 
الباقيغ مخة كاحجة. كسا لمػرثة أيزًا حق الخد، كفق ما تقجـ، عمى كل مقاؿ أك خبخ يشذخ بذأف 

 الػفاة أك مغ تاريخ نذخ الخبخ.مػرثيع بعج كفاتو، كذلظ خبلؿ تدعيغ يػمًا مغ تاريخ 

 :٧٨السادة 
 :يحق لمسجيخ السدؤكؿ أف يخفس نذخ الخد كالترحيح أك التكحيب في إحجى الحاالت االتية

إذا كانت الػسيمة اإلعبلمية قج صححت مدبقًا بذكل كامل السادة السذكػ مشيا كفق شخكط الخد  -
 السشرػص عمييا في ىحا القانػف.

 .الترحيح أك التكحيب مػقعًا بإمزاء مدتعار كغيخ كاضحإذا كاف الخد أك  -

 .إذا كاف مكتػبًا بمغة غيخ المغة التي استعسمت في السادة اإلعبلمية السعتخض عمييا -

لمقانػف أك تزسغ عبارات يعخض نذخىا لمسدؤكلية أك عبارات مشافية لآلداب أك إذا كاف مخالفًا  -
 .مييشة لمػسيمة اإلعبلمية أك لؤلشخاص

 .إذا كرد بعج انقزاء ثبلثيغ يػمًا مغ نذخ السادة اإلعبلمية السعتخض عمييا -

 :٧٩السادة 
إذا رفزت الػسيمة اإلعبلمية السحكػرة أعبله نذخ الخد ضسغ السيل كالذخكط السشرػص عمييا 
أعبله، فمراحب حق الخد أف يصمب مغ قاضي األمػر السدتعجمة باستجعاء معفى مغ الخسـػ 

أف يتخح قخارًا بػجػب نذخه كيبمغ الصمب إلى الػسيمة اإلعبلمية عمى عشػانيا كالتي ليا أف كالصػابع 
 .تبجي مبلحطاتيا خصيًا خبلؿ أربع كعذخيغ ساعة
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يرجر القاضي قخاره في غخفة السحاكخة خبلؿ أسبػع كحج أقرى كيكػف معجل التشفيح نافحًا عمى 
يقبل لسحكػرة أعبله أماـ قاضي األمػر السدتعجمة. أصمو قاببل لمصعغ كفق السيل كاألصػؿ نفديا ا

 القخار الرادر االستئشاؼ دكف التسييد.

إذا قخر القاضي كجػب الشذخ، يشذخ الخد كفقًا لؤلحكاـ التي تخعى حق الخد السشرػص عمييا في 
 .جمةىحا الباب عمى أف تحكخ الػسيمة اإلعبلمية أف الشذخ يتع بشاًء لقخار مغ قاضي األمػر السدتع

إذا تسشعت الػسيمة اإلعبلمية عغ إنفاذ قخار القاضي بػجػب الشذخ كفق األحكاـ القانػنية أعبله، 
يعاقب السجيخ السدؤكؿ عغ الػسيمة اإلعبلمية بغخامة مغ ضعف الحج األدنى لؤلجػر إلى أربعة 

 أضعافو. في حاؿ التكخار تزاعف العقػبة.

القخار يعاقب السجيخ السدؤكؿ بالغخامة مغ ثبلثة أضعاؼ كفي حاؿ اإلصخار عمى االمتشاع عغ تشفيح 
إلى ستة أضعاؼ الحج األدنى الخسسي لؤلجػر. كلمقاضي بشاًء لمصمب ككفق األصػؿ كالذخكط 

 السحجدة أعبله أف يفخض غخامة إكخالية عغ كل يػـ تأخيخ في نذخ الخد. 

ستزخر الحق بسخاجعة القزاء ال يعفي نذخ الخد مغ السدؤكلية إذا تػافخت شخكشيا، كيبقى لم
 .السختز لمسصالبة بالتعػيس عغ الزخر الحي شالو مغ جخاء نذخ الخبخ أك التأخيخ في نذخ الخد

تشقزي ميمة مخاجعة قاضي األمػر السدتعجمة إللداـ نذخ الخد بسخكر ثبلثيغ يػمًا مغ تاريخ ثبػت 
كيعتبخ عجـ الجػاب عمى الصمب مغ رفس شمب نذخ الخد كفق األحكاـ القانػنية السحكػرة أعبله. 

