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يف اململكـة ويتطلبهـا     اإلعـال  هداف اليت يرتكز عليها ألية على املبادئ وااإلعالمتطلق السياسة 
ميـا   إلمة عقيـد  ورـريعة وتهـدف تر ترسـيخ ا    األالذي تدين به  اإلسال  وتنبثق هذه السياسة من

ني للمـوانن  وتر  الفكري واحلضاري والوجـدا  عز وجل يف نفوس الناس والنهوض باملستوىباهلل 
مر واحلض األ وألوليولرسوله  اهللوتر تعميق فكر  الطاعة   .جتماعية وغريهاالات المعاجلة املشك

السـعودي   اإلعـال  اليت يلتز  بهـا     وتنفيذه عن قناعة   وتشتمل اخلطوط العريضةعلى احرتا  النظا
وتعترب هذه السياسة جزًءا من   .خبار والرتفيهاألل التثقيف والتوجيه والخهداف من أللتحقيق هذه ا

 :السياسة العامة للدولة، وتتحدد يف املواد التالية
 :وراألملاد  ا

مـة  األيف كل ما يصـدر عنـه، وفـافل علـى عقيـد  سـلف هـذه         سال اإلالسعودي ب اإلعال يلتز  
 .اليت ررعها للناس اهلليناقض رريعة  كل ما هاويستبعد من وسائله مجيع

 :املاد  الثانية
اديـة والفلسـفات املعاديـة    حلإلاجتاهات الاالسعودي على مناهضة التيارات اهلدامة و اإلعال يعمل 
فراد واجملتمعـات،  االهم ويكشف زيفها ويربز خطرها على عقيدت ت صرف املسلم  عنالوحماو

 .العامة للدولة ية املعادية مبا يتفق مع السياسةاإلعالموالتصدي للتحديات 
 :املاد  الثالثة
مية الثمينة وترسيخ السعلى خدمة اجملتمع وذلك عن نريق تأصيل قيمه اال اإلعال تدأب وسائل 

لى عاداته اخلري  املوروثة ومقاومـة كـل مـا مـن رـأنه أ  يفسـد       واحلفاظ ع تقاليده العربية الكرمية
 .مع املؤسسات املختصة يف هذا اجملال نقاءه وصفاءه  وتعنى يف دفع عجلة التنمية والتعاو 
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 :املاد  الرابعة
ملكة القائمة علـى صـيانة املصـال العليـا للمـوانن       على خدمة سياسة امل اإلعال تعمل وسائل 

وذلك بتبين هذه السياسة وعرضها عرًضا موضوعًيا مدعًما بالوثائق  سلم  عامةخاصة والعرب وامل
 .مؤيًدا باملواقف واحلقائق

 :املاد  اخلامسة
داخلًيا وخارجًيا بإبراز رخصـية اململكـة العربيـة السـعودية الفريـد  املتميـز         اإلعال تهتم وسائل 

ت االيسر هلـا مـن التقـد  يف رـتى اجملـ     من وما االستقرار واال من نعمة هللاوتكشف عما حباها 
بـه عليهـا مـن خدمـة       هللااحليا ، كما تربز ما مـن  يف دستوًرا للحكم ورريعة  اإلسال باعتمادها 

 .مقدسات املسلم  وما تنهض به من أعباء كبار يف هذه اجملال
 :املاد  السادسة
السـعودي وذلـك بتعريـف    بتوثيـق روابـا احلـا والتـبزر بـ  أفـراد الشـعا         اإلعال تقو  وسائل 

اجلوانا املشرقة يف كـل منهـا وبيـا  تكاملـها وتبزرهـا يف       املوانن  بأجزاء وننهم الغالية وتبراز
 .تكوين هذا الونن

 :املاد  السابعة
ء للونن السعودي أرًضا وكياًنا يف نفوس املوانن  وتبصرهم مبـا  العانفة الو اإلعال تعمق وسائل 

وتمكانات وتعرفهم مببثره يف الغـابر واحلاضـر وهضـهم علـى البـذل لـه        تعليه من ناقا هللأفاء ا
ساسـي يف  الاعلى توعية املـوانن بواجبـه    عماره وصونه وتعملتسها  اجلاد يف تقدمه واالبسخاء و

 .ذلك
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 :املاد  الثامنة
يف  االساسـية  سر  ما تستحقه من اهتما  وينظر تليها علـى أنهـا اخلليـة   االالسعودي  اإلعال يولي 

ور الـيت يتلقـى فيهـا الصـغار معـارفهم وتـوجيههم ويـتم يف رحابهـا         الا بناء اجملتمع واملدرسة
كل ما من رـأنه أ  يعينهـا علـى هقيـق      تكوين رخصياتهم وضبا سلوكهم ويقد  هلا باستمرار

 .رسالتها وترابطها
 :املاد  التاسعة

خصبة وأ  صور جمتمـع الغـد، ت ـا     السعودي على أ  الطفل فطر  نقية صافية وتربة اإلعال يؤكد 
التوجيهية والتثقيفية والرتفيهيـة مـا    االنفالفعليه أ  يولي برامج  نفل اليو   ولذا اللتلمح من خ

تربوية علمية مدروسة ويعهد به تر ذوي  تستحقه من جهد واهتما  ويقيم هذه الربامج على أسس
 .الدقيق يف هذه اجملال االختصاص
 :املاد  العارر 

تلحـل يف عمـق الفطـر  اخلاصـة بـاملرأ        اإلعال ع التسليم بأ  النساء رقائق الرجال فأ  وسائل م
 املالئمـة وتعمـل علـى أ  هصـها بـربامج تعينهـا علـى أداء وظائفهـا         بها هللاالوظيفة اليت أنانها 
 .لفطرتها يف اجملتمع
 :املاد  احلادية عشر 

دراك الـواعي للمرحلـة اخلطـري  الـيت     نبثـق مـن اإل  السعودي الشباب رعاية خاصـة ت  اإلعال يرعى 
تر بلوغ سن الررد  وهصص هلم الربامج املدروسة اليت تعاجل  ميرو  بها ابتداء من سن املراهقة

تعداًدا سليًما قوًيا يف الدين واخللـق   مشكالتهم وتليب حاجاتهم وتصونهم من كل احنراف وتعدهم
 .والسلوك
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 :املاد  الثانية عشر 
ي مبختلف الوسـائل السـمعية والبصـرية لكـل مـا يتصـل       اإلعالمالسعودي بالتوثيق  اإلعال يهتم 

ية الوثائقية والتسجيلية واقتناء كـل مـا يتـوفر    اإلعالمحبفل املواد  بتاريخ اململكة وثقافتها ويعنى
 .ميةالتع يف الداخل واخلارج مما يتصل باململكة وتراثها من مواد

 :املاد  الثالثة عشر 
جتماعية ومراكـز البحـوذ ذات   السعودي بالتعاو  مع املؤسسات التعليمية واال اإلعال   أجهز  تقو

 .يةاإلعالموالدراسات  الصلة بإجراء البحوذ
 :املاد  الرابعة عشر 
هـات للفاـات املثقفـة ثقافـة     اجتبرامج ثقافية رفيعة املسـتوى ومتعـدد  اال   اإلعال هصص وسائل 

هذه الفاات الفكرية الثقافيـة وتسـتديم اتصـاهلا باحليـا  العلميـة       اجاتعالية من رأنها أ  تلبى ح
 .ثار الفكرية املتجدد املتطور  ووقوفها على اآل

 :املاد  اخلامسة عشر 
يـة يف مجيـع ميادينـه ويشـجع     اإلعالمرتفـا  مبسـتوى املـاد     الالسـعودي علـى ا   اإلعال فرص 

يرتفـع تر املسـتوى اجليـد     الأي انتـاج  هصصهم ويستبعد  سها  يف جمالإلااملتخصص  يف 
على أ  تهيـ    االخالصوالوعي و ويتم ذلك بواسطة مؤهل  على مستوى رفيع من الدين والعلم

 .هلم الظروف اليت متكنهم من تأدية مهمتهم
مية والتخلص منها ويستشعر قسطه السعودي على مكافحة األ اإلعال يعمل :املاد  السادسة عشر 

مناسًبا من جهوده هلذه املعاجلة على أسس تربوية  ساولية يف معاجلتها ويوظف قدًرااملهم من امل
 .نسا  ووجدانهإلا عمار وترتقي بفكرذواق واالالعلمية وخيصص برامج ثقافية تناسا خمتلف ا
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 :املاد  السابعة عشر 
ل تراثـه، ولـذا   ومستود  ثقافته وموئـ  اإلسال السعودي بأ  العربية الفصحى هي وعاء  اإلعال يوقن 

 :مايلي فهو فرص أرد احلرص على
مة يف البقواعـد الفصـحى حنـًوا وصـرفسا وسـ      لتزا االتوجيه الّكتاب ومعدي الربامج تر وجوب   9