 غ تبمغيا إياه رفزًا ضسشيًا لو. قبل الػسيمة اإلعبلمية ضسغ ميمة خسدة أياـ م

 

 السدؤولية وأصهل السحاكسات: عاشخالــباب ال

 الفرل األول: السدؤولية عن جخائم الشذخ

 : ٨1السادة 
 صبػعات الدياسية تقع عمى السجيخإف العقػبات التي يقزى بيا بدبب الجخائع السختكبة بػاسصة الس

ككاتب السقاؿ كفاعميغ أصمييغ. كتصبق في ىحا السجاؿ أحكاـ قانػف العقػبات الستعمقة  السدؤكؿ
باالشتخاؾ أك التجخل أك التحخيس الجخمي. كُيدأؿ مالظ السصبػعة مجنيًا بالتزامغ عغ الحقػؽ 
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في الجخيسة  اشتخاكو( تجخمو)ة إال إذا ثبت الذخرية كنفقات السحاكسة كال يتختب عميو مدؤكلية جدائي
 .فييا أك تحخيزو عمييا تجخمو السختكبة أك

إف العقػبات التي يقزى بيا بدبب الجخائع السختكبة بػاسصة السصبػعات غيخ الدياسية السشرػص 
عمييا في ىحا القانػف تقع عمى الكاتب كفاعل أصمي، كعمى الشاشخ إذا لع يعخؼ الكاتب كفي حاؿ 

نت ىػية ىؤالء مغفمة تقع السدؤكلية الجدائية عمى السجيخ السدؤكؿ عغ السصبعة أك صاحبيا في كا
 .حاؿ عجـ كجػد األكؿ، كيكػف صاحب السصبعة كحجه مدؤكاًل مجنياً 

إف العقػبات التي يقزى بيا بدبب الجخائع السختكبة بػاسصة كسائل اإلعبلـ األخخى السشرػص 
ى السجيخ السدؤكؿ. أما صاحب الػسيمة اإلعبلمية فيكػف مدؤكاًل مجنيًا عشيا في ىحا القانػف تقع عم

بالتزامغ عغ الحقػؽ الذخرية كنفقات السحاكسة كال يتختب عميو مدؤكلية جدائية إال في حاؿ لع 
تحجد ىػية كل مغ مؤلف السادة اإلعبلمية أك السجيخ السدؤكؿ، أك إذا ثبت اشتخاكو أك تجخمو أك 

 .يسة السختكبةتحخيزو عمى الجخ 

في حاؿ البث السباشخ تقع السدؤكلية عمى الذخز الحي ارتكب الفعل شخريًا كال تتختب السدؤكلية 
عمى السجيخ السدؤكؿ إال في حاؿ ثبت أنو لع يتخح اإلجخاءات الزخكرية لػقف التسادي في ارتكاب 

.  الجـخ

أك التجخل أك التحخيس الجخمي كال  كتصبق في ىحا السجاؿ أحكاـ قانػف العقػبات الستعمقة باالشتخاؾ
كالبث باستثشاء ما يشّز عميو ىحا القانػف خبلفًا  االستزافةتدخي ىحه األحكاـ عمى مدّكد خجمات 

 .لحلظ

 الفرل الثاني: أصهل السحاكسات

 :٨1السادة 
 تشطخ محكسة االستئشاؼ بالجرجة األكلى في جسيع القزايا الستعمقة بجخائع االعبلـ كتدسى محكسة
االستئشاؼ الشاضخة في قزايا االعبلـ، كتخزع أحكاميا لمصعغ أماـ محكسة التسييد برفتيا مخجعًا 

 .استئشافياً 
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 :٨٢السادة  
عمى السحكسة عشجما تحاؿ القزية إلييا أف تبجأ السحاكسة في ميمة خسدة عذخ يػمًا عمى األكثخ  

اختتاـ السحاكسة. تكػف ميمة الصعغ كأف ترجر حكسيا في ميمة أقراىا ثبلثة أسابيع مغ تاريخ 
 عذخة أياـ لبلستئشاؼ كخسدة أياـ لبلعتخاض. 

كأف  مغ تاريخ كركد القزّية إلييا يػماً عمى محكسة التسييد أف تبجأ بالسحاكسة خبلؿ خسدة عذخ 
 ترجر قخارىا في ميمة أقراىا ثبلثة أسابيع مغ تاريخ اختتاـ السحاكسة.

جد كفق القػاعج السشرػص عمييا في قانػف أصػؿ السحاكسات إف بجء سخياف مجة الصعػف تح 
 الجدائية.