 .لفاظألا التعبري وصحة يف استعمال
توجيه املذيع  ومقدمي الربامج ومـديري النـدوات وغريهـم تر وجـوب اسـتعمال الفصـحى         0
لتـزا  بقواعـد   االخطأ من أخطاء النطق سواء كانت حنويـة أ  صـرفية و   من الوقو  يف أي الحرتازوا
 .داء السليم املتفق مع أصول العربيةالا
مجيعهـا عـن كـل مـا      اإلعـال  وسائل الل ية اليت تقد  من خاإلعالماحلرص على تنقية املاد    3

 .يتهاأو ينفر منها أو يقلل من أهم ينال من اللغة العربية الفصحى
ل الفصـحى املبسـطة   الرتفا  بلغة الربامج الشعبية اليت تقد  باللهجة العامية ريًاا فشيًاا وتحاال  0

 .حمل العامية
س العامـة ودعـم   تشجيع الربامج اليت هد  الفصحى وتقويهـا لـدى اخلاصـة وهببهـا تر نفـو       5

 .اليت تقد  بها تالاملسرحيات واملسلس
مية وفـق أحـدذ   السـ إلاى لغـري النـانق  بهـا مـن أبنـاء الشـعوب       سها  يف تعليم الفصـح إل  ا6

 .العلمية والرتبوية االساليا
 :املاد  الثامنة عشر 

السعودي بنصيبه يف دعم النهضة العلمية والثقافية باململكة العربيـة السـعودية وذلـك     اإلعال يقو  
 :بالوسائل التالية
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سها  يف نشر انتـاجهم  يلة ممكنة مبا يف ذلك اإلتشجيع الباحث  والعلماء واملفكرين بكل وس  9
 .أللعرض وجوه نشانهم على امل وتفساح اجملال أمامهم

 .رعاية املواها الشابة وتشجيعها مادًيا ومعنوًيا وتعهدها حتى تبلغ املستوى املرجو هلا  0
ثقف  من أبناء دبية والعلمية واللقاءات ب  املاألالعمل على عقد الندوات الفكرية واملؤمترات   3

سـها  يف احليـا  العلميـة اجلـاد ، وفـتح أبـواب       إلنظرائهم يف اخلارج بغية ا اململكة وبينهم وب 
 .والعلمي يف الداخل واخلارج احلوار البناء وتبراز وجه اململكة الثقايف

بي ت املتخصصة اليت تصدر يف اململكة العربية السعودية خاصة ويف العامل العرالتشجيع اجمل  0
 .يةاإلعالميتفق مع السياسة  مي عامة، مباالسإلوا
تشجيع دور النشر الوننية ومساندتها مادًيا ومعنوًيا لتقو  بواجبها يف نشـر املؤلفـات السـعودية      5

عودي على نطاق واسع داخل اململكة وخارجهـا  ساليت جتعلها توز  الكتاب ال اجلاد  ووضع احلوافز
اململكة العربية السعودية العلمية وما وصلت تليه مـن   تضح مكانةوتشجيع تقامة معارض الكتا لت
 .مستوى رفيع يف العلم والفكر

 :املاد  التاسعة عشر 
السعودي على أهمية الرتاذ واحلاجة امللحة تر تحيائه ولذلك فهو يلتـز  بـالنهوض    اإلعال يؤكد 

 :جراءات التاليةإلسيما اوالبشتى الوسائل  بقسطه يف هذا اجملال
   تشجيع نشر الرتاذ النافع مادًيا ومعنوًيا وذلك مبختلف الوسائل ومن أهمها: 9
 .تعداد الربامج اليت تعرف بأهم كتبه، وتدل على أماكن وجودها -أ
 .وافية مما يطبع منها خرد أزر حمققيها تما بطباعتها على نفقة الدولة، وتما بشراء نس -ب
 . املعني  بهاتيسري تجراءات وصول كتا الرتاذ تر -ج
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 .اليت تستهدف هد  الرتاذ أو التقليل من رأنه التالتصدي جلميع احملاو  0
 تشجيع الربامج اليت تستمد مادتها من كتا الرتاذ وخاصة يف جمـال القصـص واملسـرحيات     3

 .دبيةاألوالسري  واملسلسالت
ادين املعرفـة،  فنا يف رـتى ميـ  العرض روائع من كتا الرتاذ تعـرف النـاس علـى جهـود أسـ       0