 خبلصة عغ األحكاـ السبخمة.  ييئةعمى السحكسة أف تػدع كزارة اإلعبلـ كال

 :٨3السادة 

 كافةيصبق قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية لجى محكسة االستئشاؼ الشاضخة في قزايا اإلعبلـ في 
 .حا القانػف التي ال تتعارض مع أحكاـ ى

 

 الفرل الثالث: نذخ األحكام

 :٨٤السادة 

لمسحكسة التي أصجرت الحكع أف تقخر في فقختو الحكسية نذخ خبلصة عشو مجانًا في الػسيمة 
 اإلعبلمية السذكػ مشيا في البخنامج أك السكاف التي تحجدىسا.

لحج األدنى لؤلجػر إلى ا مغ أربعة أضعاؼيعاقب السجيخ السدؤكؿ عغ ىحه الػسيمة بغخامة تتخاكح 
  عذخة أضعافو في حاؿ عجـ تشفيح القخار ليحه الجية.
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 : أحكام ختاميةالعاشخالـــباب 

  :٨1السادة 
السيسا تمظ السشرػص عشيا في تمغى جسيع الشرػص القانػنية التي تتعارض مع أحكاـ ىحا القانػف 

الرادرة إنفاذًا  رػص التشطيسيةكالش 14/9/1962قانػف العقػبات كقانػف السصبػعات تاريخ 
 ألحكاميسا.

الرادر في  24مغ قانػف القزاء العدكخي رقع  157تمغى الفقخة األخيخة مغ أحكاـ السادة 
كتدتبجؿ بالفقخة التالية: "ال تصبق أحكاـ ىحه السادة عمى مختمف كسائل اإلعبلـ  13/4/1968

 في قانػف اإلعبلـ".كنية السعيشة السصبػعة كالسخئية كالسدسػعة كاإللكتخ 

 : ٨٦السادة 
مغ الباب األكؿ الستعمق  باستثشاء الفرل الثاني 1962يمغى قانػف السصبػعات الرادر عاـ 

الستعمقة بجكر الشذخ كالباب الخابع )اتحاد الرحافة المبشانية( مغ الفرل األكؿ  71بالسصبعة كالسادة 
 حتى الفرل الدادس ضسشًا.

 :٨٧السادة 
بالكامل  الستعمق بجخائع السصبػعات 31/6/1977تاريخ  114رقع  االشتخاعييمغى السخسػـ 

 الرادرة إنفاذًا لو التشطيسيةكالشرػص 

 :٨٨السادة 
كالقاضي بتحجيج عجد  13/4/1953الرادر في  74رقع  االشتخاعيتمغى أحكاـ السخسـػ 

 مو.السصبػعات الجكرية الدياسية كالشرػص التشطيسية الرادرة إنفاذًا ألحكا

 :٨٩السادة 
الحي يحطخ شبع كإصجار كنذخ  5/8/1967الرادر بتاريخ  55رقع  االشتخاعييمغى السخسػـ  

 .بعس السصبػعات قبل الحرػؿ عمى تخخيز مدبق

 : ٩1السادة 
 .6/11/1994الرادر بتاريخ  382يمغى قانػف البث التمفديػني كاالذاعي رقع 
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 :٩1 السادة
 كل ما ال يتعارض أك يخالف أحكاـ ىحا القانػف.تصبق أحكاـ قانػف التجارة في 

 :٩٢السادة 
تبقى جسيع التخاخيز السعصاة قبل صجكر ىحا القانػف سارية السفعػؿ، كعمى جسيع كسائل اإلعبلـ 

بالذخكط السفخكضة بسػجب أحكامو اعتبارًا مغ تاريخ نفاذه, مع مخاعاة ما ىػ ممحػظ في ىحا  االلتداـ
 القانػف.

 :٩3السادة 
   .عسل بيحا القانػف فػر نذخه في الجخيجة الخسسيةي
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 االسباب السهجبة

 

لسا كاف قصاع االعبلـ مشطع في لبشاف مغ خبلؿ عجة قػانيغ، حيث اف التذخيعات التي تخعى 
 .االعبلـ السخئياالعبلـ السدسػع اك تخعى االعبلـ السقخكء غيخ تمظ التي 

ى قصاع االعبلـ قج مزى عمى صجكرىا فتخة شػيمة كاف كانت تختمف كلسا كانت القػانيغ التي تخع
 بتػاريخيا بيغ نػع كآخخ مغ االعبلـ.

ـ بعزيا قج تخمفت عغ مػاكبة كسائل كأساليب االعبلـ الحجيثة جَ كلسا كانت ىحه القػانيغ كنتيجة قِ 
بات يذكل جدء ىاـ ججًا كالتي شيجت تصػرًا الفتًا في الدشػات االخيخة، كاإلعبلـ االلكتخكني كالحي 

 مغ قصاع االعبلـ، كما زلشا نذيج تصػره.

السحاكع، لجية ما  تشاقزات كتزاربات في إجتيادات كلسا كانت نتيجة ىحا الػاقع قج انعكدت 
سببًا في االختبلؼ بيغ الجيات التي تقـػ بالسبلحقات  تيعتبخ عسل أعبلمي كما ال يعتبخ، كسا كان

ؼ في ترشيف الػسيمة االعبلمية، حيث نجج اعبلمييغ يبلحقػف اماـ محكسة بدبب االختبلالقانػنّية 
 . السصبػعات كآخخكف يبلحقػف أماـ اجيدة مختمفة ال سيسا الحيغ يشذخكف بػاسصة السػاقع االلكتخكنية

ىحا مغ ناحية، كمغ ناحية أخخى تججر اإلشارة إلى اف االحكاـ تختمف في ضػء اختبلؼ الػسيمة 
 كليذ في ضػء اختبلؼ العسل اإلعبلمي بحّج ذاتو.اإلعبلمّية 

كأفكار  ءلتعبيخ عغ آراكاكلسا كانت الحجكد الفاصمة بيغ العسل االعبلمي كالعسل غيخ االعبلمي 
غيخ ممحػضة في القػانيغ الحالّية كبالتالي يقتزي كضعيا  (Blogsنات الذخرية )خاصة كالسجكّ 

 في إشارىا القانػني الدميع.

مغ جية، بيغ حخّية التعبيخ عغ الخأي كحخّية اإلعبلـ الزخكري مخاعاة مبجأ التػازف  كلسا كاف مغ
 .عجـ التعّخض غيخ السبخر لمشطاـ العاـ كلمغيخ لشاحيةنصاؽ ىحه الحخّية كمغ جية أخخى 
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كلسا كاف ىشالظ إختبلؼ كبيخ في معاييخ القانػف الػاجب التصبيق كالسبلحقات القانػنّية بيغ الشذخات 
لكتخكنية السيشية التي يشصبق عمييا قانػف اإلعبلـ حيث يسشع التػقيف االحتياشي نطخًا ألىسية دكر اإل

الحي يبقى خاضعًا لمدمصة االستشدابية  خاصاللكتخكني اإلشذخ الرحافة في حخية التعبيخ كبيغ ال
 لجى الدمصات القزائية كاألمشّية.

ج تخاجع دكر كزارات االعبلـ لجية الديصخة عمى مغ ناحية أخخى، نجج انو في معطع دكؿ العالع ق
كسائل االعبلـ كالتخبع عمى رأس ىحا القصاع، بل اف عجدًا مغ الجكؿ قج اقجمت عمى الغاء ىحه 

 الػزارة. 

مغ غيخ السشصقي اف يخزع االعبلـ لمدمصة التشفيحية، حيث مغ اىع ادكار االعبلـ تدميط كلسا كاف 
التالي مغ الزخكري اف تذخؼ عمى االعبلـ جية تتستع الزػء عمى عسل ىحه الدمصة، ب

 باالستقبللية يختارىا مجمذ الشػاب صاحب الرفة التسثيمية. 

الحي لصالسا كاف كال يداؿ رائجًا في مجاؿ حخّية التعبيخ كحخّية االتجاه الغالب في لبشاف كلسا كاف 
ة إلدارة بعس القصاعات اليامة ايجاد ىيئات ناضس ؛ ىػاك في سػاه مغ الجكؿاإلعبلـ كالرحافة؛ 

 أك ىيئة تابعة لمدمصة التشفيحّية؛ ربط تشطيع ىحه القصاعات كادارتيا بإرادة شخز كاحج كبجيل مغ

ما كىػ ، محجدةكلسا كانت القػانيغ الحالية تشز عمى عقػبات كاصػؿ ُيعّبخ عشيا بعبارات غيخ 
، بحيث يقتزي إعادة الشطخ في لستعجدةاستبعاد أي عبارات تحتسل التأكيل كالتفديخات ايدتمـد 

 الشرػص القانػنّية ليحه الجية أيزًا.

 لكل ىحه االسباب اتى اقتخاح القانػف السخفق آمميغ مغ السجمذ الشيابي الكخيع مشاقذتو كاقخاره.

 