مـة العريقـة   ألوهـا وتـدعوهم لوصـل حاضـر يف هـذه ا     الـيت حقق  جنـازات الرائعـة  اإلوتطلعهم علـى  
 .مباضيها

 :املاد  العشرو 
خـاء والتـبزر والتضـامن بـ  املسـلم  وربـا قلـوب        االعلى توثيق أواصـر   اإلعال تعمل وسائل 

ارهـا وتبـراز تمكانياتهـا املاديـة     مية وأقطالساإلبالشعوب  بعضهم ببعض وذلك عن نريق التعريف
 . واملعنوية والتبصري مبا يرتتا على تعاونها وتبزرها من خري يعمها مجيعا

 

 :املاد  احلادية والعشرو 
 :السعودي تر اإلعال يدعو 

 .تضامن العرب وتعاونهم، واجتما  كلمتهم على احلق والبعد عما يفكك أواصرهم -أ
م املصـريية يف خمتلـف املناسـبات وحبـثهم علـى القيـا        تهالالدفا  عـن قضـاياهم ومشـك    -ب

 .بذلك هللاوالدفا  عنه حيث أكرمهم  اإلسال  بواجبهم يف الدعو  تر
 :املاد  الثانية والعشرو 

ب  املسلم  وغريهم قائمـة دائمـة تر أ  يـرذ     هللالسعودي على أ  الدعو  تر ا اإلعال يؤكد 
يقو  بنصيبه يف أداء هذا الواجا اجلليل سالكسا يف دعوته تر فهو  رض ومن عليها  ولذلكالا هللا
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خمانبة الفكر ومبتعًدا عن كـل مـا مـن رـأنه أ       سبيل احلكمة واملوعظة احلسنة معتمًدا على هللا
 .خريناآليثري حفائل 

 :املاد  الثالثة والعشرو 
مـة والعربـي منـه خاصـة     مي عاالسـ االية السعودية مع نظرياتها يف العامل اإلعالمتعمل املؤسسات 
موحد خيد  مصال املسلم  الدينية والدنيوية وميثل وحدتهم الفكريـة   ميالعتعلى تبين منهج 

 .واحلضارية ويؤلف ب  قلوبهم
 :املاد  الرابعة والعشرو 

صـهم وحقـوق اجلماعـات فيمـا يعمهـا      خيفراد فيمـا  األالسعودي على احرتا  حقوق  اإلعال يؤكد 
مة وتنمية خلـق التعـاو    ألجتماعي ب  أبناء ااالتأصيل روح التكافل  فسه علىويعمل يف الوقت ن
 .جمتمعهم من رعار املوانن  مبسؤوليتهم املبارر توالبذل يف النفوس و

 :املاد  اخلامسة والعشرو 
السعودي على املوضوعية يف عرض احلقائق والبعد عن املبالغات املهاترات ويقدر  اإلعال يعتمد 
صيانتها من العبث ويرتفع عـن كـل مـا مـن رـأنه أ  يـثري الضـغائن         رف الكلمة ووجوببعمق ر

 .حقاداالويوقل الفنت و
 :املاد  السادسة والعشرو 
مية والوننيـة الـيت   السـ اإلهداف والقيم األالسعودي مكفولة ضمن  اإلعال حرية التعبري يف وسائل 

 .السعودي اإلعال يتوخاها 
 



 

11 

 

 :املاد  السابعة والعشرو 
نسا  بأ  يعـي  يف  اإلته اخلارجية وجهة تنسانية تقو  على احرتا  الالسعودي يف ص اإلعال يتجه 

فـراد ومكافحـة   األاعتداء مـن أي نـو  يقـع علـى حقـوق الشـعوب و       حرية على أرضه ويستنكر كل
 .ومناهضة الظلم والتفرقة العنصريةال  نما  التوسعية والوقوف جبانا احلق والعدل والسالا

 :العشرو واد  الثامنة امل
ية على أهمية تعداد الطاقات البشرية اخلـبري  املثقفـة القـادر  علـى هقيـق      اإلعالمتؤكد السياسة 

 .وتعهد هذه الطاقات بالتدريا والتقويم املستمرين السعودي اإلعال أهداف 
 :املاد  التاسعة والعشرو 

 .يةاإلعالماجليد  وفق السياسة  ية احملليةاإلعالمالسعودي تنتاج املواد  اإلعال يشجع 
 :ثو الاملاد  الث

ية يف اململكة العربية السعودية بهذه السياسة ومبا يصدر لتنفيذها اإلعالمتلتز  مجيع املؤسسات 
 .من لوائح وأنظمة


